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

  ادارة التخطيط والمياه االقليمية
  

  
  
الرقم   المجال

  المتسلسل
  (الترميز)

المعلومة 
  المطلوبة 

الجھة المسؤولة عن 
  المعلومة

نوع 
  المعلومة
  (فني،اداري

  وني،..)،قان

  تصنيف المعلومة

اسباب 
  التصنيف

(اثار واخطار 
  النشر)

  حقوق على المعلومة
  

الشكل 
المتوفر(ورقي 

،ملف 
  ،مجلد،الكتروني،)

الشخص المخول 
باالفصاح او التزويد بھا 

  او من يفوضه

طرق الحصول 
على المعلومة  
  المصرح بھا

(بريد الكتروني ، 
تصوير ، فاكس ، 

كتاب رسمي ، 
الموقع 

  لكتروني) اال

بدل الخدمة ان 
وجد (تكاليف  
الحصول على  

  المعلومة
سري 
للعموم   محدود سري  للغاية 

  (عادي)
  ال
  يوجد

براءة 
  اختراع

ملكية 
  فكرية

 
  
  تقارير
  

 
١  

التقرير
 السنوي

النجازات 
مديريات 
  السلطة

مديرية التخطيط
قسم  االستراتيجي
  المعلومات

 اداري/فني

      
قسم  متطلبات    

مدير التخطيط/قسم   ورقي / الكتروني        المعلومات
  ال يوجد  كتاب رسمي  المعلومات

تقارير تقدم  ١ تقارير فنية
سير العمل في 
مشاريع 
السلطة / الري 
 ومصادر المياه

مديرية التخطيط 
االستراتيجي قسم متابعة 
 المشاريع

 فني

        

 صالحة للنشر

      

عام مساعد األمين ال ورقي/الكتروني
 للتخطيط والمياه اإلقليمية

 ال يوجد كتاب رسمي

مؤشرات األداء  ٢ تقارير فنية
الخاصة 
 بالمشاريع 

مديرية التخطيط 
االستراتيجي قسم متابعة 
 المشاريع

 فني
        

 صالحة للنشر
      

مساعد األمين العام  ورقي/الكتروني
 للتخطيط والمياه اإلقليمية

 ال يوجد كتاب رسمي

تقارير  ١ تقارير فنية
االستشاريين 

لتقدم سير 
العمل في 
مشاريع 
السلطة 

الممولة من 
المنحة 

الخليجية / 
الري ومصادر 

 المياه

مديرية التخطيط 
االستراتيجي قسم متابعة 

 المشاريع

 فني

        

مذكرات 
 داخلية

      

مساعد األمين العام  ورقي/الكتروني
 للتخطيط والمياه اإلقليمية

 ال يوجد كتاب رسمي

عداد مقترحات إ
 تمويل المشاريع
(Projects 
Proposals) 

يتم تعميم    ١
النماذج 

المرسلة من 
قبل الجھات 
المانحة ليتم 
تعبئتھا من 
 اإلدارات الفنية

الدوائر الفنية التي قامت 
بتزويد مقترحات 
 المشاريع للتخطيط

 فني

        

  

      

مدير التخطيط  / رئيس  ورقي/الكتروني
 قسم التخطيط

سميكتاب ر  ال يوجد 



الخطة التنفيذية 
 العامة للمؤسسة

الخطط   ٢
التنفيذية 
لإلدارات 
والوحدات 
 التنظيمية

اإلدارات والوحدات 
 التنظيمية

 إداري / فني

        

  

      

مدير التخطيط  / رئيس  ورقي/الكتروني
 قسم التخطيط

كتاب رسمي / 
بريد إلكتورني / 

الموقع 
 اإللكتروني

 ال يوجد

الخطة 
يجيةاالسترات  

الخطة   ٣
التنفيذية العامة 

 السابقة

اإلدارات والوحدات 
 التنظيمية

 إداري/ فني
        

  
      

مدير التخطيط  / رئيس  ورقي/الكتروني
 قسم التخطيط

كتاب رسمي / 
بريد إلكتروني / 

الموقع 
 اإللكتروني

 ال يوجد

  


