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 1المادة 
وٌعمل به من ( 2007قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة ) ٌسمى هذا القانون 

 . تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة 
 
 

 2المادة 
ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا القانون المعانً المخصصة لها ادناه ما 

:  لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك 

 : المعلومات 
اي بٌانات شفوٌة او مكتوبة او سجالت او احصاءات او وثائق مكتوبة او 

وتقع تحت ادارة مصورة او مسجلة او مخزنة الكترونٌا او باي طرٌقة 
 .المسؤول او والٌته 

الوثائق 
 المصنفة

: 

اي معلومات شفوٌة او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة 
الكترونٌا او باي طرٌقة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة 
تسجٌل او الصور الشمسٌة واالفالم او المخططات او الرسوم او الخرائط 

ٌشابهها والمصنفة على انها سرٌة او وثائق محمٌة وفق احكام او ما 
 .التشرٌعات النافذة 

الوثائق 
 العادٌة

 .اي معلومات غٌر مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او والٌته  :

 : الدائرة
الوزارة او الدائرة او السلطة او الهٌئة او اي مؤسسة عامة او 

 .ى ادارة مرفق عام او الشركة التً تتولرسمٌة عامة مؤسسة 

 .رئٌس الوزراء او الوزٌر او الرئٌس او المدٌر العام للدائرة  : المسؤول

 .مجلس المعلومات المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون  : المجلس

 .وزٌر الثقافة / رئٌس المجلس  : الرئٌس

مفوض 
 المعلومات

 .مدٌر عام دائرة المكتبة الوطنٌة باالضافة لوظٌفته  :
 

 
 

 3المادة 
:  وٌشكل على النحو التالً ( مجلس المعلومات) ٌؤلف بموجب هذا القانون مجلس ٌسمى . أ

.  رئٌسا وزٌر الثقافة                                                . 1
. نائبا للرئٌس   مفوض المعلومات                                         . 2
. عضوا   وزارة العدل                                       امٌن عام . 3



. عضوا    امٌن عام وزارة الداخلٌة                                    . 4
. عضوا      امٌن عام المجلس االعلى لالعالم                         . 5
. عضوا                مدٌرعام دائرة االحصاءات العامة              . 6
. عضوا      مدٌرعام مركز تكنولوجٌا المعلومات الوطنً             . 7
. عضوا  مدٌر التوجٌه المعنوي فً القوات المسلحة                   . 8
 .عضوا  المفوض العام لحقوق االنسان                                . 9
 .مكافأت من خزٌنة الدولة ال ٌتقاضى رئٌس واعضاء المجلس اي . ب
 
 

 4المادة 
:  ٌتولى المجلس المهام والصالحٌات التالٌة 

 . ضمان تزوٌد المعلومات الى طالبٌها فً حدود هذا القانون . أ
النظر فً الشكاوى المقدمة من طالبً الحصول على المعلومات والعمل على تسوٌة هذه . ب

 . غاٌةالشكاوى وفقا لتعلٌمات ٌصدرها لهذه ال
 .اعتماد نماذج طلب المعلومات . ج
اصدار النشرات والقٌام باالنشطة المناسبة لشرح وتعزٌز ثقافة الحق فً المعرفة وفً . د

 . الحصول على المعلومات 
اقرار التقرٌر السنوي حول اعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض . هـ

 .الوزراء المعلومات ورفعه الى رئٌس 
 
 

 5المادة 
ٌجتمع المجلس مرة واحدة على االقل فً الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من . أ

الرئٌس او نائبه عند غٌابه او بناء على طلب مقدم من اربعة من اعضاء المجلس على االقل 
 .لبحث االمور المحددة فً هذا الطلب 

ال ٌقل عن خمسة اعضاء على ان ٌكون من بٌنهم ٌكون االجتماع قانونٌا بحضور ما . ب
 . الرئٌس او نائبه ، وتتخذ القرارات باالجماع او باكثرٌة اصوات اعضاء المجلس 

للمجلس دعوة اي شخص من ذوي االختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان . ج
 .ٌكون له حق التصوٌت عند اتخاذ قراراته 

 
 

 6المادة 
:  ٌتولى مفوض المعلومات المهام والصالحٌات التالٌة . أ

.  اعداد نماذج طلب المعلومات بالتعاون مع الدائرة وتقدٌمها الى المجلس . 1
اعداد التعلٌمات المتعلقة بقبول الشكاوى واجراءات تسوٌتها وتقدٌمها الى المجلس . 2

.  الصدارها 
لى المعلومات وتقدٌمها الى المجلس تلقً الشكاوى من مقدمً طلبات الحصول ع. 3

.  لتسوٌتها 
 . القٌام باالجراءات االدارٌة والمهنٌة الالزمة لتنفٌذ المهام والصالحٌات المنوطة به . 4
تقوم دائرة المكتبة الوطنٌة بتوفٌر الخدمات االدارٌة والمهنٌة الالزمة لتأدٌة المهام . ب

 .لومات بموجب احكام هذا القانون والمسؤولٌات المنوطة بالمجلس ومفوض المع



 
 

 7المادة 
مراعاة احكام التشرٌعات النافذة ، لكل اردنً الحق فً الحصول على المعلومات التً مع 

 .ٌطلبها وفقا الحكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع 
 
 

 8المادة 
شفها دون ابطاء وبالكٌفٌة على المسؤول تسهٌل الحصول على المعلومات ، وضمان ك

 .المنصوص علٌها فً هذا القانون 
 
 

 9المادة 
ٌقدم طلب الحصول على المعلومات وفق االنموذج المعتمد لهذه الغاٌة متضمنا اسم مقدم . أ

 .الطلب ومكان اقامته وعمله واي بٌانات اخرى ٌقررها المجلس 
 . الحصول علٌها بدقة ووضوح  ٌحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التً ٌرغب فً. ب
 . على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خالل ثالثٌن ٌوما من الٌوم التالً لتارٌخ تقدٌمه . ج
ٌشترط فً حال رفض الطلب ان ٌكون القرار معلال ومسببا ، وٌعتبر االمتناع عن الرد . د

 . ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض 
 
 

 10المادة 
طلب المعلومات التً تحمل طابع التمٌٌز الدٌنً او العنصري او العرقً او التمٌٌز ال ٌجوز 

 .بسبب الجنس او اللون 
 
 

 11المادة 
التقنٌة او ٌتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوٌر المعلومات المطلوبة بالوسائل . أ

نسخها وٌجري اطالع مقدم الطلب على المعلومات اذا كانت محفوظة بصورة ٌتعذر معها 
 . نسخها او تصوٌرها 

، والجزء االخر غٌر مصنف فتتم اجابة اذا كان جزء من المعلومات المطلوبة مصنفا . ب
 . الطلب بحدود المسموح به وفقا الحكام هذا القانون 

لومات مصنفة ، فٌجب ان ٌكون تصنٌفها سابقا على تارٌخ طلب الحصول اذا كانت المع. ج
 . علٌها 

 
 

 12المادة 
اذا كانت المعلومات المطلوبة غٌر متوفرة او تم اتالفها لمرور الزمن فٌتعٌن على المسؤول 

 . بٌان ذلك لمقدم الطلب 
 
 

 13المادة 
مع مراعاة احكام التشرٌعات النافذة ، على المسؤول ان ٌمتنع عن الكشف عن المعلومات 



:  المتعلقة بما ٌلً 

 .االسرار والوثائق المحمٌة بموجب اي تشرٌع اخر. أ
الوثائق المصنفة على انها سرٌة ومحمٌة والتً ٌتم الحصول علٌها باتفاق مع دولة . ب

 . اخرى 
 .بالدفاع الوطنً او امن الدولة ، او سٌاستها الخارجٌة  االسرار الخاصة. ج
المعلومات التً تتضمن تحلٌالت او توصٌات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول . د

قبل ان ٌتم اتخاذ قرار بشأنها ، وٌشمل ذلك المراسالت والمعلومات المتبادلة بٌن االدارات 
 . الحكومٌة المختلفة حولها

المعلومات والملفات الشخصٌة المتعلقة بسجالت االشخاص التعلٌمٌة او الطبٌة او . هـ
 .السجالت الوظٌفٌة او الحسابات او التحوٌالت المصرفٌة او االسرار المهنٌة 

او برقٌة او هاتفٌة او المراسالت ذات الطبٌعة الشخصٌة والسرٌة سواء كانت برٌدٌة . و
 .الدوائر الحكومٌة واالجابات علٌها عبر اي وسٌلة تقنٌة اخرى مع 

المعلومات التً ٌؤدي الكشف عنها الى التأثٌر فً المفاوضات بٌن المملكة واي دولة او . ز
 . جهة اخرى 

التحقٌقات التً تجرٌها النٌابة العامة او الضابطة العدلٌة او االجهزة االمنٌة بشأن اي . ح
حقٌقات التً تقوم بها السلطات المختصة جرٌمة او قضٌة ضمن اختصاصها وكذلك الت
البنكٌة ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف للكشف عن المخالفات المالٌة او الجمركٌة او 

 .عنها 
المعلومات ذات الطبٌعة التجارٌة او الصناعٌة او المالٌة او االقتصادٌة والمعلومات ، . ط

تً ٌؤدي الكشف عنها الى االخالل بحق عن العطاءات او البحوث العلمٌة او التقنٌة ال
المؤلف والملكٌة الفكرٌة او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التً تؤدي الى ربح او خسارة 

 . غٌر مشروعٌن الي شخص 
 
 

 14المادة 
على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظٌم المعلومات والوثائق التً تتوافر لدٌها حسب . أ

نٌة المرعٌة وتصنٌف ما ٌتوجب اعتباره منها سرٌا ومحمٌا حسب االصول المهنٌة والف
التشرٌعات النافذة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر من تارٌخ نشر هذا القانون فً الجرٌدة 

 . الرسمٌة 
من هذه المادة خالل المدة الواردة فٌها ، ( أ)فً حال عدم استكمال تنفٌذ احكام الفقرة . ب

الحصول على موافقة رئٌس الوزراء لتمدٌدٌها لمدة ال تتجاوز ثالثة  ٌتعٌن على المسؤول
 . اشهر اخرى 

 
 

 15المادة 
عند تولً مدٌر عام دائرة المكتبة الوطنٌة مهام مفوض المعلومات باالضافة لوظٌفته تنحصر 

 . مسؤولٌته القانونٌة فٌما ٌتعلق بالمعلومات المحفوظة فً دائرته 
 
 

 16المادة 
للمسؤول ان ٌفوض اٌا من صالحٌاته المنصوص علٌها فً هذا القانون الي من كبار 

 . موظفً الدائرة على ان ٌكون التفوٌض خطٌا ومحددا 



 
 

 17المادة 
تختص محكمة العدل العلٌا بالنظر فً قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على . أ

ٌوما من الٌوم التالً لتارٌخ ( 30)ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خالل 
انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون الجابة الطلب او رفضه او االمتناع عن الرد علٌه 

 . 
ٌجوز لمقدم الطلب تقدٌم شكوى ضد المسؤول الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات . ب

لبه او امتناع المسؤول عن اعطاء المعلومات المطلوبة خالل المدة المقررة فً حال رفض ط
 . قانونا

على المجلس ان ٌصدر قراره فً الشكوى خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ ورودها واال . ج
اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى مٌعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص 

لمادة ٌبدأ سرٌان مدة الطعن من تارٌخ تبلٌغ مقدم الشكوى رفض من هذه ا( أ)علٌه فً الفقرة 
 . شكواه الصرٌح او من تارٌخ انقضاء المدة الصدار قرار المجلس فً الشكوى 

 
 

 18المادة 
ٌحدد مقدار اي بدل تستوفٌه الدائرة مقابل تصوٌر المعلومات المطلوبة او نسخها بقرار من 

 . وزراء بناء على تنسٌب المجلس مجلس ال
 
 

 19المادة 
ٌصدر مجلس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفٌذ احكام هذا القانون بما فً ذلك نظام تحدد فٌه 
الوثائق المحمٌة التً ٌجوز الكشف عنها والتً مضى على حفظها مدة ال تقل عن ثالثٌن 

 . سنة 
 
 

 20المادة 
.  بتنفٌذ احكام القانون رئٌس الوزراء والوزراء مكلفون

                                              15/5/2007  
 

 


