
1) Tax Request Letter 

 
 عزٌزي/ عزٌزرً )اصُ إٌبئت/ح(

 
 

ٌمَٛ اٌعذٌذ ِٓ إٌٛاة إٌّزخجٍٓ دٛي اٌعبٌُ ثبالصزجبثخ ٌطٍجبد ٔبخجٍُٙ، ٚأطجذٛا أوثش شفبفٍخ فٍّب ٌزعٍك  

 ثأِٛاٌُٙ ٚاٌضشائت اٌزً ٌذفعٛٔٙب.

 
ٓ فٍُٙ اٌّٛظفٍٓ اٌعٍٍِّٛٓ ٚاٌضبصخ. فً فً إٌشٌٚج ٚاٌضٌٛذ، ٌزُ إربدخ اإللشاساد اٌضشٌجٍخ ٌجٍّع اٌّٛاطٍٕٓ  َّ ث

إٌطبٌٍب، ٌجت عٍى أعضبء اٌجشٌّبْ رمذٌُ إلشاسارُٙ اٌضشٌجٍخ وً صٕخ إٌى اٌضٍطبد اٌجشٌّبٍٔخ. ٌزُ إربدخ رٍه 

 اإللشاساد ثعذ رٌه ٌٍفذض ثٛاصطخ إٌبخجٍٓ.
 

فً ثبوضزبْ عٓ  Centre for Investigative Reportingمظبئٍخ ِشوز اٌزذمٍمبد االصز ٚثعذ أْ وشف

ِخبٌفبد ضشٌجٍخ عٍى ٔطبق ٚاصع ثٍٓ ٔٛاة اٌجشٌّبْ ٕ٘بن، ٌزُ اَْ فً ثبوضزبْ ٔشش اٌزفبطًٍ اٌضشٌجٍخ 

ٓ فٍُٙ إٌٛاة إٌّزخجٍٓ. َّ  اٌخبطخ ثّجًّ اٌّٛاطٍٕٓ ث
 

ًِ عٓ ِظبدس اٌذخً ٚاٌّذفٛعبد اٌضشٌجٍخ ٌٛجذ ِٓ ٚجٙخ ٔظشٔب ا٘زّبَ ٚاضخ ٚ٘بَ ثشأْ اإلفظبح اٌىب

ٌٍٕٛاة إٌّزخجٍٓ. ٌٚشجع ٘زا فً األصبس ألْ إٌٛاة إٌّزخجٍٓ ٌزُ دفع أجٛسُ٘ ِٓ لجً دافعً اٌضشٌجخ الرخبر 

اٌمشاساد اٌخبطخ ثبٌضٍبصخ اٌضشٌجٍخ، ٚرذذٌذ وٍفٍخ إٔفبق أِٛإٌب ٍٔبثخ عٕب. اٌٙذف ٘ٛ رعزٌز اٌشفبفٍخ ٚاٌّضبءٌخ 

 بسة اٌّظبٌخ ٚاٌّّبسصبد اٌخبطئخ.  ٚرفبدي رض

 
ٔذٓ ال ٔٛجٗ ثأي دبي ِٓ األدٛاي ارٙبِبد ثأي ِّبسصبد خبطئخ، ٌىٓ وٕٛاة ِٕزخجٍٓ صٕىْٛ ِّزٍٕٓ إْ أِىٕىُ 

 اإلجبثخ عٍى ثعض األصئٍخ اٌجضٍطخ اٌزً ِٓ شأٔٙب أْ رضبعذ ٘زٖ اٌذٍّخ اٌذٌٍٚخ اٌٙبدفخ إٌى رعزٌز اٌشفبفٍخ.  

 
أي رذشوبد أٚ صٍبصبد ِٓ شأٔٙب جعً اإللشاساد اٌضشٌجٍخ ٚاألطٛي اٌّبٌٍخ  . ً٘ رمِْٛٛ ثذع1ُ

 ٌٍٕٛاة إٌّزخجٍٓ ِزبدخ ثشىً دٚسي ٌٍفذض اٌعبَ؟

 . ِب ً٘ اٌزذفظبد ٚاٌّذبرٌش اٌزً لذ رىْٛ ٌذٌىُ ثشأْ رٍه اٌزذشوبد أٚ اٌضٍبصبد؟2

 . ً٘ لذِزُ إلشاًسا ضشٌجًٍّب إٌى )أدخً اصُ اٌجٙخ(؟3

 ٌذٔب ثٕضخخ ِٓ اإللشاس اٌضشٌجً األدذس اٌخبص ثىُ.. ثشجبء رز4ٚ

 . ثشجبء رذذٌذ ِجٍغ اٌضشٌجخ اٌزً لّزُ ثذفعٙب فً اٌضٕخ اٌضشٌجٍخ األخٍشح.5

. إْ ٌُ ٌىٓ ثبصزطبعزىُ رزٌٚذٔب ثبإللشاس اٌضشٌجً األدذس، أٚ رذذٌذ ِجٍغ اٌضشٌجخ اٌزً لّزُ ثذفعٙب، 6

 ثشجبء إخجبسٔب  ثبٌضجت.

 
َشِشعٍٓ ٚطٍٍٕٓ فً أوثش ِٓ  ُِ دٌٚخ ثّب فٍٙب ِظش، ٌٚزُ رٕضٍك اٌذٍّخ ثٛاصطخ  20٘زا اٌطٍت رُ رمذٌّٗ إٌى 

، ًٚ٘ شجىخ دٌٍٚخ إلجشاء اٌزمبسٌش اٌّبٌٍخ االصزمظبئٍخ، ِٚمش٘ب "Finance Uncovered"فبٌٕبٔش أٔىبفشد 

 ٌٕذْ.
 

برىُ ٚاإلفظبح عٓ أصّبء وً اٌّششعٍٓ اٌزٌٓ ٌُ ثشجبء إسصبي سدٚدوُ فً خالي شٙش ٚادذ. ٘ذفٕب ٘ٛ ٔشش إجبث

 ثشجبء إسصبي سدٚدوُ عٓ طشٌك اٌشد عٍى ٘زٖ اٌشصبٌخ اإلٌىزشٍٚٔخ.. ٌشدٚا عٍى أصئٍزٕب أٚ طٍجٕب
 

 رفضٍٛا ثمجٛي فبئك االدزشاَ،

 فبٌٕبٔش أٔىبفشد

 

 

 

 

 

http://www.cirp.pk/


2) POSITIVE RESPONSE 
 

 عزٌزي/ عزٌزرً )اصُ إٌبئت/ح(

 
ب لجً أْ ٌزُ  15ثبٌجٍبٔبد اٌضشٌجٍخ اٌخبطخ ثىُ. ٘زٖ اٌّعٍِٛبد صزظً خبطخ ٌّذح شىًشا عٍى رزٌٚذٔب  ًِ ٌٛ

 اإلعالْ عٕٙب.

 رفضٍٛا ثمجٛي فبئك االدزشاَ،

 فبٌٕبٔش أٔىبفشد

 

 

 

3) REMINDER 
 

 عزٌزي/ عزٌزرً )اصُ إٌبئت/ح(

 
 ٌمذ لّٕب ِٕز أصجٛعٍٓ ثطٍت اٌشد عٍى صزخ أصئٍخ وّب ًٌٍ: 

 
ثذعُ أي رذشوبد أٚ صٍبصبد ِٓ شأٔٙب جعً اإللشاساد اٌضشٌجٍخ ٚاألطٛي اٌّبٌٍخ . ً٘ رمِْٛٛ 1

 ٌٍٕٛاة إٌّزخجٍٓ ِزبدخ ثشىً دٚسي ٌٍفذض اٌعبَ؟

 . ِب ً٘ اٌزذفظبد ٚاٌّذبرٌش اٌزً لذ رىْٛ ٌذٌىُ ثشأْ رٍه اٌزذشوبد أٚ اٌضٍبصبد؟2

 . ً٘ لذِزُ إلشاًسا ضشٌجًٍّب إٌى )أدخً اصُ اٌجٙخ(؟3

 .رزٌٚذٔب ثٕضخخ ِٓ اإللشاس اٌضشٌجً األدذس اٌخبص ثىُ . ثشجبء4

 . ثشجبء رذذٌذ ِجٍغ اٌضشٌجخ اٌزً لّزُ ثذفعٙب فً اٌضٕخ اٌضشٌجٍخ األخٍشح.5

. إْ ٌُ ٌىٓ ثبصزطبعزىُ رزٌٚذٔب ثبإللشاس اٌضشٌجً األدذس، أٚ رذذٌذ ِجٍغ اٌضشٌجخ اٌزً لّزُ ثذفعٙب، 6

 ثشجبء إخجبسٔب  ثبٌضجت.

 

 شوُ ثأْ اٌٍّٙخ إٌٙبئٍخ ٌٍشد ثعذ أصجٛعٍٓ.ٚٔٛد أْ ٔزو

 
 ٔزطٍع إٌى رٍمً سدٚدوُ.

 
 شىًشا جزٌال.

 

 رفضٍٛا ثمجٛي فبئك االدزشاَ،

 فبٌٕبٔش أٔىبفشد

 
 

 

4) DEADLINE PAST 
 

 عزٌزي/ عزٌزرً )اصُ إٌبئت/ح اٌّذزشَ/ح(

 
 ٌمذ لّٕب ِٕز أسثعخ أصبثٍع  ثطٍت اٌشد عٍى صزخ أصئٍخ وّب ًٌٍ: 

 
رمِْٛٛ ثذعُ أي رذشوبد أٚ صٍبصبد ِٓ شأٔٙب جعً اإللشاساد اٌضشٌجٍخ ٚاألطٛي اٌّبٌٍخ . ً٘ 1

 ٌٍٕٛاة إٌّزخجٍٓ ِزبدخ ثشىً دٚسي ٌٍفذض اٌعبَ؟

 . ِب ً٘ اٌزذفظبد ٚاٌّذبرٌش اٌزً لذ رىْٛ ٌذٌىُ ثشأْ رٍه اٌزذشوبد أٚ اٌضٍبصبد؟2

 . ً٘ لذِزُ إلشاًسا ضشٌجًٍّب إٌى )أدخً اصُ اٌجٙخ(؟3

 . ثشجبء رزٌٚذٔب ثٕضخخ ِٓ اإللشاس اٌضشٌجً األدذس اٌخبص ثىُ.4

 . ثشجبء رذذٌذ ِجٍغ اٌضشٌجخ اٌزً لّزُ ثذفعٙب فً اٌضٕخ اٌضشٌجٍخ األخٍشح.5



. إْ ٌُ ٌىٓ ثبصزطبعزىُ رزٌٚذٔب ثبإللشاس اٌضشٌجً األدذس، أٚ رذذٌذ ِجٍغ اٌضشٌجخ اٌزً لّزُ ثذفعٙب، 6

 ثشجبء إخجبسٔب  ثبٌضجت.
 

 أْ ٔزوشوُ ثأْ اٌٍّٙخ إٌٙبئٍخ ٌٍشد لذ أزٙذ، ٚإخجبسوُ ثأْ عذَ سدوُ لذ رُ رضجٍٍٗ.ٔٛد 
 

 رفضٍٛا ثمجٛي فبئك االدزشاَ،

 فبٌٕبٔش أٔىبفشد


