
  تنظيم وتصنيف المعلومات  جدول
  لى المعلوماتعصادر بمقتضى احكام قانون ضمان حق الحصول 
  وقانون حماية اسرار ووثائق الدولة

   وحدة الرقابة الداخلية
  
  
  
الرقم   المجال

  المتسلسل
  (الترميز)

المعلومة 
  المطلوبة 

الجھة المسؤولة عن 
  المعلومة

نوع 
  المعلومة
(فني،ادار

  ي
،قانوني،..

(  

اسباب   صنيف المعلومةت
  التصنيف

(اثار واخطار 
  النشر)

  حقوق على المعلومة
  

الشكل المتوفر(ورقي 
  ،ملف ،مجلد،الكتروني،)

الشخص المخول 
باالفصاح او 

التزويد بھا او من 
  يفوضه

طرق الحصول على 
  المعلومة  المصرح بھا

(بريد الكتروني ، تصوير 
، فاكس ، كتاب رسمي ، 

  الموقع االلكتروني) 

بدل الخدمة ان 
وجد (تكاليف  
الحصول على  

  المعلومة
سري 
 للغاية 

سر
للعموم   محدود  ي 

  (عادي)
  ال
  يوجد

براءة 
  ملكية فكرية  اختراع

  
  
  
  
  
  تقارير
  

اداري   الرقابة الداخليه  الخطه السنويه  ١
      /مالي/ فني

  
√  
  

متطلبات نظام   
  الرقابة

√  
  ال يوجد  اب رسميكت  مدير الرقابة  ورقي/الكتروني      

  
٢  

التقرير 
  السنوي

اداري /   الرقابة الداخلية
  √      مالي / فني

متطلبات نظام     
  الرقابة

√  
مدير الرقابة   ورقي / الكتروني      

  ال يوجد  كتاب رسمي  /اقسام الرقابة

٣  
  
  

التقارير 
  الربعيه

اداري /   الرقابة الداخليه
  √    مالي / فني

مدير الرقابة   نيورقي / الكترو        للمتابعه      
  ال يوجد  كتاب رسمي  الداحلية

تقرير حقوق   ٤
  االنسان

رئيس قسم الرقابة 
  االدارية

  اداري
      

  
√  
    √  

رئيس قسم الرقابة   ورقي      
  ال يوجد  كتاب رسمي  االدارية

تقارير نصف   ٥
  سنويه

اداري /   الرقابة الداخلية
  √      مالي / فني

ادارة     
  التخطيط

√  
رؤساء اقسام   يورقي / الكترون      

  ال يوجد  كتاب رسمي  الرقابة

الجوالت 
  الميدانية

  

    تقرير الكشف  ١
  الرقابة الداخلية

اداري / 
  √    مالي / فني

لرفعه لمعالي       
  الوزير/االمين

√  
  ال يوجد  كتاب رسمي  مدير الرقابة  ورقي      

اللجان 
  الفنيه

رئيس قسم الرقابة   التقرير  ١
  الفنيه

  فني
    √  

 متطلبات نظام    
  الرقابة

√  
  ال يوجد  كتاب رسمي  مدير الرقابة  ورقي      

استيضا
حات 
ديوان 
المحاس
  به

كتب رد على   ١
  االستيضاح

رئيس قسم الرقابة 
  االداريه

  اداري

  √  
حسب       

  التعليمات 
√  
  ال يوجد  كتاب رسمي  مدير الرقابة  ورقي      

ھيئة 
النزاھه 
ومكافحة 
  الفساد

رئيس قسم الرقابة   كتب الرد  ١
  يةاالدار

  اداري

  √  
حسب       

  التعليمات
√  
  ال يوجد  كتاب رسمي  مدير الرقابة  ورقي      

شكاوي 
واقتراحا

ت متلقي 
  الخدمه

الرد على   ١
الشكاوي 
  واالقتراحات

حسب   مدير الرقابة
الشكوى 
  √      واالقتراح

رضى متلقي     
  الخدمه

√  
كتاب رسمي / موقع   مدر الرقابة  ورقي / الكتروني      

  ال يوجد  الكتروني

 
              اذا كانت المعلومة خاضعة لحقوق الملكية الفكرية 



  براءة اختراع
  سري للغاية 
 من الدولة الداخلي او الخارجي او الى فائدة عظيمة الية دولة اخرى من شانھا ان تشكل او يحتمل ان تشكل خطراً على المملكة اية معلومات يؤدي افشاء مضمونھا الشخاص ال تقتضي طبيعة عملھم االطالع عليھا او االحتفاظ بھا او حيازتھا ، الى حدوث اضرار خطيرة با .١
  ي سواء كانت اقتصادية انتاجية او تموينية او عمرانية او نقلية . عمليات الحربية او اجراءات االمن العام او المخابرات العامة او اية خطة ذات عالقة عامة بالعمليات الحربية او اجراءات االمن الداخلخطط وتفصيالت ال .٢
  واالتفاقيات او المعاھدات وكل ما يتعلق بھا من مباحثات ودراسات .  الوثائق السياسية الھامة جداً وذات الخطورة المتعلقة بالعالقات الدولية .٣
  المشتغلين فيھا . معلومات تؤثر على مصادر االستخبارات العسكرية والمخابرات العامة او  . المعلومات والوثائق المتعلقة بوسائل االستخبارات العسكرية او المخابرات العامة او االستخبارات المعاكسة او مقاومة التجسس او اية .٤
  . او الخارجي المعلومات الھامة المتعلقة باالسلحة والذخائر او اي مصدر من مصادر القوة الدفاعية التي يشكل افشاؤھا خطراً على امن الدولة الداخلي .٥
  سري

   لدولة او تسبب اضرارا لمصالحھا او تكون ذات فائدة كبيرة الية دولة اجنبية او اية جھة اخرى.اية معلومات ھامة يؤدي افشاء مضمونھا الشخاص ال تقتضي طبيعة عملھم االطالع عليھا الى تھديد سالمة ا .١
  دولة . اية معلومات عن مواقع تكديس المواد الدفاعية او االقتصادية او المؤسسات الحيوية المتعلقة بمصادر القوة متى كان لھا مساس بسالمة ال 

  سلحة او امن العام . اية معلومات عن تحركات القوات الم  .٢
  مات عن اسلحة وقوات الدول العربياية معلو  .٣
  محدود

  يعكس ضرراً على الدولة.   ة او اقتصادية للبالد او ذات نفع لدولة اجنبية او اية جھة اخرى قدمعلومات يؤدي افشاؤھا الى اشخاص غير مصرح لھم باالطالع عليھا الى اضرار بمصالح الدولة او يشكل حرجاً لھا او تنجم عنه صعوبات اداري .١
  ه. . اية وثائق تتعلق بتحقيق اداري او جزائي او محاكمات او عطاءات او شؤون مالية او اقتصادية عامة ما لم يكن افشاء مضمونھا مسموحاً ب .٢
  تقارير االستخبارات العسكرية ما لم تكن داخلة ضمن تصنيف آخر من درجة اعلى .  .٣
  مضمونھا احداث تاثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين ما لم يؤذن بنشرھا . التقارير التي من شان افشاء  .٤
 موجات الالسلكي العسكرية التابعة للقوات المسلحة واالمن العام والمخابرات العامة او اية سلطة حكومية اخرى .  .٥
  اية معلومات او وثيقة محمية تضر بسمعة اية شخصية رسمية او تمس ھيبة الدولة .  .٦

  عمو (عادي)لل
 ما عدا ما تم تصنيف اعاله   كل


