شعار الدائرة
اسم الدائرة
المملكـة األردنية الهاشمية

مجلس المعلومات

" طلب الحصول على المعلومات "
بموجب المادة (/9أ)
من
" قانون ضمان حق الحصول على المعلومات"
رقم ( )74لسنة7004/

رقم الطلب:

التاريخ :

/

/

إلستعمال ديوان الدائرة
ختـم الـوارد

الوثائق المطلوبة

 وثيقة اثبات شخصية سارية املفعول. -كتاب من اجلهة املعنية متضمن ًا (موضوع املعلومات والغرض منها ،واسم املفوض)

رقم معتمد للنموذج :
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بيانات مقدم الطلب

 اإلسم من اربعة مقاطع  :ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ الرقــم الــوطنــــــــي : نوع اثبات الشخصية :( دائراالحوال املدنية واجلوازات)

بطاقة شخصية

أخرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جواز سفر

 -مكـــان االقــامـــــــة :احملافظة ـــــــــــــــــــــــ

املدينة ــــــــــــــــــــــــ احلي ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مكــان العمـــــــــل  :احملافظة ــــــــــــــــــــــــــ

املدينة ــــــــــــــــــــــــ

 جهــــة العمــــــل  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم اهلاتف االرضي :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اخللوي  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقـــــم الفاكـــــس  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقـــــــم صندوق الربيد ومكانه  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -الربيد االلكرتونـي  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

******************
يتم استكمال تعبئة البيانات التالية يف حالة كون مقدم الطلب ( جهة )
 -نــوع اجلهــة :

قطاع عام

أخرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قطاع خاص

 اســم اجلهـة  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم كتاب التفويض:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -اســـم املفـــــوض  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الغرض من الحصول على المعلومات
الدراسات واألحباث

أخرى

للنشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوع المعلومات

 10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعاء المعلومات المطلوبة

قرص مدمج

نسخة مصورة

أخرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التزام
ألتزم بأن استخدم المعلومات للغرض الذي تم الحصول عليها من أجله
وأن أشير إلى مصدر المعلومة التي حصلت عليها والمعلومات الببلوغرافية
وحسب األصول العلمية والقانونية المرعية.
.

 يتم اجابة الطلب او رفضه خالل ثالثني يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب .
 يعترب االمتناع عن الرد ضمن املدة احملددة قراراً بالرفض .
 يف حالة عدم حصولك على املعلومة حيق لك تقديم شكوى إىل جملس املعلومات بواسطة مفوض املعلومات /مدير
عام دائرة املكتبة الوطنية

 مالحظــة:

توقيع مقدم الطلب

تأكد من حصولك على بطاقة مراجعة
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لالستعمال الرسمي
من  :ديوان الدائرة

اىل  :الوحدة اإلدارية املعنية :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اســـــم املوظـــــــف  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيــــــــــــــــــع  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القــــرار

باملوافقــة  :وبتكلفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دينار [استوفيت مبوجب سند القبض رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ

/

]

/

عدم املوافقة :
األسباب  10 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املســــــــؤول :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلســـــــــــــم :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيــــــــــع :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريــــــــــخ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االســم  :ـــــــــــــــــــــــــــــ

للحفـظ
التوقيـع  :ــــــــــــــــــــــــــــ
التــاريــــــخ :
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بطاقة مراجعة
"طلب الحصول على المعلومات"
نسخة مقدم الطلب
رقم الطلب:
اسم مقدم الطلـــــــــــب:
تاريــــخ المراجعـــــــة:
الوحدة االدارية المعنية:
اســـم الموظـــــــــــف:

تاريخ تقديم الطلب:

