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2003) تموز( يوليو7/ 18األمر رقم /السلطة االئتالفية المؤقتة  

 
 18األمر رقم 

 الصادر عن السلطة االئتالفية المؤقتة
 

 تدابير لضمان استقالل البنك المرآزي العراقي
 
 

وانين     ى الق ة، وعل ة المؤقت لطة االئتالفي دير اإلداري للس ي بصفتي الم ة ل لطة المخول ى الس اًء  عل بن
دولي ذات ا      ن ال س األم رارات مجل ع ق يًا م رب، وتمش ي الح ة ف راف المتبع رار   واألع ا الق ا فيه لة، بم لص

 ؛)2003 (1483
 

د السياسة                         ة في تحدي دخل وزارة المالي وإشارة إلى أن قانون البنك المرآزي العراقي يحدد شروط ت
 النقدية وسياسة االئتمان،

 
ا         ة، مم ى وزارات الحكوم روض إل ديم ق أذن بتق ي ي زي العراق ك المرآ انون البن ى أن ق ارة إل وإش

 زي العراقي على ضبط النمو النقدي، يضعف قدرة البنك المرآ
 

ى أي          إدراك وجوب عدم تعريض   وانطالقًا من     ة إل ة والنقدي  سياسة البنك المرآزي العراقي االئتماني
 تدخل سياسي أو حكومي من أي نوع،

 
اذ                      ار النظام من خالل اتخ وانطالقًا من التصميم على الحيلولة دون إفقار الشعب العراقي ودون انهي
 للوقاية من حدوث تضخم مفرط، تدابير 

 
 :أعلن بموجب هذا ما يلي 
  

  1الجــزء 
 القروض المقدمة إلى وزارات الحكومة

 
ادتين           ام الم م          22 و   21تعلق بموجب هذا األمر أحك انون البنك المرآزي العراقي رق ام  64 من ق  لع
 .رات الحكومة العراقية، في حدود ما تأذن به للبنك المرآزي العراقي من تقديم القروض لوزا1976
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  2الجــزء 

 قيام البنك المرآزي بضبط السياسة النقدية وسياسة االئتمان
 

ة               دون موافق ان ب ُيـخول البنك المرآزي العراقي صالحية تحديد وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة االئتم
ا                14وتعلق أحكام المادة    . وزارة المالية  انون البنك المرآزي في حدود م ى         من ق تقتضيه من الحصول عل

ان    ة االئتم ة وسياس ة النقدي ى السياس ة عل ة وزارة المالي ة    . موافق ذ السياس د وتنفي ائل تحدي ي مس ت ف وال يب
ي   غلون وظائف ف ذين يش ي، ال ك المرآزي العراق ان سوى أعضاء مجلس إدارة البن ة االئتم ة وسياس النقدي

 . اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتةالبنك المرآزي العراقي ويعملون فيه بموافقة المدير 
 

  3الجــزء 
  الدخـول حيز التـنفيـذ

 
 . يدخل هذا األمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه 

 
 

 بول بريمير. إل         
 المدير اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتة        
        7/7/2003   

 
 


