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  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠٢١لسنة  )٣١(رقم 
  

 ةلمرقما مجلس األمن اتالجزاءات المؤلفة بموجب قراراستنادًا إلى ما أقرته لجنة    

داعش وتنظيم ) بشأن ٢٠١٥و ٢٠١١و ١٩٩٩( واتسنلل )٢٢٥٣و ١٩٨٩و ١٢٦٧(

 كافحةقانون م كاموأح،  مؤسسات وكياناتالقاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات و

      نـابييـوال اإلرهـد أمـام تجميـونظ )٢٠١٥ة نلس ٣٩( ابـل اإلرهـوتموي والـل األمـغس

  للصالحيات المخولة الى اللجنة . ، ووفقًا )٢٠١٦لسنة  ٥(

 تءي جاتدة الالقائمة الموح إضافة قيد واحد إلىإعمام قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين 

ول بتجميد األص ٢٠١٧) لسنة ٢٣٦٨بموجب القرار رقم ( جلس األمنممن لجنة عقوبات 

  : بحسب اآلتي،  وحظر األسلحة وحظر السفر

الشام / ي العراق وتنظيم الدولة اإلسالمية ف) قائد ثناء اهللا غفاريإضافة قيد للمدعو ( وًال:أ

  .، افغاني الجنسية  )QDi.  ٤٣١( :، والرقم المرجعي له خراسان
  

ية والموقع وُينشر في الجريدة الرسم، ينفذ هذا القرار بدًءا من تأريخ إصداره ثانيًا: 

  اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .
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  ٢٠٢١لسنة  )٣٢(رقم 
  

             )٢١٢٧رقم (الم الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس األمناستنادًا إلى ما أقرته لجنة    

 والـل األمـغس ةـون مكافحـقان وأحكام،  جمهورية افريقيا الوسطىبشأن  ٢٠١٣لسنة 

،  )٢٠١٦لسنة  ٥( نـابييـونظام تجميد أموال اإلره )٢٠١٥ة نلس ٣٩( ابـل اإلرهـوتموي

  للصالحيات المخولة الى اللجنة . ووفقاً 
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  : بحسب اآلتيمجلس األمن ، من لجنة عقوبات 

لسالم في د مجموعة االتحاد من أجل اإضافة قيد للمدعو (علي داراسا) مؤسس وقائ وًال:أ

  . )CFi.  ٠١٥(: ، والرقم المرجعي له جمهورية افريقيا الوسطى 
  

ية والموقع وُينشر في الجريدة الرسم، ينفذ هذا القرار بدًءا من تأريخ إصداره ثانيًا: 

  اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .
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 )٥( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤ العدد –الوقائع العراقية 

) ١١(ثالثًا) من المادة ( ) والبندين (ثانيًا) و٥أستنادًا إلى إحكام البند (ثالثًا) من المادة (

 .٢٠١٦) لسنة ٣٧من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (

 أصدرنا التعليمات اآلتية :

  ٢٠٢١) لسنة ٢رقم (

  تعليمات

  الحفاظ على الوثائق في وزارة المالية
  

  رة المالية اللجنتين االتيتين:ــزاتشكل في و ــ١المادة ــ

  اللجنة الرئيسة. أوًال:            

  اللجنة الفرعية . ثانيًا:            
  

قل توية ممثل ال تتألف اللجنة الرئيسة لحفظ الوثائق برئاسة الخبير وعض ــ أوًال:٢المادة ــ

  -ية:تدرجته الوظيفية عن الدرجة الثالثة عن كل من الدوائر والجهات اآل

  الدائرة اإلدارية والمالية. أ.

  الدائرة القانونية. ب .

  دائرة الموازنة. جـ .

 دائرة المحاسبة. د .

  دار الكتب والوثائق الوطنية. . ـه

تنظيم  للجنة مقرر يختاره رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة يتولى ثانيًا:

ومتابعة  اإلعمال وتدوين محاضرهاجداول مواعيد اجتماعاتها وإعداد 

  اعمالها .

  ــ تمارس اللجنة المهام اآلتية : ثالثًا:

وتطوير  وضع الخطط الكفيلة للحفاظ على الوثائق الورقية وااللكترونية أ .

  العمل بها.

ية التوصية واالشراف على عمل اللجان الفرعية وعقد اجتماعات دور ب .

  معها لتنسيق وتنظيم العمل .
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 )٦( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤ العدد –الوقائع العراقية 

تعلق يالوزارة بتنفيذ هذه التعليمات فيما  متابعة التزام تشكيالت جـ .

  بالوثائق العائدة لها.  

  أنها . النظر في توصيات اللجان الفرعية واتخاذ القرار المناسب في ش د .

لتراثية ايخية أو أتخاذ القرارات الالزمة لالحتفاظ بالوثائق الفنية أو التار هـ .

  .سب متطلبات العملالخاصة أو استبعادها أو إتالفها أو إيداعها وح

 وضع األسس والمعايير الخاصة بفرز الوثائق حسب التصنيف السنوي و.

  لألنشطة.

 إعداد برنامج دوري لتدريب الموظفين العاملين في نطاق األرشفة ز.

م وفق والحفظ بالتنسيق مع دار الكتب والوثائق الوطنية للقيام بأعماله

  القانون.

لمعروضة افي األقل كل شهر للنظر في الحاالت  تجتمع اللجنة مرة واحدة رابعًا:

  ــفي كل اجتماع على أن يتضمن :عليها ، وتعد محضرًا 

  ملخصًا بالقضايا المعروضة عليها . أ .

  قرارات اللجنة في القضايا المعروضة عليها . . ب

  الجداول والمالحق المتعلقة بالوثائق. جـ .

  اتها. نفيذ قراراتها أو توصيتحديد الدوائر واألقسام التي تتولى تد . 

ات يتحقق نصاب انعقاد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرار خامسًا:

  باإلجماع.

  تخضع قرارات وتوصيات اللجنة لمصادقة الوزير.  سادسًا:
  

زارة شكيل تابع للوتتألف اللجنة الفرعية لحفظ الوثائق في كل دائرة أو ت :أوًالــ ٣المادة ــ 

مثلين ماون مدير عام الدائرة أو التشكيل أو من بدرجته وعضوية برئاسة مع

لدرجة عن أقسام الدائرة أو التشكيل على أن ال تقل درجة أيًا منهم عن ا

  الخامسة في األقل ومن ذوي االختصاص.

  ـمارس اللجنة المهام اآلتية :ـتثانيًا: 

أو التشكيل وفقًا االشراف على حفظ وصيانة الوثائق المتداولة في الدائرة  .أ 

  لألساليب واألصول المتبعة في الحفظ المنصوص عليها في هذه التعليمات .
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 )٧( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤ العدد –الوقائع العراقية 

  متابعة وضع الرموز واألرقام الخاصة بالملفات والسجالت. ب .

  االشراف على مسك سجل بمحتويات الوثائق المحفوظة. جـ .

  .تصنيف الوثائق وتقييمها وفق الجداول المرافقة بهذه التعليمات د .

     عليماتاقتراح عناوين جديدة إلدخالها في الجداول المرافقة بهذه الت . ـه

  شأنها. اذ القرار المناسب فيا وعرضها على اللجنة الرئيسة التخاو تعديله

 عنية بعددراسة قوائم الوثائق المعدة للحفظ او االتالف في الدوائر الم  و.

ب ر المناسعليها واتخاذ القرا تدقيقها ورفعها إلى اللجنة الرئيسة للمصادقة

  في شأنها.

 المحددة تقديم التوصية بحفظ او اتالف الوثائق المحفوظة بعد مرور المدة ز.

يسة لها في الجداول المرافقة بهذه التعليمات ورفعها الى اللجنة الرئ

  لمراجعتها والبت فيها.

  معنية.ت الاالشراف على رزم الملفات والسجالت وتهيئتها للترحيل للجها ح .

نية ائق الفالوث أعداد آلية تحدد بموجبها األمور التفصيلية الخاصة بتقييم ط .

فاظ بها ن األدنى واألعلى للفترة الزمنية الالزمة لالحتواإلدارية والحدا

  وعرضها على اللجنة الرئيسة في مركز الوزارة.

روضة ت المعتجتمع اللجنة مرة واحدة في األقل كل شهر لدراسة الحاالثالثًا: 

  عليها .

ت يتحقق نصاب انعقاد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرارا رابعًا:

  باإلجماع.

  .اترفع اللجنة توصياتها إلى اللجنة الرئيسة للبت فيه خامسًا:
  

ر لتصوير المصغاللجان المشكلة بموجب هذه التعليمات أن تستعين بأجهزة  ــ أوًال:٤مادة ــال

نية الفوئي أو الحاسوب اآللي وغيرها من األجهزة والمعدات أو الماسح الض

  مع مراعاة ما يأتي :ــ

ى نيًا علأن يكون التصوير بصورتين في األقل يتم اعتمادهما بعد فحصهما ف أ .

  أن تحفظ أحداهما في مكان آمن. 



  مرا
  

 

 تعليمات
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 )٨( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤ العدد –الوقائع العراقية 

ان تصور النسخة األصلية إلى عدة صور وحسب حاجة العمل ووفقا  ب .

  ها . حفظ وتداول الوثائق المطبق في الوزارة وتشكيالتلمتطلبات نظام ال

) ستة اشهر للتأكد من سالمتها ٦ان تفحص الصور دوريا كل ( ج .

  وصالحيتها وعدم تأثرها بالظروف المناخية. 

  ايتها . تعتمد في حفظ الوثائق االلكترونية تدابير خاصة في حفظها وحم ثانيًا:
  

  :  يراعى عند تداول الوثائق الكترونيًا بين التشكيالت ما يأتي ــ ٥المادة ــ 

شكل  تأشير الوثائق بالحرف أو الرقم أو اإلمضاء أو نظام معالجة ذي أوًال:

  الكتروني ملحق أو مرتبط بالوثيقة .

ما لوثائق باالمحافظة على األجهزة االلكترونية المستخدمة في التعامل مع  ثانيًا:

  مات وبيانات . تتضمنه من معلو

خص شالتأكد من اجراءات الحفظ والتحقق من أن الوثائق قد صدرت من  ثالثًا:

 محدد والكشف عن أي خطأ أو تعديل في المحتويات أو في ارسال أو حفظ

و أالوثائق من خالل أي إجراء يستخدم مناهج حسابية أو رموز أو كلمات 

  لوسائل .التسلم وغيرها من اأرقام تعريفية أو تشفير أو اجراءات أو اقرار ب
  

 ابعة لها وفقاً تصنف الوثائق في مركز وزارة المالية والتشكيالت التـــ أوًال: ٦المادة ـــ

  فئات االتية :ــفقة بهذه التعليمات الى الاللجداول المر

  الوثائق التي ال تصور ويحتفظ بأصل كل منها. :الفئة االولى 

  ور ويحتفظ بأصل كل منها.الوثائق التي تص الفئة الثانية :

ء المدة الوثائق التي تصور ويتلف أصل كل منها بعد أنتها الفئة الثالثة :

  المبينة إزاؤها.

ء المدة الوثائق التي ال تصور ويتلف أصل كل منها بانتها الفئة الرابعة :

ه المحددة التي يجب االحتفاظ بها وفقًا للجدول الملحق بهذ

  التعليمات.

) في حالة عدم وجود ١دوائر وتشكيالت الوزارة جدول رقم ( تطبقثانيًا: 

  نص في الجدول الخاص بها . 



  مرا
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 )٩( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤ العدد –الوقائع العراقية 

  تلتزم تشكيالت الوزارة بما يأتي :ــ ـــ٧المادة ـــ 

ت لتأثيرااحفظ الملفات والوثائق في األماكن المناسبة للحفاظ عليها من  أوًال:

  والتغييرات البيئية والطبيعية.

إلى  تقديمهاووالنماذج المطلوبة لتقييم الوثائق وإتالفها  تنظيم القوائم ثانيًا:

زمع اللجنة الفرعية بموجب أستمارة تعد لهذا الغرض تتضمن الوثائق الم

رى إصدارها وأية معلومات أخإتالفها أو حفظها ورقمها وتاريخها وجهة 

  . ضرورية

ها لعمل بو اتهيئة الملفات والوثائق والسجالت التي انتهت مدة حفظها أ ثالثًا:

  وفق الجداول المرافقة بهذه التعليمات التخاذ ما يلزم في شأنها .

  رزم الملفات والوثائق وترحيلها بعد وضع القوائم.  رابعًا:

لتعامل تداول الوثائق بشكل رسمي وااللتزام بكتمان مضامينها وعدم ا خامسًا:

  بها خارج االطار القانوني .
  

ي ر أو تسجيل فالنسخ اإلضافية المكررة من الوثائق بدون تصوي تتلف ـــ أوًال:٨لمادة ـــ ا

  قوائم اإلتالف.

وق ال يجوز إتالف أي وثيقة ما لم يتم التأكد من أن جميع الحق :ثانيًا

  .  قانوناً  وااللتزامات المتعلقة بها قد نفذت بالكامل أو انتفت الحاجة منها

لتدقيق اأنجاز  نون تدقيقها إال بعدال يجوز أتالف الوثائق التي يوجب القا ثالثًا:

اول ًا للجدتالفها وفقمن الجهات التدقيقية المختصة وانتهاء المدة المحددة ال

  ذه التعليمات .المرافقة به

ل إزاء ك يجوز أتالف الوثائق التي تستبعد بعد انقضاء المدة المبينة رابعًا:

  منها.

فصلة تين وتنظيم قوائم ميتم أتالف الوثائق بعد أعداد محضر بنسخ خامسًا:

بهذه الوثائق موقعة من اللجنة الفرعية ومصادق عليها من اللجنة 

  الرئيسة.
  

  



  مرا
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 )١٠( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤ العدد –الوقائع العراقية 

  ــ يطبق على الوثائق ما يأتي :ـــ ـ ٩المادة ـــ 

ت تعليمات وزارة المالية فيما يخص الحفاظ على الوثائق والسجال :اوًال

  المالية .

ريخية يمة التالحفاظ على الوثائق ذات القتعليمات وزارة الثقافة في شأن ا :ثانيًا

  والتراثية والعلمية أو أية وثيقة اخرى .  
  

    ةمية التاريخيــ تودع لدى دار الكتب والوثائق الوطنية أصول الوثائق ذات األه١٠المادة ــ

  لرئيسة.أو التراثية أو الفنية بأقتراح من اللجنة الفرعية ومصادقة اللجنة ا
  

         ) ٦(م ـق رقـلوثائم اـان تقييـات لجـل واختصاصـات  تشكيـى تعليمـتلغ :ــ أوًالـ١١ــ المادة ـ

  .١٩٨٣لسنة 

)        ٢ـة رقـم (بوزارة المالية ـق الخاصـم الوثائــات تقييـى تعليمـتلغ :ثانيًا

  .١٩٨٤لسنة 
  

    .ـــ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية١٢المادة ـــ 

  

  

  لي عبد االمير عالويع                                                                

  ةـر الماليـزيو                                                                



  مرا
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 )١١( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤د العد –قائع العراقية الو

  

 )١جدول رقم (

  الوثائق الخاصة بمركز الوزارة والتشكيالت التابعة لها

  

  الفئة االولى :ـ الوثائق التي ال تصور ويحتفظ بأصل كل منها.

  نوع الوثيقة  ت

  المراسالت والسجالت ذات الصفة التأريخية.  . ١

  

  الفئة الثانية :ـ الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها.

  نوع الوثيقة  ت

  االتفاقيات والبروتوكوالت مع الدول والمنظمات الدولية.  .١

  المراسالت المتعلقة بحقوق الملكية والحقوق العينية.  .٢

  المستندات والمقاوالت والخرائط المتعلقة بالعقارات.  .٣

  الملفات الشخصية للموظفين.  .٤

  األضابير التقاعدية.  .٥

  أضابير المالكات.  .٦

  ة والواردة العادية والسرية وسجالت تأشيرها ودفاتر الذمة.سجالت الصادر  .٧

  الهيكل التنظيمي للدوائر.  .٨

  التعويضات.  .٩
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 )١٢( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤د العد –قائع العراقية الو

  ؤها.ي تصور ويستبعد أصل كل منها بعد أنتهاء المدة المبينة إزاالوثائق الت -الفئة الثالثة :

 الحدان االدنى واالعلى لألحتفاظ بالوثيقة  نوع الوثيقة  ت

  انتهاء العمل بها بعد

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  مخاطبات الصالحيات .  . ١

يم   .٢ أضابير محاضر وقرارات وجداول ولجان تقي

  أتالف األوراق الرسمية سابقًا) .الوثائق (

  ) من خمس إلى عشر سنوات ١٠ـــ٥(

كيل   .٣ الس اإلدارة وتش ة بمج ات المتعلق المخاطب

  المجالس واللجان .

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

ية   .٤ ازات الدراس ة باإلج ات المتعلق المخاطب

تخدام  ود أس ة وعق ود الطلب ارة وعق واإلع

  األجانب والوكالء المنتهية النفاذية .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

باط   .٥ ة االنض ة بلجن جالت الخاص ابير والس األض

  واللجان التحقيقية .

  سنة ةر إلى خمس عشر) من عش١٥ـــ ١٠( 

ع   .٦ ا م ت أحكامه ي أنته ير الت اميم والمناش التع

  أولياتها أن وجدت .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ ٥(

ة   .٧ ة المالي وان الرقاب ات دي ارير وأعتراض تق

ات  ة والمخاطب يط والمتابع ادي والتخط االتح

ة  ة بالرقاب ارير الخاص ا والتق ة به المتعلق

  وائر .الداخلية للهيئات والد

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ ١٠(

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ ١٠(  المناقصات والمزايدات المكتملة التنفيذ .  .٨

االت   .٩ ادات والزم ة باأليف ات المتعلق المخاطب

  المنتهية .

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

ة   .١٠ ديون الحكومي الغ ال يط مب امالت تقس مع

  التسديد .المكتملة 

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ ٥(

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  معامالت السلف المسددة الخاصة بالموظفين .  .١١
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 )١٣( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤د العد –قائع العراقية الو

ون   .١٢ ال دي ة أستحص ة بمتابع امالت المتعلق المع

  ل .دوائر الدولة والقطاع العام المكتملة التحصي

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

امالت اإليج  .١٣ دات مع االت والتعه ارات والكف

  المنتهية وما في حكمها .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

اء   .١٤ اء والكهرب اتف والم امالت اله مع

  والمحروقات .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  نسخ األوامر الوزارية واإلدارية .  .١٥

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  أنواعها . معامالت الشطب على أختالف  .١٦

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  األضابير المتعلقة بتصليح األثاث .  .١٧

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  أضابير البريد الدوار .  .١٨

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  شهادة التسليم والتسلم بين الموظفين .  .١٩

الت ا  .٢٠ ائن المراس اث والمك راء األث ة بش لمتعلق

  وسجالتها. 

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(  معامالت التضمين المكتملة التسديد .  .٢١

  ) من سنة واحدة إلى سنتين ٢ـــ١(  معامالت ومخاطبات مكافحة األمية .  .٢٢

نة٢ـــ١(  أضابير جرد األثاث والمواد األخرى .  .٢٣ ن س دة ) م تفظ  واح نتين ويح ى س إل

  بقوائم أخر جرد 

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  مخاطبات شركات التأمين الحكومية .  .٢٤

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  أضابير عقود نقل الموظفين المنتهية .  .٢٥

  نة س ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(  معامالت السيارات الحكومية .  .٢٦

األدوات   .٢٧ ة ب ابير الخاص جالت واألض الس

  االحتياطية للسيارات .

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

ات   .٢٨ رميم البناي اء وت ة بإنش الت المتعلق المراس

  المكتملة التنفيذ .

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(
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 )١٤( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤د العد –قائع العراقية الو

ليح   .٢٩ ية وتص ب القرطاس ة بطل األوراق الخاص

  لحاسبات واألجهزة .آالت الطابعة وا

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

افية   .٣٠ ال اإلض أجور اإلعم ة ب ات المتعلق المخاطب

ن  ا م ة وغيره دمات الخاص ور الخ وأج

  المخصصات .

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

  

  

  

  مبينة إزاؤها.: الوثائق التي ال تصور ويستبعد أصل كل منها بعد أنتهاء المدة الالفئة الرابعة
  

د بالحدان االدنى واالعلى لألحتفاظ بالوثيقة   نوع الوثيقة  ت ع

  انتهاء العمل بها 

ورات   . ١ د والمنش رات والجرائ الت والنش المج

  واإلعالنات والمخاطبات المتعلقة بها . 

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

دفاتر   .٢ دورات وال ارير ال ات وتق امالت ومخاطب مع

  ة المتعلقة بها .األمتحاني

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  سجالت وبطاقات دوام الموظفين .  .٣

ذ  .٤ دا الناف دني ع دفاع الم ة بال ات الخاص ة المخاطب

  منها.

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

ؤولين   .٥ امين والمس دراء الع وزير والم ارات ال زي

  ارة (الجوالت الميدانية) .اآلخرين من الوز

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  معامالت الضمان الصحي للموظفين .  .٦

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  مرا
  

 

 تعليمات
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٥( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤د العد –قائع العراقية الو

  )٢جدول رقم (

  وثائق مركز وزارة المالية
  

  الفئة االولى :ـ الوثائق التي ال تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
  

  نوع الوثيقة  ت

  ) ١ة االولى من الجدول رقم (وفق الفئ  .١

  

  الفئة الثانية :ـ الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها.
  

  نوع الوثيقة  ت
  .مناقالت)المعامالت المتعلقة بتخمينات ميزانية الدائرة بضمنها اإلضافات والتنزيالت (ال  .١

ات كاإلضاف  .٢ ا من مخاطب زيالأضابير تخمينات الموازنة العامة وما يتعلق به اقالت) ت (المنات والتن

  بعد صدور الحسابات الختامية للسنة المختصة بالنسبة لإلضافات والتنزيالت.

  الموازنات التخطيطية للقطاع العام.  .٣

  الحسابات الختامية للدوائر والشركات والمصارف.  .٤

ل الم  .٥ ة لنق ركة العام اري والش اء والمج رة الم ديات ودائ اريع البل امالت مش افرينمع و س د والوف

  وغيرها.

  المخاطبات الخاصة بمتابعة تنفيذ مشاريع خطة التنمية.  .٦

  المخاطبات المتعلقة بمعامالت الصرف في الموازنة العامة وخطة التنمية.  .٧

  التعليمات التي تصدر عن العراق وتزود بها الهيئات الرسمية في الخارج.  .٨

  معامالت العملة العراقية.  .٩

  مخاطبات والمداوالت الخاصة بصندوق النقد الدولي.ال  .١٠

  المخاطبات الخاصة ببنك االعتماد واإلنماء الدولي.  .١١

  االتفاقيات والمؤتمرات والمساعدات الدولية ومخاطباتها.  .١٢

  معامالت الجامعة العربية والمنظمات المنبثقة عنها.  .١٣
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 )١٦( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤د العد –قائع العراقية الو

  سجالت وأضابير األشخاص المحجوزة أموالهم.  .١٤

فري  .١٥ جالت المس ة وس ية العراقي نهم الجنس قطة ع والهم والمس ادرة أم ز للمص جالت الحج ن س

  واألضابير الخاصة بهم.

  . المخاطبات المتعلقة بالمصادرة أموالهم  .١٦

  أضابير مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين.  .١٧

  

  .  إزاؤها لمدة المبينةأنتهاء ا الفئة الثالثة: الوثائق التي تصور ويستبعد أصل كل منها بعد

ة الحدان األدنى واألعلى لألحتفاظ بالوثيق  نوع الوثيقة  ت

  بعد أنتهاء العمل بها

) من ثالث إلى خمس سنوات عدا ما ٥ـــ٣(  المخاطبات المتعلقة بالطوابع .  .١

يتعلق بأستحصال ديون الخزينة فتبقى لحين 

 اليةالتسديد بعد تدقيقها من ديوان الرقابة الم

  تحادياال

ة سجالت وأضابير الدعاوى المكتسبة قراراتها الدرج  .٢

  . كافة القطعية والمنفذة فقراتها الحكمية

  سنة  ةمن عشر إلى خمس عشر )١٥ـــ١٠(

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  معامالت الجمعيات واألحزاب والمنظمات .  .٣

بة   .٤ ة المكتس ايا التحقيقي تالس والقض امالت االخ مع

ذةراقرا ة والمنف ة القطعي ا الدرج ا الحك ته ةفقراته  مي

  . كافة

  سنة  ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

ة   .٥ بة الدرج ة المكتس ات الكمركي ابير االعتراض أض

  القطعية .

  ) من خمس إلى عشر سنوات ١٠ـــ٥(

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(  سجالت المصارف الحكومية .  .٦

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(  اصة بالمتقاعدين .المخاطبات الخ  .٧

ي   .٨ وظفين ف ؤون الم ي ش ة ف ارات المتعلق االستفس

  الوزارات .

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

نشأ المعامالت المتعلقة بمكافحة التهريب وشهادة الم  .٩

ذة كاف ة والمنف ة القطعي ا الدرج بة قراراته ة المكتس

  ة .فقراتها الحكمي

  سنة  ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(
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 )١٧( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤د العد –قائع العراقية الو

ز  .١٠ ك المرك ي البن ة القضائية ف ي أضابير قرارات اللجن

  .العراقي والمخاطبات المتعلقة بالتحويل الخارجي 

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

اءات   .١١ ب إعف ة كطل ة االعتيادي امالت الكمركي المع

به  ا أش ت  وم ات الترانزي ة ومخاطب دا كمركي ك ع ذل

ات الكمرك ات والبيان ة والتعليم وانين واألنظم ة الق ي

  والمكسية .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  معامالت المراهنات واليانصيب واالكتتاب .  .١٢

  ةسن ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(  .المخاطبات المتعلقة برواتب الموظفين والعسكريين  .١٣

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(  االستشارات المالية .  .١٤

  سنة  ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(  أستمالك األموال غير المنقولة .  .١٥

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(  أوامر وضع الحجز ورفعه واألضابير المتعلقة بها.  .١٦

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  زارة .المعامالت الخاصة بمتابعة شؤون الو  .١٧

 قضاياالمخاطبات والوثائق العامة التي ال عالقة لها ب  .١٨

  التفتيش والتحقيق . 

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  التقارير الشهرية .  .١٩

ة المس  .٢٠ ديون الدول ة ب  توفاةاألضابير التنفيذية المتعلق

  كامل .بال

  سنة) من عشر إلى خمس عشرة ١٥ـــ١٠(

ي   .٢١ ة الت واالت الخزين روض وح لف والق امالت الس مع

  تم إطفاؤها .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  قرارات اللجنة الفنية .   .٢٢

ة   .٢٣ نوات المالي اعدات للس ات والمس نح والتبرع الم

  المنتهية .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

ت النشرات والتقارير والجداول الحسابية واإلحصاءا  .٢٤

  المالية للسنوات المالية المنتهية .

  ) من خمس إلى عشر سنوات ١٠ـــ٥(

ة معامالت تحصيل اإليرادات وجداول الجباية المكتم  .٢٥ ل

  التحصيل .

 ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  

  ؤها.بينة إزاائق التي ال تصور ويستبعد أصل كل منها بعد أنتهاء المدة المالفئة الرابعة: الوث
  نوع الوثيقة  ت

  )١وفق الفئة الرابعة من الجدول رقم (  . ١



  مرا
  

 

 تعليمات
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٨( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤د العد –قائع العراقية الو

  )٣جدول رقم (

  وثائق دائرة المحاسبة
  

  الفئة االولى : الوثائق التي ال تصور ويحتفظ بأصل كل منها.

  نوع الوثيقة  ت

  .٨٩ السنوية محاسبة سجالت توحيد الحسابات  .١

  

  الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها.

  نوع الوثيقة  ت

  الميزانيات ( الموازنة االتحادية وخطط التنمية ).  .١

  اقي).تقارير الحسابات النهائية للحكومة العراقية ( يحتفظ بخمس نسخ لكل سنة ويتلف الب  .٢

 تعليمات النظام المحاسبي الحكومي :ـ   .٣

  أ ـ التعليمات سارية المفعول يحتفظ بأصل كل منها.

  ) ثالث سنوات.٣ب ـ التعليمات الملغاة تتلف بعد مضي ( 

  (الدليل المحاسبي الحكومي في العراق)  .٤

 تعليمات تنظيم الخزائن :ـ   .٥

  أ ـ التعليمات سارية المفعول يحتفظ بأصل كل منها.

  ) ثالث سنوات.٣التعليمات الملغاة تتلف بعد مضي ( ـب 

  سجالت قسم توحيد الحسابات.  .٦

  األضابير المتعلقة باالتفاقيات الدولية.  .٧

  المخاطبات المتعلقة بالقروض والحواالت والسندات.  .٨

  قروض الخزينة وأستقراضاتها.  .٩

  بات الدولة.جداول توحيد الحسابات بما في ذلك جداول خالصة حسا  .١٠

  سجالت الحسابات اليومية مع الكمارك.  .١١

  

  

  

  

  



  مرا
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 )١٩( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤د العد –قائع العراقية الو

  ا.نة إزاؤهالفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد أصل كل منها بعد أنتهاء المدة المبي

 الحدان االدنى واالعلى لألحتفاظ بالوثيقة  نوع الوثيقة  ت

  بعد انتهاء العمل بها

ة باال  . ١ ات الخاص امالت والمخاطب ات المع ختالس

ذة  ة والمنف ة القطعي ا الدرج بة قراراته المكتس

  . كافةفقراتها الحكمية 

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

ن عدم   .٢ د م د التأك ن االختالسات بع التسليفات م

  وجود مبالغ موقوفة بها .

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

ة  .٣ دوائر المكتمل وزارات وال مين ال امالت تض  مع

  التسديد.

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

رة المحاسبة  .٤ ة الصادرة عن دائ  األوامر اإلداري

)١٣/٧٠. (  

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  موظفين .التوزيع أعمال   .٥

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  وصوالت البرقيات والمحررات .  .٦

  إلى سنتينواحدة ) من سنة ٢ـــ١(  مخاطبات المتعلقة بمخصصات السفر والنقل .ال  .٧

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  نقل النقود .   .٨

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(  رسوم وسائط النقل .  .٩

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  .السجالت الخاصة بالواردة والصادرة الداخلية   .١٠

ي   .١١ دوائر المخاطبات الجارية ف شأن أستحقاق ال

وانين الم ي ق ة للسنوات المنح المرصدة ف وازن

  المالية المنتهية.

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

داد   .١٢ ة بغ تحقاق أمان ة بأس ات المتعلق المخاطب

والبلديات المنح والرسوم والضرائب للسنوات 

  المالية المنتهية .

  لى عشر سنوات) من خمس إ١٠ـــ٥(

وان   .١٣ ن دي ة م ات المدقق واد المطبوع ابير م أض

  الرقابة المالية االتحادي .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  



ا   مر
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 )٢٠( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤د العد –قائع العراقية الو

فر   .١٤ وائم الس ديق ق ادات وتص ابير اإليف أض

ة  وان الرقاب ن دي ة م دائرة المدقق ة بال الخاص

  المالية االتحادي .

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

ابي  .١٥ ات أض ليح الطابع ات تص ر مخاطب

  والحاسبات .

  ) من سنتين الى ثالث سنوات٣ـــ٢(

ى   .١٦ الين عل وظفين المح م الم راءة ذم ابير ب أض

  التقاعد .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  أضابير إعارة خدمات الموظفين .  .١٧

ة  .١٨ ة ومتابع آت التقاعدي ابير المكاف  أض

  أستردادها .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

اب التعليمات الحسابية التي يتم إدخالها في الك  .١٩ ت

  السنوي .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

رة   .٢٠ ن دائ ادرة ع ة الص ات الداخلي التعليم

اب  ـي الكت ا فــ تم إدخاله ي ي بة الت المحاس

  السنوي .

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  المخاطبات العامة عن الوضع المالي .  .٢١

ي   .٢٢ ة ف ر الداخل دوائر غي ة بال ابات الخاص الحس

ر السنوي لقسم  الميزانية التي صدر بها التقري

  التوحيد .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

ة   .٢٣ ادات الخاص ة باالعتم األوراق المتعلق

  العراقية في الخارج .بالسفارات والممثليات 

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

ات   .٢٤ دي والمخاطب شهادات موجود الصندوق النق

  المتعلقة بها .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  مخاطبات حسابات الدوائر .  .٢٥

ا  .٢٦ ات حس ات مخاطب زائن المحافظ بات خ

  ( الجاري) .

  من ثالث إلى خمس سنوات) ٥ـــ٣(

التحويالت وحساباتها ومستنداتها ومسحوبات   .٢٧

ود  دم وج ن ع د م د التأك ودة بع دوائر الموج ال

  مبالغ موقوفة بها.

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(



  مرا
  

 

 تعليمات
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 )٢١( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤د العد –قائع العراقية الو

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  تقارير موجود الصندوق األسبوعية .  .٢٨

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  انية .تقارير وأستمارات أعداد الميز  .٢٩

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  وضع التخصيصات النقدية للدوائر .  .٣٠

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  مخاطبات الضرائب العقارية .  .٣١

معامالت السلف المستديمة المتنوعة والخاصة   .٣٢

  المسددة .

   الى خمس سنواتواحدة ) من سنة ٥ـــ١(

ة   .٣٣ ات النقدي ول التخصيص ة ح امالت الجاري المع

  لوزارة الدفاع / الكمارك .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  أضابير إضافة أعتمادات الخزينة.  .٣٤

ب   .٣٥ ر الرات هادات أخ ة بش ات الخاص المخاطب

  والراتب .

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

ارة س  .٣٦ جل إع ة وس آت التقاعدي جل المكاف

  الموظفين .

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

  سنة) من عشر إلى خمس عشرة ١٥ـــ١٠(  سجل متابعة أستحصال التوقيفات التقاعدية .  .٣٧

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  ) تأديات التوقيفات .٧٦سجل يومية محاسبة (  .٣٨

بة (  .٣٩ ات محاس ات ) تح٧٧بطاق يل التوقيف ص

  التقاعدية .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

ذمم   .٤٠ راءات ال تخدمين وب امالت المس ابير مع أض

  والمبالغ إلى دوائر الضمان .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  أضابير معامالت رد المبالغ للدوائر.  .٤١

ة ارات المصرفية الدائناألضابير الخاصة باإلشع  .٤٢

  والصادرة من المصارف الحكومية .

  سنة ةمن عشر إلى خمس عشر )١٥ـــ١٠(

داني   .٤٣ دقيق المي دة للت ات الموف ارير الهيئ تق

  المكتملة اإلجراءات .

  الى خمس سنواتواحدة ) من سنة ٥ـــ١(

  

  نتهاء المدة المبينة إزاؤها.: الوثائق التي ال تصور ويستبعد أصل كل منها بعد أالفئة الرابعة

  نوع الوثيقة  ت

  ) .١وفق الفئة الرابعة من الجدول رقم (  .١ 



  مرا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٢( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤د العد –قائع العراقية الو

  )٤جدول رقم (

  وثائق هيئة التقاعد الوطنية
  

  الفئة االولى : الوثائق التي ال تصور ويحتفظ بأصل كل منها.

  نوع الوثيقة  ت

  الملفات الشخصية بضمنها دفاتر الخدمة للموظفين .  . ١

  ادة الحياة والوكالة والقيمومة .شه  .٢

  دفتر الخدمة العسكرية .  .٣

  أضابير المتقاعدين .  .٤

  أضابير المكافآت .  .٥

  النسخ الزائدة من المخاطبات المهمة المحفوظة داخل االضبارة التقاعدية .  .٦

  

  الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها.

  نوع الوثيقة  ت

  راسالت والسجالت ذات الصفة التاريخية.الم  .١

  قرارات محكمة التمييز ومجلس الدولة ومجلس تدقيق قضايا المتقاعدين.  .٢

  الهيكل التنظيمي للدوائر.  .٣

  الوثائق الخاصة بتغيير العناوين والعالوات.  .٤

  سجالت وأضابير الدعاوى.  .٥

  النشرات اإلحصائية .  .٦
  

  ا.نة إزاؤهالتي تصور ويستبعد أصل كل منها بعد أنتهاء المدة المبي الفئة الثالثة : الوثائق

ة الحدان االدنى واالعلى لألحتفاظ بالوثيق  نوع الوثيقة  ت

  بعد انتهاء العمل بها

س ـى خمـر إلــن عشـ) م٢٥ـــ١٠(  المستمسكات الشخصية للمتقاعد .  . ١

  وعشرين سنة

  شر سنوات) من خمس إلى ع١٠ـــ٥(  القسام الشرعي .  .٢

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  شهادة الوفاة .  .٣

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  مخاطبات الصالحيات .  .٤



ا   مر
  

 

 تعليمات
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٣( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤د العد –قائع العراقية الو

يم   .٥ ان تقي داول ولج رارات وج ر وق ابير محاض أض

  الوثائق (أتالف األوراق الرسمية سابقًا) .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ ٥(

ال  .٦ ة بمج ات المتعلق كيل المخاطب س اإلدارة وتش

  المجالس واللجان .

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

ار  .٧ ية واإلع ازات الدراس ة باإلج ات المتعلق ة المخاطب

وكالء  ب وال تخدام األجان ود أس ة وعق ود الطلب وعق

  المنتهية النفاذية .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ ٥(

ب  .٨ ة االنض ة بلجن جالت الخاص ابير والس اط األض

  واللجان التحقيقية .

  سنة ة) من خمس إلى خمس عشر١٥ـــ٥(

ر  .٩ ب التنسيب وأوام ادات وكت ائق الخاصة باأليف  الوث

  النقل .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

ة   .١٠ ة المالي وان الرقاب ن دي دقق م رف الم ف المص كش

  االتحادي . 

  إلى سنتين واحدة ) من سنة٢ـــ١(

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  فنية .  قرارات اللجنة ال  .١١

د   .١٢ رة التقاع ة دائ اء بناي ة ببن اوالت الخاص المق

ا و ل المكتملة التنفيذ وقرارات لجنة اإلشراف عليه ك

ة  رف الخاص تندات الص تثناء مس ا بأس ق به ا يتعل م

ة ات الخاص ا التعليم ق بحقه ا فيطب ائق  به بالوث

  المالية .

  وات) من خمس إلى عشر سن١٠ـــ٥(

 األوامر اإلدارية الخاصة بمنح األجور والمخصصات  .١٣

  المنفذة مــــن قسم الشؤون المالية .

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

دة   .١٤ دين العائ ون المتقاع تقطاعات دي ـداول أس جـ

  للمصرف العقاري(االستقطاع المبوب) .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

تقطاعات دي  .١٥ داول أس دا ج وب ع دين المب ون المتقاع

  العقاري .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

ى تقارير الوجبات التي توضح المعلومات الداخلة عل  .١٦

  الحاسبة الخاصة بتعديالت رواتب المتقاعدين .

  

  

  ) من سنتين إلى ثالث سنوات٣ـــ٢(
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 )٢٤( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤د العد –قائع العراقية الو

ي توضح الخالصة الشهري  .١٧ ة تقاريــــر التغييرات الت

ة ال ائجالداخل دين (نت ب المتقاع ى روات رأ عل ي تط  ت

  التقارير بعد الطبع ) .

  ) من سنتين إلى ثالث سنوات٣ـــ٢(

  إلى سنتين واحدة ) من سنة٢ـــ١(  تقارير االستقطاع غير المبوب .  .١٨

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  السجالت اإلحصائية .  .١٩

ل  .٢٠ ا مث ة معامالته دين المنتهي ات المتقاع ل  طلب نق

  الراتب ، أبدال الهوية ، كتب التأييد .

  ) من سنتين إلى ثالث سنوات٣ـــ٢(

وير   .٢١ ال التط ة بأعم امالت المتعلق ارير والمع التق

  اإلداري.

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

  
  

  اؤها.مبينة إزهاء المدة الالفئة الرابعة : الوثائق التي ال تصور ويستبعد أصل كل منها بعد أنت

 الحدان االدنى واالعلى لألحتفاظ بالوثيقة  نوع الوثيقة  ت

  بعد انتهاء العمل بها

  تستبعد عند اتمام المعاملة التقاعدية  . الهوية التقاعدية  . ١

  



  مرا
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 )٢٥( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤د العد –ائع العراقية الوق

  )٥جدول رقم (

  وثائق الهيئة العامة للضرائب
  

  الوثائق التي ال تصور ويحتفظ بأصل كل منها. الفئة االولى :
  

  نوع الوثيقة  ت

  ) .١وفق الفئة االولى من الجدول رقم (  . ١

 

  الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها. الفئة الثانية :
  

  نوع الوثيقة  ت

  إليجار المبرمة وفق قانون إيجار العقار.النسخة الثالثة من عقود ا  .١

  سجالت وعقود إلتزام البساتين والغابات.  .٢

  

  .ة إزاؤهاالوثائق التي تصور ويستبعد أصل كل منها بعد أنتهاء المدة المبين الفئة الثالثة :
  

ة الحدان االدنى واالعلى لألحتفاظ بالوثيق  نوع الوثيقة  ت

  بعد انتهاء العمل بها 

رارا  .١ من ق ي تتض ة الت س الدول ز ومجل ة التميي ت محكم

  سابقة قانونية .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

ية   .٢ نهم الجنس قطة ع ين المس ون المكلف جالت دي س

  العراقية .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

جالت واردات /  .٣ ة  ٢س ديرات العام ة بالتق الخاص

  ت .المنتهية والخاصة بضريبتي العقار والعرصا

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

  سنة ةإلى خمس عشر ) من عشر١٥ـــ١٠(  أضابير وتقارير التركات .  .٤

ابقة   .٥ من س ي تتض ار الت ريبة العق وان ض رارات دي ق

  قانونية .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  ر سنوات) من خمس إلى عش١٠ـــ٥(  أ ./١٣سجالت الجباية وبقايا الجباية ر.ض.د/  .٦

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  بطاقات ضريبة الدخل والتركات .  .٧

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  قرارات ومحاضر اللجنة االستشارية للهيئة .  .٨

ويض   .٩ ة والتع ي الوقفي ة باألراض جالت المتعلق الس
  العادل .

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

  



  مرا
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 )٢٦( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤د العد –ائع العراقية الوق

  الوثائق التي ال تصور ويستبعد أصل كل منها بعد أنتهاء المدة المبينة إزاؤها. ـ:ـ الفئة الرابعة

ة الحدان االدنى واالعلى لألحتفاظ بالوثيق  نوع الوثيقة  ت

  بعد انتهاء العمل بها 

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  سجالت وقرارات لجان التدقيق .  . ١

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  كلفين .سجالت الكفاالت والتعهدات الخاصة بالم  .٢

  إلى سنتينواحدة ) من سنة ٢ـــ١(  األضابير الخاصة بتشكيالت الهيئة .  .٣

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ــــ٥(  سجالت اإلحصاء وقوائم الموازنات .  .٤

  ت) من خمس إلى عشر سنوا١٠ــــ٥(  أ .٨وبقايا التقديرات ض د/ ٨سجالت التقديرات ض د/  .٥

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  أ . ٧و  ٧سجالت المكلفين المسجلين أستمارة   .٦

تقطاع   .٧ م االس يالت لقس ات والتحص جالت التحقق س

  المباشر .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ــــ٥(

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  سجالت عقد وفسخ الرهنيات .  .٨

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  سجالت المقتبسات .  .٩

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  سجالت محتويات التصريحة الكمركية .  .١٠

ول   .١١ ا ح ة وفروعه وان الهيئ ين دي ات ب ابير المخاطب أض

  تقديرات المكلفين .

  إلى سنتينواحدة ) من سنة ٢ـــ١(

  ثالث إلى خمس سنوات) من ٥ـــ٣(  أضابير الرديات والتقسيط المكتملة اإلجراءات .  .١٢

تمارات واردات (  .١٣ دير واردات (٢٩أس ذاكر تق ) ١٨) وت

  للتقديرات للسنوات المالية المنتهية .

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

 ن بينأضابير المخاطبات المتعلقة بإحالة أضابير المكلفي  .١٤

  فروع دوائر الهيئة .

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

اب  .١٥ بة األض والت محاس ود الوص دان جل ة بفق ير المتعلق

٣٨، ٣٧ .  

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

ة   .١٦ ا الدرج بة قراراته دعاوى المكتس ابير ال جالت وأض س

  .  كافةالقطعية والمنفذة فقراتها الحكمية 

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

  ن ثالث إلى خمس سنوات) م٥ـــ٣(  أضابير قسم االستقطاع المباشر المشطوبة .  .١٧
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 )٢٧( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤د العد –ائع العراقية الوق

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  أضابير أوامر الحجز .  .١٨

نوات   .١٩ ريبة للس عين للض ر الخاض ين غي ارير المكلف تق

  المالية المنتهية .

  إلى سنتين واحدة ) من سنة٢ـــ١(

  إلى سنتينواحدة ) من سنة ٢ـــ١(  . ٢٨و  ١٦جداول مفردات بقايا الواردات   .٢٠

جالت واردات   .٢١ ة٥،  ٥،  ٤س ديرات العام ار للتق  أ العق

  المنتهية .

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

 ي ـة التـالت المدققـة والتنزيـريبوان الضـرارات ديـق  .٢٢

  تتضمن سابقة قانونية .ال 

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

راداتالجداول الشهرية لضريبتي العقار والعرصات وإ  .٢٣  ي

  المدققة . ٤١،٤٠/٤٢/٤٣الحكومة السابقة محاسبة/

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  المدققة  ٤١وواردات / ٣٧مستندات الدين واردات /  .٢٤

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  . ٧/ن المشطوبة أسماؤهم من االستمارةأضابير المكلفي  .٢٥
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 )٢٨( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

  

  

 )٦جدول رقم (

  وثائق دائرة عقارات الدولة
  

  

  تي ال تصور ويحتفظ بأصل كل منها.ـ الوثائق الالفئة االولى :ـ

 نوع الوثيقة ت

  .الخاصة بإيجار األمالك والشواطئ المملوكة للدولة ٤٨سجالت واردات / .١

 .لعامسجل العقارات الحكومية المباعة إلى البلديات ودوائر الدولة والقطاع ا .٢

 .سجل تقدير أجر مثل األراضي المتجاوز عليها بالغرس  .٣

 .سجل بيع األموال المنقولة  .٤

 .سجل إيجار المقالع وسجل التجاوز على المقالع  .٥

منحــل) ـورة (المجلـس قيـادة الث رارـب قـة بموجـور المملكـي المنصـة فـات الكائنـل العرصـسج .٦

  .١٣/٧/١٩٧٦ي ـ) ف٧٧١(رقـم 

 حكام القانونًا إلـبقا طـاوز عليهـة المتجـة للدولـك األراضي المملوكـات تمليـالت طلبـابير معامـأض  .٧

 .المعدل والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة (المنحل) ١٩٥٩) لسنة ٥١رقم (

لمثل عن ر أجر اياألضابير الخاصة بمعامالت أجازات المقالع وإيجار مساحات المقالع المجازة وتقد  .٨

 .المساحات المرفوعة منها المواد القلعية تجاوزًا

 .عنها جر المثلأأضابير معامالت تمليك األراضي المملوكة للدولة المتجاوز عليها بالغرس وتقدير   .٩

 .أضابير المعامالت الخاصة بمدعي المغارسة  .١٠

 .المعامالت المتعلقة بالتسجيل المجدد  .١١
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 )٢٩( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

  

  ي تصور ويحتفظ بأصل كل منها.فئة الثانية :ـ الوثائق التال

  نوع الوثيقة  ت

  أضابير وسجالت ومعامالت األمالك المجمدة.  .١

  سجل سندات مديرية التسجيل العقاري العامة والتسوية للعقارات الحكومية.  .٢

  معامالت األوقاف.  .٣

  يها. سجل تأجير وتقدير أجر المثل عن نصب المضخات ومجار  .٤

  سجل العرصات المملكة للمتجاوزين ببدل المثل.  .٥

  اقية.سجالت األساس واالستمارات واألضابير الخاصة بممتلكات المسقطة عنهم الجنسية العر  .٦

  سجل األمالك األساس.   .٧

  سجل أجر مثل األراضي المملوكة للدولة المتجاوز عليها.  .٨

  سجل األراضي المستولى عليها.  .٩

  سجل العقارات الحكومية المملكة بدون بدل.  .١٠

صرف فيها سجالت وأضابير معامالت األراضي المصحح صنفها نقدًا أو المملكة إلى أصحاب حق الت  .١١

  وأجور مثلها. 

  )١٢٥رقم ( لمواطنينن السكن لـون تأميـام قانـًا إلحكـة طبقـة المباعـة للدولـي المملوكـل األراضـسج  .١٢

  .١٩٦٣لسنة 

الت اللها وسجالمخاطبات المتعلقة بالمصادرة أموالهم وتعقيب تسجيل أمالكهم بأسم الخزينة واستغ  .١٣

  العقارات المصادرة.

  أضابير معامالت تصحيح الصنف العيني والتعويض العيني.  .١٤

  التصاميم المصدقة وخرائط اإلفراز المصادرة بموجبها.   .١٥

تها إلى لمسقطة عنهم الجنسية العراقية القديمة التي نقلت محتوياسجالت األساس بممتلكات ا  .١٦

  السجالت الحديثة.

  ى عليها.أضابير مخاطبات تسجيل سندات األراضي واألمالك بما فيها التامة التسوية والمستول  .١٧

  األضابير العامة التي تخص األمالك أو األموال المجمدة.  .١٨

  لمباعة والمزال شيوعها والمستملكة.معامالت األمالك المجمدة ا  .١٩
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 )٣٠( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

  

  ها.ينة إزاؤالوثائق التي تصور ويستبعد أصل كل منها بعد أنتهاء المدة المب ئة الثالثة :ـالف

ة الحدان االدنى واالعلى لألحتفاظ بالوثيق  نوع الوثيقة  ت

  بعد انتهاء العمل بها

ة القطعي  .١ ا الدرج بة قراراته دعاوى المكتس ابير ال ة أض

ذ ـتنفية الـا المكتملـة بهـة الخاصـر التنفيذيـاألضابيو

ة الشي اوى إزال تثناء دع ـوع بيعـ(بأس  وىاـًا بالدعـ

  . المجمدة)االستمالكية الخاصة باألموال 

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

رارات   .٢ والهم وق المحجوزة أم ة ب ات المتعلق (المخاطب

ال الت الحجز) ـه وسجـز ورفعـوأوامر الحج د أكتم بع

  إجراءات رفع الحجز.

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

دوائر الحكو  .٣ ى ال ه إل دل أو بدون ك بب ة أضابير التملي مي

ام  ق أحك ات األخرى وف والمصالح والمؤسسات والجه

م ( ة رق اني األميري ات والمب ك العرص انون تملي ) ٣ق

  . ١٩٦٠لسنة 

 ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

 بير الخاصة بالمضخات ومجاريها وتقدير أجور(األضا  .٤

راءا ال إج د أكتم ت المثل عن مدة التصرف تجاوزًا) بع

  رفع التجاوز.

 ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

د أكت  .٥ ة بع وال الدول ال أضابير معامالت بيع وإيجار أم م

  اإلجراءات المتخذة في شأنها .

 ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

دل المناسب للقطع المهيأضابير   .٦ دير الب امالت تق أة مع

  بعد تسديد اإلقساط ورفع الحجز . للسكن

 ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

ي   .٧ راز األراض مة وإف ة بقس امالت الخاص ابير المع أض

ة خار ج المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقع

راء ال اإلج د أكتم داد بع ة بغ ة أو أمان دود البلدي ات ح

  لمتخذة في شأنها .ا

 ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

 ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  أضابير معامالت حقوق المساطحة المنتهية .  .٨

دي إ  .٩ ل النق دل المث ى أضابير معامالت بيع الفضالت بب ل

راءات  ال إج د أكم اورة بع الك المج حاب األم أص

  التسجيل .

 ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(



  مرا
  

 

 تعليمات
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣١( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

ا   .١٠ اوز عليه احات المتج ك المس امالت تملي ابير مع أض

  ألغراض غير سكنية بعد إجراء التسجيل .

 ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

أضابير تخصيص األراضي المملوكة للدولة لألغراض   .١١

  السكنية بعد تأشير التخصيص في صورة القيد .

 ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

ابي  .١٢ جالت وأض ي س ة الت ارات الحكومي ب العق ر وتعقي

ة  ات وكيفي ريبة الترك ن ض ة ع م الخزين جل بأس تس

  التصرف بها بعد تسجيلها بأسم الخزينة .

 ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

ة   .١٣ ة المخصص ارات الحكومي ابير العق جالت وأض س

ي فلدوائر الدولة والقطاع العام بعد تأشير التخصيص 

  صورة القيد .

 إلى عشر سنوات) من خمس ١٠ـــ٥(

ا   .١٤ بة قراراته مين المكتس تالس أو التض امالت االخ مع

  . كافةالدرجة القطعية والمنفذة فقراتها الحكمية 

 ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ ٥(

ى سجل قطع األراضي المملوكة للدولة المباعة ببدل إ  .١٥ ل

كن الموظفين والعمال ولمنتسبي الجمعيات لبناء المسا

  عد أكمال إجراءات نقل الملكية .ب

 ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  

  عد أنتهاء المدة المبينة إزاؤها.:ـ الوثائق التي ال تصور ويستبعد أصل كل منها ب الفئة الرابعة
  

الحدان االدنى واالعلى لألحتفاظ   نوع الوثيقة  ت

  بالوثيقة بعد انتهاء العمل بها

امالت أس  .١ ابير مع ى أض ق عل ل المتحق ر المث تيفاء أج

ر  ا ألغراض غي ة المتصرف فيه  األراضي المملوكة للدول

م ( انون رق ب الق ة بموج نة ١١٤زراعي  ١٩٦٣) لس

ذه  ت ه واء كان ه س ل محل ذي يح انون ال دل أو الق المع

ال  د أكم رف بع ق التص ة بح ر مثقل ة أو غي ي مثقل األراض

  اإلجراءات المتخذة في شأنها .

 إلى خمس سنوات ) من ثالث٥ـــ٣(
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 )٣٢( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

  

  )٧جدول رقم (

  الوثائق الخاصة بالمصارف الحكومية

  تي ال تصور ويحتفظ بأصل كل منها.الوثائق ال ـالفئة االولى :

  نوع الوثيقة  ت

  الدفاتر والسجالت المساعدة العائدة لقسم المحاسبة.  .١

  موجودات المصرف الثابتة ورأسماله واحتياطاته.  .٢

  العامة والتقارير السنوية الخاصة بها. الميزانيات  .٣

  سجالت محاضر جلسات المبايعات والعروض والمخاطبات المتعلقة بها.  .٤

صرفية مالت المجميع العقود والتعهدات وسجالت المقاوالت والرهونات وما شابه ذلك المتعلقة بالمعا  .٥

  لمفعول.المنتهية لمعامالت الملغاة واالمسددة والوكاالت وكيفية تشغيل الحسابات والتخاويل بأجراء ا

خطابات وسجالت أساس االعتمادات المستندية الصادرة لغرض االستيراد والواردة لغرض التصدير   .٦

ادية) الضمان الصادرة بطلب داخلي أو خارجي وسجالت أساس األوراق التجارية بأنواعها (الع

سابات رسم التحصيل والحفظ وسجالت الحو(المستندية) والصكوك والمستندات األخرى المودعة ب

  النظامية المتقابلة المتنوعة.

  اث.سجالت الموجودات وسجالت دفاتر الصكوك بحوزة الغرف الحصينة وفي المخازن وسجل األث  .٧

ركات سجالت تبعة المظهرين الخاصة بالكميات المخصوصة وسجالت المقترضين من األشخاص والش  .٨

الت ضمان وسجخرى المبتاعة وسجالت تبعة األمرين الخاصة بإصدار خطابات الواألوراق التجارية األ

  . التبعة

تحقاق سجالت أو بطاقات المدينين والكفاالت الشخصية في الكمبياالت المخصومة وسجالت االس  .٩

  والسجالت العادية األخرى في أقسام المصرف.

  سجالت الوضع المالي.  .١٠

قاء مضمونة ليفات الشخصية (غير التجارية) المسددة بأنواعها بما فيها السجالت أو بطاقات التسل  .١١

  ا).ية وغيرهأموال عينية كتسليفات الموظفين (المتقاعدين والتسليفات والسيارات واألوراق المال

  سجل األساس وسجل اليوميات واليوميات المساعدة .  .١٢
  

  

  ل كل منها.التي تصور ويحتفظ بأص الوثائق ـالفئة الثانية :

  نوع الوثيقة  ت

  ) .١وفق الفئة الثانية من الجدول رقم (  .١

  أضابير خطابات الضمان الخارجية.  .٢
  



  مرا
  

 

 تعليمات
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 )٣٣( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

  ؤها.بينة إزاعد أنتهاء المدة المــ الوثائق التي تصور ويستبعد أصل كل منها بالفئة الثالثة :

 الحدان االدنى واالعلى لألحتفاظ بالوثيقة  نوع الوثيقة  ت

  ء العمل بهابعد انتها

ة   .١ ات المملوك اء البناي ة بإنش الت المتعلق المراس

ـاء فتـد أنتهـرف بعـللمص ة ــة والتسويـرة الصيانـ

  النهائية .

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

ـأضابي  .٢ ـة  رـ ـات الجاري ـاب الحساب ـن أصح الزبائ

اتنقدية الثابتة وجداول اليوالتوفير والودائع ال  ومي

بة  ن الحاس تخرج م ا يس ابات وم ذه الحس ة ه لحرك

  وكل ما يتعلق بها بعد غلق الحسابات .

  سنة ةإلى خمس عشر ) من عشر١٥ـــ١٠(

ية أضابير التسليفات والقروض والتسهيالت االئتمان  .٣

  الملغية والمسددة حساباتها .

 سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

ددة   .٤ لة والمس ات المحص ديون وااللتزام ابير ال أض

  بالطرق القانونية أو عن طريق أجراء التسويات .

 سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

واردة  .٥ ادرة وال تندية الص ادات المس ابير االعتم  أض

  المنتهية .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

واردةأضابير البوالص ( السحوبات ) المستندية   .٦  ال

 والصادرة برسم التحصيل المنتهية وتسديد الصادر

  منها .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

ادرة   .٧ ات الص ور البرقي ات وص عارات والبرقي اإلش

دفع ر ال ة وأوام دفع الخارجي ر ال الحواالت وأوام  ب

واالت  امالت الح ة بمع ابير المتعلق وارد واألض ال

ارجي و دفع الخ ر ال ة وأوام ات الخارجي المخاطب

  المتعلقة بها .

  سنة ةإلى خمس عشر ) من عشر١٥ـــ١٠(

داو  .٨ وفير وج ة والت ل دفاتر مفردات الحسابات الجاري

ن اليوميات لحركة هذه الحسابات التي تظهرها مكائ

ة  امالت اليومي تندات المع ابية ومس ل الحس الترحي

تندات  كوك ومس ا الص ا فيه بية بم ود المحاس والقي

  ة .المحاسبيالقبض والدفع والجداول  اإليداع وقوائم

  سنة ةإلى خمس عشر ) من عشر١٥ـــ١٠(



ا   مر
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 )٣٤( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

ة   .٩ ددة والمنتهي مان المس ات الض ابير خطاب أض

ب ي يج ة الت مان الخارجي ات الض تثناء خطاب  (بأس

  تصويرها ويحتفظ بأصل كل منها) .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

هيالت المتباد  .١٠ ات بالتس ابير االتفاقي ع أض ة م ل

ارج  ي الخ لين ف ية والمراس ارف االختصاص المص

  المنتهية والمسددة.

  سنة ةإلى خمس عشر ) من عشر١٥ـــ١٠(

ة  .١١ روع الداخلي ع الف ة م ابات المتبادل وفات الحس  كش

ة  ارف الخارجي ة والمص روع الخارجي والف

ي  زي العراق ك المرك ة والبن ارف المحلي والمص

  (المقابالت الحسابية).

  ثالث إلى خمس سنوات ) من٥ـــ٣(

  

 واردةأشعارات القيود المحاسبية الدائنة والمدينة ال  .١٢

كوك  ال الص ب إرس تمارات أو كت ادرة وأس والص

م والسفاتج وغيرها من المعامالت المبتاعة أو برس

ع  ة م ة والمتبادل ات المتعلق يل والمخاطب التحص

ي الفروع الخارجية والفروع المحلية والمراسلين ف

  .الخارج 

 ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

ة والمدين  .١٣ بية الدائن ود المحاس عارات القي خ أش ة نس

ام  اع الع رف القط ائن المص ى زب ادرة إل الص

ا والمختلط من ذوي الحسابات الجارية أو غيرها بم

م  ق به ي تتعل ة الت امالت المتنوع ا المع فيه

ر المحصلة  وأشعارات قيود وأضابير الكمبياالت غي

اب ائق لحس الت والوث م والمراس ادة له اتهم والمع

ات مع ًا والتزام ة المتبادلة معهم التي تنشئ حقوق ين

  معهم المسددة والمنتهية.

 ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

ل   .١٤ نسخ الكشوفات الدورية ونسخ أستمارات التحوي

ي  زي العراق ك المرك ة بالبن ارجي الخاص الخ

قات الدفاتر والبطاوالمراسالت الجارية في شأنها و 

  المتعلقة بالقيود والبيانات المتعلقة بها .

دا ١٠ـــ٥( ا ع ) من خمس إلى عشر سنوات م

زي  ك المرك ة بالبن ا عالق ي له ائق الت الوث

 . العراقي إال بعد أخذ موافقته
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 )٣٥( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

ة   .١٥ ة الداخلي ي فتقارير التفتيش الخاصة بقسم الرقاب

ة االتحادي  ة المالي وان الرقاب كالمصرف ودي  والبن

ق  ائج التحقي رارات ونت ي والق زي العراق المرك

  .والتدقيق الخاصة بها والمخاطبات المتعلقة بها 

) من خمس إلى عشر سنوات ما عدا ١٠ـــ٥(

الوثائق التي لها عالقة بالبنك المركزي 

 العراقي إال بعد أخذ موافقته .

ب سجالت أو بطاقات الحسابات المتبادلة بين المكا  .١٦ ت

ر ابيةوالف داول الحس وفات والج ة والكش  وع الداخلي

بية  ود المحاس عارات القي خ أش ا ونس ة عنه المنبثق

ا في ا بم ادرة به واردة والص ة ال ة والدائن ا المدين ه

إشعارات الصكوك المسحوبة وأوامر دفع الحواالت 

تمار داول أو أس ة وج ة والهاتفي ة والبرقي ات البريدي

ن إرسال الصكوك والكمبياالت والسفاتج  ا م وغيره

ات المتباد دات تسلمها والمخاطب ة المعامالت وتأيي ل

ي ة ف ك  بهذا الشأن المتعلقة بقيود مبالغها الجاري تل

  الحسابات .

 ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  دفتر التسوية لمعامالت األقسام المختصة .  .١٧

  الى ثالث سنواتواحدة ) من سنة ٣ـــ١(  جارية وغيرها .كتب تأييد األرصدة للحسابات ال  .١٨

روع الداخليمستندات القيود الخاصة بحسابات ا  .١٩ ة لف

  . لدى الفرع الرئيس

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

اع األورا  .٢٠ ائن لخصم أو أبتي ق أستمارات طلبات الزب

رى  كوك األخ داعها والص تمارات إي ة واس التجاري

ا على أساس الت ظ المسددة معامالته حصيل أو الحف

حوبة  كوك المس اد الص اتهم ألعتم تمارات طلب واس

ا  فاتج وم دار الس ة أو إص ابات الجاري ى الحس عل

  شابه ذلك .

  ) من سنتين الى ثالث سنوات٣ـــ٢(

ية أضابير التسليفات والقروض والتسهيالت االئتمان  .٢١

  المسددة .

 ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  أضابير الديون وااللتزامات المسددة والمغلقة .  .٢٢

  

  

 ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(
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 تعليمات
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 )٣٦( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

ات   .٢٣ اوالت والرهون دات وسجالت المق ود والتعه العق

رفية  امالت المص ة بالمع ك المتعلق ابه ذل ا ش وم

ويالت  ابات والتح غيل الحس ة تش االت وكيفي والوك

  بأجراء المعامالت الملغاة والمنتهية المفعول .

  سنة ةإلى خمس عشر ) من عشر١٥ـــ١٠(

ة  .٢٤ وفير المغلق ة والت ابات الجاري كوك الحس اتر ص  دف

  حساباتها والمعادة إلى المصرف .

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

ة)   .٢٥ ر التجاري ية (غي ليفات الشخص ابير التس أض

زواج  د وال ف والمتقاع ليفات الموظ ا كتس وعقوده

اء د ليفات لق ا والتس اء وغيره كن ولق ور الس

  السيارات وما شابه ذلك المسددة والمنتهية .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ــــ٥(

هري   .٢٦ ف الش رد النص ات وأوراق الج الموازن

  والشهرية في حالة مطابقة الحسابات .

  

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

روع   .٢٧ ابات الف هرية لحس ابية الش ابالت الحس المق

  ية والخارجية .والمصارف المحل

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

ديون   .٢٨ ة بال ات الخاص الت االتفاقي ابير ومراس أض

ع  ة م ة المتبادل هيالت االئتماني روض والتس والق

ويرها  ديدها وتص د تس ارج بع ي الخ لين ف المراس

  بالتصوير الدقيق .

  ) من خمس عشر الى عشرين سنة٢٠ــــ١٥(

تخرج  .٢٩ ل المس ورق المتص د  ال بات بع ن الحاس م

الت االنتهاء من العمل به بأستثناء ما يخص (المقاب

نوية  ف س هرية والنص ات الش ابية والموازن الحس

  والسنوية) .

  الى ثالث سنوات واحدة ) من سنة٣ـــ١(

 نـة مـى اإلدارة العامـواردة إلـات الـاإلحصائي  .٣٠

  الفروع .

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

ي تاإلحصائ  .٣١ ة والت دها اإلدارة العام ي تع دم يات الت ق

  إلى مختلف الجهات داخل المصرف وخارجه .

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

  جداول البريد الصادر والوارد .  .٣٢

  

 ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(
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 )٣٧( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

ة   .٣٣ ات المتعلق دير والمخاطب امالت التص ابير مع أض

  بها .

 ات) من خمس إلى عشر سنو١٠ـــ٥(

ن   .٣٤ ة م تندات المقدم وير المس ب تص تمارة طل أس

  الشعب والفروع إلى شعبة التصوير الدقيق .

  الى ثالث سنواتواحدة ) من سنة ٣ـــ١(

روع   .٣٥ أستمارة طلب معلومات مقدمة من الشعب والف

 دها بصورة مستندإلى شعبة التصوير الدقيق لتزوي

  (طلب أستدعاء) .

  ثالث سنوات الىواحدة ) من سنة ٣ـــ١(

واع   .٣٦ ف أن ال صيانة مختل بطاقة أجهزة خاصة بأعم

  المكائن واألجهزة الحسابية واإلدارية .

  ) من سنتين الى ثالث سنوات٣ـــ٢(

د   .٣٧ رف أو ض ن المص ة م دعاوى المقام ابير ال أض

ة  ة القطعي ا الدرج بة قراراته رف المكتس المص

  . فقراتها الحكمية كافة والمنفذة

  سنة ةن عشر إلى خمس عشر) م١٥ـــ١٠(

رف   .٣٨ ى المص واردة إل ة وال ات الخارجي البرقي

  والصادرة منه ألي غرض .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  أستمارة تسلم العملة المزيفة .  .٣٩

  

  

  تهاء المدة المبينة إزاؤها.:ـ الوثائق التي ال تصور ويستبعد أصل كل منها بعد أن الفئة الرابعة
  

الحدان االدنى واالعلى لألحتفاظ   نوع الوثيقة  ت

  بالوثيقة بعد انتهاء العمل بها 

اتر تسجيلها  .١ ة ودف  طلبات دفاتر صكوك الحسابات الجاري

  وتسلمها ووصوالت تسلمها .

  الى ثالث سنواتواحدة ) من سنة ٣ـــ١(

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  سفاالت دفاتر الصكوك والسفاتج .  .٢
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 )٣٨( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

   

  )٨جدول رقم (

  وثائق الهيئة العامة للكمارك
  

  تي ال تصور ويحتفظ بأصل كل منها.الوثائق الالفئة االولى : 

  نوع الوثيقة  ت

  ) .١وفق الفئة االولى من الجدول رقم (  . ١

  

  التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها. الوثائق الفئة الثانية :

  نوع الوثيقة  ت

  ) .١دول رقم (وفق الفئة الثانية من الج  .١

  

  .نة إزاؤهاعد أنتهاء المدة المبيالوثائق التي تصور ويستبعد أصل كل منها ب الفئة الثالثة :

 الحدان االدنى واالعلى لألحتفاظ بالوثيقة  نوع الوثيقة  ت

  بعد انتهاء العمل بها 

ال   . ١ ا / اإلدخ ة بأنواعه ريحات الكمركي التص

د دار والبريواإلخراج واإلطالع والترانزيت واإلص

جالتها ومر راءات اوس ال إج د أكتم ا بع فقاته

  تدقيقها .

  ) من عشر إلى خمس عشرة سنة١٥ـــ١٠(

ق   .٢ ي تتعل ي الت المزاد العلن ع ب تمارات البي أس

ائر  دات وس ات والمع ائع والمركب األموال والبض ب

  وسائط النقل. 

  ) من عشر إلى خمس عشرة سنة١٥ـــ١٠(

تو  .٣ ازن والمس جالت المخ وال س دعات و (األم

بة  ا المكتس ازل عنه ة والمتن ادرة والمتروك المص

ة فقرات ذة كاف ة والمنف ة القطعي ا الدرج ا قراراته ه

  الحكمية) .

  ) من سبع إلى عشر سنوات١٠ـــ٧(

االت   .٤ جالت وكف ذاكر وس ريحات وت جالت وتص س

  فقاتها .االتجارة العابرة (الترانزيت) ومر

  ت) من سبع إلى عشر سنوا١٠ـــ٧(

رفية   .٥ االت المص جالتها والكف االت وس ندات الكف س

  وخطابات الضمان المنتهية .

  ) من عشر إلى خمس عشرة سنة١٥ـــ١٠(



  مرا
  

 

 تعليمات
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 )٣٩( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

ايا   .٦ جالتها والقض ة وس دعاوى الكمركي ابير ال أض

ا  بة قراراته تئنافية المكتس ية واالس االعتراض

  . كافة لدرجة القطعية والمنفذة فقراتها الحكمية 

  عشر إلى خمس عشرة سنة ) من١٥ـــ١٠(

  ) من عشر إلى خمس عشرة سنة١٥ـــ١٠(  سجالت ضرائب اإلنتاج والمكوس .  .٧

ة لماليتقارير التفتيش والرقابة الداخلية والرقابة ا  .٨

  واإلدارية .

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

ع   .٩ م جمي د حس درات بع ة بالمخ ات المتعلق المخاطب

  االعتراضات الموقوفة .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

ق   .١٠ أن تطبي ي ش ة ف ات الجاري افظ المخاطب مح

  البيانات والتعليمات واألنظمة الكمركية . 

  ) من عشر إلى خمس عشرة سنة١٥ـــ١٠(

جالت   .١١ ة وس وم الكمركي ن الرس اء م سجالت اإلعف

هادات  ائق والش دات والوث ترجاع والتعه االس

  الكمركية وجواز دفع الرسم .

  ) من عشر إلى خمس عشرة سنة١٥ـــ١٠(

يات   .١٢ ات والشاص ام المحرك ت أرق جالت تثبي س

  للمركبات. 

  ) من عشر إلى خمس عشرة سنة١٥ـــ١٠(

  ) من عشر إلى خمس عشرة سنة١٥ـــ١٠(  سجالت االستيراد المؤقت .  .١٣

ات محافظ المخاطبات المتعلقة بالتعهدات واإلعفاء  .١٤

  على أنواعها .

  ) من عشر إلى خمس عشرة سنة١٥ـــ١٠(

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  سجالت السيارات الداخلة والمغادرة للعراق .  .١٥

  سجالت ومخاطبات واإلحصاء .  .١٦
  

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  بيانات وسجالت أمتعة المسافرين .  .١٧
  

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

تا  .١٨ جالت المنافيس ة س ة والبحري ة والجوي ت البري

رات ال ـلق الفق د غـ ـا بع ا وحسمهـــ واردة فيه

  نهائيًا .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  ) من عشر إلى خمس عشرة سنة١٥ـــ١٠(  أضابير اإلدخال الكمركي المؤقت بعد حسمها .  .١٩

  

  د أنتهاء المدة المبينة إزاؤها.الوثائق التي ال تصور ويستبعد أصل كل منها بع ـ: الفئة الرابعة

  نوع الوثيقة  ت

  ) .١وفق الفئة الرابعة من الجدول رقم (  . ١
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 )٤٠( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

  )٩جدول رقم (

  التأمين وإعادة التأمين الحكوميةشركات 
  

  تي ال تصور ويحتفظ بأصل كل منها.الوثائق ال -:الفئة االولى

  نوع الوثيقة  ت

  أتفاقيات أعادة التأمين وأوراق تغطيتها.  .١

  تعريفات أقساط التأمين على الحياة.  .٢

  النصوص الرسمية لالتفاقيات وسندات التغطية.  .٣

  تقارير الخسائر الواردة وطلبات التسديد الفورية وكل ما يتعلق بها من قرارات.  .٤

  نصوص االتفاقيات واألغطية والتسهيالت الصادرة.  .٥

  البطاقات اإلحصائية.  .٦

  .إللزاميةاعاوى والتنفيذ وقرارات اللجان القضائية وسجالتها بالتعويضات أضابير وسجالت الد  .٧

  السجالت والمستندات واألوراق المتعلقة برأسمال الشركة.  .٨

  

  الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها. :ـالفئة الثانية 
  

  نوع الوثيقة  ت

  ) .١وفق الفئة الثانية من الجدول رقم (  .١

  

  ها.ينة إزاؤ:ـ الوثائق التي تصور ويستبعد أصل كل منها بعد أنتهاء المدة المب الفئة الثالثة
  

عد بالحدان االدنى واالعلى لألحتفاظ بالوثيقة   نوع الوثيقة  ت

  انتهاء العمل بها 

رائط   .١ دات والخ اوالت والتعه ود والمق العق

  والمستندات المتعلقة بها .

 ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

 ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  فات اإلصدار والتعويض .كشو  .٢

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  كشوفات حسابات معيدي التأمين .  .٣

ن   .٤ ة ع ات الثابت ة بالمعلوم تندات المتعلق المس

  أسواق التأمين .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

أمين   .٥ رع الت ة لف ادة اإللزامي وفات اإلع كش

  ي .الهندس

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(
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 )٤١( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

انون   .٦ ب ق ادرة بموج مان الص ائق الض وث

  الضمان .

  سنة ةمن عشر إلى خمس عشر) ١٥ـــ١٠(

ن   .٧ ة م ات الموقع أمين والطلب ائق الت خ وث نس

  أصحابها.

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  سنة ةر إلى خمس عشر) من عش١٥ـــ١٠(  األضابير والسجالت الخاصة بإعادة التأمين .  .٨

  ) من سنتين الى ثالث سنوات٣ـــ٢(  وثائق التأمين الملغاة .  .٩

ردي   .١٠ أمين الف ود الت ائق وعق ات وث ملف

  والجماعي .

  ة سنة) من عشر إلى خمس عشر١٥ــــ١٠(

ادة   .١١ اة، إع اء والوف ات الوف وفات تعويض كش

وادث،  ات، الح فيات، التخفيض ريان، التص الس

اح تحوي ن اإلرب ا م ت وغيره أمين مؤق ى ت ل إل

  الكشوفات المتشابهة .

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

ات   .١٢ العروض واستمارات تحليل العروض والبرقي

ي شأنها وك ب المتبادلة والمطالعات التي تقدم ف ت

  اإلرفاق التي تتعلق بها .

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

  الى ثالث سنوات واحدة ) من سنة ٣ـــ١(  العروض المرفوضة .  .١٣

رارات   .١٤ نوية والق ائج الس يم النت امالت تقي مع

  المتخذة في شأنها والمطالعات المشتركة .

  ) من سنتين الى ثالث سنوات ٣ـــ٢(

ائط   .١٥ ركات ووس ع الش ة م ة القائم ات العالق مطالع

يهم  ارة ممثل بة زي دم بمناس ي تق أمين الت الت

  للشركة .

  نتين الى ثالث سنوات) من س٣ـــ٢(

ابات   .١٦ ص الحس ي تخ ات الت الت والبرقي المراس

ذكرات  ات وم وص االتفاقي أخرة ونص المت

  التغطية .

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

ة تقارير الخسائر الواردة وطلبات التسديد الفو  .١٧ ري

  وكل ما يتعلق بها من قرارات .

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

  ) من سنتين الى ثالث سنوات٣ـــ٢(  محاضر االجتماعات مع الموفدين األجانب .  .١٨
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 )٤٢( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

كشوف اإلسناد التفصيلية البوردور لألعمال   .١٩

  التي تساهم بها .

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

 كشوفات اإلعادة اإللزامية الشهرية التفصيلية  .٢٠

  واإلجمالية .

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

كشوف حسابية الربع سنوية والنصف سنوية   .٢١

  وكشوف عمولة اإلرباح اإللزامي واإلنفاقي .

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

كشف العمليات االختيارية المقبولة من شركات   .٢٢

التأمين الحكومية وكل ما يتعلق بها من 

  مستندات فنية أو مالية .

  سنة ةعشر) من عشر إلى خمس ١٥ـــ١٠(

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(  .وثائق التأمين وتظهيراتها / الهندسي والسفن   .٢٣

ران   .٢٤ ا / الطي أمين وتظهيراته ائق الت وث

  والحوادث .

  ) من خمس الى عشر سنوات ١٠ـــ٥(

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(  الشهادات وتقارير الخسائر المحلية .  .٢٥

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  شعار األول إلصدار الوثائق الكبيرة .اإل  .٢٦

السجالت التفضيلية (بوردور لألعمال   .٢٧

  الصادرة) .

  ) من خمس الى عشر سنوات ١٠ـــ٥(

المكالمات والبرقيات والمراسالت التي تخص   .٢٨

  االتفاقيات والتسهيالت واألغطية الصادرة .

  سنوات  ) من خمس الى عشر١٠ـــ٥(

ة اإلحصائيات الخاصة باالتفاقيات وأغطية الشرك  .٢٩

  الصادرة .

  ) من خمس الى عشر سنوات ١٠ـــ٥(

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ ٥(  حسابات اإلعمال الصادرة .  .٣٠

نسخ محاضر وتوصيات اللجان الفنية الدائمة   .٣١

  في الشركة .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ ٥(

الت األقسام والفروع والشعب والمطالعات مراس  .٣٢

في شأنها ومخاطبات أمانات أقساط التأمين 

  البحري لدى المصارف .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  المراسالت المتعلقة بمكان وفروع الشركة .  .٣٣

  عشر سنوات) من خمس إلى ١٠ـــ٥(  كشوفات التعويضات الموقوفة .  .٣٤
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 )٤٣( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  أضابير االستردادات .  .٣٥

ة   .٣٦ الت المتعلق رائيل والمراس ة إس رارات مقاطع ق

  بها .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

ا   .٣٧ ل معه ي تتعام ة الت ركات األجنبي ات الش بطاق

  وأضبارة زوار الشركة .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  ير المدير العام السنوية والدورية .تقار  .٣٨

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(  أضبارة الخطة السنوية والثالثية والخمسية .  .٣٩

رارا  .٤٠ س اإلدارة والق ت المذكرات المقدمة إلى مجل

  الصادرة في شأنها .

  ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(  ويضات المدفوعة .أضابير التع  .٤١

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(  . تعليمات اإلعادة اإللزامية وتعويضات التأمين  .٤٢

ة  .٤٣  السجالت واألضابير الخاصة بالخسائر العمومي

  والكبيرة .

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(  ة بالجمعيات .السجالت واألضابير الخاص  .٤٤

ة   .٤٥ ات المتعلق ة والمخاطب ار المنتهي ود اإليج عق

  بها .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ ٥(

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(  مخاطبات تخمينات الميزانيات وأستماراتها .  .٤٦

  شر سنوات) من خمس إلى ع١٠ـــ٥(  بطاقات المتابعة .  .٤٧

ين   .٤٨ وكالء المنتج ب وال تخدام األجان ود اس عق

  المنتهية.

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  فقاتها الواردة إلى الشركة .االكتب ومر  .٤٩

  ) من سنتين الى ثالث سنوات٣ـــ٢(  أضبارة الخدمات اإلدارية .  .٥٠

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  كة .أضبارة سيارات الشر  .٥١

  ) من ثالث الى خمس سنوات ٥ـــ٣(  أضبارة اجتماعات مدراء الشركة الدورية .  .٥٢

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ ٥(  التقارير الفصلية .  .٥٣
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 )٤٤( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ ٥(  تحليل الحسابات الختامية .  .٥٤

  ) من سنتين الى ثالث سنوات٣ـــ٢(  المذكرات الداخلية .  .٥٥

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(  تقارير األقسام الفنية والموفدين .  .٥٦

ية أضابير الجمعيات واالتحادات والمنظمات العرب  .٥٧

  واألجنبية .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

ابات   .٥٨ دوات والحس ؤتمرات والن ارير الم تق

ا ة أو تق ة دراس دورات وأي رى وال رير أخ

  ومحاضر اللجان .

  ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

  ) من ثالث الى خمس سنوات ٥ـــ٣(  نشر معلومات عن الشركة .  .٥٩

  ) من خمس الى عشر سنوات١٠ـــ٥(  مراسالت مكتب االتصال / لندن .  .٦٠

ة   .٦١ الت التعبئ كرية ومراس ة العس ابير الخدم أض

  واإلحصاء واالحتياط .

  سنة ةمن عشر إلى خمس عشر) ١٥ـــ١٠(

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(  أضابير االختالس والتضمين .  .٦٢

  سنة ة) من عشر إلى خمس عشر١٥ـــ١٠(  االختصاصات وأسلوب العمل .  .٦٣

ة والتنفيذ  .٦٤ ة والجزائي ة أضابير الدعاوى الحقوقي ي

ذة  ة والمنف ة القطعي ا الدرج بة قراراته المكتس

  . كافة لحكميةفقراتها ا

  ) من خمس الى عشر سنوات١٠ـــ٥(

ة   .٦٥ وال الدول ركة وأم ات الش أمين ممتلك ائق ت وث

  المنتهية النفاذ .

  ) من ثالث الى خمس سنوات٥ـــ٣(

  ) من سنتين الى ثالث سنوات٣ـــ٢(  العرائض والطلبات الشخصية المنتهية .  .٦٦

 محاضر جلسات وميزانيات الشركات التي تساهم  .٦٧

  بها .

  ) من ثالث الى خمس سنوات ٥ـــ٣(

  ) من ثالث الى خمس سنوات ٥ـــ٣(  أضابير الهويات .  .٦٨

  ) من ثالث الى خمس سنوات ٥ـــ٣(  أضبارة المخصصات الفنية والمسؤولية .  .٦٩

آت   .٧٠ روع ومنش ب وف ة بمكات الت المتعلق المراس

  التامين خارج العراق .

  ات) من خمس الى عشر سنو١٠ـــ٥(
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 )٤٥( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤العدد  –الوقائع العراقية 

  ) من ثالث الى خمس سنوات٥ـــ٣(  أضبارة الحوافز والمكافآت .  .٧١

  ) من ثالث الى خمس سنوات ٥ـــ٣(  أضبارة لجنة العمل المشتركة .  .٧٢

  ) من ثالث الى خمس سنوات ٥ـــ٣(  أضبارة مشروع النقل .  .٧٣

مي   .٧٤ دوام الرس ة بال امالت الخاص ر والمع األوام

  والعطل .

  ين الى ثالث سنوات) من سنت٣ـــ٢(

  ) من ثالث الى خمس سنوات٥ـــ٣(  الدورات التدريبية والندوات داخل العراق .  .٧٥

  ) من ثالث الى خمس سنوات٥ـــ٣(  احصائيات إدارية .  .٧٦

النوادي   .٧٧ ة ب الت الخاص ارير والمراس التق

  والجمعيات واالتحادات .

  ) من سنتين الى ثالث سنوات٣ـــ٢(

ال  .٧٨ االت المراس ة باالحتف ت واألوراق الخاص

  والتهاني.

  ) من سنتين الى ثالث سنوات٣ـــ٢(

  ) من سنتين الى ثالث سنوات٣ـــ٢(  أخبار تأمينية .  .٧٩

  
  

  

  عد أنتهاء المدة المبينة إزاؤها.: الوثائق التي ال تصور ويستبعد أصل كل منها ب الفئة الرابعة

  نوع الوثيقة  ت

  ) .١ابعة من الجدول رقم (وفق الفئة الر  . ١
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 )٤٦( ١٧/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦٤ دالعد –الوقائع العراقية 

الحجر الزراعي      ) من قانون٥استنادا الى أحكام الفقرة (ب) من البند (ثالثًا) من المادة (  

   ٢٠١٢) لسنة ٧٦رقم (

  اصدرنا التعليمات االتيـة :

  ٢٠٢٢) لسنة ١رقم (

  تعليمات

  ا التعديل االول لتعليمات تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع استيراده

  راق او السماح باستيرادها او إدخالها الى جمهورية الع

  ٢٠٢٠ة ) لسنـ١رقـم (
  

نباتات ومنتجاتها ) من تعليمات تحديد ال١ــ يلغى نص البند (رابع عشر) من المادة (١ــالمادة 

راق او السماح باستير ة الع ى جمهوري مالممنوع استيرادها او إدخالها ال  ادها رق

   ه ما يأتي :ــ، ويحل محل ٢٠٢٠) لسنة ١(

زاء جزء من أج ـــ فسائل النخيل بأنواعها وفسائل النخيل غير النسيجية او أيعشر رابع     

ة وبأوساط ن الترب ة م صناعية  النخلة ويستثنى من ذلك الفسائل النسيجية الخالي

  وطبيعية مثل البتموس وأن تكون من الدول الخالية من األمراض .
  

  ــ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .ـ٢المادة ـــ

  

  

  المهندس

  محمد كريم الخفاجي

  وزير الزراعة
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