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ملكية فكرية

ال يوجد خطر في النشر

√

-

-

ورقي

ال يوجد خطر في النشر

√

-

-
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الشخص المخول
باالفصاح او
التزويد بھا او من
يفوضه

فني
√
فني
√

ال يوجد خطر في النشر

√

-

-

اذا كانت المعلومة خاضعة لحقوق الملكية الفكرية
براءة اختراع
سري للغاية
 .١اية معلومات يؤدي افشاء مضمونھا الشخاص ال تقتضي طبيعة عملھم االطالع عليھا او االحتفاظ بھا او حيازتھا  ،الى حدوث اضرار خطيرة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او الى فائدة عظيمة الية دولة اخرى من شانھا ان تشكل او يحتمل ان تشكل خطراً على المملكة
 .٢خطط وتفصيالت العمليات الحربية او اجراءات االمن العام او المخابرات العامة او اية خطة ذات عالقة عامة بالعمليات الحربية او اجراءات االمن الداخلي سواء كانت اقتصادية انتاجية او تموينية او عمرانية او نقلية .
 .٣الوثائق السياسية الھامة جداً وذات الخطورة المتعلقة بالعالقات الدولية واالتفاقيات او المعاھدات وكل ما يتعلق بھا من مباحثات ودراسات .
 . .٤المعلومات والوثائق المتعلقة بوسائل االستخبارات العسكرية او المخابرات العامة او االستخبارات المعاكسة او مقاومة التجسس او اية معلومات تؤثر على مصادر االستخبارات العسكرية والمخابرات العامة او المشتغلين فيھا .
 .٥المعلومات الھامة المتعلقة باالسلحة والذخائر او اي مصدر من مصادر القوة الدفاعية التي يشكل افشاؤھا خطراً على امن الدولة الداخلي او الخارجي .
سري
 .١اية معلومات ھامة يؤدي افشاء مضمونھا الشخاص ال تقتضي طبيعة عملھم االطالع عليھا الى تھديد سالمة الدولة او تسبب اضرارا لمصالحھا او تكون ذات فائدة كبيرة الية دولة اجنبية او اية جھة اخرى.
اية معلومات عن مواقع تكديس المواد الدفاعية او االقتصادية او المؤسسات الحيوية المتعلقة بمصادر القوة متى كان لھا مساس بسالمة الدولة .
 .٢اية معلومات عن تحركات القوات المسلحة او امن العام .
 .٣اية معلومات عن اسلحة وقوات الدول العربي
محدود
 .١معلومات يؤدي افشاؤھا الى اشخاص غير مصرح لھم باالطالع عليھا الى اضرار بمصالح الدولة او يشكل حرجا ً لھا او تنجم عنه صعوبات ادارية او اقتصادية للبالد او ذات نفع لدولة اجنبية او اية جھة اخرى قد يعكس ضرراً على الدولة.
 . .٢اية وثائق تتعلق بتحقيق اداري او جزائي او محاكمات او عطاءات او شؤون مالية او اقتصادية عامة ما لم يكن افشاء مضمونھا مسموحا ً به.
 .٣تقارير االستخبارات العسكرية ما لم تكن داخلة ضمن تصنيف آخر من درجة اعلى .
 .٤التقارير التي من شان افشاء مضمونھا احداث تاثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين ما لم يؤذن بنشرھا .
 .٥موجات الالسلكي العسكرية التابعة للقوات المسلحة واالمن العام والمخابرات العامة او اية سلطة حكومية اخرى .
 .٦اية معلومات او وثيقة محمية تضر بسمعة اية شخصية رسمية او تمس ھيبة الدولة .

 .٧المعلومات التي تتضمن تحليالت او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنھا  ،ويشمل ذلك المراسالت والمعلومات المتبادلة بين االدارات الحكومية المختلفة حولها
 .٨العطاءات او شؤون مالية او اقتصادية عامة ما لم يكن افشاء مضمونھا مسموحا ً به.
للعمو )عادي(
كل ما عدا ما تم تصنيف اعاله

طرق الحصول على
المعلومة المصرح بھا
)بريد الكتروني ،
تصوير  ،فاكس  ،كتاب
رسمي  ،الموقع
االلكتروني(
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