
 م  2020/ 9/ 6  -هـ   1442حمــــــرم   18األحد                         2أ         والستون     السادسة السنة    1499الكويت اليوم العدد

 جملس الوزراء
 2020( لسنة   12قانون رقم ) 

 يف شأن حق االطالع على املعلومات
 بعد االطالع على الدستور،  -
  1960( لسنة 16وعلى قانون اجلزاء الصادر ابلقانون رقم ) -

 والقوانني املعدلة له، 

وعلى قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الصادر ابلقانون رقم  -
 والقوانني املعدلة له،  1960( لسنة  17)
وافق جملس األمة على القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه   -

 وأصدرانه: 
 الفصل األول 
 التعريفات 

 ( 1املادة )
ين  يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ابلكلمات املعىن املوضح قر 

 كل منها : 
العامة وغريها من    - اجلهة/ اجلهات: الوزارات واهليئات واملؤسسات 

األشخاص االعتبارية العامة والشركات الكويتية اليت تساهم فيها الدولة  
على   تزيد  بنسبة  املذكورة  اجلهات  إحدى  ماهلا،  50أو  رأس  من   %

نيابًة  والشركات واملؤسسات اخلاصة اليت حتتفظ مبعلومات أو مستندات  
 عن هذه اجلهات. 

طلبات   - الستالم  اجلهة  حتدده  الذي  املوظف   : املختص  املوظف 
 احلصول على املعلومات والنظر فيها والرد عليها. 

يتصل   - الذي  املضمون  أو  املعرفة  أو  اإلفادة  أو  البيان   : املعلومة 
أو   مقروءة  أو  مرسومة  أو  مكتوبة  إما  املعلومة  وتكون   ، ما  مبوضوع 

 و مرئية، أو غريها من الوسائل . مسموعة أ
الشخص : كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة يف احلصول   -

 على املعلومة من اجلهة. 
 الفصل الثاين 

 االطالع على املعلومات 
 ( 2املادة )

اجلهات  حوزة  يف  اليت  املعلومات  على  االطالع  شخص  لكل  حيق 
 والتشريعات النافذة. واحلصول عليها مبا ال يتعارض مع هذا القانون 

كما حيق له االطالع على القرارات اإلدارية اليت متس حقوقه ومعرفة  
 املعلومات اليت حيتويها أي مستند يتعلق به. 

 ( 3املادة )
جيب على اجلهات تسهيل احلصول على املعلومات لألشخاص وضمان 

 كشفها يف التوقيت وابلكيفية املنصوص عليها يف هذا القانون. 
كما جيب عليها أن تعني موظفاً خمتصاً أو أكثر للنظر يف طلبات احلصول 

على املعلومات تكون لديه اخلربة والدراية الكافية يف أعماهلا، ومنحه  
الصالحيات الالزمة للبحث والوصول إىل املعلومة املطلوبة وتقدميها ملن  

 يطلبها . 
 ( 4املادة )

تنظيم وتصنيف وفهرسة امل اليت  جيب على كل جهة  علومات والواثئق 
تتوافر لديها حسب األصول املهنية والفنية املرعية، وتصنيف ما جيب  
للقانون وذلك خالل سنتني من اتريخ   طبقاً  اعتباره منها سرايً وحممياً 

 العمل هبذا القانون. 
 الفصل الثالث 
 إفصاح اجلهة 

 ( 5املادة )
ثالث سنوات  تلتزم اجلهات أبن تنشر على موقعها اإللكرتوين خالل  

من اتريخ العمل هبذا القانون دلياًل حيتوي على قوائم املعلومات املتاح  
 الكشف عنها، وعلى األخص ما يلي: 

مبوجبها،    -1 تعمل  اليت  والقرارات  واللوائح  والنظم  القوانني 
والسياسات العامة اليت تؤثر على األفراد، واإلجراء املتبع يف عمليات 

 قنوات اإلشراف واملساءلة.   اختاذ القرار مبا يف ذلك
اهليكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات، وكذلك    - 2

 السياسات والواثئق التنظيمية. 
دلياًل أبمساء رؤساء اجلهات وشاغلي الوظائف القيادية أو من يف   - 3

 حكمهم، وسلطاهتم وواجباهتم، وآلية التواصل معهم. 
ل اجلهة، واإلجراءات اليت  معلومات عن برامج ومشروعات وأعما  - 4

يستطيع األفراد على أساسها التعرف عليها مبا يف ذلك مؤشرات األداء  
 واجلودة واملشرتايت واملناقصات . 

مبقرتحاهتم   - 5 األفراد  ملشاركة  اإللكرتوين  املوقع  يف  خاصية  وضع 
 وآرائهم وشكاواهم يف كل ما يتعلق أبعمال اجلهة وآلية الرد عليهم. 

بسطاً حول كيفية تقدمي طلب ابملعلومات لديها، وأية بياانت  دليالً م  -6
 ذات صلة مبسئويل املعلومات. 

اخلدمات وحقوق االنتفاع املقدمة للجمهور، وأية برامج دعم عامة    - 7
 وقائمة املستفيدين وشروط االستفادة منها. 

التعيني    - 8 اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة، وشروط وضوابط 
 ء ونتائج االختبارات واملقابالت الشخصية للمقبولني. فيها، وأمسا

مواقع املواد السامة املستعملة واملشعة والنفاايت اخلطرة، وطبيعتها    -9
وخماطرها وكمية االنبعااثت الصادرة عن التصنيع واإلجراءات املتخذة  

 لتحجيم األضرار الناجتة عنها إن وجدت. 
ا  - 10 عن  املتخلفة  األلغام  مواقع  الدالة  حتديد  واإلشارات  حلروب 

 عليها إن وجدت . 
 وأية معلومات أخرى ترى اجلهة ضرورة نشرها. 

 وجيب حتديث هذا الدليل كلما دعت احلاجة إىل ذلك. 
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 الفصل الرابع 
 طلب احلصول على املعلومات 

 ( 6املادة )
يقدم طلب احلصول على املعلومات كتابًة إىل اجلهة اليت لديها املعلومة  
البياانت واملستندات على النحو   به  على النموذج املعد لذلك مرفقاً 

 الذي حتدده الالئحة التنفيذية . 
 ( 7املادة )

جيب على املوظف املختص فور تسلمه الطلب أن يعطي ملقدمه إشعاراً  
واتر  الطلب  رقم  فيه  واملدة  يبني  املطلوبة،  املعلومة  ونوع  تقدميه،  يخ 

 الالزمة للرد عليها. 
 ( 8املادة )

املوظف املختص   العرض على رئيس اجلهة أو من    -جيب على  بعد 
الرد على الطالب خالل عشرة أايم عمل من اتريخ تسلمه،    -يفوضه 

وجيوز متديد هذه املدة ملدة مماثلة أو أكثر إذا كان الطلب يتضمن عدداً  
ثرياً من املعلومات، أو كان الوصول إىل املعلومة يستوجب استشارة ك

جهة أخرى مع إخطار الطالب بذلك. على أال يزيد جمموع هذه املدد  
 يف مجيع األحوال على ثالثة أشهر. 

 ( 9املادة )
ّكن الشخص   جيب على املوظف املختص عند املوافقة على الطلب أن ميم

على   االطالع  الواثئق  من  من  وتسليمه صوراً  به،  اخلاصة  املعلومات 
الالئحة   حتدده  الذي  الرسم  سداد  بعد  طلبها  حالة  يف  هبا  املرتبطة 

 التنفيذية. 
 ( 10املادة )

إذا احتوى الطلب على أكثر من معلومة، وكان بعضها يدخل يف نطاق  
محاية اخلصوصية احملددة يف هذا القانون، فعلى اجلهة جتزئة الطلب مىت  

 كان ذلك ممكناً وإال مت رفضه . 
 ( 11املادة )

جيب على املوظف املختص إخطار الطالب كتابًة برفض طلبه، مع  
 بيان أسباب الرفض. 

 الفصل اخلامس 
 محاية املعلومات

 ( 12املادة )
 حيظر على اجلهة الكشف عن املعلومة يف احلاالت اآلتية: 

م أو القدرات  إذا كان الكشف ميس األمن الوطين أو األمن العا  -1
 الدفاعية، وتشمل: 

والعمليات   - والقوات  واالسرتاتيجيات  والتكتيكات  األسلحة 
 العسكرية. 

العدوانية    - األعمال  إبحباط  تتعلق  اليت  االستخباراتية  املعلومات 
 واجلرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي واخلارجي. 

ا   - ابلشؤون  الصلة  ذات  الدولية  واملراسالت  لدفاعية  االتصاالت 
 والتحالفات العسكرية واملصاحل االسرتاتيجية للبالد. 

إذا تقررت السرية مبوجب الدستور أو قانون أو بقــرار مــن جملس    - 2
ابعتبار األوراق اليت تضمنتها   -بناًء على عرض الوزير املعين    -الوزراء  

 سرية وللمدة اليت حيددها اجمللس. 
سري العدالة أو يرتتب عليه ضرر  إذا كان ذلك يؤدي إىل التأثري ب - 3

 ابلغري. 
إذا كانت املعلومات تتعلق ابحلياة اخلاصة أو الطبية أو األحوال    - 4

إذا وافق صاحب  إال  أو احلساابت والتحويالت املصرفية  الشخصية 
 الصفة على كشفها . 

إذا كانت املعلومة تتضمن سراً جتارايً وكان من شأن نشرها   - 5
 جتارية ومالية لذوي الشأن. إضعاف مصلحة 

إذا كانت املعلومة قد وصلت إىل الدولة عرب دولة أخرى أو منظمة    -6
أو   الدولة  تلك  مع  ابلعالقات  اإلضرار  نشرها  شأن  من  وكان  دولية 

 املنظمة. 

إذا كان من شأن الكشف عن املعلومة إحداث خطر جدي   - 7
مة ابلعملة أو  وجسيم يؤثر يف اقتصاد الدولة أو املساس ابلثقة العا

 على الصحة العامة أو البيئة. 

إذا كان الكشف عن املعلومة يسبب خطراً على حياة فرد أو   - 8
 على صحته أو سالمته. 

إذا تقررت السرية مبوجب قرار من احملكمة املختصة أو من النيابة    -9
 العامة أو من اإلدارة العامة للتحقيقات. 

سرة وقضااي األحداث  املعلومات املتعلقة مبنازعات األ  -10
 والتحقيقات اجلارية يف القضااي اجلزائية. 

 ( 13املادة )
يف مجيع حاالت رفض الطلب أو عدم الرد يكون ملقدم الطلب تقدمي  
تظلم إىل اجلهة وعليها الرد عليه خالل ستني يوماً، ويكون رفض التظلم  

 لم.بكتاب مبيناً به أسباب الرفض، ويعترب عدم الرد مبثابة رفض للتظ
 وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات التظلم والبت فيه. 

 وال جيوز اختاذ إجراءات التقاضي قبل البت يف التظلم. 
 الفصل السادس 

 العقوابت 
 ( 14املادة )

يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة ال جتاوز ثالثة آالف 
 دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني: 

خمتص    -1 موظف  بغري  كل  الطلب  ملقدم  املعلومة  تقدمي  عن  امتنع 
 مسوغ قانوين. 

 كل موظف خمتص أعطى معلومة غري صحيحة ملقدم الطلب.   -2
 من أتلف عمداً الواثئق أو املستندات اخلاصة ابملعلومات.  - 3
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كل من أخل بسرية املعلومات املقررة مبوجب هذا القانون أو أي    -4
 قانون آخر. 

 ( 15املادة )
بة العامة دون غريها ابلتحقيق والتصرف واالدعاء يف مجيع  ختتص النيا

 اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون . 
 الفصل السابع 
 أحكام ختامية 

 ( 16املادة )
تصدر الالئحة التنفيذية هلذا القانون بقرار من وزير العدل وذلك  

 خالل ستة أشهر من اتريخ صدوره. 
 ( 17املادة )

تنفيذ هــذا   - كل فيما خيصه   -والوزراء على رئيس جملس الوزراء 
 القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 

 انئب أمري الكويت               
 نواف األمحد اجلابر الصباح 

 هـ 1442حمـــــــرم   12صدر بقصر السيف يف : 
 م  2020أغسطــس  31 املوافق :                   

 
 املذكرة اإليضاحية 

 2020( لسنة    12للقانون رقم ) 
 يف شأن حق االطالع على املعلومات

يف ضوء االتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها دولة الكويت ودخلت 
األمم   اتفاقية  بينها  ومن  تشريعاهتا  من  جزءاً  وأصبحت  التنفيذ  حيز 

  2016( لسنة  2املتحدة ملكافحة الفساد ، وبعد صدور القانون رقم )
يف شأن إنشاء اهليئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة ابلكشف 

الذمة  يف    عن  واحلق  املعلومات  تداول  حرية  ألمهية  ونظراً   ، املالية 
االطالع واحلصول عليها يف شىت اجملاالت إرساًء ملبدأ الشفافية والنزاهة  
الرشيدة   اإلدارة  حتقيق  يكفل  مبا  واإلدارية  االقتصادية  املعامالت  يف 
ألموال وموارد وممتلكات الدولة واالستخدام األمثل هلا جتسيداً للهدف  

ألول من أهداف هيئة مكافحة الفساد، فقد رؤي العمل على إصدار  ا
 قانون ينظم هذا احلق . 

يتكون مشروع القانون من سبعة فصول، تقع يف سبع عشرة مادة وقد  
تناول الفصل األول منه تعريفاً قانونياً وافياً للمصطلحات الواردة فيه   

ومات اليت يف  وقرر الفصل الثاين حق كل شخص يف االطالع على املعل
حوزة اجلهات وألزم اجلهة بتسهيل حصوله عليها يف التوقيت والكيفية  
اليت حددها القانون ، كما أوجب على كل جهة تعيني موظفاً خمتصاً أو  
أكثر للنظر يف طلب احلصول على املعلومات مع منحه الصالحيات 
  الالزمة لتمكينه من الوصول إليها ، وكذلك تنظيم وتصنيف وفهرسة 

والفنية وتصنيف ما جيب   املهنية  األصول  والواثئق حسب  املعلومات 
اعتباره سرايً وذلك خالل سنتني من اتريخ العمل هبذا القانون ، وينظم  
موقعها   على  دليل  نشر  خالل  من  اجلهة  إفصاح  الثالث  الفصل 

( سنوات من اتريخ العمل هبذا القانون حيتوي على  3اإللكرتوين خالل ) 
املعلو  هذه  قوائم  بني  ومن  ابلقانون   املبني  الوجه  على  املتاحة  مات 

مبوجبهــــا  تعمـــل  اليت  والقـــرارات  واللوائح  والنظم  القوانني  املعلومات 
والسياسات العامـــة اليت تؤثــر علـــى األفـــراد، وكيفية اختاذ القرار وقنوات  

ذ يف  مبا  التنظيمي  وهيكلها   ، واملســــاءلة  فيها  لك  اإلشراف 
وكيفية   القياديني  أبمساء  ودليل   ، الوظيفية  والواجبات  االختصاصات 
التواصل معهم ، واخلدمات وحقوق االنتفاع املقدمة للجمهور وقائمة  
ابملستفيدين من براجمها، واملعلومات املتعلقة ابملشروعات وأعمال اجلهة  

 . 
وأوضح الفصل الرابع إجراءات تقدمي طلب احلصول على املعلومات  

أحال إىل الالئحة التنفيذية حتديد منوذج الطلب والبياانت واملستندات  و 
الواجبة ، وحدد مواعيد الرد ، واإلجراءات املتبعة عند املوافقة على  
تقدمي املعلومة ، وأجاز تسليم الطالب صوراً من الواثئق املرتبطة بعد  

تص يف  سداد الرسم الذي حتدده الالئحة التنفيذية ، وألزم املوظف املخ
 حالة رفض الطلب إخطار الطالب أبسباب الرفض كتابًة . 

تقتضي  واليت  املعلومات  ألحكام محاية  مبيناً  اخلامس  الفصل  جاء  مث 
اعتبارات املصلحة العامة عدم الكشف عنها واليت من بينها اعتبارات  
األمن أو املساس ابحلياة اخلاصة أو املساس ابلعدالة ، وكفل مشروع  

ا حق  على  القانون  ابحلصول  الشخص  طلب  رفض  قرار  من  لتظلم 
 املعلومات وفقاً لإلجراءات اليت حتددها الالئحة التنفيذية . 

التحقيق   وحدد الفصل السادس اجلرائم والعقوابت واجلهة اليت تتوىل 
والتصرف واالدعاء بشأهنا وهي النيابة العامة ، وتناول الفصل السابع  

ة أشهر من اتريخ صدور القانون ،  إصدار الالئحة التنفيذية خالل ست
الرمسية   للعمل به ستة أشهر من اتريخ نشره يف اجلريدة  والذي حتدد 
 وذلك إلاتحة الفرصة لالنتهاء من اإلجراءات الالزمة قبل نفاذ القانون. 

 
 
 
 
 


