
 
وع قـانون جهاز األمـن الداخلـي لسنة   م 2021مشر

 

ًلسنةًًًًعمـــــلًا     ًاالنتقالية ًللفترة ًالدستورية ًالوثيقة ًالسيــادةًوالـــوزراء2019ًبأحكام ًمجلسا ًأصدر م،
 فيًاالجتماعًالمشترك،ًووقعًمجلسًالسيادةًالقانونًاآلتيًنصه:

 

 الفصلًاألوًل
 أحكامًتمهيديًة

 اسمًالقانونًوبدءًالعملًبه
 

ًًًـــ1ً الداخليًلسنة قانونًجهازًاألمنً ً" القانونً تاريخ2021ًيسمىًهذاً بهًمنً م"،ًويعملً
 التوقيعًعليه.

 

 تـفـســيـًر
 

 فيًهذاًالقانونًمالمًيقتضًالسياقًمعنىًآخر:ًـــ2ً
يقصدًبهًجهازًاألمنًالداخليًالمنشأًبموجبًأحكامًالمادةًًً"الجهازً"

5(1،ً) 
ًوتشملًًً"الضابط"ًً ًالجهاز ًفي ًالرتبة ًهذه ًكانًحائزااًعلى ًمن ًكل ًبه يقصد

 رتبةًاللواءً،منًرتبةًالملزمًحتىً
 يقصدًبهًأىًعضوًمنًرتبةًوكيلًعريفًوحتىًمساعدً،ً"ضابطًالصفً"ًً

كانًً"العضوً" سواءً الجهازً خدمةً فىً عملً شخصً كلً بهً يقصدً
 بالتعيينًأوًاإلنتدابً،

 (ً،1)17يقصدًبهًمديرًالجهازًالمعينًبموجبًأحكامًالمادةًً"المديرً"
 يقصدًبهاًقوةًذاتًمرتبًمحددًبالجهاز،ً"ًالوحدةً"

نائبًًً"مساعدًالمدير" يليً الذيً اإلداريً المستويً فيً الضابطً بهً يقصدً
 المديرً،

 يقصدًبهًأىًعضوًمنًغيرًالضباطًوضباطًالصفً،ً"الجندي"
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الصفًًً"المتعاونً" وضباطً الضباطً غيرً منً شخصً أىً بهً يقصدً
 والجنودًيعملًبمقابلًأوًبدونًمقابلً،

 ً،كلًمنًيعملًفيًالجهازًبرتبةًنظاميةً"منسوبيًالجهازً"
 (ً،1)15يقصدًبهاًهيئةًالقيادةًالمكونةًبموجبًالمادةًً"هيئةًقيادةًالجهاز"

نـــــائبًمديرًالجهازًالمعينًبموجبًأحكامًالمادةًًً"نائبًالمدير" يقصدًبهً
17(1،) 

 يقصدًبهاًالوثيقةًالدستوريةًللفترةًاالنتقاليةًلسنةًًًً"ًالوثيقةًالدستورية"ً
 م،2019

يــــــــــــــــــــلًالنيــــــــابةًالمختصًالذيًيعينهًالنـــــــــــائبًًيقصدًبهًوكً"وكيلًالنيابةًً"
 العـــــــامًللقيــامًبالمهامًالموكلةًلهًبموجبًأحكامًهذاًالقانون،

 يقصدًبهاًوزارةًالداخلية،ً"الوزارة"
 يقصدًبهًوزيرًالداخلية.ً"الوزير"

 

 الخاضعونًألحكامًالقانوًن
 

 لهذاًالقانونًكلًمنً:(ًًيخضع1ًـــًًً)3
 )ًأ(ًًضباطًالجهازً،ًًًًًً
 )ب(ًًضباطًصفًوجنودًالجهازً،ًًًًًً

 )ج(ًًأىًشخصًيعينًأوًُينتدبًبموجبًأحكامًهذاًالقانون،ًًًًًًًًًًًً
 )د(ًًًالطلبًوالمستجدينًأثناءًفترةًالتدريبًاألساسى.ًًًًًًًًًًًً

 ً(ًتطبقًأحكــــــــــامًهذاًالقــــــانونًعلـــــــــــىًأى1(ًًًعلىًالرغمًمماًوردًبالبندً)2)ًًًًً
منًضباطًوضباطًصفًوجنودًجهاز،ًمماًيواجهًإتهامااًبموجبًأحكامًهذاًالقـــــــــانونًبعدًً

 ًهًإذاًكانًالفعلًأوًاإلمتناعًالواقعًمنهًقدًوقعًأثناءًشغلًالوظيفةًأوًبسببها.إنتهاءًخدمت
 

 

 واجباتًأعضاءًالجهاز
 

بواجباتهمًًـــ4ً للقيامً وقتهمً كلً تخصيصً ومنسوبيهً الجهازً أعضاءً منً كلً علىً يجبً
ًأخرىًمنصوصًً ًأىًواجبات ًأو ًبموجبه ًالصادرة ًالقانونًواللوائح ًفىًهذا المنصوصًعليها
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ىًأيًقانونًآخرًسارىًالمفعول،ًومعًعدمًاإلخللًبعمومًماتقدمًيجبًعلىًكلًعليهاًف
 منهمًاإللتزامًباآلتي:

يتفقًًً)ًأً( تصرفاتهًمسلكااً فيً يسلكً وانً وظيفتهً علىًكرامةً والحفاظً بمهنيةً العملً
حقوقً مراعاةً معً معهاً يتعاملً التيً الفئاتً وكافةً للمواطنينً الواجبً واالحترامً

قوقًالواردةًوفقااًألحكامًالوثيقةًالدستوريةًللفترةًاالنتقاليةًلسنةًًاإلنسانًووثيقةًالح
 فيًأداءًواجبه،2019ً

أنًيؤديًالعملًالمنوطًبهًبنفسهًبدقةًوأمانةًوانًيخصصًوقتًالعملًالرسميًًً)بً(ً
 ألداءًواجباتًوظيفتهًويكونًفيًالخدمةًأربعةًوعشرينًساعة،

 ــــــاتًاللزمةًلتأمينًسيرًالعملً،أنًيتعاونًمعًزملئهًفيًأداءًالواجبـــً)جً(ً
أنًينفذًماًيصدرًإليهًمنًأوامرًوتعليماتًفيًحدودًالقوانينًالمعمولًبهاًويتحملًًً)دً(ً

كلًمسؤوليةًاألوامرًالتيًتصدرًعنهًوهوًالمسؤولًعنًحسنًسيرًالعملًفيًً
 حدودًاختصاصهًوحسنًإدارةًالقوةً،

هًبأدبًوكياسةًوبصلتهًبرؤسائهًًأنًيتصرفًبواجبًاالحترامًمعًرؤسائهًومرؤوسيً)هً(
وفيًمعاملتهًللجمهورًوفقًروحًالقيمًالمستمدةًمنًالدستورًوأخلقياتًالمجتمعً

 الكريمةًوأنًيحافظًعلىًشرفًالخدمةًوحسنًسمعتها،
ًالمسلكًًً)وً(ً ًتصرفاته ًفىًجميع ًيسلك ًالقويمًوأن ًالسلوكًوالخلق ًفى ًلغيره ًقدوه ًيكون أن

 اً،الذىًيتفقًواإلحترامًالواجبًله
المدير،ً)زً( عليهاً يوافقً ألسبابً إالً خارجهاً يقيمً والً عملهً منطقةً فىً يقيمً وأنً

 المحافظةًعلىًكرامةًاإلنسانًوعزتهًوحقوقهًاألساسيةًدونًإهانة،ً
 إحترامًالتنوعًالدينىًوالثقافىًفىًالسودان،ً)طً(
ًًعدمًمغادرةًالسودانًخللًعامينًمنًتاريخًتركًالخدمةًبالنسبةًللضباطًوعاًمً)يً(

واحدًبالنسبةًلضباطًالصفًوالجنودًإالًبموافقةًالوزيرًوتوصيةًالمديرًالعامًوعندً
 الضرورةًالقصوىًولمرةًواحدةًولمدةًمحددة،

ذلكًً)كً( ينزعً بأصلًأوًنسخةًأوًصوةًالىًمحررًرسمىًأوً لنفسهً عدمًاإلحتفاظً
أىًالمحررًمنًالملفاتًالتىًيحتفظًبأىًمنهاًحتىًولوًكانًذلكًالمحررًمتعلقااًب

 عملًتمًتكليفهًبه،
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عدمًاألفضاءًبأىًمعلوماتًأوًكشفًأىًمسائلًسريةًبصفتهاًأوًتعتبرًكذلكًًً)لً(
 بموجبًأىًلوائحًأوًتعليماتًأوًأوامرًمالمًيكنًمصرحااًلهًبذلكً.

عدمًتركًعملهًالرسميًأوًالتوقفًعنهًأليًسببًمنًاألسبابًدونًإذنًرسميًً)مً(ً
 منًرئيسهً،

اإلنتماءًإلىًأيًحزبًمنًاألحزابًالسياسيةًأوًأنًيتشيعًلهًأوًأنًيشتركًعدمًًً)نً(ً
فيًأيةًمظاهراتًأوًاضطراباتًأوًأيةًاجتماعاتًحزبيةًأوًنقابيةًأوًأيةًدعاياتًً
انتخابيةًأوًأنًيعقدًاجتماعاتًأوًيشاركًفيًانتقادًأعمالًالحكومةًالسياسيةًأوً

 فًإلىًالغاياتًالمذكورة،أنًيشتركًبأيةًصورةًمنًالصورًفيًإجراءاتًتهد
عدمًقيامهًبتحريرًأيًمطبوعةًدوريةًأوًأنًيكونًمشتركاًبصورةًمباشرةًاوًغيرًً)ًسً(

مباشرةًفيًإدارتها،باستثناءًماًيؤذنًله،ًأوًتوزيعهًأيةًمطبوعاتًسياسيةًأوًأنًً
 يوقعًاستدعاءاتًفيًأعمالًالدولة،

ًالمقاولةًبالبيً)عً( ًأو ًالصناعة ًأو ًاالشتراكًفيًصفقاتًًأالًيعملًبالتجارة ًأو ًالشراء ًأو ع
تجاريةًباسمهًأوًبأسماءًأخرىًأوًتوليًأعمالًماليةًمباشرةًأوًغيرًمباشرةًأوًً
االشتراكًفيهاًأوًالقيامًبأيًعملًآخرًيتعارضًوعملهًالرسميًأوًيؤثرًبأيةًحالًً

 منًاألحوالًفيًقيامهًبواجباتهًالرسميةًإالًبإذنًألغراضًالعملًالرسمية،
ولًالهداياًأوًاإلكرامياتًأوًالمنحًمنًأصحابًالمصلحةًأوًمنًينسبًلهمًعدمًقبً)قً(

أوًمنًينتسبًإليهمًسواءًكانًذلكًمباشرةًأوًغيرًمباشرةًأوًقبولًأيًمساعداتً
 ماليةًنظيرًعملهً،

 عدمًممارسةًأيًنشاطًأوًعملًًآخرًتحظرهًالقوانينًواللوائح.ً)صً(
  

 

 الفصلًالثانًي
 الجـهـــاًز

 الشرافًعليهًومسؤوليتًهإنشاءًالجهازًوا
 
 

ًينشـأًجهــــازًيسمـــــى،ً"جهــــازًاألمنًالداخلي"ًتكـونًلــــــهًالشخصـــيًةً(1)ًـــ5ً
 اإلعتباريةًوخاتمًعامًولهًحقًالتقاضىًبإسمه.ًً
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 يعملًالجهــــازًتحتًإشـــــرافًالـــوزيرًوتحتًمسؤليـــةًمـــــديـــرًالجهــــاز.ً(2)
 
 

 تكوينًالجهاز

 يتكونًالجهازًمنًالفئاتًاآلتية: ــ6

 الضباطً،ً)ًأً(ً
 ضباطًالصفً، (2)
 الجنود، (5)

 أيًفئاتًأخرىًيحددهاًالوزير.ً)ًدً(
 

 قوةًتأسيسًالجهاز
 
 

 تكونًللجهازًقوةًنظاميةًتعملًتحتًإشرافًالوزيرً.ً(1) ـــ7
 عىل توصية الوزير تكوين قوة  ( 2)

ً
 يجوز لــــرئيس مجلس السيـــــادة بنــــاءا

 الجهاز، وذلك بإٍي من الطرق اآلتية:  تأسيس  
ن بالقوات  ) أ(  ي لعدد من الضباط وضباط الصف والجنود العاملي 

النقل النهائ 
 النظامية،

بالقوات  )ب(  ن  العاملي  والجنود  الصف  الضباط وضباط  من  لعدد  اإلنتداب 
 النظامية. 

قانون عىل أن  يخضع المنتدبون ألحكام الئحة اإلنتداب الصادرة بموجب هذا ال ( 3)
ي أو العودة لوحداتهم. 

وا بعد إنتهاء اإلنتداب للنقل النهائ   يخي 
 

 أهدافًالجهـاز
 

ًًيكونًالجهازًوخدمتهًمهنيهًوقوميهًتعكسًالتمثيلًالعادلًللتنوعًوالتعداد،ًـــ8ً
 ومعًعدمًاالخللًبعمومًماتقدم،ًتكونًللجهازًاألهدافًاآلتية:ً

ًًً)ًأً( تحقيق فيً المختصةًًالمساهمةً األجهزةً معً والتنسيقً والتعاونً الداخلىً األمنً
 لتحقيقًاألمنًالقوميً،

 احترامًسيادةًحكمًالقانونًوحمايةًالدولةًوالمواطنينًفيماًيوكلًاليهًمنًمهام،ً)ب(ًًً
 تعزيزًواحترامًحقوقًاإلنسانًوفقااًألحكامًالوثيقةًالدستورية،ً)جً(
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لً)ًدً( المهنيةًوفقااً الممارساتً والفنيةًوالسلوكيةًًتحقيقًأفضلً المهنيةً لنظمًوالمعاييرً
 والدوليةًفيًحفظًاألمنًالداخليً،

 احترامًاألديانًوكريمًالمعتقداتً،ً)هـ(ًً
 )و(ًًًأداءًواجباتهًبكلًحيدةًونزاهةًوفقااًللقانونً.

 
 

 إختصاصاتًالجهازًوسلطاته
 

 ،ًاالختصاصات7ًتكونًللجهازًفيًسبيلًتحقيقًأهدافهًالواردةًفيًالمادةًًـــ9ً
 والسلطاتًاآلتيةً:

وتوعيةًً)ًأً( واالنفسً واألموالً الممتلكاتً وحمايةً الداخليً األمنً بأعمالً القيامً
والمواقعًً اآللياتً وتأمينً المجتمعً ورموزً الهامةً الشخصياتً وتأمينً المواطنين،ً

 زمةًبالتنسيقًمعًاألجهزةًالمختصةً،والمعداتًووسائلًاالتصالًالل
 إعدادًالدراســــاتًوالبحــــــــــــــوثًالخــــاصـــــــةًبأعمــــالًاألمـــــنًالداخلــــــيً،ً)ب(
ًاألرواحًواألعراضًًً)جً( ًالبلدًوحماية ًالنظامًواألمنًوسلمة المساهمةًوالمحافظةًعلى

 واألموالً،
ًًً)د( الشرطة قواتً معً والفسادًًالتنسيقً اإلرهابً مكافحةً فيً الصلة،ً ذاتً والجهاتً

والمحسوبيةًوغسلًاألموال،ًوالعملًعلىًاكتشافهاًوتعقبهاًوالقبضًعلىًمرتكبيهاً
 وتقديمهمًللعدالةًً،

 معاونةًالسلطــــــــاتًالتنفيذيةًبتـــــأديةًوظـــــــائفهاًوفقًأحكـــــــامًالقـــــــــانون،ً)هً(
معًاألجهزةًالنظاميةًفيًمكافحةًالجرائمًعبرًالوطنيةًومتابعةًًًًالتعاونًوالتنسيقً)و(

 األموالًالمشبوهة،ًوفقًأحكامًالقوانينًالمنظمةًلذلك،
ًأوبيولوجيًوذلكًًً)زً(ً ًإشعاعي ًأو ًتسربًكيماوي ًأي ًالكشفًوالتحريًعن ًفي المساهمة

 بالتعاونًمعًالجهاتًالمختصةًبمعالجةًوتلفيًآثاره،
ًًً)حً(ً تحقيق فيً الدولةًًالمساهمةً مؤسساتً لجميعً الوثائقً وأمنً المعلوماتىً األمنً

 بالتنسيقًمعًالجهاتًذاتًالصلةً،
 أىًإختصاصاتًوسلطاتًأخرىًالزمةًلتحقيقًأهدافه.ً)طً(
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 سلطاتًالجهازًفيًالتحريًً
 
 

ــًًتكونًللجهازًسلطاتًالتحرىً،ًوذلكًوفقااًألحكامًقانونًاإلجراءاتًالجنائية،ًعلىًالوجه10ً
 اآلتي:

 طلبًالمعلومــــاتًأوًالبياناتًأوًالوثـــائقًأوًاألشيــــاءًمنًأيًشخصيةًًً)أً(ً
ضروريااًًًطبيعيةًأوًإعتباريةًواألطلعًعليها،ًأوًاألحتفاظًبهاًأوًإتخاذًما يكونً

ً  أوًالزما،ا
 استدعاءًاألشخاصًواستجوابهمًوأخذًأقوالهم،ًًً)ب(
 المراقبةًوالتحريًوالتفتيشًوالقبض،ًًً)جً(
وحجزًاألموالًالمشبوهة،ًبعدًالحصولًعلىًأمرمنًوكيلًالنيابةًالمختص.ًًًًضبطً)د(

م،ًأو1983ًويتمًتنفيذًالحجزًبالطريقةًالمتبعةًفيًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًلسنةً
 بأيهًطريقهًيراهاًوكيلًالنيابةًالمختصًأوًالقاضىًمناسبة،

 الدخولًلكافةًاألماكنًالعامةًألغراضًالعملًالرسمي.ً)هً(
  
 

 القبضًواألعتقالًوالحجزًوالتحفًظ
 

 فيًسبيلًقيامًأعضاءًالجهــــــــــــــازًبتنفيذًالمهــــــــــــامًالملقـــاةًعليهًمً(1)ًـــ11ً
وحفظااًألمنًالوطنًوالمواطنين،ًيمارسًأعضاءًالجهازًسلطاتًالشرطةًً
السودانً شرطةً وقانونً الجنائيةً اإلجراءاتً قانونً فيً عليهاً المنصوصً

م،ًفيماًيتعلقًبالقبضًأوًالتفتيش،ًومعًعدمًاإلخللًبعموم2008ًلسنةًً
 السلطاتًباآلتيةً:ًماتقدم،ًتكونًألعضاءًجهازًاألمنًالدخلي

ًمنًهذا10ًأيًمنًالسلطـــــاتًالمنصوصًعليهـــاًفـــيًالمــــادةً)ًأً(ًً
 القانون،ً

ًلمدةً)ً)ب( ًللتجديـد،ًًو48االعتقــالًوالتحفظ ًالتىًً(ًساعةًغيرًقــــــابلة ًلألحكام فقاا
تكونًسلطةًاألعتقال تنظمًذلكًفيًقانونًاإلجراءاتًالجنائية.ًعلىًأنً

 بأمرًمكتوبًمنًالمديرًشخصيااً،ً
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ًأنًذلكًًً)جً( ًأوًشخص،ًمتىًماًرأي ًالخاصًأليًمكان ًأو ًالعام ًالتفتيش أجراء
يساعدًفىًأغراضًالتحرىًأوًالمحاكمهًأوًالتنفيذ،ًوذلكًوفقااًلألوامرًالتيً

ًً ويتمًيصدرها الحال.ً يكونً حسبماً القاضيً أوً المختصً النيابةً وكيلً
 التفتيشًوفقااًللطريقةًالواردةًفيًقانونًاإلجراءاتًالجنائية،

حجزًاألشخــــاصًلــــــدواعيًأمنيةًلمـــــدةًالًتـــــزيدًعـنًاربعةًوعشرينًساعةًًً)د(
اًلـمًيفرجًبموافقةًالمدير،ًعلىًأنًيخطرًوكيلًالنيابةًالمختصًكتــــابةًإذ

فيًكلًاألحوالًيجبًأالًتزيدًًًعنهًبعدًمضـــىًاألربعـةًوعشرونًساعة،
(ًساعةًإالًبموافقةًمكتوبةًمنًالنائبًالعامًأوًمن72ًًفترةًالتحفظًعنً)

 يفوضه.
 إذاًتبينًللمديرًأنًبقـــــــاءًالشخصــــــــيًالتحفظًأمرًضروريًإلكمـــــــــــــــاًلً(2)

يفوضهًًًنةًيجبًأنًترفعًتوصيةًبذلًكإجراءاتًقانونيةًمعي منً أوً العامً للنائبً
علىًانهًفيًكلًاألحوالًيجبًأالًتزيـدًمدةًالتحفظًعنًسبعةًأيامًيحالًخللهاًً
المتحفظًعليهًليوضعًفيًحراساتًالشرطةًبعدًإتخـــــاذًإجراءاتًجنـــــائيةًضـــــدهًأوًً

 يطلقًسراحهً.
(،ًاليجوز3إكمالًالمدةًالمقررهًفىًالبندً)متىًماًأطلقًسراحًالمتحفظًعليهًبعدًً(3)

 إعادةًأعتقالهًإالًبموافقةًمكتوبةًمنًوكيلًالنيابةًالمختص.ً
القبضًًًيصدرًالمديرًللجهازًالتعليماتًواألوامرًالخاصةًبتنظيمًإجراءتً(4)ً

 واألعتقالًوالتحفظً.
 

 الفصلًالثالث
 قيادةًالجهازً

 القيادةًالعلياًللجهازًً
 

 تعملًقواتًالجهازًتحتًالقيادةًالعلياًلمجلسًالسيادةًوتخضعًللسلطةًًً(1)ًــــ12ً
 التنفيذية.
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(ًتكونًقواتًالجهازًتحتًاالشرافًالمباشر1ًمعًعدمًاإلخللًبماًوردًفيًالبندً)ً(2)
 للوزيرًويختصًباآلتي:

 الجهازًطرفـــــــــــااًفيهاًًًإبرامًالعقودًواإلتفاقياتًالدوليةًوالتيًيكوًنً)ًأً(
 بالتنسيقًمعًالجهاتًالمختصةً،ً
 إعتمادًالموازنةًالماليةًللجهازًوتقديمهاًلجهاتًاإلختصاصًلإلعتماد،ً)ب(
ًالعامةًوالهياكلًالتنظيميةًوذلكًبالتشاورًمعًهيئةًً)جً( ًالخططًوالسياسات إجازة

 قيادةًالجهاز،
 المسائلًالمتعلقةًبمسؤوليات،التوصيةًلمجلسًاألمنًوالدفاعًفيًً)ًدً(
الموافقةًعلىًسفرًالوفودًومشاركةًاألعضاءًفىًالورشًوالدوراتًالتدريبيةًًً)هً(

 والمؤتمراتًخارجًالسودانً.
ًالقواتًً)و( ًمع ًبالتنسيق ًللقوة، ًالتدريبية ًالسياسة ًالتدريبيةًوإعتماد ًالمواعين توفير

 النظامية،
 اإلشرافًالمباشرًوتقييمًأداءًالجهازً،ً)ًزً(
الصادرةًً)حً( اللوائحً أوً القانونً هذاً بموجبً أخريً إختصاصاتً أيً ممارسةً

 بموجبه،
 يجوزًللوزيرًتفويضًكلًأوًبعضًاختصاصاتهًللمدير.ًً(3)ً

 
 

 إختصاصاتًالمديرًًوسلطاته
 

لـــــًهً(1)ًـــ13ً وتكونً الجهــازً أداءً حسنً عنً الوزيرً لديً مسؤوالاً المديرً يكونً
 اآلتية:اإلختصاصاتًوالسلطاتًً

 ضبطًوتطويرًاألداءًالمهنيًوالفنيًواإلداريً،ً)ًأً(
ًالقوةًبالجهازًًً)ب( ًاللزمةًوالتيًتتعلقًبتنظيمًشؤون إصدارًالتعليماتًواألوامر

 وتطويرهاً،
بالتشاورًمعًهيئةًًً)جً( العامةًوذلكً إعدادًورفعًمقترحاتًالخططًوالسياساتً

 القيادة،
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 ــاًيتمــــــاشىًمعًاإلحتياجاتً،تنظيمًوتحديثًالقواتًبالجهازًبمــــًً)ًدً(
 تعيينًرؤساءًالهيئاتًومديرىًاإلداراتًفــــــــــىًكافةًالمستوياتً، (26)

 أيًمهامًأخريًيكلفهًبهاًالوزيرً.ً)ًوً(
يجوزًللمديرًتفويضًإختصاصاتهًوسلطاتهًالمنصوصًعليهاًفيًالقانونًً(2)

 لنائبهً.
 

 مسئوليةًنائبًالمديًر
 

التيًًمسؤوالاًلـــــــــــديًالمديرًعنًحسنًإدارةًتنظيمًشؤونًالدوائًريكونًنائبًالمديرًًـــ14ً
 إختصاصاته.ًًتليهًويقومًبمهمةًالمفتشًالعام،ًوتحددًاللوائًح

 
 

 إنشاءًهيئةًالقيادةًوإختصاصاتهًا
 

 تنشأًهيئةًقيادةًبالجهازًلمعاونةًالمدير،ًوتشكلًعلىًالوجهًاآلتي:ً(1)ًـــ15ً
 رئيسااًًًًًًًًًالمديرً)ًأً(
 عضوااًًًًًًًًنائبًالمديًر (2)
 أعضاءًًًًًًمساعدوًالمديًر (5)

 أعضاءًًًًمديروًالدوائرًواإلداراتًًً)ًدً(
 

 تختصًهيئةًقيادةًالجهازًباآلتيً:ً(2)
 معاونةًالمديرًفيًتنفيذًمهامهًواختصاصاته،ً)ًأً(
 وضعًمقترحاتًالموازنةًالعامةً،ً)ب(

ًأوًً (5) ًالمدير ًأخريًيكلفهاًبها ًأوًواجبات ًالحالً،أيًمهام  الوزيرًحسبماًيكون
 إصدارًالئحةًداخليةًلتنظيمًأعمالهاًوإجتماعاتها.ً)ًدً(

 

 الفصلًالرابع
 التعيينًوالترقيةًوالنقلًواإلجازة

 التعيينً
 



 
 

11 
 

 الرتبًالنظاميةًوالزيًالرسمي:ًًًـــ16ً
 الرتبًالنظاميةًللضباطًفيًالقوةًهيً:ً(1)

 لواءًأمنًداخلىً،ً)ًأً(
 عميدًأمنًداخلىً،ً)ب(

 عقيدًأمنًداخلىً،ً)جً(ًً
 مقدمًأمنًداخلىً،ً)ًدً(
 رائدًأمنًداخلىً،ً)هً(
 نقيبًأمنًداخلى،ً)ًوً(
 ملزمًأولًأمنًداخلىً،ً)ًزً(
 ملزمًأمنًداخلىً.ً)حً(

 الرتبًالنظاميةًلألعضاءًدونًرتبةًضابطًوهي:ً(2)
 )ًأ(ًًًمساعدًأمنًداخلى،

 )ب(ًًرقيبًأولًأمنًداخلىً،
 )ج(ًًرقيبًأمنًداخلىً،

 فًأمنًداخلى،)د(ًًعري
 )ه(ًًوكيلًعريفًأمنًداخلى،ًًًًًًًًًًًًًًً

 ً)و(ًًجنديًأمنًداخلىً.
 تحددًاللوائحًالزىًوالشاراتًالعسكريةًللرتبًالنظاميةًلألعضاء.ًًًً(3)

 

 تعيينًالمديرًونائبهًواختصاصاتهًوسلطاتًه
 

 توصيـــــةًالوزيرًالمديـــــرًونـــــــائبه.يعينًمجــــــــــــلسًالسيـــــادةًبنـــاءاًعلــــىًً(1)ًـــ17ً
وحداتهًًً(2) بمختلفً الجهازً أعضاءً شؤونً إلدارةً المباشرةً المسؤوليةً المديرً يتولىً

وتجهيزهًً وتسليحهً وتدريبهً بتنظيمهً يتعلقً ماً وكلً ومؤسساتهً وأقسامهً وفروعهً
 ومراقبةًنشاطه.ًًً

 

 تعيينًالضباًط
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ألحكامًهذاًالقانونًواللوائحًالصادرةًًيعينًمجلسًالسيادةًًًـــ18ً الضباطًبتوصيةًمنًالوزيرًوفقاًا
 بموجبه.

 

 

  شروطًتعيينًاألعضاء
 

 يشترطًفىًالشخصًالذىًيعينًفىًالجهازًاآلتىً:ًـــ19ً
ي الجنسية بالميالد،أنًً)ًأً(

 يكون سودائن
 الطيبة،أنًيكونًمتصفااًباإلستقامةًواألمانةًوالخلقًالقويمًوالسمعةًً)ب(
 أالًيكونًقدًأدينًفىًجريمةًمخلةًبالشرفًواألمانة،ً)جً(
 أنًتتوافرًفيةًالمتطلباتًالطبيةًوالعلميةً.ً)ًدً(

 
 

 تعيينًضباطًالصفًوالجنوًد
 

ن لملء الوظائف الشاغرة لضباط الصف    ( 1)ًـــ20ً  الئقي 
ً
ن المدير أشخـــــاصا  يعي 

 ألحكام هذا القانون واللوائح واألوامر الصادرة بموجبه. 
ً
 والجنود، وذلك وفقا

ن   ( 2)  ألحكام المادتي 
ً
 وفقا

ً
ي أي مال من 1) 18و    16ال يعتير معينا

( ، أي شخص تقاضن
 
ً
ن وفقا وط التعيي   . 18ألحكام المادة    الجهاز دون استيفائه شر

 

 التعاقدًمعًًالموظفينًوالمهنيينًوالفنييًن
 

ذويًًًـــ21ً مــنً والفنيينً المهنيينً منً مدنيين،ً ومستخدمينً موظفينً تعيينً للمديرً يجوزً
االختصاصًالذينًيحتاجًإليهمًاألمنًالداخلي،ًبنظامًالتعاقد،ًوتحددًاللوائحًاستحقاقاتهمًً

 الوظيفيةًوالمالية.ًًً
 

 التـدريًب
  

فترةًًـــ22ً طيلةً والجنودً الصفً وضباطً للضباطً والمستمرً األساسيً التدريبً اللوائحً تحددً
 خدمتهم.

 

 التـرقيـاتًً
 

 تحـــــددًاللـــــــــــوائــــحًأسسًوشــــــروطًالتـــــرقيــــــاتًلـــــمـــنسوبــــــيًالجهــــــــــاز.ً(1)ًـــ23ً
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 ًترقياتًالضباطًبقرارًمنًمجلسًالسيادة،ًبناءاًعلىًتوصيةًالوزيرً.تتمًإجازةًً(2)
 تتمًإجـــــــازةًترقيـــــاتًضبــــــــاطًالصـــفًبموجبًقرارًيصـــــــدرهًالمدير.ً(3)

 

 التنقـــلًت
 ينقلًالضباطًبموافقةًالمديرً،ً)ًأً(ً(1)ًـــ24ً

ًًًأوًمنينقلًضباطًالصفًوالجنودًبموافقةًالمديرًالمباشرًًً)ب(ًً
 يفوضه.ً
 تنظمًاللوائحًأسسًوضوابطًالتنقلت.ً(2)

 

 اإلجـــازاًت
 

 تنظمًاللوائحًإجازاتًاألعضاءًوانواعهاًوطرقًمنحها.ًـــ25ً
 

 

 المرتباتًوالمخصصات
 

ـــدد مجلس السيادة بناًء عىل توصية الوزير، الحقـوق  واإلمتيـــازات  (1)ًـــ26ً ـــ  يحـ

الجهاز   بأعضاء  بما  الخاصة  المناسب  اإلجتماىع  الكريم والوضع  العيش  لهم  تكفل  والتى 
 يمكنهم من القيام بالمسئوليات والواجبات الملقاة عىل عاتقهم . 

الوظيفة   (2) أعبــــــاء  مع  تتالءم  أن  الجهاز،  أعضاء  ومخصصات  مرتبات  تحديد  عند  يراىع 
ــا العضــ ــــى يتعرض لهــ ــــر المهنية التـ ـــاطـ  و. والمخــ

لكل   (3) والعالوات  والبدالت  والمخصصات  واألجور  المرتبات  هيكل  المالية  اللوائح  تحدد 
قى واإلنتداب واإلعارة والتصديق بها.  ن واليى  أعضاء الجهاز، ودرجات وطرق ربطها عند التعيي 

اللوائح   (4) تحدده  لما   
ً
وفقا الصف والجنود  للضباط وضباط  الدورية  العالوات  تصديق  يتم 

 مات واألوامر . والتعلي
 

 العلجًوالسكنًوالترحيًل

 تتكفل الدولة بعالج العضو ومن هم قن كفالته .  (1) ـــ27ً

ـــل أو بسببه داخل2)         ــ ـــ ــ  (  تتكفل الدولة بعالج العضو الذى يصاب أثناء العمــ
ـــح.  ــوائـ ن واللـــ ــــواني  ــا القـ ــ ـــى تحددهـــ ـــارجه، بالكيفية التــ  الســـودان أو خــ

بدل  توفر الدولة السكن المناسب للعضو وتحدد اللوائح درجات اإلستحقاق من السكن أو  (3)
 السكن. 

حيل العضو ومن هم قن كفالته حسب الالئحة المالية للجهاز.  (4)  تتكفل الدولة بيى
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 األقدميةً

 تحددًاللوائحًأقدميةًالضباطًوضباطًالصفًوالجنود.ًـــ28ً

 فوائدًمـاًبعدًالخدمة
 

ًًًـــ29ً لسنة الشرطةً قواتً معاشاتًضباطً لقانونً الجهازً منسوبيً وقانون1995ًيخضعً م،ً
 م،ًبحسبًالحالً.1995معاشاتًضباطًصفًوجنودًقواتًالشرطةًلسنةً

 

 إنتهاءًخدمةًأعضاءًالجهاًز
 

 تنتهيًخدمةًالعضوًبالجهازًبأحدًاألسبابًاآلتيةً:ًـــ30ً
 وفاتهًحقيقةًأوًحكماا،ً)ًأً(
يكونًبلوغًالسنًالقـــــانونيةًللتقــــاعدًبالمعـــاشًوفقااًألحكامًقانونًالمعاشاتًحسبماًً)ب(

 الحالً،
 إعفــــــاؤهًبنــــاءاًعلـــىًطلبهًللتقـــــاعدًبخلوًالطـــــرف،ً)جً(
 التقاعدًاالختيـــــاريًوفقــــــااًألحكـــــامًقــــانونًالمعــــــاشاتًحسبماًيكونًالحالً،ً)ًدً(
 يًالخدمة،قـــــرارًلجنةًطبيةًبعـــــدمًليـــــاقتهًالصـحيـــةًللستمــــــرارًفــــــًً)هً(
 فقــــدًالجنسيةًالســــــودانيةًأوًاكتســـــابًجنسيةًدولــــةًأخــــــــــــــــــــــري،ً)ًوً(
إدانتهًبحكمًنهائيًفيًجريمةًتمسًالشرفًأوًاألمانةًأوًالحكمًعليهًبالسجنًلمدةًً)ًزً(

 ستةًأشهرًفأكثر،ًإذاًلمًيكنًالسجنًبسببًعمله،
 الفصلًمنًالخدمةً،ً)حً(
 ـــاءًأقصــــيًالمـــدةًالمقررةًفيًالرتبةًوفقًمـــــــاًتحددهًاللــــوائح،قضـً)طً(
 شغلًمنصبًدستوري،ً)يً(
إنتهاءًعقدًالخدمة،ًفىًحالةًضباطًالصفًوالجنود،ًويجوزًللمديرًإذاًاقتضتًً)كً(

 المصلحةًالعامةًإبقائهًبالخدمةًلمدةًالًتتجاوزًستةًأشهرً،
االختً)لً( فترهً الضباطً اجتيازً تقررهًعدمً لماً وفقااً الخدمه،ً فيً للتثبيتً المقررهً بارً

 اللوائحً.
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 الفصلًالخـامس

 المخالفاتًوالجرائمًوالعقوبات
 المخالفات

 

 تحددًاللوائحًالمخــــالفـــاتًوالجزاءاتًالمقررهًبشــأنهــــا.ًـــ31ً

 
 

 الجرائمًوالعقوبات
 

 مديًإنطباقًأحكامًالقانونًالجنائىًعلىًاألعضاًء
 

وكانت (1)  ـــ 32 القانون،  هذا  ألحكام  بالمخالفة  جريمة  عضو  أي  ارتكب  إذا 
ألحكام   

ً
ِوفقا جريمة  الوقت  ذات  ي 

قن المرتكبة  ي  الجريمة 
الجنائ  القانون 

للمدير   الساري، فيعاقـب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون، ويجوز 
 . ألسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحكمة المختصة  

ن األخرى الســارية عىل 1مع مراعاة أحكام البند ) ( 2)  ( تطبق أحكام القواني 
ي هذا 

ي حالة إرتكابهم ألي جريمة بالمخالفة لها وغي  منصوص عليها قن
األعضاء قن
  .القانون

 

 عقوبةًالجرائمًالمتعلقةًبالعدوً
 

يرتكب   عضو يعاقب باإلعدام أو بالسجن المؤبد وبالفصل من الخدمة ، كل   ( 1) ـــ 33

 أي من األفعال اآلتية: 

ك أو يسلم بصورة مخزية أي نقطة، أو مركز، أو مكان للحراسة يكون   ) أ(  ييى

 من واجبه الدفاع عنه،

ي   )ب( 
قن معداته  أو  آالته  أو  ته،  ذخي  أو  مخزية سالحه  بصورة  يسلم  أو  ي 

يلقى

 حضور العدو، 

ة، أي أخبا )ج (  ة أو غي  مباشر ر تتعلق بأمن البالد، أو ينقل للعدو بطريقة مباشر

ي الوصول لذلك،
 يساعده بطريق مباشر أو غي  مباشر قن

يهمل التبليغ الفوري لرئيسه، أو ألي ضابط آخر عما نما إىل علمه من   )د ( 

ة يقوم بها  ة أو غي  مباشر أفعال، أو يعلم به من مكاتبات أو صالت مباشر

 أي شخص من العدو. 
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العدو   ( 2) المادة،  ي  ألغراض هذه 
الذي يكون قن أو اإلعتباري  الطبيعي  هو الشخص 

حالة حرب مع البالد، أو يهدد أمنها، أو يقوم بأعمال تخريبية، أو إرهابية ضد  

 الدولة. 
 

 والتمرد عقوبة جرائم التآمر
 

 من  ـــ 34
ً
ُيعاقب باإلعدام أو بالسجن المؤبد، والفصل من الخدمة كل عضو يرتكب أيا

 األفعال اآلتية: 
ك أو  ) أ(  ه أو يشيى ي التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين عىل التمرد، أو يثي 

ع قن يشر
 يتسبب فيه، 

 أي تمــــرد وال يبذل فيه أقصـــى جهده لقمعه، )ب( 
ً
ا  يكـــون حــــاضن

 أو نية للقيام به، أو أي   )ج( 
ً
 أو يتوافر لديه سبب يدعو لالعتقاد بأن تمردا

ً
يكون عالما

 لدستوري القائم، وال يقوم بالتبليغ عن ذلك . مؤامرة ضد الِنظام ا 
 
 

 

ي أو الجهاز عقوبة تعريض أمن  للخطر البالد الداخىلي أو الخارجر
 

35 
ً
عمدا يقوم  عضو  ، كل  الخدمة  من  والفصل  المؤبد  السجن  أو  باإلعدام  يعاقب  ـــ  

أو   بارتكاب فعل، أو يمتنع عن القيام بذلك بقصد تعريض أمن البالد الداخىلي  
ي أو الجهاز للخطر. الخار   جر

 

ي أداء الواجب  عقوبة اإلهمال
 قن

 

ن 36 ، ـــ  يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتي 
ً
كما   معا

 من األفعال 
ً
 اآلتية:  تجوز معاقبة بالفصل من الخدمة كل عضو يرتكب أيا

نما إىل علمه من معلومات يهمل التبليغ الفوري لرئيسه، أو أي ضابط أعىل، عما   ) أ( 
 تتعلق باختصاصات الجهاز، 

هذا  )ب(  ي 
قن عليها  المنصوص  الواجبات  من  أي  ي 

قن يفرط  أو   ،
ً
شنيعا  

ً
إهماال يهمل 

 القانون. 
 

 واستغالل الوظيفة ممارسة السلطات عقوبة إساءة
 

 أو    ـــ 37
ً
ن معا بالفصل يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتي 

ي أحكام هذا القانون،  
ء ممارسة السلطات المخولة له بمقتضن من الخدمة ،كل عضو يسي
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ي الجهاز، بقصد تحقيق أي نفع مادي أو معنوي لشخصه، 
أو   أو يستغل وظيفته قن

ر للغي   ه، أو تسبيب أي ضن  .لغي 
   

وع واإلدالء ببيان كاذب عقوبة الحصول عىل   الكسب غي  المشر
 

 أوـــ   يعاقب ب38
ً
ن معا السجن لمدة ال تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتي 

 من األفعال اآلتية:  
ً
 بالفصل من الخدمة ، كل عضو يرتكب أيا

ه عىل عالوة أو معـــــــــــاش، أو منفعة أو مـــال، أو  ) أ(    يحصل لنفسه أو لغي 
 كـــــــــــاذبة، أو يعلم أنهــا غي  صحيحة،إمتياز، عن طريق تقديم بيـــانات  

 ألي شخص أو جهة مختصة ببيان أو تقرير كاذب، عن عدد أي أعضاء   )ب( 
ً
يدىلي عمدا

تحت رئاسته أو مسئوليته، أو عن حالتهم، أو مقدار أي مال أو أدوات، أو مهمات، 

ن  أو معدات، أو آالت، أو ملبوسات، أو أسلحة شخصية تحت عهدته، سواء كا

بأولئك   خاصة  الشخصية  األسلحة  أو  الملبوسات  أو  األدوات  أو  المال  ذلك 

 إرســـال بيـان أو تقرير  
ً
األعضاء، أو الجهاز، أو أي شخص ملحق به، أو يغفل عمدا

 بشأن أي من األشياء المذكورة أو يرفض إرساله . 
 

 

وع  عقوبة قبول المنفعة  والمقابل غي  المشر
 

 أو بالفصل يعاقب بالسجن لمد ـــ  39
ً
ن معا ة ال تجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتي 

من الخدمة ، كل عضو يقبل بطـريق مباشر أو غي  مباشر أي منفـعة أو مقابل سواء لنفسه

يوافق عىل ذلك  أو  المذكور  المقابل  أو  المنفعة  تلك  أو يحصل عىل  ه،  أو لغي 

التساهل   أو  الجهاز،  ي خدمة 
ن
ق أي شخص  قبول  أو  نظي   أدوات  أي  قبول  ي 

ن
ق

ة إلدارة تحت سيطرته.    مهمات أو أسلحة أو ذخي 
 

ي 
ة عقوبة الترصف قن  والمهمات األخرى األسلحة والذخي 

 

أو  ـــ  40 بالغرامة،  أو  سنوات،  عشر  تجاوز  ال  لمدة  بالسجن  الخدمة  من  بالفصل  يعاقب 
، كل 

ً
ن معا ي أس بالعقوبتي 

ة عضو يترصف أو يأذن بالترصف دون وجه حق قن لحة أو ذخي 
أو أدوات، أو مهمات أو معدات، أو آالت أو ملبوسات، تكون قد ضفت له الستخدامهــــا 

 فـــي أداء واجبــــاته، أو تحت مسئوليته، أو عهدتــــه، أو حراسته. 
 
 

 
 

 عقوبة جرائم األموال 
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 أو بالفصل  ـــ 41
ً
ن معا يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتي 

 من األفعال اآلتية : 
ً
 من الخدمة ، كل عضو يرتكب أيا

يستوىلي بسوء قصد أو يّحول لمنفعته الخاصة أي أموال أو أدوات، أو مهمات،  ) أ( 
 أو معدات تكون تحت عهدته ،

ل )ب(  اإلحتفاظ  بقصد  أو يستلم  مهمات،  أو  أدوات،  أو  أموال،  أو  نقود،  أي  نفسه 
 معدات ، 

يستوىلي عىل أي ممتلكات تكون قد أرتكبت بشأنها الجريمة، أو يحتفظ بها وهو   )ج ( 
 يعلم أو يتوافر لديه سبب يدعو لالعتقاد بأنها كذلك،

 أو بسبب اإلهمال، أو  )د( 
ً
ر بأي ممتلكات تخص الجهاز، أو يتلفها عمدا  يلحق الرصن
 يترصف فيها بأي من الترصفات الناقلة للملكية أو يضيعها . 

 

 المتعلقة بالحراسة  عقوبة الجرائم
 

ي بموجبهـــا تم القبض علـــــى العضو  يعاقب بنفس عقــوبة (1) ـــ 42
 الجريمة التى

 من األفعال اآلتية:  
ً
 وبالفصل من الخدمه، كل شخص يرتكب أيا

شخص مقبوض أو معتقل، أو يعهد إليه حفظه يرفض تسليم أي عضو أو   ) أ( 
ي 
ة قيامه بواجب الحراسة ألي جهة رسـمية يأذن لها القانون قن أثناء فيى

 استالمه،
وع بذلك، أو  )ب(  أمر مشر ي حراسته دون 

يطلق شاح أي عضو أو شخص قن
 .يهمل بطريقة تمكن  ذلك العضو أو الشخص من الهرب

ال تجـــــــاوز خمس سنــــــوات كما يجوز معاقبته بالفصل  يعــــــــاقب بالسجن لمــــدة   (2)
 تحت الحراسة ويــهرب منها. 

ً
 من الخدمة، أي عضـــــو يكون موضوعا

 
 

 واألقوال الكاذبة عقوبة اإلتهام الكاذب
 

 من ـــ 43
ً
 :األفعال اآلتية يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز خمس سنوات كل عضو يرتكب أيا

 كاذب ضد أي عضو آخر،   يوجه أي اتهام ) أ( 
يدىلي بسوء قصد، عند تقديم أي شكوى، بأي أقوال كاذبة بالنسبة إىل واقعة، أو  )ب( 

ي الجهاز، أو يتعمد اإلحجام عن تقديم  
سلوك يتعلق بأي شخص آخر، أو عضو قن

ي ذلك الشأن. 
 أي معلومات جوهرية قن

 
 

 الخدمة عقوبة الهروب من
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ن يعاقب بالسجن لمدة ال   ( 1) ـــ 44  تجاوز خمس سنوات، أوبالغرامة، أو بالعقوبتـي 
ً
معا

تخل هـــــذه العقوبــــــة   وبالفصل من الخدمة ، كل عضــــو يهرب من الخدمــــــة، علـــــى أال
 القانون.  بــــــأيجزاء يكون عرضة له بموجب أحكــــــــام هذا

 من الخدمة كل عضو يت1ألغراض البند )  ( 2)
ً
غيب عن مكان عمله، أو ( يعتير هروبا

ون   وعشر
ً
ال يبلغ بعد انتهاء إجازته دون عذر مقبول، إذا تجاوزت مدة غيابه واحدا

 .
ً
 يوما

 

 ترك الخدمة بالجهاز معاقبة العضو بعد
 

 بالمعـاش، يعاقب باإلعدام أو السجن المؤبد، كل عضو يحال للتقاعد ( 1) ـــ 45
ك الخـدمة بالجهاز ألي سبب، إذا أفش   ـــــي للعدو أي من أســرار أو ييى
علمه    الجهاز، أو نقل إليه أي معلومات تتعلق بالجهاز تكون قد نمت إلـــى 

  .أثناء خدمته فيه أو بسببها
 كل  ( 2)

ً
ن معا يعاقب بالسجن  لمدة ال تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتي 

قل المعلومات (، إذا أفسر األشار أو ن1عضو تنطبق عليه أحكام البند )
ي ذلك  البند  ألي شخص

 .المذكورة قن
يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز  خمس سنوات، كل عضو سبق له العمل بالجهاز  ( 3)

 ويقوم بانتحال شخصية العضو. 
 

ن  الجنائية ضد الرؤساء عقوبة إستعمال القوة  وسوء معاملة المرؤوسي 
 

ن يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز ثالث   ـــ 46  كما تجوز  سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتي 
ً
معا

 :معاقبته بالفصل من الخدمة، أي عضو يستعمل القوة ضد
 أ(   ضابطه األعىل أو يتهجم عليه، أو يشـرع فــي ذلك أثـنــــــاء الخدمـــــــة أو )

 خارجها، وهو يعلم أو يتوافر لديه سبب معقول يدعوه لالعتقاد بأنه هو
 ،ىلضابطه األع

ي ذلك.  )ب( 
ع قن  أى من مرؤوسيه أو يتهجم عليه، أو يشر

 

 بمحكمة الجهاز عقوبة الجرائم المتعلقة
 

 من ـــ 47
ً
، أو بالغرامة، كل عضــــو يرتكب أيــــا ن يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز سنتي 

 :األفعال اآلتية 
 ألداء الشهادة أمام   ) أ( 

ً
 عن الحضور بعد إعالنه رسميا

ً
المحكمة، أو يرفض  يمتنع عمدا

أي  إحضار  أو  سؤال،  أي  عىل  اإلجابة  أو  أقوال،  بأي  اإلدالء  أو   ، ن اليمي  حلف 
ء آخر أو تسليمه عند طلب ذلك منه ، ي

 مستند، أي شر
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أي  )ب(  أو  الجهاز،  أمام محكمة  إستجوابه  لدى  أو  ن كشاهد  اليمي  بعد حلف  يدىلي 
االستجوا أو   ، ن اليمي  تحليف  ي 

قن مخولة  أخرى  مختصة  أقوال محكمة  بأي  ب 
 كاذبة، وهو يعلم بذلك أو يعتقد بأنها غي  صحيحة،

ي محكمة الجهاز أثناء انعقادها، أو إحداث تشويش أو  )ج( 
يتعمد توجيه أي إساءة قن

إزعاج فيها، أو استخدام أي لفظ أو إشارة أو أي عالمة داخلها، يقصد بها التهديد  

ام، أو إظهار العنف والعصيان أمام   ها. أو عدم االحيى
 

 ارتكاب الجرائم االكراه عىل عقوبة التحريض
 

ي   يعاقب كل عضو يحرض آخر أو يكره عىل إرتكاب أي من الجرائم ـــ 48
المنصوص عليها قن

ي حرض العضو اآلخر أو أكرهه 
هذا القانون بذات العقوبة المقررة إلرتكاب الجريمة التى

 عىل إرتكابها. 
 

 

 

 الفصلًالسادس
 القانونيةًومحاكمًالجهازالشئونً

 الشئونًالقانونيًة
 

 

ضبـــــــــاطًًًًتختصًالشئونًالقانـونيةًبالعملًالقانونيًالمهـنيًبالجهازًويعملًبهاً(1)ًـــ49ً
 القانونًمنًجامعةًمعترفًبهاً.ًًًمنًذوىًالمؤهــلتًالقـــــانونيةًالحـــــاصلينًعلىًشهادةًفًي

 واجبــــاتًالشئونًالقانونيةً.تحددًاللوائحًاختصــاصـــاتًًوًً(2)
المرتبطةًًًتكونًالفتــــاوىًالصـــــادرةًمنًالشئونًالقــــــانونيةًفــــــيًالمســــــائلًالمهنيًةً(3)

 العامً.ًبواسطةًالمديرًبالمعـــاييرًوالنظمًملزمةًللعملًبهـــــاًفيًالجهازًوالًتراجعًإاًل
الظهورًأمامًجميعًالمحاكمًالتيًيكونًالجهازًأوًأيًمنًيكونًلضباطًالشئونًالقانونيةًحقًً(4)

ًقدًارتكبتًأثنــــاءًأوًبسببًالعمل. ًالمحـــاكم ًالتيًتنظرهـــــا  أعضائهًطرفااًفيهاًإذاًكانتًالجريمة
يمنحًالضباطًالعاملونًفيًالشئونًالقــــــــانونيةًسلطةًتوثيقًالعقودًالتىًيكونًالجهـــازًطرفــــــااًًً(5)

 ـــــاًمتىًمــــــــــاًاستوفتًالشروطًالقــــــــانونيةًالتيًتحددهــــــاًالقوانينًالمنظمةًلذلكً.فيهـ
 

 طلبًاإلذنًإلتخاذًإجراءاتًجنائيًة
 

 

أداءًًًًالًيعتبرًجريمةًأيًفعلًيصدرًمنًعضوًبحسنًنيةًأثناءًأوًبسبًبً(1)ًـــ50ً
سلطةًًًًعنًفعلأعمالًوظيفتهًأوًالقيــــامًبـأيًواجبًمفروضًعليهًأوً أيً بموجبً منهً صادرً
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ًالمفعولًًًًمخولةًأوًممنوحةًلهًبمقتضىًقـــانوًن ًآخرًساري ًقانون ًأي ًأو ًالجنائية اإلجراءات
ًأوامرًصــــــادرةًبموجبًأيًمنهــــاًعلىًأنًيكونًذلكًالفعلًفيًحدوًدًًأوًأيًالئحةًأًو

قانونًًًلسلطةًالمخولةًلًهاألعمــــــالًأوًالواجبـــــــــاتًالمفروضةًعليهًأوًوفقًاً بموجبً
المعقولًمنًالقوةًلتنفيذًواجبـــــاتهًأوًلتنفيذًًًًاإلجراءاتًالجنائيةًأوًأيًقانونًآخرًوالًيتعدىًالقدًر

 للقيامًبذلكًالفعلً.ًًالقــــــــــانونًدونًأيًدافعًآخًر
ي التحري ال يجوز إتخاذ أي إجراءات ض (2)

د أي عضو دون المساس بسلطات النيابة العامة قن

أو بسبب   أثناء   يشكل جريمة وقعت 
ً
إرتكب فعال أنه  بالجهاز  القانونية  الشؤون  إذا قررت 

ي يصدر إليه بصفته هذه، وال تجوز محاكمته إال بإذن صادر  
تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوئن

 من الوزير أو من يفوضه. 
أو أي شخص آخر  (3) العضو  دية عن  أو  تعويض  الدولة دفع أي  ي    تتحمل 

قن  ،  
ً
ــــانونا قـ مكلف 

ـــى أو بسببه.  ــ ـــاء العمل الرسمـــ ــ  الجرائم المرتكبة أثنـ
كل عضو يواجه أية إجراءات قانونية تقتضن إيداعه بالحراسة القانونية يحبس بحراسات   (4)

ي اإلجراءات وتحدد اللوائح تنظيم إيداعه بالحبس . 
ن الفصل قن  الجهاز لحي 

 

 الجهــاًزمحــاكمً
 
 

طة عىل الوجه اآلئى :  ( 1) ـــ 51  تكون محاكم الشر
 محكمة إيجازية،  ) أ(   
 محكمة غي  إيجازية،  )ب(   
 محكمة إستئنافية،  )ج(   
 محكمة العليا .  )د(   

 

يتوىل رئاسة محكمة الجهاز اإليجازية ضابط برتبة ال تقل عن النقيب أعىل رتبة من المتهم   (2)
 والمحقق . 

يتوىل رئاسة محكمة الجهاز غي  اإليجازية ضابط ال تقل رتبته عن الرائد أعىل رتبة من المتهم   (3)
 والمحقق . 

ي ال تقل رتبة عن المقدم عىل أن يكون  (4)
يتوىل رئاسة محكمة الجهاز اإلستئنافية ضباط حقوقى

ن .  ن آخرين حقوقيي   أقدم من المتهم والمحقق وعضوية اثني 
ي ال تقل رتبته عن العقيد عىل أن يكون أقدم   يتوىل رئاسة محكمة (5)

الجهاز العليا ضابط حقوقى
 . ن ن آخرين حقوقيي   من رئيس محكمة اإلستئناف وعضوية اثني 

ي حدود اختصاصه وتكليفه.  (6)
ي قن

ن بمحاكم الجهاز بسلطات القاضن  يتمتع الضابط الذي يعي 
بأن (7) الثابتة  المدير العام أو من يفوضه محاكم الجهاز  ن ضباط لعضوية أو  ينسر   واعها ويعي 

ــافة الدرجـات.  ــ ــــي كـــ ـــاكم فـ ـــاسة هذه المحـــ  رئـــ
وإجراءات   (8) الجهاز  محاكم  أمام  إتباعها  الواجب  واإلجراءات  والتعليمات  اللوائح  تحدد 

 االستئناف والتأييد والفحص. 
ن (9) أي  من  بموجبه  الصادرة  اللوائح  أو  القانون  هذا  خلو  حالة  ي 

إلجراءات  قن منظمة  صوص 
ساري   الجنائية  اإلجراءات  قانون  أحكام  تطبق  والفحص  والتأييد  واإلستئناف  المحاكم 

 المفعول. 
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ي عىل محاكم الجهاز
اف اإلداري والقضائ   اإلشر
 

ي عىل جميع محاكم  (1) ـــ52
اف اإلداري والقضائ   الجهاز.  تتوىل الشئون القانونية اإلشر

: مع عدم اإلخالل   (2) ي
 بعموم ماتقدم الشئون القانونية تختص باآلئى

 إحالة أي دعوى لتحاكم أمام أي من محاكم الجهاز،  ) أ(     
ــــا،  )ب(          ــافية والعليــ ــر اإلستئنــ ــ  تشكيل الدوائـــ

 التوصية للمدير العام بوقف اإلجراءات،  )ج(   
ـــام إلسقاط اإلدانة وال )د(       التوصية للمدير العـ

ً
 أو كليا

ً
  عقوبة جزئيا

 بواسطة مجلس السيادة.  

بالرغمًمماًتقدمًيجوزًللشئونًالقانونيةًإحالةًايًدعوىًلتحاسبًإيجازيااًبواسطةًً(3)
أيًضابطًأعلىًرتبةًمنًالمتهمًمتىًكانًالفعلًأوًاإلمتناعًيمثلًمخالفةًوليسًً

 جريمة.
 

ــاز  إختصاص محاكم الجهـــ
 

ي أي مخالفة منتختص محكمة   ( 1) ـــ 53
المخـــــــالفات   الجهاز اإليجازية بالفصل قن

  الواردة باللوائح وتوقع عليهـــــا الجــــــــزاءات المقررة لهــــــا. 
والمخالفات  ( 2) الجرائم  ي 

قن بالفصـــل  اإليجــازية  غي   الجهــــاز  محكمة  تختص 
ي هذا القانون أو أي قانون آخر ساري المف

عول ولها أن توقع المنصوص عليها قن
 من الجزاءات والعقوبات المقررة لها. 

ً
 أيا

 

 إختصاصات محكمة الجهاز اإلستئنافية
 

 

ي أي إستئناف يقدم ضد  ( 1) ـــ 54
أي   تختص محكمة الجهاز اإلستئنافية بالنظر قن

  حكم صادر من محاكم  الجهاز. 
 من السلطات اآل  ( 2)

ً
 تية: يجوز لمحكمة الجهاز اإلستئنافية أن تباشر أيا

 تأييد اإلدانة والعقوبة، ) أ(   
 إلغاء اإلدانة والعقوبة، )ب(   

أو االستعاضة عنها   )ج(  أو تخفيضها  بإسقاطها  العقوبة  تأييد اإلدانة وتغيي  
 بأي عقوبة أخرى يخولها القانون،

   ) د( 
ً
األمر بإعادة القضية لمحكمة الموضوع لمراجعتها وإعادة النظر فيها وفقا

 لتوجيهاتها،
 األمر بأن تحاكم القضية أمام محكمة أخرى مختصة، )ـه( 
 للدعوى إال   ) و( 

ً
تبة عليه ويعد ذلك شطبا إلغاء الحكم وإبطال اإلجراءات الميى

 إذا أمرت المحكمة بإعادة المحاكمة. 
ي االستنئاف ضد األحكام اإليجازية.  ( 3)

 تكون أحكام محاكم الجهاز نهائية قن
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 إختصاصات محكمة الجهـاز العليا
 

 

ي نقض التدابي  الصادرة من  ( 1) ـــ 55
محاكم  تختص محكمة الجهاز العليا بالنظر قن

 عىل
ً
ي المطعون فيه مبنيا

أو  االستئناف إذا كان التدبي  القضائ  القانون  مخالفة 
ه .  ي تطبيقه أو تفسي 

 خطأ قن
   ز المختصة لمحكمة الجهازترفع األحكام التالية والصادرة من محاكم الجها ( 2)

 العليا للتأييد وىه : 
،  ) أ(       عقوبة السجن لمدة خمس سنوات فأكير

 عقوبة الفصل من الخدمة للضباط .  )ب( 
يجوز لمحكمة الجهاز العليا عند نظر التأييد أو الطعن باالستئناف أو بالنقض أن  ( 3)

بالمادة   الواردة  االستئنافية  المحكمة  سلطات  نفس  هذا 2) 54تباشر  من   )
 القانون. 

 
 تأييد أحكام األعدام والسجن المؤبد 

 

 ألحكام هذا  ـــ 56
ً
طة التى تصدرها وفقا يكون لرئيس القضاء سلطة تأييد أحكام محاكم الشر

 القانون،  فيما يختص باإلعدام السجن المؤبد. 
 

 عدم الصالحية لعضوية محاكم الجهاز
 

 من المذكورين بعد: ال يجوز أن يتوىل أو يشارك قن   ـــ 57
ً
 نظر أي دعوى أمام محاكم الجهاز أيا

ي اإلتهام،      
 ) أ(   الضابط المتحرى قن

 )ب(   الشاىك أو أي شاهد من الشهود،     
 )ج(   من له مصلحة.     

 

 سلطة وقف اإلجراءات 
 

 عىل طلب من أي طرف أو ( 1) ـــ 58
ً
توصية   يجوز للمدير من تلقاء نفسه أو بناءا

الجهاز  أى من    لقانونية، أن يطلب إجراءات أي دعوى أمامالشئون ا محاكم 
بوقف   للحكم وأن اإليجازية أو غي  اإليجازية، قبل إصدارها  

ً
مسببا  

ً
قرارا يصدر 

 وال يجوز
ً
 الطعن فيه.  اإلجراءات ويكون قراره نهائيا

كانتًمتعلقةًً(ًالًيجوزًللمديرًممارسةًهذهًالسلطةًإن1ًًبالرغمًمماًذكرًفىًالبند)ً(2)
 بحقًخاصًأليًشخصًآخرًماًلمًيكنًالطلبًقدمًمنًهذاًالشخصً.

 

 إسقاط اإلدانة أو العقوبة
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أو عقوبة   ـــ 59 إدانة   أي 
ً
أو جزئيا  

ً
أن يسقط كليا الوزير  مـن  بتوصية  السيادة  يجوز لمجلس 

 تصدرها محاكم الجهاز. 
 

 

ي لمحاكم الجهاز
 اإلختصاص القضائ 
 

ي األفعال أوفيما عدا   ( 1) ـــ 60
جرائم الحدود تختص محـــــــاكم الجهاز بالفصل قن

جريمة   االمتناعـــــــــات الواقعـة من أي عضو خاضع ألحكام هذا القانون وتكون  
أثناء تأدية العمل  أو مخـــــالفة بموجبه أو بمــــــــــوجب أي قـــــانــــــون آخـــــر إذا ارتكبت

 الرسىم أو بسببه. 
لرغم ممــــا ذكر أعــــــــاله ال ينعقد اإلختصاص لمحاكم الجهاز إذا كان أحد با ( 2)

ن غي  خــــاضع إلحكـــــام هذا القـــــــانون إال بموافقة المحكمة المختصة بعد   المتهمي 
 فصل اإلتهام. 

( يجوز للمدير أو من يفوضه إحالة أي دعوى 1مع عدم اإلخالل بأحكام البند ) ( 3)
ي جنـــــــ

ـــــائية لمحكمة عـــــادية مختصة إذا رأى أن  المصلحة العامة والعدالة تقتضن
 ذلك. 

 
 

 الفصلًالسابع
 أحكامًمتنوعًة

 حقـوقًالمتحفـظًعليــًه
 

وثيقةًًيتمتعًالمقبوضًعليهًوالمتحفظًعليهًبالحقوقًالمنصوصًعليهاًفيً(1)ًـــ61ً
ًمنًً ًالرابعًعشر ًالفصل ًفى ًالواردة ًللسنةًًالحقوق ًاإلنتقالية ًللفترة ًالدستورية م،2019ًالوثيقة

 وقانونًاإلجراءاتًالجنائية.
 معًعدمًاإلخللًبعمومًماتقدمًيتمتعًالمتحفظًعليهًباآلتي:ً(2)ً
 إبلغهًبأسبابًأعتقاله،ً)ًأً(ًً
 الحقًفيًإبلغًأسرتهًبمكــــانًوأسبابًأعتقالهًوالتواصلًمعهاً،ً)ب(ًً
 الحقًفيًمقـــــــابلةًمحـــــــــاميهًبموافقةًوكيلًالنيـــــــابةًالمختصً،ًً)جً(ًً
 معاملتهًبماًيحفظًكرامةًاإلنسانًوعدمًإيذائهًبدنيــــااًأوًمعنوياا،ً)د(ًً
 حفظًأمــــوالهًالمنقولـــــــةًالتــــــيًوجدتًبحوزتهًســـــاعةًأعتقالهً،ً)هً(ًً
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ًبموافقةًوكيلًالنيابةًالمختصةًوذلكالسمــاحًألسرتهًبزيارتهًً)و(ًً
أيًًًًساعةًاألولىًمنًأعتقالهًمتىًكانًذلكًالًيتعارًض24بعدًالــــــًً معً

 إجراءاتًقانونيةًمتخذةًبشأنه،
 تسليمهًصورةًمنًأمرًاإلفراجًمتىًطلبًذلكً.ً)زً(ًً

 

 ميزانيةًالجهــاًز
 

انية مستقلة يتم إعدادها  ( 1) ـــ 62 ن  لألسس المالية  تكون لجهاز األمن الداخىلي مي 
 المتبعة بالدولة تعد بواسطة هيئة اإلدارة ليصادق عليها بواسطة مجلس  
 الوزراء .  
 ألحكام هذا   ( 2)

ً
 عن تنفيذ الموازنة المصدقة بها للجهاز وفقا

ً
يكون المدير مسئوال

 القانون واللوائح الصادرة بموجبه وقانون اإلجراءات المالية والمحاسبية. 
 لمراجعة مراجعة حسابات الجهاز. يتوىل ديوان ا ( 3)

 
 

 

 حظرًالحجزًوالتصرف
 

 ال يجوز التصــــرف أو الحجز علـــــــــــــى عقــــــــارات أو منقوالت أو أموال  ( 1)ًـــ63ً

 الجهــــاز متى ما كانت متعلقة بمهامه وواجباته . 
أستحقاقات مالية ألي عضو  ال يجوز حجز أو مقاصة مرتبات أو عالوات أو أي   ( 2)

ي وقن حدود ربــع المرتب. 
 إال وفاء لدين ثابت للحكومة أو بحكم قضائ 

 
 

  علمًوشعارًالجهاز
 يكونًللجهـــازًعلــمًوشعــــــارًتنظمًاللـــوائحًاستخدامـــاتهــــــا.ًـــ64ً

 

 التعليماتًواألوامًر
 

 الخاصةًبتنظيمًوضبطًوتطويرًأداءًالجهازً.يجوزًللمديرًأنًيصدرًالتعليماتًواألوامرًًـــ65ً

 بطاقةًالجهاًز
ن أى عضو أن تصـدر له بطاقة عضـو ويلزم بحملها  ( 1) ـــ 66 قن   يجب عند تعيي 

 جميع األوقات. 
تعتير بطاقة العضو وثيقة رسمية ألغراض إثبات الشخصية وتوضح  السلطات   ( 2)

م جميع الوحدات الحكومية وغي   ن
 ها بقبولها. المخولة لحاملهـا وتليى
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 األوامرًالمستديمة
 
 

ًأنًًًــ67ً ًللمدير ًالقانونًيجوز ًأحكامًهذا ًالصادرةًبموجب ًاللوائحًوالتعليماتًواألوامر معًمراعاة
 يصدرًاألوامرًالمستديمةًالخاصةًبالجهازًلتنظيمًوضبطًاألداءًبالجهازً.

 

 

 أداءًالقسمًً
 

ًًيمينًالوالءًالمبينًأدناهيؤديًكلًمنًمنسوبيًالجهازًعندًتعيينهًً(1)ًـــ68ً
 علىًالوجهًاآلتي:ً

"ًأقسمًباهللًالعظيمًأنًأنذرًحياتيًهللًثمًلخدمةًالوطنًوالشعبًوحمايةًالدستورً
بكلًصدقًوأمانةًوأنًأكرسًكلًوقتيًوطاقتيًطوالًمدةًخدمتيًلتنفيذًالواجباتً

وًأيًًالملقاةًعليًعاتقيًبموجبًقانونًالجهازًأوًأيًقانونًآخرًساريًالمفعولًأ
لوائحًوأنًأنفذًأيًأمرًمشروعًيصدرًإلّيًمنًرئيسيًاألعلىًوأنًأبذلًقصارىًً

 جهديًلتنفيذهًحتىًلوًأدىًذلكًإلىًالمجازفةًبحياتي".
ًالمديرً.ً(2) ًأمام ًوالجنود ًالصف ًويؤديًضباط ًالسيادة ًمجلس ًأمام ًالقسم ًالضباط  يؤدي

 

 
 سلطةًإصدارًاللوائح

 
 

 ائحًوالقواعدًواألوامرًاللزمةًلتنفيذًأحكــــامًالقانونً.يجوزًللوزيرًإصـــدارًاللًوًـــ69ًً
 

 الشهـــادًة
 

 بهذاًأشهدًبــــأنًمجلساًالسيـــادةًوالوزراءًقدًأجازًمشروعًقــــــانونًاألمنًالداخلـــــًي
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،ًفيًجلستهًرقمً)ًًً(،ًفيًاليومً..........ًمنًشهرً.............ًًًًًًًًًسنة2021ًًلسنةً
 م2021المـــوافقًاليــــوم............ًمنًشهـــــــر...............ًسنةً،1441ً

 
 

 الفريقًأولًركن/ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً    
ًًعبدالفتاحًالبرهانًعبدالرحمًنًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
    رئيسًمجلسًالســـــــــــيادًةًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 


