
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

                               ٤٥٢٣    
      

  
 

  تحديد الدعاوى الجزائية المشمولة بأحكام قانون حماية (( ٢٠١٨لسنة ) ٩(رقم نظام

والصادر  ))٢٠١٧لسنة ) ٥٨(والمجنى عليھم رقم الشھود والخبراء والمخبرين 

 . ٢٠١٨لسنة ) ٣١(بقرار مجلس الوزراء رقم 

 

  ٢٠١٨لسنة ) ١(رقم  الحفاظ على الوثائق في مكتب رئيس مجلس الوزراءتعليمات . 

  
   

  
  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  
 

  السـتـون ة السنــــ             م ٢٠١٨ كانون األول  ١٧ / ھـ١٤٤٠ ربيع الثاني ٩      ٤٥٢٣ العدد                          
٤٥٢٣٩١٤٤٠/١٧٢٠١٨  

 



              الفھرس                                  
  

  

الصفحة   الموضوعالرقم 

      أنظمة  

ة الشھود تحديد الدعاوى الجزائية المشمولة بأحكام قانون حماي  ٩

 ٢٠١٨ لسنة) ٥٨(والخبراء والمخبرين والمجنى عليھم رقم 

  ٢٠١٨لسنة ) ٣١(الصادر بقرار  مجلس الوزراء رقم 

١  

    تعليمات  

  ٤  الحفاظ على الوثائق في مكتب رئيس مجلس الوزراءتعليمات   ١

 



  
 

  
   قرارات

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ١٧/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٣ العدد –الوقائع العراقية 

  

  قرار 

  مجلس  الوزراء 

   ٢٠١٨لسنة ) ٣١(رقم 
  

، الموافقة  ٦/١١/٢٠١٨قّرَر مجلس الوزراء في جلسته االعتيادية الثانية الُمنعقدة بتأريخ    

  : على ما يأتي

، نظام تحديد الدعاوى الجزائية المشمولة بأحكام قانون  ٢٠١٨لسنة ) ٩(إصدار النظام رقم 

، الذي دققُه  ٢٠١٧لسنة ) ٥٨(حماية الشھود والخبراء والمخبرين والمجنى عليھم رقم 

ً (مجلس الدولة ، إستناداً إلى أحكام البند  ) ٢(من الدستور ، والمادة ) ٨٠(من المادة ) ثالثا

  .  ٢٠١٧لسنة ) ٥٨(ن حماية الشھود والخبراء والمجنى عليھم رقم من قانو

  

  مھدي محسن العالق. د                                                     

  األمين العام لمجلس الوزراء وكالةً                                                    

                                                    ٢٩/١١/٢٠١٨  

   



  
 

  
   أنظمة 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢( ١٧/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٣ العدد –الوقائع العراقية 

  مجلس الوزراء
  

ً (البند  أحكامإلى  استنادا    من قانون حماية ) ٢(من الدستور والمادة ) ٨٠(من المادة ) ثالثا

  . ٢٠١٧لسنة ) ٥٨(الشھود والخبراء والمخبرين والمجنى عليھم رقم 

  :صدر النظام اآلتي 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ٩(رقم 

  نظام

  تحديد الدعاوى الجزائية المشمولة بأحكام قانون حماية 

  الشھود والخبراء والمخبرين والمجنى عليھم

  ٢٠١٧لسنة ) ٥٨(رقم 
  

 تشمل بأحكام قانون حماية الشھود والخبراء والمخبرين والمجنى ــــ أوالًـــ ١المادة ــــ 

  ــــ:الدعاوى اآلتية , ٢٠١٧لسنة ) ٥٨(عليھم رقم 
  

أــــ   الجرائم اإلرھابية المنصوص عليھا في قانون مكافحة االرھاب رقم 

  . ٢٠٠٥لسنة ) ١٣(

  .ب ــــ  الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي 

ــــ  جرائم مكافحة االتجار بالبشر المنصوص عليھا في قانون  جـ 

  .  ٢٠١٢لسنة ) ٢٨(مكافحة االتجار بالبشر رقم 

د ــ   جرائم سرقة وتھريب اآلثار المنصوص عليھا في قانون اآلثار 

  . ٢٠٠٢لسنة ) ٥٥(والتراث رقم 

واد ــــ  جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية  المنصوص عليھا في الم ـھ

من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية  رقم ) ٣٠(و) ٢٨(و) ٢٧(

  . ٢٠١٧لسنة ) ٥٠(

وــــ   جرائم غسل االموال وتمويل االرھاب المنصوص عليھا في المواد 

من قانون مكافحة غسل االموال وتمويـل ) ٣٧(و) ٣٦(و) ٣٥(

  . ٢٠١٥لسنة ) ٣٩(االرھاب رقم 



  
 

  
   أنظمة 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣( ١٧/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٣ العدد –الوقائع العراقية 

اته المنصوص عليھا في قانون مكافحة زــــ  جرائم تھريب النفط ومشتق

  . ٢٠٠٨لسنة ) ٤١(تھريب النفط ومشتقاته رقم 

  .ح ــ جرائم تزوير المحررات الرسمية وتزييف العملة

ط ــــ قضايا الفساد المنصوص عليھا في قانون ھيأة النزاھــة رقم 

  . ٢٠١١لسنة ) ٣٠(

المؤبد من غير الجرائم ثانياًـــــ  أي جريمة معاقب عليھا باالعدام او السجن 

  .من ھذه  المادة ) اوال(المنصوص عليھا في البند 
  

  .ــــ  ينفذ ھذا النظام من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية  ٢المادة ــــ 

  

  

  عادل عبد المھدي                                                          

  رئيس مجلس الوزراء                                                          



  
 

  
  تعليمات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤( ١٧/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٣ العدد –الوقائع العراقية 

ً ( البند أحكام إلى استناداً       ً (البندين و )٥(ن المادة م) ثالثا ن م )١١(ة الماد من )ثالثا(و) ثانيا

  . ٢٠١٦لسنة  )٣٧(الوثائق رقم قانون الحفاظ على 

  :االتية  أصدرنا التعليمات

  ٢٠١٨ لسنة) ١(رقم 

  تعليمات

  الوزراء مجلس الوثائق في مكتب رئيس على ظاحفال
  

  : اللجان االتية  رئيس مجلس الوزراء تشكل في مكتب ــ ١ــ المادة  

  :كل من  لجنة رئيسة برئاسة مدير عام الدائرة اإلدارية وعضوية ممثلين عن  اوالــ أــ

  .الدائرة القانونية ــ ١

  .الدائرة المالية ــ ٢

  . الرقابة والتدقيق الداخليدائرة ــ ٣

 .دار الكتب والوثائق الوطنية في وزارة الثقافة ــ ٤
  

للجنة مقرر يختاره رئيس اللجنة من بين احد موظفي المكتب يتولى تنظيم مواعيد  ب ـــ

  . تھا وتوصياتھا ااجتماعاتھا وتدوين محاضرھا وتبليغ قرار

  : من ھذا البند المھام االتية )  أ (تمارس اللجنة المنصوص عليھا في الفقرة  جـ ـــ

  . وضع الخطط الكفيلة للحفاظ على الوثائق الورقية وااللكترونية وتطوير العمل بھاــ ١

ه واإلشراف على عمل اللجان الفرعية وعقد اجتماعات دورية معھا ـالتوجيــ ٢

 . لتنسيق وتنظيم العمل

 .  لھا لوثائق العائدةبالنسبة لتنفيذ ھذه التعليمات التزام تشكيالت المكتب بمتابعة ــ ٣

في  النظر في توصيات اللجان الفرعية للدوائر ومراجعتھا واتخاذ القرار المناسبــ ٤

 . ھذه التعليمات لوفقاً للجداول المرافقة  شأنھا 

التنسيق مع المركز القومي لالستشارات والمركز الوطني للتطوير االداري وتقنية  ــ٥

في اختصاص كٍل منھما والمتعلقة بتطبيق ھذه  متعلقةلمعلومات في المسائل الا

 . التعليمات 

 .  لھاوضع األسس والمعايير الخاصة بفرز الوثائق حسب التصنيف السنوي ــ ٦



  
 

  
  تعليمات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥( ١٧/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٣ العدد –الوقائع العراقية 

اعداد برنامج دوري لتدريب الموظفين العاملين في نطاق االرشفة والحفظ ــ ٧

  .وطنية للقيام بأعمالھم وفق القانونبالتنسيق مع دار الكتب والوثائق ال

تجتمع اللجنة الرئيسة مرة واحدة في االقل كل شھر للنظر في الحاالت المعروضة  د ـــ

  :عليھا وتعد محضراً بما تتخذه من قرارات في كل اجتماع على ان يتضمن 

  .ملخص بالقضايا المعروضة عليه  ــ١

دار الكتب المقترنة بتوصية ممثل  قرارات اللجنة في شأن المواضيع المطروحة ــ٢

  . والوثائق الوطنية

  . الجداول والمالحق المتعلقة بالوثائق  ــ٣

  . الدوائر واالقسام التي تتولى تنفيذ قراراتھا  ــ٤

 مجلس  اللجنة الرئيسة لمصادقة مدير مكتب رئيسوتوصيات  تخضع قراراتـ ھـ ـ

  . الوزراء  

 األقسام ن مدراءم نوعضويالدائرة  عام مدير برئاسةلجنة فرعية في كل دائرة  ـــ أ ـــ ثانيا

   .فيھا

  : من ھذا البند المھام االتية ) أ  (تمارس اللجنة المنصوص عليھا في الفقرة  ب ـــ

ً ــة وفقـرة المعنيـي الدائـة فـداولـق المتـة الوثائـى حفظ وصيانـراف علـاإلش )١(  ا

  . ھذه التعليمات  المنصوص عليھا في  لألساليب واألصول المتبعة في الحفظ

  . وضع الرموز واألرقام الخاصة بالملفات والسجالت متابعة ) ٢(

  . مسك سجل بمحتويات الوثائق  االشراف على  )٣(

  .ھذه التعليمات لنيف الوثائق في الجداول المرافقة تص) ٤(

ھذه التعليمات وعرضھا لخالھا في الجداول المرافقة اقتراح عناوين جديدة إلد) ٥(

  . في شأنھا  المناسب على اللجنة الرئيسة التخاذ القرار

دراسة قوائم الوثائق المعدة للحفظ أو اإلتالف في الدائرة المعنية بعد تدقيقھا  )٦(

  . ورفعھا إلى اللجنة الرئيسة للمصادقة عليھا 

الوثائق المحفوظة بعد مرور المدة المحددة لھا تقديم التوصية بحفظ أو أتالف  )٧(

ھذه التعليمات ورفعھا إلى اللجنة الرئيسة لمراجعتھا لفي الجداول المرافقة 

  . والبت فيھا 

  . االشراف على رزم الملفات والسجالت وتھيئتھا للترحيل للجھات المعنية ) ٨( 



  
 

  
  تعليمات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٦( ١٧/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٣ العدد –الوقائع العراقية 

دراسة الحاالت المعروضة تجتمع اللجان الفرعية مرة واحدة في االقل كل شھر ل ــجـ 

  . عليھا 
  

  : ـ تفرز الوثائق المصنفة وفقاً لھذه التعليمات الى الفئات االتية ـ ٢المادة ــ 

الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منھا ألھميتھا الخاصة وتعتمد  :الفئة االولى 

ً للجدول رقم الصور الخاصة بھا  وافي التداول نسخ الوثائق  ) ١(وفقا

  . المرافق لھذه التعليمات  

ا بعد انتھاء المدة المحددة الوثائق التي تصور ويتلف أصل كل منھ: الفئة الثانية 

  . المرافق لھذه التعليمات  ) ٢(وفقاً للجدول رقم 

الوثائق التي ال تصور ويتلف أصل كل منھا بانتھاء المدة التي يجب : الفئة الثالثة 

  . المرافق لھذه التعليمات  ) ٣(وفقاً للجدول رقم االحتفاظ بھا 
  

  : تلتزم تشكيالت المكتب بمايأتي   ـــ ٣المادة ـــ 

حفظ الملفات والوثائق في االماكن المناسبة للحفـاظ عليھا من التأثيرات  اوالـــ

   ٠يرات البيئية والطبيعية والتغي

تنظيم القوائم والنماذج المطلوبة لتقويم الوثائق او اتالفھا وتقديمھا الى اللجنة  ثانياـــ

الفرعية بموجب استمارة تعد لھذا الغرض تتضمن الوثائـق المزمع اتالفھا او 

   ٠حفظھا ورقمھا وتاريخھا وجھة اصدارھا واية معلومات اخرى ضرورية 

ھيئة الملفات والوثائق والسجالت التي انتھـت مدة حفظھا او العمل بھا وفق ت ثالثاـــ

  ٠الجداول المرافقة بھذه التعليمات لغرض اتخاذ مايلزم في شأنھا 

  . رزم الملفات والوثائق وترحيلھا بعد وضع القوائم  رابعاـــ

تستعين بأجھزة التصوير المصغر  للجان المشكلة بموجب ھذه التعليمات ان ـاوالـ ــ ٤المادة ــ

او الماسح الضوئي او الحاسوب اآللي وغيرھا من االجھزة والمعدات الفنية 

  : مع مراعاة مايأتي 

يكون التصوير بصورتين في األقل يتم اعتمادھا بعد فحصھا فنياً للتأكد من  أــ

  . سالمة التصوير 

عمل ووفقاً تصور النسخة األصلية إلى عدة صور حسب حاجة ال ــب 

  . مكتب لمتطلبات نظام الحفظ وتداول الوثائق المطبق في ال
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٧( ١٧/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٣ العدد –الوقائع العراقية 

من ھذا البند ) أ  (تحفظ إحدى الصورتين المنصوص عليھما في الفقرة  ــجـ 

  .آخر  كانفي م

ً كلتفحص الصور  ــد  ستة أشھر للتأكد من سالمتھا وصالحيتھا ) ٦( دوريا

  . وعدم تأثرھا بالظروف المناخية 

ھا بحكم الوثيقة األصلية بعد ديقتعد صورة الوثيقة التي تؤيد الدائرة تص نياــثا

  .ختمھا

في حفظ وحماية الوثائق  خاصة عتمد في حفظ الوثائق االلكترونية تدابيرت ثالثاــ

  .ية لكتروناال
  

ً  يراعى عند تداول الوثائق ــ ٥ ــ المادة   : بين الدوائر ما يأتي  الكترونيا

تأشير الوثائق بالحرف أو الرقم أو اإلمضاء أو أي نظام معالجة ذي شكل  اوالــ

  . الكتروني ملحق أو مرتبط بالوثيقة  

المحافظة على األجھزة االلكترونية المستخدمة في التعامل مع الوثائق بما  ــثانيا

  . تتضمنه من معلومات وبيانات 

الوثائق قد صدرت من شخص التحقق من أن الحفظ والتأكد من اجراءات  ــثالثا

والكشف عن أي خطأ أو تعديل في المحتويات أو في ارسال أو حفظ حدد م

الوثائق من خالل أي إجراء يستخدم مناھج حسابية أو رموز أو كلمات أو 

أرقام تعريفية أو تشفير أو اجراءات الرد أو اقرار بالتسلم وغيرھا من 

  .الوسائل 

  

  : ائق  وثاليطبق على  ــ ٦ـ ـ المادة

تعليمات وزارة المالية فيما يخص اتالف الوثائق المالية المتعلقة بعمليات  اوالــ

  . القبض والصرف والسجالت المالية 

تعليمات وزارة الثقافة في شأن الحفاظ على الوثائق ذات القيمة التأريخية  ـــثانيا

  .ني للوثائق والتراثية والعلمية أو اية وثيقة أخرى حسب تعليمات المركز الوط
  

تتلف النسخ االضافية المكررة من الوثائق بدون تصوير او تسجيل في  ــ اوالــ ٧ــ  المادة

   ٠قوائم االتالف 
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)٨( ١٧/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٣ العدد –الوقائع العراقية 

ـ اليجوز اتالف أي وثيقة مالم يتم التأكد من ان جميع الحقوق وااللتزامات ثانياـ

  . المتعلقة بھا قد نفذت بالكامل او انتھت قانوناً 
  

مكتب على أضافتھا جزءاً من الُتعد العناوين الجديدة للوثائق التي يصادق مدير  ــ ٨ـ ـ المادة

  .الجداول المرافقة لھذه التعليمات وتنشر في الجريدة الرسمية 
  

مكتب استثناء اية وثيقة رسمية من االتالف الللجنة الرئيسة وبموافقة مدير  ـــ ٩ ـــ المادة

  .المدد المحددة في الجداول المرافقة لھذه التعليمات  من
  

  .تنفذ ھذه التعليمات من تاريخ نشرھا في الجريدة الرسمية  ـــ ١٠ـــ  المادة
  

  

  

  

  عادل عبد المھدي                                                          

  رئيس مجلس الوزراء                                                           
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)٩( ١٧/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٣ العدد –الوقائع العراقية 

  

  )١(رقم  جدول
  

  :الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منھا 

  . الكتب والمراسالت ذات الجوانب االمنية والسياسية والعسكرية .  ١

  . المراسالت والسجالت ذات الصفة التاريخية . ٢

  . حقوق  العينية الالسندات المتعلقة ب. ٣

المستندات والمقاوالت والخرائط الخاصة بالعقارات والجوانب الميكانيكية والكھربائية  .٤

  .والھندسية

  . الملفات واألضابير الشخصية والتعھدات . ٥

  . طابع السري الوثائق والكتب والمراسالت ذات ال. ٦

  .  اوامر استحداث أو الغاء أو دمج الدوائر واألقسام . ٧

  .  للمكتب الھيكل التنظيمي والنظام الداخلي. ٨

  .  واالعمامات المتعلقة بتنظيم وتسيير العمل توجيھات رئيس مجلس الوزراء. ٩

  .ة بوزارة وزارات والجھات غير المرتبطاالدارية المتعلقة بالو االوامر الديوانية . ١٠

  الوثائق التي تتضمن معلومات او حقائق عن اجھزة الدولة ومؤسساتھا العامة. ١١

والتي يمكن االستفادة منھا ألغراض الدراسات التاريخية واالقتصادية واالجتماعية 

  .  والسياسية وغيرھا من العلوم االنسانية

الوثائق المتعلقة برئاسة الجمھورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء والوزارات . ١٢

  .والجھات غير المرتبطة بوزارة ومؤسساتھا العامة 

كالديون والمطالبات  الدولة المادية والمعنويةوالتزامات الوثائق المتعلقة بحقوق . ١٣

  .  والعقود التي يكون المكتب طرفاً فيھا

  ٠وذة عن تطبيق نظام الوثائق االلكترونية على اقراص مدمجة الصور المأخ.  ١٤
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)١٠( ١٧/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٣ العدد –الوقائع العراقية 

  

  ) ٢( رقم جدول 
  

  :الوثائق التي تصور ويتلف أصل كل منھا 

  .خمس سنوات من تاريخ المصادقة عليھا ) ٥(بعد قرارات اللجان التحقيقية  . ١

  .عشر سنوات من تاريخھا ) ١٠( بعد سجالت الصادر والوارد.  ٢

 تاريخ  عشر سنوات من) ١٠( بعد وھيئة النزاھة االتحادي تقاريـر ديوان الرقابة المـالية. ٣

  .صدور التقرير 

  . تنفيذھا خمس سنوات من تاريخ) ٥(بعد المراسالت المتعلقة باالستقطاعات . ٤

  . تاريخ تسويتھاخمس سنوات من ) ٥( بعد معامـالت السـلف الخاصـة. ٥

  . صدورھا من تاريخ ثالث سنوات) ٣(بعد االيفادات .  ٦

ثالث ) ٣(والمحروقات بعد الماء والكھرباء والھاتف وقوائم  تسديد اجور معامالت . ٧

  .سنوات من تاريخھا

  .تنظيمھا  سنوات من تاريخ ثالث )٣( بعد استمارات وسجالت تسليم الذمة بأنواعھا . ٨

  .خمس سنوات من تاريخھا ) ٥(بعد وثائق شطب الموجودات . ٩

  .انتھاء الدراسة  تاريخ سبع سنوات من ) ٧(بعد الوثائـق الخاصـة باإلجازات الدراسية . ١٠

  .من تاريخ المصادقة عليھاخمس سنوات ) ٥(بعد محاضر وقوائم لجان الحفظ . ١١
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)١١( ١٧/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٣ العدد –الوقائع العراقية 

  

  )٣(رقم جدول 
  

  :الوثائق التي ال تصور ويتلف اصل كل منھا 

  . من تاريخ الغلق  سنة واحدة) ١( بعد يع الموظفين والغياباتواقسجالت ت. ١

   .  من تاريخ الغلق سنة واحدة ) ١( بعدسجالت وبطاقات الدوام الرسمي للموظفين . ٢

  . من تاريخ صدورھا خمس سنوات ) ٥( بعدشھادة التسلم والتسليم بين الموظفين . ٣

   .من تاريخ تنظيمھا مس سنوات خ) ٥( بعد اضابير جرد االثاث والمواد االخرى. ٤

  .ھا تنظيمسنتين  من تاريخ ) ٢ ( بعدمحاضر اجتماعات الدوائر . ٥
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