قرار مجلس الوزراء
رقم ( )523لسنة  2105ميالدي
بإنشاء جهاز المباحث العامة
مجلس الوزراء
 بعد اإللطعا لى اإللعا اددتوري تععدلعاع .
 تلى قانر ادنظام ادمادي دىدتدة ،تالئحة ادميزانية تادحسابات تادمخاز تععدلعاعهما.
 تلى قانر االجراءات ادجنائية تععدلعاع .
 تلى ادقانر يقم ( )01دسنة  0991ميعاد  ،بشأ إصداي قانر األمن تادشرلطة تععدلعاع .
 تلى ادقانر يقم ( )01دسنة  1101ميعاد  ،بشأ إصداي قانر لعاقات ادعمل تالئحو ادونفيذلة.
 تلى قراي ادمؤعمر ادرلطني ادعام يقم ( )9دسنة  1101ميعاد  ،في شأ ععيين يئيس ادرزياء
تعكىيف بوشكيل ادحكرمة ادمؤقوة.
 تلى قراي ادمؤعمر ادرلطني ادعام يقم ( )01دسنة  1101ميعاد  ،في شا منح ادثقة دىحكرمة
ادمؤقوة.
 تلى

قراي مجىس ادرزياء يقم ( )041دسنة  1101ميعاد  ،بالوماد ادهيكل ادونظيمي

تاخوصاصات تزاية ادداخىية تعنظيم جهازها اإلداي .
 تلى ما قريه مجىس ادرزياء في اجومال ادعاد ادثامن لشر دسنة  1102ميعاد .
قــــــــــــــرر
مادة ()0
لنشأ بمرجب أحكام هذا ادقراي جهاز مدني نظامي لسم جهاز (ادمباحث ادعامة) لوموع بادشخصية
االلوبايلة تادذمة ادمادية ادمسوقىة تلوبع مجىس ادرزياء.
مادة ()2
لكر مقر ادرئيسي دىجهاز " مدلنة لطرابىس" تلجرز إنشاء فرت أت مكاعب د بادمد أت امىنالطق
األاخرى بقراي من يئيس مجىس ادرزياء بناء لى اقوراح من يئيس ادجهاز.
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مادة ()5
لهدف ادجهاز إد حفظ كيا اددتدة تحمالة أمنها ادسياتي ت االقوصاد  ،تمكافحة األخطاي تادوهدلدات
ادوي عسوهدف قيمها اددلنية ت االجومالية ،أت عنال من مكانوها تلعاقاعها اددتدية.
تلمايس ادجهاز نشالط بمرالاة ادوقيد بمقوضيات حقرق االنسا تادحرلات األتاتية ادمكفردة تادمحمية
بمرجب ادقانر تبما لكفل احورامها ،تال عوموع ادماتة بهذ ادحقرق تادحرلات بألة حصانة.
تدىجهاز في تبيل عحقيق أهداف ادقيام بما لىي:
أ -ادمشايكة في ادندتات تادمؤعمرات تادمعايض تجميع األنشطة ادفكرلة بما لحقق أغراض ادجهاز.
ب -إلداد اددياتات تادخطط تإجراء ادبحرث في مخوىف ادمجاالت ،تعنظيم ادمؤعمرات تاددتيات
تتيش ادعمل ادوديلبية بما لسهم في عحقيق االهداف ادقرمية خاصة ما لوعىق منها بادونمية االقوصادلة
تاالجومالية تادجانب ادبيئي تاألمن ادغذائي ،تبما بوفق تادطبيعة ادخاصة بادجهاز.
ج -تضع خطط دىوديلب تادوأهيل تاإللفاد دىدياتة في ادداخل تادخايج بادونسيق مع ادجهات ذات ادععاقة
دوزتلد ادجهاز بما لحواج إدي من لناصر بشرلة ذات كفالة فنية لادية الزمة دشغل ادرظائف بادجهاز
تفي إلطاي ادسياتات ادعامة ادوي عحكم لمل ادجهاز.
د -تضع ادخطط اإلتوثمايلة دىجهاز بما لكفل عحقيق أغراض .
مادة ()4
لخوص جهاز ادمباحث ادعامة بما لىي:
 .0إلداد ادخطط األمنية تاالتوراعيجية تاددياتات ادخاصة بادجرلمة ادماتة بأمن تتعامة اددتدة،
تاألانشطة ادهدامة تادظراهر اإلجرامية ادوي عشكل خطرا لى

أمن تتعامة ادمجومع ،تعحدلد

دتافعها تأتبابها تأبعادها ،تلطرق مكافحوها ،تاقوراح ادرتائل ادكفيىة بادرقالة منها.
 .1ادوصد

تادمراقبة دىنشالطات ادمشبرهة تادمعادلة ادوي عقرم بها اددتل تادمنظمات ت ادمجمرلات

تاألفراد تادوي عسوهدف ادهرلة ادرلطنية أت ادقيم اإلتعامية دىمجومع ادىيبي أت بنيو ادسياتية أت
االجومالية أت االقوصادلة ،تتضع ادخطط دىرقالة منها تمكافحوها.
 .2مراجهة ادمخططات ادسياتية ادمعادلة تادمضادة دوطىعات اددتدة ادىيبية ،تيصد ألمال ادوخرلب
تادوجسس تادعمل ادسر تادظراهر اإلجرامية ادوي عنعكس تىبا لى االمن ادسياتي تبشكل خاص
لى أمن تتعامة مؤتسات اددتدة ،تاعخاذ ما لىزم بشأنها من إجراء تفقا دما عنص لىي ادقرانين
ذات ادععاقة.
 .4ادمحافظة لى األمن تادسىم األهىي ،تذدك بورفير ادحمالة دىمرالطن في حادة نشرب ما لهدد األمن
تاالتوقراي ،تكذدك عرفير ادحمالة دىشخصيات ادسياتية ادعامة من حرادث االلوداء.
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 .1مباشرة ألمال ادوحر

تجمع االتودالالت تادقبض لى

مرعكبي ادجرائم ادوي عدخل ضمن

اخوصاصات ادجهاز تإحادوها إد ادجهات ادقضائية ادمخوصة.
 .6جمع ادمعىرمات ادموعىقة بامن اددتدة ادداخىي تعحىيىها تعقييمها تاتوخعاص مؤشراعها تعحدلد
ادودابير ادعازمة دورقي أت معادجة آثايها.
 .7عقدلم ادخدمات تادنصائح ألجهزة اددتدة ادمخوىفة دضما امنها تتعامة لمىها لى

ادنحر ادذ

لسالدها في عنفيذ اخوصاصاعها.
 .8عأمين تتائل االعصاالت تحمالة أتراي اددتدة من ادوسرب.
 .9حصر كافة ادشركات ادرلطنية ت االجنبية تادمنشآت ادصنالية تادنفطية تادخدمية تادمراقع األثرلة
تكافة اددتائر ادحكرمية في اددتدة ادىيبية بادونسيق مع ادجهات ادمخوصة دوسيير برنامج ادحمالة دها.
 .01مراقبة ادبضائع تأموعة ادمسافرلن بادمنافذ ادبرلة ت ادبحرلة تادجرلة تعأمين تعامة ادمسافرلن
بادونسيق مع ادجهات ذات ادععاقة.
 .00يصد شؤت ادجنسية تحركة اددخرل تادخرتج تادهجرة من تإد دتدة ديبيا بادونسيق مع ادجهات
ذات ادععاقة.
 .01دياتة ت عحىيىي ادبيانات تادمعىرمات ادخاصة ادرأ

ادعام تادناعجة لن ادمراقف ادمخوىفة دفئات

ادمجومع تإحادوها إد ذت االخوصاص دىعىم تاعخاذ ما لىزم حيادها.
 .02موابعة تير االنوخابات ادبردمانية تادمحىية تادنقابية تإلداد عقايلر بشأنها تإحادوها دىجهات
ادمخوصة.
 .04فوح قنرات االعصال مع كافة ادجهات األمنية تادونسيق معها بخصرص اخوصاصات ادجهاز في
ادقضالا ادمشوركة.
 .01موابعة األنشطة اإللعامية تعقييمها تإلداد ادوقايلر بشانها تادوراصل اإللعامي مع ادجمهري تادرفرد
اإللعامية ادممثىة دىجمعيات تمؤتسات ادمجومع ادمدني.
 .06ألة مهام أخرى عسند دىجهاز بمرجب أ عشرلع آخر.
مادة ()3
لكر دىجهاز يئيس بديجة تزلر ،كما لكر د نائب دىرئيس عوم عسميوها بقراي من مجىس ادرزياء بناء
لى لرض من يئيس مجىس ادرزياء ،تلخضع في مباشرع دمهام إلشراف يئيس مجىس ادرزياء.
مادة ()6
لخوص يئيس ادجهاز بما لىي:
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 .0اقوراح ادنظم تادىرائح ادفنية تاإلدايلة تادمادية ادمنظمة دسير ادعمل بادجهاز تإحادوها إد مجىس
ادرزياء دعالوماد.
 .1اإلشراف تادرقابة لى جميع ادوقسيمات ادونظيمية بادجهاز تادعامىين بها ،تمباشرة كافة االلمال
ادموعىقة بشؤتنهم ادرظيفية لطبقا دىوشرلعات ادنافذة.
 .2إلداد مشرت ادميزانية ادعامة دىجهاز تادحساب ادخوامي.
 .4إبرام ادعقرد تمحاضر االعفاق ادموعىقة بأنشطة ادجهاز تفقا ألحكام ادوشرلعات ادنافذة.
 .1ادورقيع تالوماد ادقرايات ادصادية لن .
 .6ادورقيع لى أذتنات ادصرف تادعقرد ادموعىقة بعمل ادجهاز.
 .7عمثيل ادجهاز في لعاقاع مع ادغير تأمام ادقضاء.
 .8عقدلم ادوقايلر اددتيلة لن نشالط ادجهاز دمجىس ادرزياء.
 .9ألة اخوصاصات أخرى عسند د تفقا دىوشرلعات ادنافذة.
مادة ()7
لخوص نائب يئيس ادجهاز بما لىي:
 -0لمايس صعاحيات ادرئيس في حال غياب .
 -1لسالد ادرئيس في اإلشراف لى تير ادعمل بادجهاز.
 -2ألة اخوصاصات أخرى لفرض بها ادرئيس تفقا دىوشرلعات ادنافذة.
مادة ()8
عوكر ادقرة ادعمرمية دىجهاز من اآلعي:
 .0فئة األلضاء :تعشمل ادضبالط تضبالط ادصف تاألفراد تفقا دىنظم ادمعمرل بها في قانر األمن ت
ادشرلطة.
 .1فئة ادمرظفين :تعشمل ادعامىين من غير حامىي ادرعب تفقا ألحكام قانر لعاقات ادعمل تالئحو
ادونفيذلة.
مادة ()9
لوكر ادهيكل ادونظيم ي دىجهاز من لدد من اإلدايات تادمكاعب لصدي بوحدلدها تبيا اخوصاصاعها
قراي من يئيس مجىس ادرزياء بناء لى لرض من يئيس ادجهاز تبما ال لخادف أحكام هذا ادقراي.
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مادة ()01
عوكر ادمرايد ادمادية دىجهاز مما لىي:
 -0ما لخصص د من مبادغ بادميزانية ادعامة دىدتدة.
 -1ألة مرايد أخرى لرخص د في ادحصرل لىيها قانرنا.
مادة ()00
لكر دىجهاز حساب مصرفي أت أكثر بأحد ادمصايف ادعامىة بىيبيا عرد في أمراد تفقا دىوشرلعات
ادنافذة.
مادة ()02
لكر دىجهاز ميزانية مسوقىة ععد تفقا دىنظم ادمحاتبة ادمعمرل بها ،تعبدأ ادسنة ادمادية دىجهاز مع بدالة
ادسنة ادمادية دىدتدة تعنوهي بانوهائها.
مادة ()05
عىغ اإلداية ادعامة ألمن ادمعىرمات من ادوقسيمات ادونظيمية بادونظيم اإلداي درزاية ادداخىية ادصادي
بقراي مجىس ادرزياء يقم ( )041دسنة  1101ميعاد  ،بالوماد ادهيكل ادونظيمي تاخوصاصات تزية
ادداخىية تعنظيم جهازها اإلداي .
مادة ()04
لنقل دىعمل بادمباحث ادعامة كافة ادعامىين بجهاز األمن ادداخىي تابقا ادذلن تبق نقىهم دمدلرلات األمن
بادمجادس ادمحىية بقراي ادمجىس ادرلطني االنوقادي يقم ( )07دسنة  1100ميعاد  ،بشأ حل جهاز
األامن ادداخىي تادخايجي تكذدك ادعامىر باإلداية ادعامة ألمن ادمعىرمات ادوابعة درزاية ادداخىية بشرلط
أال لكرنرا من بين ادعامىين تابقا بمكوب ادوحر تادموابعة تادوحقيق ،أت مكافحة ادزندقة ،أت ادسجر  ،أت
فرت مكاعب اإليهاب بجاهز األمن ادداخىي ادمنحل.
مادة ()03
عؤتل إد جهاز ادمباحث ادعامة كافة األصرل ادثابوة تادمنقردة ادوي كانت ممىركة أت في حيازة جهاز
األمن ادداخىي ادمنحل أت اإلداية ادعامة ألمن ادمعىرمات برازية ادداخىية.
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)06( مادة
 ميعاد بشأ إصداي0991 ) دسنة01(  لى منوسبي ادجهاز أحكام ادقانر يقم- بحسب االحرال- عسر
 بشأ إصداي قانر لعاقات،  ميعاد1101 ) دسنة01(  تأحكام ادقانر يقم،قانر األمن تادشرلطة
.ادعمل
)07( مادة
.عشكل بقراي من يئيس مجىس ادرزياء دجنة أت أكثر عورد عنفيذ أحكام هذا ادقراي
)08( مادة
. تلنشر في ادجرلدة ادرتمية،  تلىغ كل حكم لخادف،لعمل بهذا ادقراي من عايلخ صدتيه
مجلس الوزراء
. هجري0454/شعبان/20 : صدر في
 ميالدي2105/يونيو/51 :الموافق
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