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2003) تموز( يوليو 20/17األمر رقم /السلطة االئتالفية المؤقتة  

 
 20األمر رقم 

 الصادر عن السلطة االئتالفية المؤقتة
 

 بنك التجارة 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
رار         ا الق ا فيه لة، بم دولي ذات الص ن ال س األم رارات مجل ع ق يًا م رب، وتمش ي الح ة ف راف المتبع واألع

1483) 2003(، 
 
 

الة       ايو  8 المؤرخة    (S/2003/538)وإشارة إلى الرس ار   / م يس مجلس األمن           2003أي ى رئ ة إل ، الموجه
ى        ا العظم دة لبريطاني ة المتح دائم للمملك ل ال ة والممث دة األمريكي ات المتح دائم للوالي ل ال ن الممث دولي م ال

 وآيرلندا الشمالية، 
 

انية             على وجوب استخدام صندوق ال     وإذ أشدد   ة االحتياجات اإلنس تنمية للعراق على نحو شفاف لتلبي
اد وإصالح     اء االقتص ادة بن ل إع ن أج ي، وم عب العراق ةللش ى التحتي الح  البن زع س لة ن راق، ومواص  للع

ة  اليف اإلدارة المدني ة تك راق، وتغطي راقالع ي الع ى شعب  ف دة عل ود بالفائ ي تع ، ولألغراض األخرى الت
 العراق؛

 
وارد               وإذ أؤآد مج    ة م أن تستخدم بفعالي ة ب راق     ددًا التزام السلطة االئتالفية المؤقت ة للع  صندوق التنمي

  المذآورة أعاله،لألغراض
 

تيراد السلع والخدمات                   وإذ أالحظ أن العراق يفتقر اآلن إلى المؤسسات المالية القادرة على تيسير اس
 إلى العراق وتصديرها من العراق، 

 
ة ال   ى أهمي ارة إل ة      وإش وفير الِعمال ادي وت و االقتص يط النم ي وتنش اد العراق اش االقتص ارة إلنع تج

 للعراقيين من أجل توفير التنمية المستدامة لهم، 
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 :أعلن بموجب هذا ما يلي 

 
  1الجــزء 

 التأسـيس 
 

م       رف باس ة تع ر مؤسس ذا األم ب ه ـنشأ بموج ي "ُت ارة العراق ك التج ان   ". بن ك آي ذا البن ون ه ويك
ا،            حكومي م  ي أنشئ من أجله ستقل ُيـخول بموجب هذا األمر القيام باألنشطة الضرورية لتحقيق األهداف الت

 . على نحو يتماشى مع نظام تأسيسه
 

  2الجــزء 
 الغـرض

 
تيراد السلع والخدمات                 ة والخدمات ذات الصلة لتيسير اس ارة العراقي الخدمات المالي يقدم بنك التج

ن ال   ديرها م راق وتص ى الع ي   إل اد العراق ة االقتص ل منفع ن أج راق م لطة  . ع دير اإلداري للس وز للم ويج
ذآرات أخرى تحدد بصورة                     ة أو أوامر أو م  الغرض من     أوضح االئتالفية المؤقتة أن يصدر لوائح تنظيمي

 . تأسيس بنك التجارة العراقي
 

  3الجــزء 
 رئيس البنك والنظام التأسيسي ومجلس إدارة البنـك 

 
ارة العراقي      يعين المدير     يس البنك هو     . اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتة رئيس بنك التج ويكون رئ

دير                            ة م ولى إصدار النظام التأسيسي للبنك بموافق ي، ويت ارة العراق ي في بنك التج ذي األعل المسؤول التنفي
ة    ة المؤقت لطة االئتالفي ابع للس ادية الت ة االقتص ي،   . التنمي ام التأسيس ذا النظ دد ه دده،   ويح ا يح ة م ي جمل ف

اريخ                           ذًا من ت ه، ويكون ناف الغ الخاصة ب ات اإلب ه ومتطلب ه التنظيمي وإدارت وظائف وسلطات البنك وهيكل
 .وينشئ النظام التأسيسي مجلس إدارة بغرض تنظيم أنشطة البنك. إصداره 
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  4الجــزء 
 رأس المـال األولي 

 
ارة العر   ك التج ه لبن أذون ب ال الم غ رأس الم ون يبل ة ملي ي مائ ي) 100 000 000(اق . دوالر أمريك

ي      ال األول راق رأس الم ة للع ندوق التنمي ن ص ك م دم للبن ة أن يق لطة االئتالفي ـدير اإلداري للس وز للم ويج
ة    ه خمس اوز قيمت ذي ال تتج دفوع ال ي ) 5 000 000(الم ين دوالر أمريك ن رأس   . مالي ى م ا تبق ون م ويك

ديده إال              95 000 000لغ  المال المأذون به للبنك، وهو مب      ـطلب تس ل للطلب ال ُي  مليون دوالر، رأس مال قاب
ة           ة         . في حالة عجز بنك التجارة العراقي عن الوفاء بالتزاماته الراهن دير اإلداري للسلطة االئتالفي ويجوز للم

وال   ن أم ب م ل للطل ال القاب ن رأس الم ك م ه البن ا يحتاج ي م ارة العراق ك التج دم لبن ة أن يق صندوق المؤقت
 . التنمية للعراق

 
  5الجــزء 

 صالحيات إبرام العقود والصالحيات األخرى
 

ين            الحيات تعي ارس ص ك، ويم ن البن ة ع ة، نياب ورة عام ي بص ارة العراق ك التج يس بن ل رئ يعم
ون     طة أخرى تك ة أنش ي أي ارآة ف ود والمش رام العق دمات وإب لع والخ راء الس بهم وش ع روات وظفين ودف الم

يضرورية أو م ارة العراق ك التج ال بن ة عن . ستصوبة ألداء أعم ي نياب ارة العراق ك التج يس بن ل رئ ويعم
اد عامل لمؤسسات                            ع أي اتح د قصير األجل م رام عق ى وجه الخصوص، صالحية إب البنك، ويمارس، عل

اء ه        ه أعض دم بموجب ة، ويق ة المؤقت لطة االئتالفي دير اإلداري للس اره الم دان يخت ف البل ن مختل ة م ذا مالي
يس                رى رئ رة محدودة وأي دعم آخر ي دعم التشغيلي والفني لفت دريب وال ارة العراقي الت اد لبنك التج االتح
ديم المشورة                        ال ال الحصر، تق بيل المث ى س ك، عل بنك التجارة العراقي أنه مستصوب وضروري، بما في ذل

 .وإصدار وتأآيد رسائل االعتماد نيابة عن بنك التجارة العراقي
 

  6الجــزء 
 تـوزيـع األربـاح 

 
ى                        راق من وقت إل ة للع ى صندوق التنمي ُتوزع األرباح المتحققة من عمليات بنك التجارة العراقي إل

 .آخر، وفقًا لما يقرره رئيس البنك بالتشاور مع المدير اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتة
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  7الجــزء 

  المراجـعة على عمليات البنك وتـدقيـقها
 

رئيس البنك أن                        لضم  ي، يجوز ل ارة العراق ان الشفافية ومصلحة الشعب العراقي في إدارة بنك التج
ارة                ات بنك التج دقيق عملي ة بغرض ت ة القانوني دم خدمات المحاسبة العام تقلة تق يستعين بخدمات شرآة مس

 . العراقي وإصدار تقارير علنية عنها
 

   8الجــزء 
 المرحـلة االنتـقـاليـة

 
ذ بن   ة      يتخ ه والمرتبط ة بعمليات يع المتعلق ة المواض بة لمعالج راءات المناس ي اإلج ارة العراق ك التج

م      رار رق ًا للق ة وفق ؤوليات الحكومي ًا المس ا دولي ـعترف به ي وُي عب العراق ل الش ة تمث ة عراقي ولي حكوم بت
1483. 

 
  9الجــزء 

 الدخـول حيـز التنـفيـذ 
 

 . ري المفعول من تاريخ التوقيع عليهيدخل هذا األمر حيز التنفيذ ويصبح سا 
 
 

 بول بريمير. إل         
 المدير اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتة        
        17/7/2003  

 
 


