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 حق االطالع على المعلومات

 2021  نوفمبر
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لألساتذة  الشكر واالمتنان 
 والمختصين ... 
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جامعة  ا انم النجار د. غ • في  السياسية  العلوم  ستاذ 

 الكويت 

 في جامعة الكويتالقانون الجزائي    استاذ محمد التميمي د. •

 القانون العام في جامعة الكويت  استاذ منيرة النمش  د. •

جامعة  ا ي بلوشد. حمد ال • في  السياسية  العلوم  ستاذ 

 الكويت 

 سياسيصحفي وكاتب  سعود العصفور أ.  •

 مستشارة قانونية  أ. نوال مال حسين  •

 قي جامعة الكويت  عالماإل أستاذ جيبل ناصر الم د. •

 صحفي ومستشار سياسي وإعالمي طاني داهم القح. أ •

 رئيس جمعية الشفافية الكويتية    ماجد المطيري. أ •

 في جامعة الكويتالقانون الجزائي    ستاذا ي الرشيدد. خالد  •

 رئيس جمعية الشفافية الكويتية نائب   يب هد الرقد. ف •

 ث وكاتب سياسيباح اليوسف حمد أ. م •
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 الفهرس
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 8........................................................ الباب األول: المقدمة  •

 9الفصل األول: لماذا هذه الدراسة .............................  •
 الثاني: لمحة حول قانون حق االطالع على  الفصل •

 11............................................................. المعلومات 
 الفصل الثالث: الخط الزمني لمسار قانون حق  •

 14االطالع على المعلومات ......................................... 
 16الفصل الرابع: الجهود المبذولة إلعداد الدراسة ....  •
 

 الجهات الخاضعة لقانون حقالباب الثاني: تقييم  •
 18االطالع على المعلومات ................................................. 

 تقييم التزام الفصل األول: النموذج المتبع في  •
 الجهات في تفعيل أحكام قانون حق االطالع على

 19.......................................................... المعلومات 
 الفصل الثاني: درجة االلتزام في كل بند من  •

 21بنود التقييم ...................................................... 
 الفصل الثالث: معايير تحديد درجة االلتزام في  •

 23........................... كل بند من بنود تقييم الجهات 
 الفصل الرابع: طريقة تحديد التقييم العام لكل •

 25جهة .................................................................... 
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 النتائج العامة لتقييم الجهات  الباب الثالث: •

 27.. ......لقانون حق االطالع على المعلومات .. الخاضعة
 جهات التزامًا في  10الفصل األول: أفضل  •

 28تنفيذ قانون حق االطالع على المعلومات ....... 
 جهات التزامًا في   10 أقل : الثانيالفصل   •

 30تنفيذ قانون حق االطالع على المعلومات ....... 
 لقائمة السوداء للجهات الفصل الثالث: ا  •

 والشركات الخاضعة لقانون حق االطالع على 
 32... ................................................. المعلومات

 الفصل الرابع: أعداد ونسبة الجهات الحاصلة  •
 على درجة )ملتزم، ملتزم إلى حد ما، غير 

 34....... ......................... ملتزم( في التقييم العام
 الفصل الخامس: أعداد ونسبة الجهات الحاصلة •

 درجة )ملتزم، ملتزم إلى حد ما، غير على 
 36ملتزم( وفقًا لبنود التقييم ............................ 

 
 الباب الرابع: النتائج التفصيلية لتقييم الجهات  •

 41.........  لقانون حق االطالع على المعلومات  الخاضعة
 42الفصل األول: وزارات وإدارات حكومية .............  •
 105............. الجهات الملحقة .........الفصل الثاني:  •
 142الفصل الثالث: الجهات المستقلة ..................  •
 173الفصل الرابع: الشركات الحكومية ..................  •
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 الباب الخامس: المقترحات التي خرجت منها  •

 214................................................................ الدراسة 
 القوانين النظيرة التي تمالفصل األول:  •

 215دراستها ..................................................... 
 : القصور التشريعي في قانون الثانيالفصل   •

 218حق االطالع التي ظهرت بعد الدراسة .........  
 : مسودة اقتراح بقانون الثالثالفصل   •

 قانون حق االطالع بتعديل بعض أحكام 
 220على المعلومات ........................................ 

 الفصل الرابع: جدول مقارن بين نصوص  •
 226القانون قبل التعديل وبعد التعديل .......... 

 : مسودة االقتراح برغبة الخامسالفصل   •
 بتعديل بعض أحكام قانون حق االطالع 

 236على المعلومات ........................................ 
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 األول:  الباب
 مقدمة 
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 : األولالفصل 
 لماذا هذه الدراسة؟ 
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النماذج   من  بالعديد  الستة  عقودها  في  الكويتية  البرلمانية  الحياة  زخرت 
الشعب   حريات  عن  بالذود  النيابي  القسم  في  أبرت  التي  المشرفة  الرقابية  والتجارب 
 ومصالحه وأمواله، ورسخت مفاهيم الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية. 

ت الرقابية التقليدية من أسئلة برلمانية  إال أن هذه التجارب كانت مقيدة باألدوا
عامًا على ميالد الدستور وما    59ولجان تحقيق واستجوابات، وال شك بأنه بعد مرور  

نعيشه اليوم من ثورة في مفاهيم العمل يحتم علينا بأن نوجد وسائل رقابية جديدة  
 تتفق واألهداف التي دعت لها المذكرة التفسيرية من للدستور. 

جاءت التزامها    لذلك  لمعرفة  الحكومية  الجهات  على  الشاملة  الرقابة  فكرة 
الجهات   إجراء دراسة ميدانية على هذه  القوانين عبر  الدولة  بتنفيذ وتطبيق قوانين 
وتقييم مستوى التزامها وعرض ذلك على المجتمع كي تكون هذه الجهات تحت رقابة  

 الرأي العام. 

قانون   على  االختيار  وقع  على    2020لسنة    12وقد  االطالع  حق  شأن  في 
المعلومات ليكون محور الدراسة الميدانية األولى على الجهات الحكومية لما يمثله  
المؤسسات   الشفافية واإلفصاح في  بالغة في ترسيخ قواعد  القانون من أهمية  هذا 

 والشركات الحكومية. 

ت في  وقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية وجود مجموعة من المثالب والثغرا
بشأن   بقانون  واقتراح  برغبة  اقتراح  إعداد مسودة  إلى  حدانا  ما  الحالي وهو  القانون 
التنفيذية وذلك بعد أخذ   المعلومات والئحته  تعديل أحكام قانون حق االطالع على 
االقتراحان على   األمل أن يحظى  المماثلة مع  القوانين  المختصين واالطالع على  رأي 

 النور قريبَا. التأييد النيابي كي يريا  
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 :الثاني الفصل 
لمحة حول قانون حق االطالع  

 على المعلومات
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مارس   )  2021في  رقم  قانون  لسنة  12دخل  على    2020(  االطالع  حق  بشأن 
التنفيذ،  المعلومات   القانون حيز  أهمية  تعليل    وتكمن  في  في  المذكرة  الوارد 

للقانون  الفساد   اإليضاحية  مكافحة  في  المتحدة  األمم  اتفاقية  إلى  المشرع    باستناد 
على   في  أن  عالوة  والمساءلة  والنزاهة  الشفافية  مبادئ  من  الحق سيعزز  هذا  إقرار 

وإداراته الحكومي  مدركات  ،  العمل  الكويت في  دولة  وضع  تحسين  يساهم في  مما 
ل من الرقابة ال  شعبية الحقة التي تؤكدها  الفساد ويرتقي بديمقراطية الدولة، ويفعِّ

 مجانية هذا الحق. 

الذي نص    عد حق االطالع على المعلومات تجٍل واضٍح للحق في التعبيري  كما  
، فيندرج حق االطالع ضمن اإلطار العام لحرية التعبير والتي  36عليه الدستور في مادة 

 ها. تعني الحق والحرية في البحث والحصول واإلفصاح عن المعلومات بكافة صور

المقام  و هذا  أن  في  ذكر  بمكان  األهمية  من  من  المعلومة  إلى  الوصول  حق 
، فصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية  الحقوق ذات األولوية لدى المجتمع الدولي 

،  1948، وتضمنه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  1946/  59لألمم المتحدة المرقم بـ
، وكذلك نرى ورود  1966مدنية والسياسية  ومن ثم ذكر في العهد الدولي للحقوق ال 
مادة   األولى من  الفقرة  الحق في  الذي    32هذا  اإلنسان  لحقوق  العربي  الميثاق  من 

 .2006وقعت عليه الكويت في سبتمبر  

لألفراد بحق االطالع على نوعين    2020/ 12قانون  سمح  وتماشيًا مع ما تم ذكره  
والوثائق  والقرارات  المعلومات  بحوز  من  المادة  التي  مطلع  في  المحددة  الجهات  ة 

العام،   الطابع  ذات  المعلومات  والثاني  الطلب  مقدم  يخص  ما  األول  النوع  األولى: 
 بعًضا من المعلومات من نطاق القانون.  12واستثنت المادة 

القانون     الجهات ثم يتطرق  الواقعة على تلك  االلتزامات  أهمها: تسهيل    إلى 
بالوق  المعلومات  على  موظًفا  الحصول  الجهات  تعين  وأن  القانونية،  والكيفية  ت 
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مختًصا للنظر في طلبات االطالع، وكذلك واجب تصنيف المعلومات إلى ما هو سري  
الموقع   على  بالنشر  وااللتزام  القانون.  نفاذ  من  السنتين  تجاوز  ال  ومحمي خالل مدة 

 قائمة محددة خالل مدة أقصاها ثالث سنوات من تاريخ العمل بالقانون.   اإللكتروني

اإل  القانون  من  الرابع  الفصل  طلب  ويتضمن  لتقديم  اتباعها  الواجب  جراءات 
المعلومة  على  الطلب  الحصول  لتقديم  الشكلية  الشروط  الالئحة  وتستكمل   .

اإلجراءات وكذلك  المختص،  الموظف  من  اتباعها  الواجب  يتبعها    واإلجراءات  التي 
 مقدم الطلب في حال تم قبول طلبه أو رفض. 

للنيابة العامة التحقيق  يوكل  القانون  فإن    أما الفصل األخير المتعلق بالعقوبات 
 وتأتي هذه الجرائم على أربعة صور: كل الجرائم المحددة فيه.  في  والتصرف واالدعاء  

 . ونيامتناع الموظف المختص عن تقديم المعلومة بغير مسوغ قان ▪
 .إعطاء الموظف المختص معلومة غير صحيحة ▪
 .كل من أتلف عمًدا الوثائق ▪
 كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب أي قانون.  ▪
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 :الثالثالفصل 
قانون  لمسار الخط الزمني 

 حق االطالع على المعلومات 
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11 /10 /2018 

قانون الحكومة مشروع  إحالة
 األمةمجلس حق الطالع ل

19 /2 /2020 

تنتهي لجنة الشؤون التشريعية 
 مشروع القانونوالقانونية من بحث 

8 /8 /2020 

مجلس األمة على  يوافق 
 قانون مشروع ال 

6 /9 /2020 

نشر قانون حق االطالع  على ي 
 في الجريدة الرسمية المعلومات 

 

 27 /1 /2021 

التنفيذية لقانون  تصدر الالئحة 
 حق االطالع على المعلومات

6 /3 /2021 

على  يدخل قانون حق االطالع
 النفاذ حيز  المعلومات
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 : الرابعالفصل 
الجهود المبذولة إلعداد 

 الدراسة 
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75 
سؤااًل برلمانيًا وجه  

للجهات عن تنفيذ قانون  
 حق االطالع

58 
الجهات تم  ردًا من 

دراسته حول تنفيذها  
 لقانون حق االطالع 

81 
موقعًا الكترونيًا تم  
االطالع عليه للجهات 
الخاضعة لقانون حق  

 االطالع
7 

قوانين )حق اطالع(  
لدول عربية وأجنبية تم  
بحثها ومقارنتها مع  
 84 القانون الكويتي 

جهة وشركة حكومية  
التزامهم في  تم تقييم 

تفعيل أحكام قانون حق  
 االطالع
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 الباب الثاني:
تقييم الجهات الخاضعة  
لقانون حق االطالع على  

 المعلومات 
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 الفصل األول: 
النموذج المتبع في تقييم 
التزام الجهات في تفعيل  

أحكام قانون حق االطالع على 
 المعلومات 
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 القانوني السند  بنود التقييم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول  
 على المعلومات

( من قانون حق االطالع 3مادة )أحكام ال
 المعلوماتعلى 

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل  
 اإللكترونيبموجبها الجهة على موقعها 

( من قانون  5( من المادة )1أحكام البند )
 المعلوماتحق االطالع على 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف  
 اإللكتروني والواجبات على موقعها 

( من قانون  5( من المادة )2أحكام البند )
 حق االطالع على المعلومات

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف  
القيادية وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على  

 اإللكتروني موقعها 

( من قانون  5( من المادة )3أحكام البند )
 حق االطالع على المعلومات

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال  
الجهة والمشتريات والمناقصات على موقعها 

 اإللكتروني 

( من قانون  5( من المادة )4البند ) أحكام
 حق االطالع على المعلومات

لمشاركة   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 اويهم األفراد بمقترحاتهم وآرائهم وشك

( من قانون  5( من المادة )5أحكام البند )
 حق االطالع على المعلومات

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب  
 اإللكتروني بالمعلومات لديها على موقعها 

( من قانون  5( من المادة )6أحكام البند )
 حق االطالع على المعلومات

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور 
 اإللكتروني على موقعها 

( من قانون  5( من المادة )7أحكام البند )
 على المعلومات حق االطالع

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط  
وضوابط التعيين وأسماء ونتائج االختبارات  

والمقابالت الشخصية للمقبولين على موقعها 
 اإللكتروني 

( من قانون  5( من المادة )8أحكام البند )
 حق االطالع على المعلومات

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة  
 اإللكترونيوالنفايات الخطرة على موقعها 

( من قانون  5من المادة ) (9أحكام البند )
 حق االطالع على المعلومات

نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات  
 اإللكتروني الدالة عليها على موقعها 

( من قانون  5( من المادة )10أحكام البند )
 حق االطالع على المعلومات
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 
 

 :الثانيالفصل 
درجات االلتزام في كل بند من  

 بنود التقييم
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 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

 

 
 

فيملتزمةالجهةكانتإذا
لهايوضعالبندأحكاممعظم
(ملتزم)عالمة

فيملتزمةالجهةكانتإذا
لهايوضعالبندأحكامبعض
(ماحدإلىملتزم)عالمة

فيملتزمةغيرالجهةكانتإذا
لهايوضعالبندأحكاممعظم
(ملتزمغير)عالمة
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 الشؤون البرلمانية 
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 :الثالثالفصل 
معايير تحديد درجة االلتزام 

تقييم لكل بند من بنود 
 الجهات
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

₁₁ 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعيين موظف للنظر  في تقييم البند األول ) 
حق االطالع( حددت درجة التزام  في طلبات 

 الجهات إما ملتزم أو غير ملتزم

 

 

 تقييم البند األول 

 1 

2 
 الموقع االلكتروني 

إذا لم يكن للجهة موقعًا الكترونيًا أو كان   
الجهة )غير  تم اعتبار فقط اللغة اإلنجليزية ب

 ملتزم( من البند الثاني إلى التاسع 

 

3 
 تبعية ديوان الخدمة المدنية 

اعتبار كافة الجهات الخاضعة لديوان تم  
نشر  ) البند التاسعبالخدمة المدنية ملتزمة 

 (اإلعالن عن الوظائف العامة

 

4 
 عدم االختصاص 

إذا كانت الجهة ال تختص بأحكام البندين   
 ( وضع عليهما عبارة )ال ينطبق( 11( و)10)
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 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

 

 

 : الرابعالفصل 
التقييم العام  طريقة تحديد 

 لكل جهة
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 الشؤون البرلمانية 
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9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

إذا كان عدد  
البنود الملتزم  

  9- 7بها من 
يعتبر التقييم  
العام للجهة  

 )ملتزم(

إذا كان عدد  
البنود الملتزم  

  6- 4بها من 
يعتبر التقييم  
العام للجهة  

إلى حد   )ملتزم
 ( ما 

إذا كان عدد  
البنود الملتزم  

  3- 1بها من 
يعتبر التقييم  
العام للجهة  

 ملتزم(غير )
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 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 
 

 

 الباب الثالث:
تقييم النتائج العامة ل 

الجهات الخاضعة لقانون حق  
 االطالع على المعلومات

 
 



28 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 
 
 
 

 الفصل األول: 
جهات التزامًا في  10أفضل  

تفعيل أحكام قانون حق 
 االطالع على المعلومات
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 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 
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اإلدارة العامة للطيران المدني•األول

وزارة العدل•الثاني

وزارة المالية•الثالث

الهيئة العامة لمكافحة الفساد•الرابع

بنك الكويت المركزي•الخامس

وزارة الكهرباء والماء•السادس

الهيئة العامة للصناعة•السابع

وحدة التحريات المالية•الثامن

ابالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلد•التاسع

شركة وفرة لالستثمار الدولي•العاشر
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 
 
 

 الفصل الثاني:

جهات التزامًا في    10 أقل
تفعيل أحكام قانون حق 
 االطالع على المعلومات
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 
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شركة النقل العام الكويتية•العاشر

وزارة الشؤون االجتماعية•التاسع

وزارة الداخلية•الثامن

إدارة الفتوى والتشريع•السابع

الهيئة العامة للطرق والنقل البري•السادس

جهاز المراقبين الماليين•الخامس

شركة المشروعات السياحية•الرابع

شركة تعبئة مياه الروضتين•الثالث

اراتشركة المجموعة الثالثية العالمية لالستش•الثاني

تكاملةالشركة الكويتية للصناعات البترولية الم•األول
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 الفصل الثالث:
القائمة السوداء للجهات 

والشركات الخاضعة لقانون 
 حق االطالع 

 )ليس لديها موقعًا باللغة العربية(
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 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 
 
 

 
 
 

الشركة الكويتية لالستكشافات 
البترولية الخارجية

شركة بترول الكويت العالمية

الشركة الوطنية لمشاريع 
التكنلوجيا
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 الشؤون البرلمانية 
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 الرابع: الفصل 
لجهات الحاصلة  ا أعداد ونسب

على درجة )ملتزم، ملتزم إلى  
حد ما، غير ملتزم( في  

  تقييمها العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 
 
 

 

6%

57%

37%

ملتزم ملتزم إلى حد ما غير ملتزم

 3 الوزارات واإلدارات الحكومية:
 1الجهات الملحقة: 
 1الجهات المستقلة: 

 0الشركات الحكومية: 
 5المجموع: 

 18الوزارات واإلدارات الحكومية:  
 12الجهات الملحقة: 
 19الجهات المستقلة: 

 9الشركات الحكومية: 
 48المجموع: 

 10الوزارات واإلدارات الحكومية:  
 5الجهات الملحقة: 
 5الجهات المستقلة: 

 11الشركات الحكومية: 
 31المجموع: 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 
 
 

 الفصل الخامس: 

الحاصلة  الجهات  أعداد ونسب
على درجة )ملتزم، ملتزم إلى  

بنود  ل وفقاً  حد ما، غير ملتزم(
 التقييم
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 
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67%0%

33%

البند األول

ملتزم

ملتزم إلى حد ما

غير ملتزم

44%

25%

31%

البند الثاني

ملتزم

ملتزم إلى حد ما

غير ملتزم

43%

32%

25%

البند الثالث

ملتزم

ملتزم إلى حد ما

غير ملتزم

 ن موظف للنظر في طلبات حق االطالع( )تعيي

 ( نشر القوانين والقرارات على الموقع االلكتروني )

 ( نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات على الموقع االلكتروني )
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

13%

38%
49%

البند الرابع

ملتزم

ملتزم إلى حد ما

غير ملتزم

39%

42%

19%

البند الخامس

ملتزم

ملتزم إلى حد ما

غير ملتزم

43%

31%

26%

البند السادس

ملتزم

ملتزم إلى حد ما

غير ملتزم

 على الموقع االلكتروني(   القياديين وصالحياتهمدليل بأسماء )نشر 

 على الموقع االلكتروني(   معلومات عن برامج ومشروعات الجهة)نشر 

 على الموقع االلكتروني(   األفراد اقتراحاتهممشاركة )وضع خاصية  
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

23%

2%

75%

البند سابع

ملتزم

ملتزم إلى حد ما

غير ملتزم

75%

12%

13%

البند الثامن

ملتزم

ملتزم إلى حد ما

غير ملتزم

45%

30%

25%

البند التاسع

ملتزم

ملتزم إلى حد ما

غير ملتزم

 على الموقع االلكتروني(   من الجهة المعلومات كيفية تقديم طلبلنشر دليل )

 على الموقع االلكتروني(  الخدمات المقدمة من الجهة للجمهور)نشر 

 على الموقع االلكتروني(   ن عن الوظائف الشاغرة وضوابط التعيين)نشر اإلعال
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

 
 

0%0%

100%

البند العاشر

ملتزم

ملتزم إلى حد ما

غير ملتزم

0%0%

100%

البند الحادي عشر

ملتزم

ملتزم إلى حد ما

غير ملتزم

 على الموقع االلكتروني(   السامة والنفايات الخطرةمواقع المواد )نشر 

 )نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب على الموقع االلكتروني( 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 
 

 الباب الرابع: 
النتائج التفصيلية لتقييم 

الجهات الخاضعة لقانون حق  
 االطالع على المعلومات
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

 
 

 األول:  الفصل 
 الوزارات واإلدارات الحكومية
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 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 وزارة الدفاع
 
 
 

 
 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 17/6 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
موقع األمانة العامة  على  منشور

 لمجلس األمة 

 Mod.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 3 3 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها 
 اإللكتروني الجهة على موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف  

   ☑ اإللكتروني والواجبات على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات 
   ☑ اإللكتروني لديها على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

  ☑ 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
  ☑ 
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 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 لداخلية وزارة ا
 

 
 
 
 

 
 2021/ 5/ 4 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 8/ 5 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 

لم يتم االطالع عليه لطلب الجهة  

العامة حفظه لدى األمانة  

 بداعي السرية  لمجلس األمة

 Moi.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

2 2 7 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام

 
 
 



46 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

الحصول على تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  

 اإللكتروني على موقعها 
 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

 ☑   اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 
لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 

   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

  ☑ 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
  ☑ 

 



47 

 األمة مجلس  
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 الشؤون البرلمانية 
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 الخارجية وزارة 
 

 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 9 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 26/5 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 mofa.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 1 3 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 الشؤون البرلمانية 
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إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  

   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 ☑   اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
 ☑   اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 

 



49 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 المالية وزارة 
 
 
 
 
 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 30/5 الجواب من الجهة تاريخ ورود 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 mof.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

7 2 0 

 ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

   ال ينطبق
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 التجارة والصناعةوزارة 
 
 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 27/6 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 moci.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 3 1 

 إلى حد ما  ملتزم للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
   ☑ اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 

   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
 

 



53 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 التربيةوزارة 
 
 
 

 
 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 15/6 الجواب من الجهة تاريخ ورود 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 Moe.edu.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

3 3 3 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 

 



55 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 األشغال العامةوزارة 
 
 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 - الجواب من الجهة تاريخ ورود 

 الجواب طبيعة 
لم يتم الرد على السؤال البرلماني  

 حتى تاريخ إعداد التقرير 

 mpw.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 1 3 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  التقييم بنود 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 ☑ اإللكتروني على موقعها 

 
 

 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني ا والمشتريات والمناقصات على موقعه

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 

 



57 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 العدل وزارة 
 
 
 

 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 14/6 الجهة تاريخ ورود الجواب من 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 moj.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

8 0 1 

 ملتزم  للجهة التقييم العام

 
 
 
 



58 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 التعليم العاليوزارة 
 
 
 

 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 - الجواب من الجهة تاريخ ورود 

 الجواب طبيعة 
لم يتم الرد على السؤال البرلماني  

 حتى تاريخ إعداد التقرير 

 mohe.edu.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 1 4 

 إلى حد ما  ملتزم للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  التقييم بنود 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
 ☑   اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الصحة وزارة 
 
 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 25/5 الجهة تاريخ ورود الجواب من 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 moh.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 3 2 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الشؤون االجتماعية وزارة 
 
 
 
 
 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 - ورود الجواب من الجهة تاريخ 

 الجواب طبيعة 
لم يتم الرد على السؤال البرلماني  

 حتى تاريخ إعداد التقرير 

 mosa.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

2 3 4 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  التقييم بنود 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 اإلعالموزارة 
 
 
 

 
 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 6/ 7 الجواب من الجهة تاريخ ورود 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 media.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

3 0 6 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  

 اإللكتروني على موقعها 
  ☑ 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

 ☑   اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 
لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 

 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  
نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 

 ☑   اإللكتروني على موقعها 
نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 

   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 األوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة 
 
 
 
 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 16/6 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 awqaf.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

3 3 3 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  التقييم بنود 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 المواصالتوزارة 
 
 

 
 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 7/ 1 الجواب من الجهة تاريخ ورود 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 moc.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

6 2 1 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
   ☑ اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الكهرباء والماءوزارة 
 
 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 26/5 ورود الجواب من الجهة تاريخ 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 mew.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

6 3 0 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 

☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 النفطوزارة 
 
 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 17/6 الجهة تاريخ ورود الجواب من 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 moo.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 3 3 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
 اإللكتروني موقعها 

 ☑  

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

  ☑ 

نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 
 ال ينطبق  اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 إدارة الفتوى والتشريع 
 
 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 4 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 31/10/2021 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 األمة لمجلس 

 fatwa.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

2 1 6 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 

 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 
  ☑ 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
 ☑   اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
 اإللكتروني موقعها 

  ☑ 
نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 

 



77 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 اإلدارة العامة للطيران المدني 
 

 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 4 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 6/ 7 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 moo.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

9 0 0 

 ملتزم  للجهة التقييم العام

 
 
 
 



78 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
   ☑ اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء 
 
 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 6/ 9 ورود الجواب من الجهة تاريخ 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 csb.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 1 4 

 إلى حد ما  ملتزم للجهة التقييم العام

 
 
 
 



80 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 

 



81 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 اإلدارة العامة للجمارك
 
 

 
 

 
 

 2021/ 5/ 4 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 30/6 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 

لم يتم االطالع عليه لطلب الجهة  

األمانة العامة حفظه لدى 

 لمجلس األمة بداعي السرية 

 csb.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 2 3 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام

 
 
 



82 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

للنظر في طلبات الحصول على تعيين موظف أو أكثر 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 ديوان الخدمة المدنية
 
 

 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 13/9 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 csc.net.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 2 3 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام

 
 
 
 



84 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 

☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 ثقافة والفنون واآلدابالمجلس الوطني لل
 
 
 
 
 
 

 2021/ 5/ 5 البرلماني تاريخ توجيه السؤال 

 2021/ 6/ 7 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 nccal.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

6 2 1 

 ما ملتزم إلى حد  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 

☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 األمانة العامة لألوقاف 
 
 
 
 
 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 31/5 ورود الجواب من الجهة تاريخ 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 awqaf.org.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 2 2 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام

 
 
 
 



88 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  التقييم بنود 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  

 اإللكتروني على موقعها 
 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
   ☑ اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 

☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
 
 

 
 
 

 
 2021/ 5/ 5 البرلماني تاريخ توجيه السؤال 

 2021/ 6/ 6 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 kppc.scpd.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 3 1 

 حد ما ملتزم إلى  للجهة التقييم العام

 
 
 
 



90 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
   ☑ اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 

☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 

 



91 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 األمانة العامة لمجلس الوزراء 
 

 
 

 
 

 
 2021/ 5/ 4 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 14/7 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 cmgs.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 2 3 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  التقييم بنود 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  

   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
 اإللكتروني موقعها 

 ☑  

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
 



93 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 وحدة التحريات المالية 
 

 
 
 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 10/6 ورود الجواب من الجهة تاريخ 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 kwfiu.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

6 2 1 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  التقييم بنود 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
  ☑  اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 

☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 جهاز المراقبين الماليين
 

 
 

 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 - ورود الجواب من الجهة تاريخ 

 الجواب طبيعة 
لم يتم الرد على السؤال البرلماني  

 حتى تاريخ إعداد التقرير 

 sbfc.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

1 3 5 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  التقييم بنود 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

 ☑   اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 
لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 

  ☑  وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
 اإللكتروني موقعها 

  ☑ 
نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 متابعة األداء الحكوميجهاز 
 
 
 

 
 

 
 26/10/2021 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 - تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
لم يتم الرد على السؤال البرلماني  

 حتى تاريخ إعداد التقرير 

 gpf.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

3 0 6 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  التقييم بنود 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 

 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 
  ☑ 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
 ☑   اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 

☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات 
 
 
 

 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 30/5 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 cait.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 0 5 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  

 اإللكتروني على موقعها 
  ☑ 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

 ☑   اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 
لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 

 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  
نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 

   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 لمعالجة الجهاز المركزي 
 أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية 

 
 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 4 السؤال البرلماني تاريخ توجيه 

 2021/ 28/6 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 

لم يتم االطالع عليه لطلب الجهة  

حفظه لدى األمانة العامة 

 لمجلس األمة بداعي السرية 

 carirs.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 ملتزم غير  إلى حد ما  ملتزم 

3 1 5 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 

 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 
  ☑ 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 

☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 جهاز حماية المنافسة 
 

 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 16/6 الجواب من الجهة تاريخ ورود 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 carirs.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 3 1 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
عن الحروب واإلشارات الدالة  نشر مواقع األلغام المخلفة

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 
 

 الثاني: الفصل 
 الجهات الملحقة
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 مجلس األمة 
 

 
 
 
 
 

 - تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 - تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 

السؤال لعدم سماح   يوجهلم 

توجيه األسئلة مكتب المجلس ب

حول أعمال األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 kna.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

3 1 5 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 

 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 
  ☑ 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 قوة اإلطفاء العام
 

 
 
 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 14/7 الجواب من الجهة تاريخ ورود 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 kff.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

3 4 3 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
   ☑ اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
 اإللكتروني موقعها 

 ☑  

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

  ☑ 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 ال ينطبق  اإللكتروني عليها على موقعها 

 



110 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 بلدية الكويت
 
 
 
 
 

 
 2021/ 5/ 4 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 13/6 الجواب من الجهة تاريخ ورود 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 baladia.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 2 3 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 جامعة الكويت
 
 
 
 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 11/10/2021 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 ku.edu.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

3 3 3 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
 ☑   اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الهيئة العامة للشباب 
 
 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 6/ 7 الجواب من الجهة تاريخ ورود 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 ypa.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 0 4 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 ما حد 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  

 اإللكتروني على موقعها 
  ☑ 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الهيئة العامة للرياضة
 
 
 

 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 6/ 7 ورود الجواب من الجهة تاريخ 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 pas.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 3 1 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الهيئة العامة للغذاء والتغذية
 

 
 

 
 
 

 2021/ 23/5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 9/ 6 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 األمة لمجلس 

 pafn.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 3 1 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الهيئة العامة للمعلومات المدنية
 
 

 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 11/8 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 paci.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

3 2 4 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  التقييم بنود 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 

 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 
  ☑ 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 
 

 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 البرلماني تاريخ توجيه السؤال 

 2021/ 17/5 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 e.paaet.edu.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

3 4 2 

 ملتزم غير  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الهيئة العامة لشؤون القصر
 

 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 10/6 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 pama.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 3 1 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
 

 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 البرلماني تاريخ توجيه السؤال 

 2021/ 23/5 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 paaf.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 1 3 

 ما ملتزم إلى حد  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الهيئة العامة للبيئة
 
 
 
 
 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 31/5 الجواب من الجهة تاريخ ورود 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 epa.org.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 3 2 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

  ☑ 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 ال ينطبق  اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
 

 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 - تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
لم يتم الرد على السؤال البرلماني  

 حتى تاريخ إعداد التقرير 

 pada.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 2 3 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 طباعة ونشر لعناية بالهيئة العامة ل
 القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما 

 
 
 

 
 
 

 2021/ 15/5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 27/6 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 qsa.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 3 2 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام

 

 



133 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

أكثر للنظر في طلبات الحصول على تعيين موظف أو 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
 اإللكتروني موقعها 

 ☑  

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الهيئة العامة لمكافحة الفساد
 
 
 

 
 
 

 2021/ 15/5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 25/7 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 األمة لمجلس 

 nazaha.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

7 1 1 

 ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
   ☑ اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 االستثمار المباشر هيئة تشجيع
 

 
 
 
 

 
 26/10/2021 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 - تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
لم يتم الرد على السؤال البرلماني  

 حتى تاريخ إعداد التقرير 

 kdipa.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 2 3 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 للقوى العاملةالهيئة العامة  
 
 

 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 13/7 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 manpower.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 1 3 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  التقييم بنود 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
 

 
 

 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 15/6 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
األمانة العامة منشور على موقع  

 لمجلس األمة 

 kapp.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 4 1 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

الحصول على تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 
 
 
 
 

 الثالث: الفصل 
 الجهات المستقلة 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 بنك الكويت المركزي
 

 
 
 
 

 
 2021/ 5/ 5 توجيه السؤال البرلماني تاريخ 

 2021/ 30/5 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 cbk.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

7 1 1 

 ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
   ☑ اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
عن الحروب واإلشارات الدالة  نشر مواقع األلغام المخلفة

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 بنك االئتمان الكويتي 
 

 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 30/5 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 kcb.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 2 3 

 زم إلى حد ما تمل للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
 
 
 

 
 

 
 2021/ 5/ 5 البرلماني تاريخ توجيه السؤال 

 2021/ 30/5 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 kuwait-fund.org للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 2 2 

 حد ما زم إلى تمل للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
   ☑ اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
 اإللكتروني موقعها 

 ☑  

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
عن الحروب واإلشارات الدالة  نشر مواقع األلغام المخلفة

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الوطني لرعاية وتنميةالصندوق 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 
 
 
 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 27/6 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 األمة لمجلس 

 nationalfund.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 2 3 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 

 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 
  ☑ 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الهيئة العامة للصناعة
 

 
 

 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 17/6 ورود الجواب من الجهة تاريخ 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 pai.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

6 3 0 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
 اإللكتروني موقعها 

 ☑  

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
عن الحروب واإلشارات الدالة  نشر مواقع األلغام المخلفة

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 هيئة أسواق المال
 

 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 31/5 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 

لم يتم االطالع عليه لطلب الجهة  

حفظه لدى األمانة العامة 

 السرية لمجلس األمة بداعي 

 cma.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 3 2 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
 اإللكتروني موقعها 

 ☑  

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الهيئة العامة للطرق والنقل البري
 

 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 14/6 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 part.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

2 0 7 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  التقييم بنود 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  

 اإللكتروني على موقعها 
  ☑ 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

 ☑   اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 
لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 

 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  
نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 

 ☑   اإللكتروني على موقعها 
نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 

 اإللكتروني موقعها 
  ☑ 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
عن الحروب واإلشارات الدالة  نشر مواقع األلغام المخلفة

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات
 

 
 

 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 29/8 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 citra.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 2 3 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 

 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 
 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 وكالة األنباء الكويتية 
 

 
 
 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 10/6 ورود الجواب من الجهة تاريخ 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 kuna.net.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

3 0 6 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  

 اإللكتروني على موقعها 
  ☑ 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 وحدة تنظيم التأمين 
 
 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 6/ 1 الجواب من الجهة تاريخ ورود 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 iru.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 3 2 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
 اإللكتروني موقعها 

  ☑ 
نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 بيت الزكاة
 

 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 6/ 1 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 zakathouse.org.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 2 3 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  

 اإللكتروني على موقعها 
 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 وني اإللكتروسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
عن الحروب واإلشارات الدالة  نشر مواقع األلغام المخلفة

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 معهد الكويت لألبحاث العلمية
 

 
 
 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 - تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
لم يتم الرد على السؤال البرلماني  

 حتى تاريخ إعداد التقرير 

 kisr.edu.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

3 3 3 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
 ☑   المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  

 اإللكتروني على موقعها 
  ☑ 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
 اإللكتروني موقعها 

 ☑  

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 المؤسسة العامة للرعاية السكنية
 

 
 

 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 15/6 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 pahw.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 2 2 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
 

 
 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 15/6 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 pifss.gov.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

3 3 3 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  

  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 ☑   وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 مؤسسة البترول الكويتية 
 

 
 

 
 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 7/ 4 ورود الجواب من الجهة تاريخ 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 kpc.com.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

2 5 2 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 ما حد 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  

 اإللكتروني على موقعها 
 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
 اإللكتروني موقعها 

 ☑  

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 
 
 
 

 الرابع:  الفصل 
 الشركات الحكومية 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 شركة نفط الكويت
 
 

 
 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 7/ 4 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
األمانة العامة منشور على موقع  

 لمجلس األمة 

 kockw.com للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 4 0 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

الحصول على تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها 
 اإللكتروني الجهة على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف  
   ☑ اإللكتروني والواجبات على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
  ☑  اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

 ☑  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات 
   ☑ اإللكتروني لديها على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الكويتيةشركة البترول الوطنية 
 
 
 
 
 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 7/ 4 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 knpc.com للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

3 4 2 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 

إلى حد   ملتزم  بنود التقييم 
 ما

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها 
 اإللكتروني الجهة على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
   ☑ اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات 
 اإللكتروني لديها على موقعها 

  ☑ 
نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على 

 اإللكتروني موقعها 
  ☑ 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة 

 اإللكتروني عليها على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الشركة الكويتية لنفط الخليج
 

 
 

 
 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 7/ 4 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 kgoc.com للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 4 0 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 

إلى  ملتزم  التقييم بنود 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
  ☑  اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
  ☑  اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
   ☑ اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

 ☑  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 
   ☑ اإللكتروني 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة عليها 

 اإللكتروني على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة
 
 
 

 
 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 7/ 4 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
العامة منشور على موقع األمانة 

 لمجلس األمة 

 kipic.com.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

0 4 5 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 
  

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

 ☑   المعلومات تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 

 ☑   اإللكتروني على موقعها 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات على  

 ☑   اإللكتروني موقعها 
نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية وسلطاتهم  

  ☑  اإللكتروني وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة والمشتريات  
 اإللكتروني والمناقصات على موقعها 

 ☑  

لمشاركة األفراد بمقترحاتهم   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 وشكاويهم وآرائهم 

 ☑  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 

  ☑  اإللكتروني 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
عن الحروب واإلشارات الدالة عليها  نشر مواقع األلغام المخلفة

 اإللكتروني على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 صناعة الكيماويات البتروليةشركة 
 
 

 
 

 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 7/ 4 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 pic.com.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 4 1 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 

 ملتزم  بنود التقييم 
إلى 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

   ☑ تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات 

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة على 
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات على  
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية وسلطاتهم  
  ☑  اإللكتروني وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة والمشتريات  
  ☑  اإللكتروني والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد بمقترحاتهم   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم وآرائهم 

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها على  
 اإللكتروني موقعها 

  ☑ 
نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 

   ☑ اإللكتروني 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
عن الحروب واإلشارات الدالة عليها  نشر مواقع األلغام المخلفة

 اإللكتروني على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 ناقالت النفط الكويتيةشركة 
 

 
 

 
 
 

 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 7/ 4 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 kotc.com.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 3 1 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

   ☑  تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات 

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات على  
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية وسلطاتهم  
  ☑  اإللكتروني وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة والمشتريات  
   ☑ اإللكتروني والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد بمقترحاتهم   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 وشكاويهم وآرائهم 

 ☑  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 
   ☑ اإللكتروني 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة عليها 

 اإللكتروني على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الخارجيةالبترولية الشركة الكويتية لالستكشافات 
 

 
 

 
 

 
 2021/ 5/ 5 البرلماني تاريخ توجيه السؤال 

 2021/ 7/ 4 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 للجهة اإللكتروني الموقع 
ليس للجهة موقعُا باللغة  

 العربية

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

1 0 8 

 غير ملتزم  للجهة العامالتقييم 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

   ☑ تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات 

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات على  
 ☑   اإللكتروني موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية وسلطاتهم  
 ☑   اإللكتروني وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة والمشتريات  
 اإللكتروني والمناقصات على موقعها 

  ☑ 
لمشاركة األفراد بمقترحاتهم   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 

 وشكاويهم وآرائهم 
  ☑ 

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 

 ☑   اإللكتروني 
نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة عليها 

 اإللكتروني على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 شركة بترول الكويت العالمية
 
 
 

 
 

 
 2021/ 5/ 5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 7/ 4 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 للجهة اإللكتروني الموقع 
ليس للجهة موقعُا باللغة  

 العربية

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

1 0 8 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

   ☑ تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات 

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة على 
 اإللكتروني موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات على  

 ☑   اإللكتروني موقعها 
نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية وسلطاتهم  

 ☑   اإللكتروني وآلية التواصل معهم على موقعها 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة والمشتريات  

 ☑   اإللكتروني والمناقصات على موقعها 
لمشاركة األفراد بمقترحاتهم   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 

 وشكاويهم وآرائهم 
  ☑ 

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها على  
 اإللكتروني موقعها 

  ☑ 
نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 

 اإللكتروني 
  ☑ 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة عليها 

 اإللكتروني على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 وفرة العقاريةشركة 
 

 
 
 

 
 

 2021/ 10/8 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 22/8 الجواب من الجهة تاريخ ورود 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 wafra.com.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

3 4 2 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

   ☑ تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات 

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات على  
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية وسلطاتهم  
 اإللكتروني وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة والمشتريات  
 اإللكتروني والمناقصات على موقعها 

 ☑  

لمشاركة األفراد بمقترحاتهم   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 وشكاويهم وآرائهم 

 ☑  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 
 ☑   اإللكتروني 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة عليها 

 اإللكتروني على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 وفرة لالستثمار الدولي شركة 
 
 
 
 
 
 

 2021/ 10/8 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 29/8 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 wafrainv.com للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

6 2 1 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 

 ملتزم  بنود التقييم 
إلى 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

   ☑ تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات 

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات على  

   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية وسلطاتهم  
 اإللكتروني وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة والمشتريات  
   ☑ اإللكتروني والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد بمقترحاتهم   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم وآرائهم 

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
  ☑  اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 
   ☑ اإللكتروني 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 

☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة عليها 

 اإللكتروني على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 تعبئة مياه الروضتين شركة 
 

 
 
 

 
 

 2021/ 10/8 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 24/8 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 alrawdatain.com للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

1 1 7 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 

 ملتزم  التقييم بنود 
إلى 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

   ☑ تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات 

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات على  

 اإللكتروني موقعها 
  ☑ 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية وسلطاتهم  
 اإللكتروني وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة والمشتريات  

 ☑   اإللكتروني والمناقصات على موقعها 
لمشاركة األفراد بمقترحاتهم   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 

  ☑  وشكاويهم وآرائهم 

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 
 اإللكتروني 

  ☑ 
نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة عليها 

 اإللكتروني على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الشركة الوطنية لمشاريع التكنلوجيا 
 

 
 

 
 

 
 2021/ 17/5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 - تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
لم يتم الرد على السؤال البرلماني  

 إعداد التقرير حتى تاريخ 

 للجهة اإللكتروني الموقع 
ليس للجهة موقعُا باللغة  

 العربية

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

0 0 9 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 

 ملتزم  بنود التقييم 
إلى 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

 ☑   الحصول على المعلومات تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات 
نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 

 اإللكتروني على موقعها 
  ☑ 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات على  
 اإللكتروني موقعها 

  ☑ 
نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية وسلطاتهم  

 اإللكتروني وآلية التواصل معهم على موقعها 
  ☑ 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة والمشتريات  
 ☑   اإللكتروني والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد بمقترحاتهم   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 ☑   وشكاويهم وآرائهم 

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 
 اإللكتروني 

  ☑ 
نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة عليها 

 اإللكتروني على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الكويتية شركة النقل العام
 

 
 
 
 

 
 2021/ 17/5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 - تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
لم يتم الرد على السؤال البرلماني  

 حتى تاريخ إعداد التقرير 

 kptc.com.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

2 4 3 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 

إلى  ملتزم  التقييم بنود 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

 ☑   تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات 
نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 

 اإللكتروني على موقعها 
 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات على  
  ☑  اإللكتروني موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية وسلطاتهم  
 ☑   اإللكتروني وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة والمشتريات  
   ☑ اإللكتروني والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد بمقترحاتهم   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 وشكاويهم وآرائهم 

 ☑  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 

   ☑ اإللكتروني 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة عليها 

 اإللكتروني على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 شركة المشروعات السياحية 
 

 
 
 

 
 

 2021/ 17/5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 - تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
لم يتم الرد على السؤال البرلماني  

 التقرير حتى تاريخ إعداد 

 tec.com.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

1 2 6 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

 

 ملتزم  بنود التقييم 
إلى 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

 ☑   تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات 
نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 

 ☑   اإللكتروني على موقعها 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات على  

 اإللكتروني موقعها 
  ☑ 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية وسلطاتهم  
 اإللكتروني وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة والمشتريات  

 اإللكتروني والمناقصات على موقعها 
 ☑  

لمشاركة األفراد بمقترحاتهم   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم وآرائهم 

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 
   ☑ اإللكتروني 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة عليها 

 اإللكتروني على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الشركة الكويتية لالستثمار
 

 
 

 
 
 

 2021/ 17/5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 6/ 9 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 tec.com.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 3 2 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 

إلى  ملتزم  التقييم بنود 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 
   ☑ المعلومات

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات  

   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية 
 اإللكتروني وسلطاتهم وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة  
  ☑  اإللكتروني والمشتريات والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم بمقترحاتهم وآرائهم  

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 
   ☑ اإللكتروني 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة عليها 

 اإللكتروني على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
 

 
 
 
 

 
 2021/ 17/5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 17/6 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 kuwaitflourmills.com للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 2 3 

 تزم إلى حد ما مل للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 

 ملتزم  بنود التقييم 
إلى 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

   ☑ المعلومات تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة على 
 اإللكتروني موقعها 

  ☑ 
نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات على  

 اإللكتروني موقعها 
  ☑ 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية وسلطاتهم  
 اإللكتروني وآلية التواصل معهم على موقعها 

  ☑ 
نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة والمشتريات  

  ☑  اإللكتروني والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد بمقترحاتهم   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم وآرائهم 

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها على  
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 
   ☑ اإللكتروني 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
 ☑  

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة عليها 

 اإللكتروني على موقعها 



206 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 شركة إدارة المرافق العمومية
 

 
 

 
 
 

 2021/ 17/5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 29/6 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 لمجلس األمة 

 pumc.com.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

4 3 2 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

 

 ملتزم  التقييم بنود 
إلى 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

   ☑ تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات 

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات على  
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية وسلطاتهم  
 اإللكتروني وآلية التواصل معهم على موقعها 

 ☑  

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة والمشتريات  
 اإللكتروني والمناقصات على موقعها 

 ☑  

لمشاركة األفراد بمقترحاتهم   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم وآرائهم 

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
   ☑ اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 
   ☑ اإللكتروني 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة عليها 

 اإللكتروني على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 شركة المجموعة الثالثية العالمية لالستشارات
 
 

 
 

 
 

 2021/ 17/5 البرلماني تاريخ توجيه السؤال 

 - تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
لم يتم الرد على السؤال البرلماني  

 حتى تاريخ إعداد التقرير 

 ticg.com.kw للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

0 4 5 

 ملتزم غير  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 

 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

 ☑   تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات 
نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 

 اإللكتروني على موقعها 
  ☑ 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات على  
 ☑  اإللكتروني موقعها 

 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية وسلطاتهم  
 ☑  اإللكتروني وآلية التواصل معهم على موقعها 

 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة والمشتريات  
 ☑  اإللكتروني والمناقصات على موقعها 

 

لمشاركة األفراد بمقترحاتهم   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
 وشكاويهم وآرائهم 

  ☑ 
نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 

 اإللكتروني على موقعها 
  ☑ 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 
 اإللكتروني 

 ☑ 
 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة عليها 

 اإللكتروني على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 االستثمارية العقارية الكويتية شركة المجموعة 
 
 

 
 
 

 
 2021/ 17/5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 - تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
البرلماني  لم يتم الرد على السؤال 

 حتى تاريخ إعداد التقرير 

 kreic.com للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

3 2 4 

 غير ملتزم  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 

إلى  ملتزم  بنود التقييم 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

 ☑   الحصول على المعلومات تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات 
نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 

 اإللكتروني على موقعها 
  ☑ 

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات على  
   ☑ اإللكتروني موقعها 

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية وسلطاتهم  
  ☑  اإللكتروني وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة والمشتريات  
   ☑ اإللكتروني والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد بمقترحاتهم   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
  ☑  وشكاويهم وآرائهم 

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 اإللكتروني على موقعها 

  ☑ 
نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 

   ☑ اإللكتروني 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 
  ☑ 

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة عليها 

 اإللكتروني على موقعها 



212 

 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 شركة الخطوط الجوية الكويتية
 

 
 
 
 
 

 2021/ 17/5 تاريخ توجيه السؤال البرلماني 

 2021/ 27/6 تاريخ ورود الجواب من الجهة 

 الجواب طبيعة 
منشور على موقع األمانة العامة 

 األمة لمجلس 

 kuwaitairways.com للجهة اإللكتروني الموقع 

بنود  في التزام الجهة   درجة

 لقانونا

 غير ملتزم  إلى حد ما  ملتزم 

5 2 2 

 ملتزم إلى حد ما  للجهة التقييم العام
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 

 ملتزم  بنود التقييم 
إلى 
 حد ما 

غير 
 ملتزم 

   ☑ المعلومات تعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على 

نشر القوانين واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها الجهة 
 اإللكتروني على موقعها 

 ☑  

نشر الهيكل التنظيمي واالختصاصات والوظائف والواجبات على  
 اإللكتروني موقعها 

 ☑  

نشر دلياًل بأسماء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية وسلطاتهم  
   ☑ اإللكتروني وآلية التواصل معهم على موقعها 

نشر معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة والمشتريات  
 ☑   اإللكتروني والمناقصات على موقعها 

لمشاركة األفراد بمقترحاتهم   اإللكتروني وضع خاصية في الموقع 
   ☑ وشكاويهم وآرائهم 

نشر دلياًل مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها 
 ☑   اإللكتروني على موقعها 

نشر الخدمات وحقوق االنتفاع المقدمة للجمهور على موقعها 
   ☑ اإللكتروني 

نشر اإلعالن عن الوظائف العامة الشاغرة وشروط وضوابط  
التعيين وأسماء ونتائج االختبارات والمقابالت الشخصية 

 اإللكتروني للمقبولين على موقعها 

☑   

نشر مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات  
 اإللكتروني الخطرة على موقعها 

 ال ينطبق 
نشر مواقع األلغام المخلفة عن الحروب واإلشارات الدالة عليها 

 اإللكتروني على موقعها 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الخامس: 
 منها المقترحات التي خرجت 

 الدراسة 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
    
 
 
 
 

 األول: الفصل 
القوانين النظيرة التي تم 

 دراستها
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 الدولة
تشريع   سنة

 قانون حق االطالع 
 أبرز مالمح القانون 

 الــمـــمــلـــكـــة 
 الـــمــتــحـــــــدة 

2000 

حق االطالع متاح لكل شخص   •
سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو  

 غير ذلك 
يشترط الحصول على الموافقة   •

مقدم الطلب إن  المسبقة من 
كانت بعض طلباته تحت بند  
المعلومات المحظور اإلفصاح  

 عنها

 الــمــمــلــكـــة 
 الـــمــغـربــيـــة 

2018 

حظر نشر المعلومات المرتبطة   •
 بالضحايا والشهود والمبلغين 

إفراد حاالت الطلبات المستعجلة   •
والتي يجب على الجهة الرد  

 أيام   3عليها خالل  

 الجــــزائــــــــــــر 
---- 

االطالع على الوثائق الوطنية   •
إال إذا تعلق األمر   مجاناً 

باختصاصات الحكومة والنظام  
 العام 

عدم إلزام االفراد بتحديد أسباب   •
 ومبررات االطالع 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

 الدولة
تشريع   سنة

 قانون حق االطالع 
 أبرز مالمح القانون 

 ندا ـــــــــــــــــــــك
1983 

عدم االشتراط على وجود   •
 المصلحة للحصول على المعلومة 

منح الحق لصاحب الجهة في   •
 رفض الطلب إن كان كيدياً 

 اإلمـــــــــــــــارات 
 العربية المتحدة 

2017 

التفريق بين "البيانات المفتوحة"   •
 و "المعلومات الحكومية" 

المعلومات بشكل مجاني  تقدم   •
أو برسم معقول ويعفى صاحب  
الطلب من الرسم إن كان هناك  

 خطأ

 الـــــــــــــيــــمــن 
2012 

إلزام الجهات المعنية بالقانون   •
بنشر تقارير سنوية تفصيلية عن  

 الطلبات التي تلقتها 
إنشاء مكتب مفوضية   •

المعلومات محدد مهامه  
 بالقانون 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 
 

 :الثانيالفصل 
في قانون  القصور التشريعي 

  بعد حق االطالع التي ظهرت 
 الدراسة 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 

التعريفات لم تصغ بإحكام مما أدى 
إلى وجود تطبيق قانوني مخالف 

لجوهر حق االطالع

المصلحة في تعريف وجودتطلب
مقدم طلب الحصول على الشخص

المعلومات

عدم وجود عواقب على تأخر الجهات 
المعنية عن المدد المنصوص عليها 

في القانون

التزامات الموظف المختص بيانعدم 
وصالحياته بوضوح

في الفصل المعني -لم يأت ذكر
اإلفصاح عن -بحماية المعلومات

المعلومات التي من شأنها اإلخالل 
بحق المؤلف والملكية الفكرية

عدم تحديد الجهات المعنية لتلقي 
بالغات المشاكل اإلدارية المتعلقة 

بالمعلومات

عدم تناسب الرسم الموضوع في 
الالئحة التنفيذية مع التكلفة 
الفعلية للوثائق المطلوبة

عد عدم تنظيم الالئحة التنفيذية لقوا
استرجاع الرسم أو الفئات المستبعدة

منها كالصحفيين والطلبة
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 
 

 :الثالثالفصل 
  مسودة اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام قانون  
 حق االطالع على المعلومات 
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 األمة مجلس  
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 اقتراح بقانون بشأن

 ( 12تعديل بعض أحكام القانون رقم )
 المعلومات في شأن حق االطالع على  2020لسنة 

 بعد االطالع على الدستور، -
بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة    1978لسنة    31وعلى مرسوم بالقانون رقم   -

 على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، 
- ( رقم  لسنة  2وعلى قانون  الفساد    2016(  لمكافحة  العامة  الهيئة  إنشاء  في شأن 

 بالكشف عن الذمة المالية، واالحكام الخاصة 
 في شأن حق االطالع على المعلومات،  2020( لسنة 12وعلى قانون رقم ) -
 وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه، -
  

 مادة أولى

(  9والمادة )  ( 8( فقرة ثانية والمادة )2أربعة والمادة )( بند  1تستبدل نصوص المادة )
المشار    2020( لسنة  12( فقرة أولى من القانون رقم )13( والمادة )2( بند )12والمادة )

 إليه النصوص التالي: 
 

 (:1المادة )
اعتباري  - " أو  المعلومة من    يتقدم بطلب الشخص: كل شخص طبيعي  على  الحصول 

 الجهة." 
 

 ( الفقرة الثانية:2المادة )
ال  على  االطالع  له  يحق  ومعرفة  "كما  حقوقه  تمس  التي  وباألخص  اإلدارية  قرارات 

 المعلومات التي يحتويها أي مستند يتعلق به." 
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 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

@Draalsaqobi 

 
 (:8المادة )

الرد على    - بعد العرض على رئيس الجهة أو من يفوضه- يجب على الموظف المختص  
الطالب خالل عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة أو  

إذا كان الطلب يتضمن عددًا كثيرًا من المعلومات، أو كان الوصول إلى المعلومة  أكثر  
يستوجب استشارة جهة أخرى مع إخطار الطالب بذلك. على أال يزيد مجموع هذه المدد  

 في جميع األحوال على ثالثين يومًا. 
 

 (:9المادة )
من االطالع  "يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يمكن الشخص  

على المعلومات الخاصة به، وتسليمه صورًا من الوثائق المرتبطة بها في حالة طلبها  
أو إرسالها عبر وسائل الكترونية حديثة وذلك بعد سداد الرسوم التي تحدها الالئحة  

 التنفيذية. 
المدة   انقضاء  بعد  المرتبطة  والوثائق  المعلومات  بإتالف  المختص  الموظف  ويلتزم 

 في الالئحة التنفيذية."   المحددة

 

 (: 12المادة )
 إذا تقررت السرية بموجب الدستور أو قانون."   - 2"
 

 ( الفقرة األولى:13المادة )
( لمقدم الطلب  8في حال رفض الطلب أو انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة )"

، ويكون رفض التظلم بكتاب مبينًا  أسبوعينتقديم تظلم إلى الجهة وعليها الرد خالل  
 " به أسباب الرفض وتخطر به المفوضية، ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض التظلم. 
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 مادة ثانية

 المشار إليه النصوص التالية:  2020( لسنة  12تضاف إلى القانون رقم )

 (:1مادة )

 المفوضية: المفوضية العامة للشفافية واإلفصاح. - "

 " الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد. - 

 

 ( فقرة ثانية:4مادة )

وللمفوضية   السابقة،  الفقرة  أحكام  تنفيذ  حول  تقريرًا  للمفوضية  الجهات  "وترسل 
تصنيف المعلومات، وعند الخالف يفصل مجلس الوزراء في  االعتراض على ما تم من  

 ذلك." 

 

 ( مكرر:4مادة )

تتبع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد  اإلفصاح  مفوضية عامة للشفافية وتنشأ  "
 : تتولى رقابة الجهات في تنفيذ أحكام هذا القانون ولها على وجه الخصوص ما يلي

 على استفسارات األفراد حول تطبيق القانون.   تلقي االقتراحات والشكاوى واإلجابة- 1

 التنسيق بين الجهات للطلبات المشتركة بين أكثر من جهة. - 2

 حكام هذا القانون. الجهات أل  رفع تقرير سنوي لمجلسي األمة والوزراء حول تنفيذ- 3

وتنظم شؤون المفوضية المالية  أو أي اختصاصات أخرى تنص عليها الالئحة التنفيذية،  
 ." الهيئةرية بقرار من رئيس واإلدا
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 (:5مادة )

 التقرير السنوي للجهة عن أعمالها وبرامجها وخططها المستقبلية.  - 11"

وتقرير    - 12 اإليضاحية  بمذكراتهما  مشفوعتان  الختامي  وحسابها  الجهة  ميزانية 
 مراقب الحسابات المستقل إن وجد. 

البيانات والمعلومات عن الموضوعات  كتاب اإلحصاء السنوي للجهة شاماًل كافة - 13
 الداخلة في اختصاصاها." 

 

 ( مكرر: 5مادة )

بالنشر على موقعها   التالية  الجهات  تلتزم  السابقة  المادة  بأحكام  "مع عدم اإلخالل 
 اإللكتروني ما يلي:

الديوان األميري في نشر جميع المراسيم فور صدورها، مع أرشفة وتبويب المراسيم   -1
 لصدور هذا القانون. السابقة  

األمانة العامة لمجلس الوزراء في نشر جميع قرارات مجلس الوزراء وملخصًا عنها،   -2
 مع أرشفة وتبويب القرارات السابقة لصدور هذا القانون. 

األمانة العامة لمجلس األمة في نشر جميع قرارات مجلس األمة ومكتب المجلس   -3
 ابقة لصدور هذا القانون." فور صدورها، مع أرشفة وتبويب القرارات الس 

 

 ( فقرة ثانية: 7مادة )

 "ويخطر بذلك المفوضية." 
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 مكرر(:   8مادة )

على   الرد  عن  يمتنع  أن  المكررة  أو  التعسفية  الطلبات  حالة  في  المختص  "للموظف 
 الطلب، وتنظم الالئحة التنفيذية الحاالت الخاصة بذلك." 

 

 ( فقرة ثانية: 11مادة )

 "ويخطر بذلك المفوضية." 

 

 ( 12مادة )

 اإلفصاح عن المعلومات التي من شأنها اإلخالل بحق المؤلف والملكية الفكرية" - 11"

 

 مادة ثالثة

أشهر من    3وذلك خالل    الهيئة تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس  
 نشر هذا القانون. 

 

 مادة رابعة

تنفيذ هذا القانون، ويعمل به    – كل فيما يخصه    –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  
 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 أمير دولة الكويت  

 نواف األحمد الجابر الصباح 
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 الفصل الرابع: 
القانون قبل جدول مقارن بين 

 التعديل وبعد التعديل 
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 الشؤون البرلمانية 
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رقم  
 المادة

نص القانون قبل  
 التعديل 

نص القانون بعد  
 التعديالت  التعديل 

(1) 

هذا  في   أحكام  تطبيق 
بالكلمات   يقصد  القانون 
كل   قرين  الموضح  المعنى 

 منها: 
 ..... الجهة / الجهات: - 
 ..... المختص:  الموظف - 
 المعلومة: .....  - 
شخص  -  كل  الشخص: 

اعتباري   أو  له  طبيعي 
على  في  مصلحة   الحصول 

 المعلومة من الجهة. 

 
 
 
 
 
 
 
شخص    الشخص:-  كل 

اعتباري   أو  يتقدم  طبيعي 
على    بطلب الحصول 

 . المعلومة من الجهة
المفوضية  -  المفوضية: 

 .العامة للشفافية واإلفصاح
العامة  -  الهيئة  الهيئة: 

 لمكافحة الفساد. 

 
 
 
 
 
 
 
 

نص  
 مستبدل 

 
 نص مضاف 

 
 نص مضاف 

(2) 

شخص   لكل  االطالع  يحق 
في   التي  المعلومات  على 

الجهات   والحصول  حوزة 
مع   يتعارض  ال  بما  عليها 
والتشريعات  القانون 

 النافذة. 
......... 

  

 



228 

 األمة مجلس  
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رقم  
 المادة

نص القانون قبل  
 التعديل 

نص القانون بعد  
 التعديالت  التعديل 

(2) 

على   االطالع  له  يحق  كما 
التي تمس   اإلدارية  القرارات 
حقوقه ومعرفة المعلومات  
مستند   أي  يحتويها  التي 

 يتعلق به. 

على   االطالع  له  يحق  كما 
اإلدارية   وباألخص  القرارات 

ومعرفة   حقوقه  تمس  التي 
المعلومات التي يحتويها أي  

 مستند يتعلق به. 

 
 نص مضاف 

ال توجد   --- --- (3)
 تعديالت

(4 ) 

تنظيم   جهة  كل  على  يجب 
وفهرسة   وتصنيف 
التي   والوثائق  المعلومات 
األصول   حسب  لديها  تتوافر 

المرعية،  المهنية   والفنية 
اعتبراه   يجب  ما  وتصنيف 
طبقًا   ومحميًا  سريًا  منها 
سنتين   خالل  وذلك  للقانون 
بهذا   العمل  تاريخ  من 

 القانون. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للمفوضية   الجهات  وترسل 
أحكام   تنفيذ  حول  تقريرًا 
وللمفوضية   السابقة،  الفقرة 

على   من  االعتراض  تم  ما 
وعند    تصنيف  المعلومات، 
مجلس    يفصل  االخالف 

 . الوزراء في ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نص مضاف 
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@Draalsaqobi 

 

رقم  
 المادة

نص القانون قبل  
 التعديل 

نص القانون بعد  
 التعديالت  التعديل 

(4 
 --- مكرر(

عامة  تنشأ   مفوضية 
و تتبع  للشفافية  اإلفصاح 

العامة   الهيئة  رئيس 
تتولى   الفساد  لمكافحة 
تنفيذ   في  الجهات  رقابة 

على  أحكام هذا القانون ولها  
 : وجه الخصوص ما يلي

االقتراحات  - 1 تلقي 
على   واإلجابة  والشكاوى 
حول   األفراد  استفسارات 

 تطبيق القانون. 
الجهات  - 2 بين  التنسيق 

للطلبات المشتركة بين أكثر  
 من جهة. 

رفع تقرير سنوي لمجلسي  - 3
تنفيذ   حول  والوزراء  األمة 

 أحكام هذا القانون. 
أو أي اختصاصات أخرى تنص  

الال التنفيذية،  عليها  ئحة 
المفوضية   شؤون  وتنظم 
من   بقرار  واإلدارية  المالية 

 الهيئة." رئيس 

مادة  
 مضافة 
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 الشؤون البرلمانية 
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رقم  
 المادة

نص القانون قبل  
 التعديل 

نص القانون بعد  
 التعديالت  التعديل 

(5) 

تلتزم الجهات بأن تنشر على  
موقعها االلكتروني خالل  

ثالث سنوات من تاريخ  
دلياًل  العمل بهذا القانون  
يحتوي على قوائم  

المعلومات المتاح الكشف  
 عنها، وعلى األخص ما يلي:

1 -..... 
2 -..... 
3 -..... 
4 - ..... 
5 -..... 
6 -..... 
7 -..... 
8 -..... 
9 -..... 
10 -..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

للجهة    - 11 السنوي  التقرير 
وبرامجها   أعمالها  عن 

 وخططها المستقبلية. 
وحسابها  ميزانية الجهة    - 12

مشفوعتان   الختامي 
اإليضاحية   بمذكراتهما 
الحسابات   مراقب  وتقرير 

 المستقل إن وجد. 
السنوي  - 13 اإلحصاء  كتاب 

البيانات   كافة  شاماًل  للجهة 
عن   والمعلومات 
في   الداخلة  الموضوعات 

 . اختصاصاها

بنود  
 مضافة 
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رقم  
 المادة

نص القانون قبل  
 التعديل 

نص القانون بعد  
 التعديالت  التعديل 

 (5  
 --- مكرر(

بأحكام   اإلخالل  عدم  مع 
تلتزم   السابقة  المادة 
على   بالنشر  التالية  الجهات 
 موقعها اإللكتروني ما يلي:

في   -1 األميري  الديوان 
فور   المراسيم  جميع  نشر 
صدورها، مع أرشفة وتبويب  
لصدور   السابقة  المراسيم 

 هذا القانون. 
العامة   -2 األمانة 

في   الوزراء  نشر  لمجلس 
جميع قرارات مجلس الوزراء  
أرشفة   مع  عنها،  وملخصًا 
السابقة   القرارات  وتبويب 

 لصدور هذا القانون. 
العامة   -3 األمانة 

لمجلس األمة في نشر جميع  
األمة   مجلس  قرارات 
فور   المجلس  ومكتب 
صدورها، مع أرشفة وتبويب  
القرارات السابقة لصدور هذا  

 . القانون

مادة  
 مضافة 
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 الشؤون البرلمانية 
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رقم  
 المادة

نص القانون قبل  
 التعديل 

نص القانون بعد  
 التعديالت  التعديل 

ال توجد   --- --- (6)
 تعديالت

(7) 

يجب على الموظف المختص  
فور تسلمه الطلب أن يعطي  

رقم الطلب  إشعارًا يبين فيه  
ونوع   تقديمه  وتاريخ 
المطلوبة والمدة   المعلومة 

 الالزمة للرد عليها. 
 

 
 
 
 
 
 

 المفوضية.ويخطر بذلك 

 
 
 
 
 
 

 نص مضاف 

(8) 

يجب على الموظف المختص  
رئيس -  على  العرض  بعد 

يفوضه  من  أو  الرد    - الجهة 
على الطالب خالل عشرة أيام  
عمل من تاريخ تسلمه، ويجوز  
لمدة   المدة  هذه  تمديد 
كان   إذا  أكثر  أو  مماثلة 
كثيرًا   عددًا  يتضمن  الطلب 
كان   أو  المعلومات،  من 
المعلومة   إلى  الوصول 
جهة   استشارة  يستوجب 

إ  مع  الطالب  أخرى  خطار 
مجموع   يزيد  أال  على  بذلك. 
جميع   في  المدد  هذه 

 . ثالثة أشهراألحوال على 

يجب على الموظف المختص  
رئيس -  على  العرض  بعد 

يفوضه  من  أو  الرد    - الجهة 
على الطالب خالل عشرة أيام  
عمل من تاريخ تسلمه، ويجوز  
لمدة   المدة  هذه  تمديد 
كان   إذا  أكثر  أو  مماثلة 
كثيرًا   عددًا  يتضمن  الطلب 
كان   أو  المعلومات،  من 
المعلومة   إلى  الوصول 
جهة   استشارة  يستوجب 

إ مع  الطالب  أخرى  خطار 
مجموع   يزيد  أال  على  بذلك. 
هذه المدد في جميع األحوال  

 ثالثين يومًا. على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نص  
 مستبدل 
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رقم  
 المادة

نص القانون قبل  
 التعديل 

نص القانون بعد  
 التعديالت  التعديل 

(8  
 --- مكرر(

حالة   في  المختص  للموظف 
أو   التعسفية  الطلبات 

الرد على  المكررة أن يمتنع عن  
بذلك   ويخطر  الطلب 
أيام   خمسة  خالل  المفوضية 
وتنظم   الطلب،  استالمه  من 
الحاالت   التنفيذية  الالئحة 

 . الخاصة بذلك

مادة  
 مضافة 

(9) 

يجب على الموظف المختص  
عند الموافقة على الطلب أن  
االطالع   من  الشخص  يمكن 
به،   الخاصة  المعلومات  على 
الوثائق   من  صورًا  وتسليمه 

 ة بها المرتبط
 

بعد                              وذلك 
تحدها   التي  الرسوم  سداد 

 الالئحة التنفيذية.
 
 
 

المختص   الموظف  على  يجب 
عند الموافقة على الطلب أن  
االطالع   من  الشخص  يمكن 
به،   الخاصة  المعلومات  على 
الوثائق   من  صورًا  وتسليمه 
المرتبطة بها في حالة طلبها  
وسائل   عبر  إرسالها  أو 

حديثة   بعد  الكترونية  وذلك 
تحدها   التي  الرسوم  سداد 

 الالئحة التنفيذية.
المختص   الموظف  ويلتزم 
والوثائق   المعلومات  بإتالف 
المدة   انقضاء  بعد  المرتبطة 
الالئحة   في  المحددة 

 . التنفيذية

 
 
 
 
 
 

 نص مضاف 
 
 
 

فقرة  
 مضافة 
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رقم  
 المادة

نص القانون قبل  
 التعديل 

نص القانون بعد  
 التعديالت  التعديل 

(11) 

ب على الموظف المختص  يج
كتابة   الطالب  برفض  إخطار 

أسباب   بيان  مع  طلبه، 
 الرفض. 

 

 
 
 
 

 ويخطر بذلك المفوضية.

 
 
 
 

 نص مضاف 

(12) 

يحظر على الجهة الكشف  
عن المعلومة في الحاالت  

 التالية: 
1 - ..... 
إذا تقررت السرية بموجب  - 2

قانون   أو  بقرار  الدستور  أو 
بناء على  - من مجلس الوزراء  
باعتبار    - عرض الوزير المعني

األوراق التي تضمنتها سرية  
يحددها   التي  وللمدة 

 المجلس. 
3 -..... 
4 - ..... 
5 -..... 
6 -..... 
7 -..... 
8 -..... 
9 -..... 
10..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المعلومات  اإلفصاح عن - 12

التي من شأنها اإلخالل بحق  
 .المؤلف والملكية الفكرية

 
 
 
 
 

نص  
 محذوف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نص مضاف 
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رقم  
 المادة

نص القانون قبل  
 التعديل 

نص القانون بعد  
 التعديالت  التعديل 

(13) 

في جميع حاالت رفض الطلب  
عدم   يكون  أو  لمقدم  الرد 

إلى   تظلم  تقديم  الطلب 
الجهة وعليها الرد عليه خالل  

يومًا،   رفض  ويكو ستين  ن 
به   مبينًا  بكتاب  التظلم 

 أسباب الرفض،  
 

ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض  
 للتظلم.

 
..... 

الطلب   رفض  حال  أو  في 
المنصوص   المهلة  انقضاء 

( المادة  في  لمقدم  (  8عليها 
إلى   تظلم  تقديم  الطلب 

الرد   وعليها  خالل  الجهة 
رفض    ،أسبوعين ويكون 

التظلم بكتاب مبينًا به أسباب  
المفوضية،  الرفض   به  وتخطر 

الرد بمثابة رفض   ويعتبر عدم 
 التظلم. 

 

نص  
 مستبدل 

 
 

نص  
 مستبدل 

 
 نص مضاف 
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 : الخامسالفصل 

بتعديل   برغبةقتراح  امسودة 
الالئحة التنفيذية لقانون حق  

 االطالع على المعلومات
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 المحترم                                                السيد/ رئيس مجلس األمة                      
 تحية طيبة وبعد،،، 

 

  2021( لسنة  62م )رقلوزير العدل  القرار الوزاري    2021يناير    27صدر في تاريخ  
( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  لسنة  12بإصدار  على    2020(  االطالع  حق  شأن  في 

طرقة  ،  وماتلالمع الالئحة  حددت  وآلية  وقد  المعلومات  على  الحصول  طلب  تقديم 
على كل ورقة من أوراق الوثائق  الرسم  مقدار  التظلم من رفض الطلب كما بينت الالئحة  

 المطلوبة. 
المثالب   من  العديد  شابها  قد  التنفيذية  الالئحة  أن  الرسم كإال  تناسب    عدم 

للوثائق   الفعلية  التكلفة  مع  الالئحة  في  لقواعد  والموضوع  الالئحة  تنظيم  عدم 
والطلبة كالصحفيين  منها  المستبعدة  الفئات  أو  الرسم  وغيرهم   استرجاع    الباحثين 

باإلضافة إلى عدم وجود إعفاء من الرسم في حال تأخر الجهة بتسليم الوثائق في المدة  
 القانونية المقررة في ذلك. 

نني أتقدم باقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس  لذا فإ 
 األمة الموقر

 )نص االقتراح(  
الالئحة التنفيذية لقانون حق االطالع على المعلومات المشار إليه،  إجراء تعديالت على  

 وهي كالتالي: 
 (. 1قه" من تعريف )الطلب( في المادة )إلغاء عبارة "التي تمس حقو  •
 (.2المادة )( من  3إلغاء المتطلب ) •
 (.2( في المادة )4حذف عبارة "وجه المصلحة في ذلك" من المتطلب ) •
 (.2( من المادة )6إلغاء المتطلب ) •
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 ( بالتالي: 3( في المادة )1استبدال اإلجراء ) •
 ة" بحث الطلب للتأكد من قانونية الكشف عن المعلومات المطلوب "

 . لكامل المبلغ أو جزء منهواالسترجاع عن الرسم سواء  التنازل إضافة بند •
 . طالبوال  صحفيكال لفئات المستبعدة من دفع الرسمإضافة بند ل  •
 . إضافة بند التظلم من مبلغ الرسم •
لصاحب الطلب مع إعفائه  تحديد مدة زمنية لتسليم الجهات الوثائق المطلوبة   •

 المدة المحددة.الوثائق عن   ه من الرسم عند تأخر الجهة في تسليم

 

 مع خالص التحية ،، 

 

 مقدم االقتراح 
 د. عبدالعزيز طارق الصقعبي 
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 مع تحيات فريق إعداد التقرير: 

 سارة عبدالعزيز الهوالن.  •
 محمد عادل السميط. •
 دشتي. محمد وحيد  •



 

 

@Draalsaqobi  مجلس األمة 
 مكتب النائب د.عبدالعزيز طارق الصقعبي

 الشؤون البرلمانية 

 


