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  : مقذمةوالً أ

بحيوةة الجايات الرييسأح  حيو حايوس ا اديا  التيي يعتبر الحق في الحرول عمى السعمومات التيي 
كفمتاييا السواقأييق الو لأييح   حوعييوا العاييو الييو لي الخييان بييالحاوس السواأييح  الدأايييأح  السشرييون 

( مشييو  اليياد  ييا س عمأييو اره    اذييرد فييي الجروييوة الريييسأح    ييب   يي    99عمأاييا فييي السييا ة )
ت امات السفر ضح عمى اره   بسو ي  ذياا العايو فايو من السشظومح الاااواأح الوطشأح،   شفأاا لالل

 اليياد  7007لدييشح  77 قير السذييرأل اره اييي  قييااو  ضيسا  حييق الحرييول عمييى السعموميات هقيي  
 كييروح حييق السجتسيي  عاييوا الييى ضييسا  اادييأالأح السعمومييات  قييوهة ارفييرا  عمييى الو ييول الأاييا   

 بالسعرفح.

العامييح  ييعوأات  ذساييا عييوي  ضيي  يلأييات م يدييأح  اعتييرت  يبأييق ذيياا الاييااو  فييي الس يدييات 
  اضحح إلافاذ ذاا الاااو ،  ا لت اي بإ ابح طمبات السعمومات بذكل فعال.

الت مييا الحكومييح بالخيييح التشفأايييح الرابعييح لسبييا هة الحكومييات الذييفافح لوضيي  لر  و ييول يدييا  فييي 
 مأيدح إ را ات إافاذ حق الحرول عمى السعمومات.

 مأيدييح اإل ييرا اتل يذييكل  لييأال  إهاييا يا  يديياعو الس يدييات العامييح السختمفييح عمييى ذيياا البر  و ييو 
 إلافاذ حق الحرول عمى السعمومات.  ع و  الرقابح الواخمأح السيموأح 

 

 ً  أهذاف انبروتوكول: ثاوٍا

 الحريول حيق ضيسا  قيااو   اافياذإ يرا ات  يديحألس موحيوة  مر عأيح موقايح يح   ض  .9
  السساهيات.  فزل  فق السعمومات عمى

 حق الحرول عمى السعمومات.ضسا  قااو   بإافاذ  اه  السد  لأات لمسعشأأن  حوعو ار .7
 ليالبأااا احح السعمومات  بأذسأح الس يدات العامحهف   عي  وا ه  .3
 ع  الس يدات العامح لتيوور العسمأات الواخمأح الالةميح لزيسا    يول السيواطشأن اليى  .7

 السعمومات.
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 ً  صطهحاتمانمفاهٍم وان :ثانثا

 المعلومات
 

 د لأااات افووح    مكتوأيح    ييجالت    احريا ات     قياكق مكتوأيح  :
   مروهة    مدجمح    مخ اح الكتر اأا    بيأد طروايح   اي   حيا ا اهة 

 السد  ل      عتو.
طلببببببو ال صببببببو  

 على المعلومات
الييى طالبأاييا يييوا   الوقأاييح التييي  عتسييوذا الييواكرة لتديياأل    وييو السعمومييات :

 كااا  هقأح ا  الكتر اأح

منسق/مسببببببببب    
 المعلومات

 دسأو الواكرة مد  ل عن  شفأا قااو  ضسا  حق الحرول عميى  موظف :
 السعمومات.

تصبببببببببببببببببببببببببببببن   
 المعلومات

فاريييح   شظييأ  السعمومييات  الوقيياكق لييوب الجاييح حديي  ا  ييول الساشأييح  :
 فيق قيااو  ضيسا  حيق  الفشأح   رشأف ما عتو   اعتباهد ييروا  محسأيا 

 الحرول عمى السعمومات.
اليييوةاهة    اليييواكرة    الديييميح    الاأميييح     د م يديييح عاميييح    م يديييح  : الدائرة

 . هيسأح عامح    الذر ح التي  تولى ا اهة مرفق عاي

اسيييوذج  عيييود اليييواكرة عتزيييسن معموميييات عييين اإل يييرا ات التيييي قاميييا لايييا  : تقرير المعلومات
حيق الحريول عميى السعموميات خيالل الديشح السالأيح  وتزيسن عيو   إلافاذ

اليمبات الساومح  عو  اليمبات التي  سا ا  ابح عمأاا  التي    هفزياا 
 يييييب  الييييرفة  الفتييييرة ال مشأييييح لميييير  عمييييى  ييييل طميييي   طبأعييييح ماييييومي 

،  الجايو  التيي ليالتاا فيي التوعأيح السعمومات  ادبح هضى متمايي الخوميح
 رشأف  مأيدح إافاذ ذاا الحق. التوهو   الت

اليييياد  اومييييو الييييواكرة لياليييي  السعمومييييات  اإللكتر اييييي   السدييييتشو الييييوهقي  : االستالم إشعار
 وتزيييييسن إهايييييا ات  حايييييوس مايييييوي طمييييي   كإقبيييييات عميييييى  ايييييوي  اليمييييي 

 السعمومات.
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 ً  قاوون ضمان حق انحصول عهى انمعهومات إلوفارممارسات فضهى  :رابعا

 (مأن العاي/ السوعر العاي.الوةور/ارا  اهة العمأا ) معمومات باراه من مشدق/مد  ل دسأح  -9
 .في الواكرة  ض  مااي  اضحح  محو ة لسشدق السعمومات   عسأساا عمى  افح السوظفأن -7
 السعمومات  مشدق/مد  ل وهو   -3
 .حول الاااو   يلأات اافاذد في الواكرة  افح السوظفأن وعأح  -7
 .في  ل  اكرة  الكتر اي وفأر طم  معمومات  هقي  -5
 ييييوفأر لوحييييات اهاييييا يح  اذييييرات  وعأييييح بخرييييون قييييااو  ضييييسا  حييييق الحرييييول عمييييى  -6

 السعمومات.
 . حوعثاا بذكل ارف يشود مرا عتاا   واكرة    رشأف الوقاكق الستوفرة لوب ال -7
 .و اكرا لكتر اأح لم الرفحات  وفأر السعمومات الاالمح لمشذر عمى السواق   -8

 

 ً  انمسؤونٍاتوار واالد :خامسا

 المس  ل ات الجهة
 يالبأاال السعمومات الى الو ولحق ضسا   - االدارة العل ا

 فروييييييييييق متخريييييييييي    فووزييييييييييا   معمومييييييييييات مشدق/مديييييييييي  ل دييييييييييسأح  -
 .بالرالحأات الالةمح

 .عشاا ذكأل لجشح  رشأف السعمومات  اعتسا  الشتاكج الرا هة  -
بريييفح  لإلعالمأيييأن عييي  ا ابيييح طمبيييات حيييق الحريييول عميييى السعموميييات  -

 عا مح.
بالتعيا   مي  مشديق  واكرةالتابعيح لمي اإل اهات التشظأسأحالتعسأ  عمى موها   -

 .السعمومات   داأل ماامو
مديريببببببببة المببببببببوارد 

 البشرية
 .اعوا    ف  ظأفي لسشدق السعمومات -
ايفييا  مشدييق السعمومييات لتييوهو  متخريي  فييي اافيياذ حييق الحرييول عمييى  -

 عت  عاوذا. السعمومات  ذلك من خالل الو هات  الوهش التوهوبأح التي 
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 منسق/مسببببببببببببب   
 المعلومات

 اايعاه  الوهقي  ا لكتر اي  وفأر اسوذج طم  الحرول عمى السعمومات -
 ايتالي اليم . 

متابعيييح طمبيييات السعموميييات مييي  السعشأيييأن  ا خييياذ اإل يييرا ات الكفأميييح بيييالر   -
 عمأاا،  ا لت اي بالفترة ال مشأح السعمن عشاا. 

إعييييوا  يييييجل السعمومييييات  التايييياهور الستعماييييح بالسوضييييوأل     وييييو مجمييييح  -
 السعمومات لتارور يشود حول طمبات السعمومات. 

 م  لجشح الترشأف في الواكرة. بالتعا    رشأف السعمومات  السذاه ح في -
اافيياذ قييااو   بييإ را ات وعأييح مييوظفي مكتيي  خومييح الجساييوه  السييوظفأن  -

 .حق الحرول عمى السعمومات
 

مكتبببببببببببو  دمبببببببببببة 
 الجمهور

 /  حوومايا اليى مشديق   التأكيو مشايااييتابال طمبيات السعموميات الوهقأيح  -
 السعمومات.مد  ل 

حيييييق الحريييييول عميييييى  بيييييإ را اتا  ابيييييح عييييين ا يتفدييييياهات الستعمايييييح  -
 .السعمومات

مديريببببة تونولو  ببببا 
 المعلومات

 اذر اسوذج طم  السعمومات عمى السوق  ا لكتر اي لمواكرة. -
بسييا يزييسن  طمبييات السعمومييات ا لكتر اأييح لمييواكرةاعييوا  اظيياي ايييتابال  -

 .هضى متماي الخومح
عمييييى السوقيييي   الاالمييييح لمشذيييير السعمومييييات  اريييييممح اركثيييير  كييييراها   اذيييير -

 لمواكرة حا لكتر اأ الرفحات 
طمبييييات السعمومييييات الخا ييييح  إل ابييييحااذييييا   يبأييييق الكتر اييييي مبديييي   -

 )السداه الدرو ( باإلعالمأأن
اذيير ايييتبااح هضييى متماييي الخومييح لمستعيياممأن بيمبييات حييق الحرييول  -

 عمى السعمومات

  اعياكاا  فح ا يتعجال ا عالمأأنيرعح ا ابح طمبات   ع  - الناطق االعالمي
    وييو  ا عالمأييأن ضيي  يلأييات  زييسن  وقأييق طمبييات السعمومييات ميين  -

 مشدق السعمومات لاا.
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 ً  انتعامم مع انطهبات انمقذمة إجراءات : سادسا

 الوقت المستغرق  اال راء التسلسل

 انطهبات انورقٍة (أ )

اييييتابال طمييي  السعمومييييات اليييوهقي ميييين خيييالل مكتيييي  خوميييح الجساييييوه/   (9)
 موظف ا يتابال/ فر أل الواكرة.

 (  قاكق9-90)

التأكييييو ميييين  ييييحح   ضييييوب الديييي ال فييييي اليميييي ، عتأكييييو موظييييف خومييييح   (7)
موظف ا يتابال / فر أل الواكرة من عيوي   يو  اد ااي  فيي  الجساوه/

، هقيي  الاييا ف مكييا  ا قامييحات فييي اليميي  )ايييسو، هقسييو الييوطشي، البأاايي
عيت   ييو ون )اييوأل  " اييح" البرويو ا لكتر اييي(  فيي حييال  يو  ماييوي اليمي  

الجايييييح، اييييييساا، هقييييي   تييييياب التفيييييووة  ايييييي  السفيييييوت، ال يييييرت مييييين 
 الحرول عمى السعمومات، موضوأل السعمومات   عا  السعمومح السيموأح 

  قاكق (90-5) . اه ا    دجأل اليم  في  عوا  الواكرة  مشحو هقسا    (3)
 ديييمأ  ا ايييعاه اليييوهقي ليالييي  السعموميييات   حوويييل اليمييي  اليييوهقي اليييى   (7)

 مشدق/مد  ل السعمومات.
  قاكق 5

مرا عيييييح طبأعيييييح السعموميييييات السيموأيييييح مييييين خيييييالل مشديييييق السعموميييييات/   (5)
مد  ل السعمومات  موب اادجاماا م   رشأف السعمومات السعتسو لوب 

 (  قأاح30-90) الواكرة  اهافح اليم   حفظو الكتر اأا  

  حوول اليم  الى الوحوة التشظأسأح ا  اهة السخترح بالسوضوأل  (6)
ياييوي السوظييف السعشييي لتجاأيي  السعمومييات السيموأييح  مضييافح السعمومييات   (7)

 السيموأح الى اليم ، ق  ياوي لتحوومو الى مشدق / مد  ل السعمومات
  ياي (9-90)

اليميي   التأكييو ميين بعييو الحرييول عمييى ه  الوحييوة التشظأسأييح عييت  مرا عييح   (8)
اليير   ميييوب  وافاييو مييي  السعموميييات السيموأييح فيييي اليميي   قاكسيييح الوقييياكق 

 الدروح  السحسأح  أشا  عمأو عت  ما عمي:

اليمي   ا ابيحفي حال  اايا السعموميات مين اختريان اليواكرة عيت   -   عوي (9-7)
 اليى طالي  السعموميات  هقأيا   ا اهييالا  جاأ  السعموميات السيموأيح 

 .الكتر اأا     
لأدييا ميين اخترييان الييواكرة اليير  عمييى فييي حييال  ااييا السعمومييات  - ب

ماوي اليم   هقأا     الكتر اأا    و أاو الى الجاح السعشأح لالك إ  
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 الوقت المستغرق  اال راء التسلسل
 . مكن

فييي حالييح  ااييا السعمومييات السيموأييح يييروح عييت  ابييال  ماييوي اليميي   - ت
 .) هقأا     الكتر اأا ( لالك خيأا  

  قاكق 5   هافتواليم   إغالس  (9)
 اإلنكترووٍةانطهبات  (ب )

 عبمييح طميي  السعمومييات ا لكتر اييي ميين خييالل موقيي  الييواكرة ا لكتر اييي   (9)
  قأاح (95 -90)  ايتالي ا اعاه

 يلأا  با يتشا  الى  اهوخ  ه  د الى الشظاي  مش  اليم  هقسا    (7)
السيموأيييييح مييييين خيييييالل مشديييييق السعموميييييات/ مرا عيييييح طبأعيييييح السعموميييييات   (3)

مد  ل السعمومات  موب اادجاماا م   رشأف السعمومات السعتسو لوب 
 الواكرة  اهافح اليم   حفظو الكتر اأا  

  قأاح 95

  ا  اهة / الجاح السعشأح   حوول اليم  الى الوحوة التشظأسأح  (7)
 بالسوضوأل. 

  قاكق 5

اليييييى  تااالسعموميييييات السيموأيييييح  مضيييييافيايييييوي السوظيييييف السعشيييييي لتجاأييييي    (5)
 الى مشدق / مد  ل السعمومات إه اعواليم ، ق  ياوي ب

  ياي (9-90)

بعييو الحرييول عمييى ه  الوحييوة التشظأسأييح عييت  مرا عييح اليميي   التأكييو ميين   (6)
اليير   ميييوب  وافاييو مييي  السعموميييات السيموأييح فيييي اليميي   قاكسيييح الوقييياكق 

 عمي:الدروح  السحسأح  أشا  عمأو عت  ما 

 عوي (9-7)

فييي حييال  ااييا السعمومييات ميين اخترييان الييواكرة عييت  اهيييال اليير   -  
 الكتر اأا الى ماوي اليم .

في حال  ااا السعمومح لأدا من اختران الواكرة عيت  الير  عميى  - ب
اليمييي   هقأيييا ا  الكتر اأيييا   و أايييو اليييى الجايييح السعشأيييح ليييالك ا  

 امكن
 يييروح عييت  ابييال  ماييوي اليميي فييي حالييح  ااييا السعمومييات السيموأييح  - ت

 .لالك هيسأا  
  قاكق 5 اغالس اليم    هافتو  (7)
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 الوقت المستغرق  اال راء التسلسل

 )انمسار انسرٌع( اإلعالمٍٍهطهبات  (ج )

(9)  
ا لكتر ايييي مييين خيييالل موقييي  اليييواكرة  اليييوهقي     عبميييح طمييي  السعموميييات

 اييتالي  باإلعالمأأن   التيبأق ا لكتر اي السبد  الخان ا لكتر اي 
 (  قأاح95 -90) ا اعاه

ميي  اقبييات    مييش  اليميي  هقسييا با يييتشا  الييى  يياهوخ  ه  د الييى الشظيياي   (7)
 .اعالميماوي اليم  

(3)  
عتيييولى مشديييق/ مدييي  ل السعموميييات  الشييياطق اإلعالميييي مرا عيييح طبأعيييح 
السعمومح السيموأيح  ااديجاماا مي   ريشأف السعموميات   حوومايا لمشياطق 

 ا عالمي
  قأاح 95

  قاكق 5  حوول اليم  الى الوحوة التشظأسأح السخترح بالسوضوأل.  (7)

(5)  
ياييوي السوظييف السعشييي لتجاأيي  السعمومييات السيموأييح  مضييافح السعمومييات 

 اليى مشديق / مدي  ل السعموميات إه اعوالسيموأح الى اليم ، ق  ياوي ب
  الشاطق ا عالمي

 عوي (9-7)

(6)  
الوحييوة التشظأسأييح عيت  مرا عييح اليميي   التأكييو ميين بعيو الحرييول عمييى ه  

اليير   مييوب  وافاييو ميي  السعمومييات السيموأييح فييي اليميي   قاكسييح الوقيياكق 
 الدروح  السحسأح  أشا  عمأو عت  ما عمي:

 عوي 9
 

فييي حييال  ااييا السعمومييات ميين اخترييان الييواكرة عييت  اهيييال اليير   -  
 الكتر اأا الى ماوي اليم .

 
السعمومات لوب  اح  خرب عيت   و أيو مايوي اليمي  في حال  ااا  - ب

  الى الجاح السعشأح من خالل الر 

 
 فييي حالييح  ااييا السعمومييات السيموأييح يييروح عييت  ابييال  ماييوي اليميي  - ت

 .هيسأا  
  قاكق 5 اغالس اليم    هافتو  (7)

 قٍاس رضى متهقً انخذمة (د )

 ميييوب  ييييو ة الخوميييح لاأيييا  هضييياد عيييين ا يييرا ات التعاميييل  متماييييياليييى  اهييييال اييييتبااح -9
  الخومات  فق الشسوذج السعتسو لوب الواكرة.

. زييييييييييييييييسأن اتيييييييييييييييياكج  م اييييييييييييييييرات قأييييييييييييييييا  الرضييييييييييييييييى ضييييييييييييييييسن التارويييييييييييييييير الدييييييييييييييييشود  -7
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 ً  اإلجراء: مخطظ سٍر سابعا
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 ً  انتقارٌر إعذاد :ثامىا

اعييوا   ارويير يييشود حييول طمبييات السعمومييات  السعمومييات / مديي  ل ميين خييالل مشدييق عمييى الييواكرة
 بحأث عتزسن : قبل ااايح اار  ااو  الثااي من  ل عاي السعمومات مفوتالواه ة  اهيالو الى 

 .خالل العاي الساومحعو  اليمبات  -
 عو  اليمبات التي  سا ا  ابح عمأاا -
 . يب  الرفة عو  اليمبات التي    هفزاا -
 لمر  عمى  ل طم . ال مشأحالفترة  -
 طبأعح ماومي السعمومات  -
 ادبح هضى متماي الخومح -
قريي  الشجيياب  التحييويات التييي  ا اييا اافيياذ حييق الحرييول عمييى السعمومييات  ا ابييح طمبييات  -

 السعمومات
  و أات  ماترحات لتع و  حق الحرول عمى السعمومات -
ل حييق الحرييول عميييى خييي  التوعأييح  التييوهو  التييي افييا اا الييواكرة لمسييوظفأن  الجساييوه حييو  -

 السعمومات
قييااو  ضييسا  حييق الحرييول عمييى  إلافيياذإ ييرا ات التيييوور الس يدييي التييي ا خييا اا الييواكرة  -

 السعمومات

  ً  االفصاح انمسبق :تاسعا

 الريييفحات عميييى السوقييي    م احتاييياالاالميييح لمشذييير الستاحيييح  عييين السعموميييات با فرييياعميييى اليييواكرة 
 .( من لر  و ول  رشأف  م اهة السعمومات الحكومأح9 فاا  لمسا ة ) لمواكرة حا لكتر اأ

 األداء: مؤشرات عاشراً 

عميى اليواكرة  ييوور م ايرات   ا   اضيحح  ذ أيح  سأيح  اوعأيح  ير ب  بالأيات إافياذ حيق الحرييول 
 عمى السعمومات  ر ك  الى التالي:

 عمى طمبات السعمومات.الر  معول  ياي  -9
 .الستعماح بالأات اافاذ حق الحرول عمى السعموماتالذكا ب   طبأعح عو  -7
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 .ا اخفات في طمبات السعمومات الساومحال وا ة    ادبح  -3
 .ادبح هضى متماي الخومح عن  و ة السعمومات -7
 ادبح ةوا ة اإلفراب السدبق عن السعمومات -5

 وانتذرٌب : انتوعٍة وانتروٌجحادي عشر

ضسا  اافاذ قااو    زسن السداذسح في بإ را ات  ر وج  وعأح اعوا  خيح عمى الواكرة  -9
 .لمسوظفأن  الجساوه رول عمى السعموماتحق الح

عمييى الييواكرة اعييوا  خيييح  ييوهو   زييسن  يييوور  فييا ة السييوظفأن فييي السديياذسح فييي اافيياذ  -7
 حق الحرول عمى السعمومات

 انقضاء انى انهجوءعشر: انتظهم و ثاوً

 السعموميات مجميح ليوب بيالتظم  بحايو، طمبيو هفية حيال، اليمي  ماوي ابال  الواكرة عمى -9
 بايييراه لتبمأ يييو التيييالي الأيييوي مييين الايييااو   حيييو ذا التيييي لسيييوةا خييياللاإل اهويييح  السحكسيييح   

 ( من قااو  ضسا  حق الحرول عمى السعمومات97ايتشا ا  الى احكاي السا ة ) الرفة
 ياهوخ  ه  ذيا  ا  عوميا مين  30قراهد في الذكوب خيالل  بإ واهياوي مجمح السعمومات  -7

 اعتبرت الذكوب مرفوضح.

 : انمرفقاتعشر ثانث

 اسوذج طم  السعمومات .9
 ايتالي طم  السعمومات ااعاه .7
 )ايتراا يح( ايتبااح قأا  هضى متماي الخومح .3
 اسوذج  ارور إافاذ حق الحرول عمى السعمومات .7


