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 قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسيمهام عمل دليل تعريفي ب

 نشأة القسم

      .ة لمستقبل البنك المركزي العراقيالتطوير والتجديد منهجًا وبثقة ورؤية جديدباالعتماد على 
         بتشكيل قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي  البنك المركزي العراقي محافظوجه السيد 

خطة استراتيجية شاملة للبنك لغرض تطوير  بصياغةليبدأ القسم نشاطه  2015ايار  24في 
وتحسين العمليات واالليات واالجراءات المتبعة فيه وادخال مفاهيم واساليب االدارة الحديثة باعتبارها 

وركيزة اساسية لالقتصاد  النقديةولكون البنك يمثل واجهة العراق  ساس مهم لديناميكية العمل فيها
، وجب التطوير والتحسين المستمر مثااًل يحتذى من قبل سائر مؤسسات الدولة العراقيةو  الوطني

  .للعمليات واالنشطة الداخلية للبنك بما يصب في الصالح العام
 

 سياسة القسم

 القسمرؤية  .1

 االرتقاء بجودة االداء بما يحقق التميز والتنمية المستدامة.   

 رسالة القسم .2

ارساء معايير الجودة الشاملة في كافة تشكيالت البنك وتوعية العاملين بأهميتها وتطبيقها                             
 .وتطويرها

 قيم القسم .3
 األداء.المهنية في  -
 العمل بروح الفريق. -
 في العمل.القدوة  -
 االبداع واالبتكار. -
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 ماهداف القس .4
 ونظم العمل الداخلية وفقًا لمواصفات الجودة الشاملة. إلجراءاتالتحسين المستمر  -
 تطوير وتنفيذ نظام ادارة والتقييم المؤسسي. -
 البنك.ترسيخ مفاهيم ادارة الجودة الشاملة لدى العاملين في  -
 بما العاملة الكوادر تأهيل خالل من والعاملين للبنك العام االداء مستوى لرفع الستراتيجية الخطة ادارة -

 .البنك احتياجات يالئم
 القسم مبادئ عمل .5

والتي تهدف الى التحسين المستمر لألداء على المدى  يعمل القسم وفق مبادئ إدارة الجودة الشاملة
 الطويل من خالل التركيز على المستفيدين وهي كاالتي:

: هو ضمان استمرار تقديم خدمات سريعة وخالية من األخطاء تلبي احتياجات الزبونالتركيز على  .1
 الزبون ومتطلباته.

: إزالة كافة الحواجز اإلدارية بين اإلدارات وفتح قنوات اتصال متعددة وتبادل مشاركة العاملين .2
 المعلومات بين مختلف الموظفين في كافة المستويات االدارية. 

ركة اإلدارة العليا المستمرين عن طريق توفير الموارد الالزمة ووضع الشخص دعم ومشا القيادة: .3
 المناسب في المكان المناسب وتدريب جميع الموظفين وتحفيزهم 

دارتها كمنظومة عمل متماسكة تتألف من مجموعة عمليات  منهجية العمليات: .4 النظر إلى المؤسسة وا 
 متفاعلة ومرتبطة مع بعضها البعض

: اتخاذ القرارات على أساس الحقائق والبيانات اإلحصائية واستخدام مقاييس على األدلة بناء القرار .5
 ومؤشرات لقياس األداء 

التحسين المستمر لجودة الخدمات واألنشطة االدارية لمواكبة التغير في احتياجات الزبون  التحسين: .6
 والتكنولوجيا والظروف االقتصادية.

رة تسعى اإلدارة من خاللها تعزيز العالقة المتبادلة بين الموردين هي عملية مستم إدارة العالقات: .7
 وللمجتمع.والشركاء لزيادة القدرة غلى ايجاد الفائدة لكل منهما 
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 الشاملة والتطوير المؤسسي إدارة الجودةلهيكل التنظيمي لقسم ا .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعبة تقييم األداء 

 والتطوير المؤسسي

شعبة التخطيط 

 ستراتيجيال

األنظمة  شعبة

 والمعايير

دارة الجودة الشاملة إقسم 

 والتطوير المؤسسي

 المحافظ
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 :يتشكل القسم من ثالثة شعب هي

  والمعايير:شعبة األنظمة  .1
في وادلة العمل والسياسات اإلجراءات  ومراجعة وتوثيق دادالمهام الخاصة بإع هذه الشعبة تتولى

 المتطلبات الضرورية للحصول على شهادات االعتماد العالمية الصادرة منالبنك وكذلك تهيئة 
مراجعة إضافة لتولي المهام الخاصة باعتماد الهيكل التنظيمي و  BSIو ISOمؤسسات مثل 

م ياقإضافة ل ك المختلفةدوائر البنالى تطوير النماذج واالستمارات لإضافة  الوظيفي،الوصف 
الشخصية بما يخدم البنك المركزي بتوجيه من عداد البحوث والدراسات والمبادرات إموظفي القسم ب

مهام شعبة األنظمة والمعايير وتتوضح ادناه  .تخصصه العلمي والعملياإلدارة العليا كاًل حسب 
 :بشكل تفصيلي

في البنك اجراء عمليات الرقابة والمراجعة الداخلية على جميع االجراءات واآلليات المتبعة . 1.1
المركزي والتحقق من كافة السجالت والوثائق االلكترونية والورقية وعلى اإلعمال المكلف بها كل 

 موظف وحسب موقعه ودرجته الوظيفية واتخاذ الالزم عند وجود اي خروقات في النظام

 المهنية ( والسالمةISO 9001التخطيط والعمل للحصول على شهادات الجودة ). 2.1
((OHSAS 18001  و( البيئةISO 14001 وغيرها من الشهادات القياسية العالمية من )

 .المنظمات او الهيئات المرخصة والمعترف بها عالمياً 

عرض سير العمل عن جميع اإلعمال والمبادرات التي يقترحها وينفذها قسم ادارة الجودة . 3.1
لغرض اعتمادها من اإلدارة  الشاملة والتطوير المؤسسي وايجاد الحلول المطلوبة ألي معوقات

 العليا.

 .ت الدولية لدوائر البنك المختلفةاقامة ورش عمل تخصصية وتدريبية في المواصفا .4.1
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تتولى مهام اعداد ومتابعة الخطة الستراتيجية ومستويات التنفيذ  شعبة التخطيط الستراتيجي: .2
 البنك تسهل من عملية تنفيذ األهداف.المتعلقة بها ووضع اليات لدوائر شاكل موتحديد وتحليل ال
 :بشكل تفصيلي التخطيط الستراتيجيمهام شعبة وتتوضح ادناه 

المشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية البعيدة المدى للبنك المركزي وبالتنسيق مع . 1.2
الداخلية ، مع األخذ بنظر االعتبار رؤية ورسالة واهداف البنك المركزي والمتغيرات الدوائر

 .والخارجية والجهود الموجهة لتخصيص الموارد واستخدامها وتحديد مجاالت التميز والتطوير

المشاركة في اعداد الخطة السنوية المتضمنة خطط وتشكيالت البنك المركزي، وتعد . 2.2
الخطة السنوية في ضوء اهداف الخطة االستراتيجية بعيدة المدى ونتائج تنفيذ الخطط السابقة 

 وما أفرز عنها من منجزات ودروس.

السنوية وتحديد معايير ومؤشرات لتقييم نتائج  خطط التشغيلاعداد برنامج لمتابعة تنفيذ . 3.2
 وترفع تقارير دورية بنتائج التنفيذ والتقييم. التنفيذ

 .اعداد ورش عمل لدوائر البنك كافة حول اليات تطبيق الخطة الستراتيجية. 4.2

 
معايير تقييم االداء  تتولى تقييم تطوير وتطبيق األداء والتطوير المؤسسي:شعبة تقييم  .3

، كما (EFQMالمؤسسي في دوائر البنك وذلك وفقًاللمعايير والتجارب الدولية ومنها نموذج )
 تقييم مهام شعبةوتتوضح ادناه  تعمل الشعبة على تطوير معايير تقييم االداء الفردي للعاملين.

 :بشكل تفصيليالمؤسسي  والتطوير األداء

وضع ارشادات واليات تنفيذ معايير تقييم االداء المؤسسي وتطوير النماذج التفصيلية بكل . 1.3
هذه اقامة الورش والبرامج التدريبية للدوائر حول تطبيق و  الممارسات الدولية. ألفضلمحور وفقًا 

 معايير.ال
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ي دوائر البنك والعمل على حل المعوقات متابعة تطبيق معايير تقييم االداء المؤسسي ف. 2.3
 التي قد تصاحب التطبيق.

 ألفضلالعمل المطبقة في دوائر البنك وفقًا  بإجراءاتاعداد نماذج القياس والتقييم الخاصة . 3.3
 المعايير والممارسات الدولية ذات العالقة.

في  هامتابعة تطبيقو  ة.تطوير دليل مصفوفة الكفاءة والنماذج القياسية لدوائر البنك كاف. 4.3
 الدوائر والعمل على حل المعوقات التي قد تصاحب التطبيق

 تطبيق نموذج تقييم االداء الفردي للعاملين في دوائر البنك كافة.. 5.3

البنك  والمتعاملين فيتصميم واجراء استبيانات إحصائية لتقييم مستوى رضا العاملين . 6.3
وتشخيص مواطن الضعف في بيئة العمل وتقييم هذا البيانات بشكل دوري منظم ونسبة تأثيرها 

 على عمل واجراءات البنك.

  

وتعمل كل الشعب وفق اسلوب فرق العمل وتحت اشراف وتوجيه مباشر من قبل إدارة القسم ليتم 
دارة المسؤول وما تم تحقيقه من انجازات وما  عضاء كل فريق من واجهه أتقييم أسلوب وا 

 صعوبات وتحديات.


