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لرؤيةجديدةأطروصياغةالتطوراتمواكبةفياإلسهاماجلمن

وفقلىعالعمللبيئةناجحمستقبلاستدامةنحوالعراقي،المركزيالبنك

ممارساتالألفضلوفقا ًمتانةذاتمعاييرولبناءالحديث،العالممتغيرات

سعىيوالمتميزة،الرائدةالبنوكفيالمطبقةالحديثةوالمعاييرالدولية

وتحسينالتطوراتأحدثلمواكبةالشاملةالجودةإدارةقسمتشكيل

ائردوعملطبيعةمعينسجمبمامستمرةبصورةالعملإجراءاتوتبسيط

.لهالموضوعةاالستراتيجيةالخططوفقعلىكافةالبنك
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لىإافةباإلضدائرةكلمهامفيهيوضحالمركزيالبنكلدىمعتمدداخلينظاموجودمنالتأكد

الوظيفيوالوصفوالواجباتوالمسؤولياتالمهاماساسهعلىتبنىمعتمدتنظيميهيكلوجود

وظيفةلكل

اليباألسأحدثوتطبيقالبنك،فيالمتبعةواإلجراءاتواآللياتاألنظمةوتحسينتطوير

علىتبنىتيوالالموظفينلدىوالمهاراتالكفاءةوزيادةلتحسينالقياسيةالعالميةوالمواصفات

.(المتبعةالعملإجراءاتدليل)المؤسسيواألداءوالكفاءةوالشفافيةالعدالةأساس

الدوائر،عمبالتنسيقالمركزيللبنكالمدىالبعيدةاالستراتيجيةالخطةإعدادفيالمشاركة

رجيةوالخاالداخليةوالمتغيراتالمركزيالبنكوأهدافورسالةرؤيةاالعتباربنظرواألخذ

رلتطويوالمبادرةالتميزمجاالتوتحديدواستخدامهاالمواردلتخصيصالموجهةوالجهود

.المركزيالبنكبعملالعالقةذاتالجهاتجميعمعوالتكاملاالرتباطعالقات

الخطةوتعدالمركزي،البنكوتشكيالتخططالمتضمنةالسنويةالخطةإعدادفيالمشاركة

السابقةنواتالسخططتنفيذونتائجالمدىبعيدةاالستراتيجيةالخطةأهدافضوءفيالسنوية
.ودروسمنجزاتمنعنهاأفرزوما

ورفعالتنفيذجنتائلتقييمومؤشراتمعاييروتحديدالسنويةالخطةتنفيذلمتابعةبرنامجعدادإ
.والتقييمالتنفيذبنتائجدوريةتقارير

4

مصفوفةلودليالفردياألداءتقييمآلياتوتطويرسنويبشكلالمؤسسياألداءتقييمجراءإ

.الكفاءة
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لدوليةااإلداريةالنظمفيالمطلوبةوالوثائقاإلجراءاتعلىالداخليةالمراجعةعملياتجراءإ

OHSASالمهنيةوالسالمةالصحةادارةونظام9001ISOالجودةإدارةنظام)مثل 18001

ISOاالعمالواستمرارية وإعدادالمركزيالبنكوفروعدوائرفيالمطبقة(الخ..22301

.اإلدارةمجلسإلىورفعهابذلكالالزمةالتقارير

قياسيةالالشهاداتمنوغيرهاوالبيئةالمهنيةوالسالمةالجودةشهاداتعلىوالحصولالبحث

.عالميا ًبهاالمعترفالمرخصةالهيئاتأوالمنظماتمنالعالمية

املةالشالجودةإدارةوتنفذهاتقترحهاالتيوالمبادراتاألعمالجميععنالعملسيرعرض

.لياالعاإلدارةمناعتمادهالغرضمعوقاتأليالمطلوبةالحلولوبيانالمؤسسيوالتطوير

دوريبشكلالبياناتهذهوتقييمالمتعاونينرضامستوىلتحديدإحصائيةاستبياناتجراءإ

.البنكوإجراءاتعملعلىتأثيرهاونسبةالعملمخاطروتقليلمنظم

الدوليةةالمنظمعنالصادرةالدوليةالمواصفاتعلىوتدريبيةتخصصيةعملورشتنفيذ

.المؤسسيوالتقييماالستراتيجيوالتخطيطللتقييس

5
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شهاداتىعلوالحصولالدولياالعتمادجهاتباختيارالخاصةوالتوصياتاالستشاراتتقديم

ISOالمعاييربيقتطالىالساعيةالدوائرمعاستراتيجيا  شريكا  ويكونالمركزيالبنكفي

,BSI)مثلوالمعاييرللتقييسالدوليةالمنظماتعنالصادرةالدولية ISO)وغيرها.



مدير القسم

شعبة تقييم االداء 

والتطوير المؤسسي

شعبة التخطيط 

االستراتيجي

شعبة االنظمة 

والمعايير

حيثمهاماللطبيعةوفقا  (مصفوفيهيكل)المزدوجالعملأسلوباعتمادتمالقسممهاموتنوعلتعددنظرا  

ستثنائيةاالالمهاماماواالستراتيجية،السنويةالقسمعملخطةوفقمسبقا  المحددةالمهامتنفيذالشعبتتولى

المعرفةلتبادلةباإلضافلألداءممكنمستوىاعلىتحقيقلضمانوذلكالعملفرقبنظامتنفيذهافيتموالتطويرية

الجديدةارةاإلدمفاهيموترسيخالجماعيوالعملالتعاونروحوإشاعةبينهممافياالندماجوتعزيزالموظفينبين

.عاليةبموضوعيةبهالمنوطةالمهاملتنفيذالقسممنهاينطلقصلبةقاعدةلتكوين

الرصينةةالعالميواألنظمةالمعاييربتطبيقالخاصةالمهامتتولى:والمعاييراألنظمةشعبة:اوال

عنلصادرةاالعالميةاالعتمادشهاداتعلىللحصولالضروريةالمتطلباتتهيئةوكذلكالبنكفي

ومراجعةالتنظيميالهيكلباعتمادالخاصةالمهاملتوليإضافةBSIوISOمثلمؤسسات

.مختلفةالالبنكدوائرفيواالستماراتالنماذجتطويرإلىإضافةالوظيفي،والوصفاإلجراءات

التنفيذمستوياتواالستراتيجيةالخطةومتابعةإعدادمهامتتولى:االستراتيجيالتخطيطشعبة:ثانيا  

.بهاالمتعلقةالمشاكلوتحليلوتحديد

فيمتبعةالالعملاجراءاتودراسةتقييمتتولى:المؤسسيوالتطويراألداءتقييمشعبة:ثالثا  

دوليةالالمحاسبـةمعاييروفقعلىوتطويرهاواالداريوالرقابيالماليالنشاطذاتالمديريات

.((EFQMاألوروبيالتميزونموذجالدوليةالتدقيقومعايير

أسلوبمتقييبعدهاليتمالقسمإدارةوتوجيهإشرافتحتالمتعددةوالفرقالشعبمنكلوتعمل

.وتحدياتصعوباتمنفريقكلأعضاءواجههوماإنجازاتمنتحقيقهتموماالمسؤولوإدارة
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لشموليةالضمانوادواتهاالجودةإدارةفيمهنيةدوليةوشهاداتمتنوعةتخصصاتفيوالبكالوريوسالماجستيرشهاداتعلىحاصلةشابةكوادرعلىالقسميحتوي

-:أدناهفيمبينكماالقسممهاموإنجازالعراقيالمركزيالبنكعملياتبجميعالمعرفية
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ماجستير وبكالوريوس إدارة الجودة الشاملة ) 1

ماجستير وبكالوريوس إدارة أعمال ) 2

ماجستير نظم معلومات إدارية ) 3

ماجستير محاسبة ) 4

دبلوم عاٍل في تخطيط استراتيجي) 5

دبلوم عاٍل في علوم الحاسبات ) 6



ISO 9001:2015الحصول على شهادة 1)

8

فووي مجووال  ISO9001:2015شووهادةالبنووك المركووزي العراقووي علووى حصووول 

راجعوة تطووير وم)فوي مبوادرة مهاموه االسوتراتيجية المتمثلوة إدارة النقد كجزء من 

الصوووحة ، ISO 9001دارة الجوووودةإنظموووة أبحسوووب المتبعوووة العمووول إجوووراءات 

 ISO 22310)واستمرارية األعمال ISO 45001والسالمة المهنية 

الكفاءةمصفوفة دليل ( 2

اءة الخاصوة لمصوفوفة الكفوكافوة البنوك نماذج  قياسية على مستوى دوائور تطوير  

قبول مون نوك البالنمواذج كافوة لودوائر مراجعوة بتحديد االحتياجات التدريبية حيث تمت 

يوول، والتحلالتوودريب والوصووف قسووم / قسووم إدارة الجووودة الشوواملة والوودائرة اإلداريووة 

.الكفاءة بمراحله األخيرةدليل مصفوفة عداد إحاليا  في مستمر العمل 



منحلهيئاتالعامةالمتطلبات–المطابقةتقييم)((ISO17024:2012الدوليةالمواصفة-

.(لألفرادالشهادة

المواصفةمتطلباتبحسبالمصرفيةالدراساتمركزتأهيلعلىالعمل

(فرادلألالشهادةمنحلهيئاتالعامةالمتطلبات–المطابقةتقييم((ISO17024:2012الدولية

ةالخطضمنإدراجهاليتمالمؤسسيوالتطويرالشاملةالجودةإدارةقسممعبالتنسيق

ملوالعالتأهيل،خطةووضعدراسةبإعدادالشروعللقسمليتسنى2019لعاماالستراتيجية

.EFQMمنهجيةوفقعلى

المواصفات التي تم حصول الموافقات عليها والتي هي في طور اإلعداد واإلنجاز والعمل بها ( 3

(.المهنيةالصحة والسالمة نظام إدارة  (OHSAS 18001:2007) (الدولية المواصفة -

اسةالدرفيالواردةالتوصياتتنفيذبضرورةالمركزيللبنكالعليااإلدارةوجهت

وفقلىعالعراقيالمركزيالبنكفيالمهنيةوالسالمةالصحةإدارةواقعتقييم)الموسومة

الدوليةالمواصفةإلصدارونظرا ً،(OHSAS18001:2007)الدوليةالمواصفةمتطلبات

ISO ىعلبالعملالقسمقامالمهنيةوالسالمةالصحةإدارةبنظامالخاصة45001:2018

راءاتإجتوثيقالمهنية،والسالمةالصحةوأهدافسياسة)المواصفةهذهمتطلباتتنفيذ

السالمةوالصحةقسممعبالتنسيق(التدريبوخطةالمواصفةتطبيقخطةوإعدادالعمل،

.البنكهذافيالمهنية

مركزيالالبنكفياالمتثالمراقبمكتبعملوإجراءاتسياساتدليلبإعدادالشروعتم

االمتثالإدارةنظامISO19600:2014الدوليةالمواصفةإرشاداتوفقعلىالعراقي

.2019عامفيالمكتبلتأهيلالبنكفياالستراتيجيةالخطةضمنمبادرةوجعلها

9

ISOالمواصفة الدولية - 19600: .(االمتثالإدارةنظام)((2014



( (ISO 22301:2012األعمالالدولية الخاصة بنظام استمرارية المواصفة -

ت المواصووفة التنسوويق مووع دوائوور البنووك بعوود تشووكيل فريووق للعموول علووى تهيئووة متطلبووا

الووى دوائوورصوودار إعموام إالبنوك، وتووم فووي األعمووال ووضوع خطووة شوواملة السوتمرارية 

واألقسوام ئر لتحديود العمليوات الحرجوة للودوابالمحافظوة المرتبطوة واألقسام البنك كافة 

ترتووب الماألثوور وتحديوود طوووار  تتطلووب االسووتمرارية بالعموول عنوود حوودو  حالووة التوي 

ري وجوواواألقسووام الوودوائر تسوولم إجابووات وتووم و األنشووطة، أاألعمووال علووى توقووف تلووك 

.تحقيق متطلبات المعيارالعمل على 

ق وفووالرشوووة علووى تطبيووق متطلبووات الحوود موون أهميووة )دراسووة بعنوووان تووم إعووداد 

لغوور  ( البنووك المركووزي العراقوويفووي  ISO 37001:2016المواصووفة الدوليووة 

هووذا النظووام ومووا هووي المنووافع فووي حووال تطبيقووه وتقووديم أهميووة الوقوووف علووى موودى 

ن المخالفوات عواإلبوال  سياسوة وإعوداد المقترحات والتوصيات الكفيلة بتنفيذ النظوام 

.أعاله خطة تطبيق المواصفة مع إعداد 

10

( (ISO 37001:2016المواصفة الدولية الخاصة بنظام مكافحة الفساد والرشوة -



(  الخطة االستراتيجية) تقارير القسم ( 4

.(العامينالمديرينلمجلسالتقديميالعر إعدادمع)،2017لعاماالستراتيجيةللخطةالسنويالتقرير-

المديرينلمجلستقديميعر إعدادمع)،2018االستراتيجيةالخطةلمتابعةاألولالفصلتقريرإعداد-

.(العامين

تقديميعر إعدادمع)،2018لعاماالستراتيجيةالخطةلمتابعةوالرابعوالثالثالثانيتقريرالفصلإعداد-

.(العامينالمديرينلمجلس

التقدمنسبووضعالعالقة،ذاتالبنكدوائرمعالتقدممتابعةخاللمن)الحكوميالبرنامجتقريرإعداد-

(الوزراءلمجلسالعامةاألمانةالوزراء،رئيسمكتبالمعنية،الجهاتإلىوإرسالها

:اآلتيةالخطواتخاللمناالستراتيجيةالخطةمتابعةآلياتتطوير-

.االستراتيجيةالمبادراتمتابعةاستمارةتحديث•

.االستراتيجيةالمبادراتوحذفإلضافةخاصةاستماراتاستحدا •

.االستراتيجيةالخطةأهدافلمتابعةإحصائيوبرنامجبياناتقاعدةإنشاء•

11
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إعداد خطة تهيئة فرع البصرة( 4

سووام ببوواقي دوائوور واقكافووة ومسوواواته االرتقوواء بواقووع الفوورع علووى الصووعد موون أجوول 

توم ، 2020-2016للبنك المركوزي العراقوي االستراتيجية للخطة وفقا  البنك المركزي 

رة إداقسووم وبإسووناد وموووظفي الفوورع إدارة جهووود بتضووافر خطووة لتطوووير الفوورع إعووداد 

تنجوز بشوكل ، علوى أن 2018بتنفيذ اهدافها خالل سونة الشاملة، وتمت المباشرة الجودة 

.2019كامل خالل سنة 

الوظيفيالوصف ( 5

لجنةريقطعنالبنكلدوائرالفنيالدعمتقديمتمالوظيفي،الوصفدليلإعدادبهدف

التعاونبالعملهذاإجراءوتماالدارية،لدائرةلالعاممديرالالسيدبرئاسةالوظيفيالوصف

.2019عامفيالدليلإنجازوالمتوقعالقسمإدارةمع

اإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةمكتبإجراءاتتوثيقعلىالعمل(6

علىبناء  وتوثيقهاالعملبسيرالخاصةاإلجراءاتوكتابةمكتبعمالأمراجعةتمت

اعدادبوهة،المشالمعامالتعنالبالغاتتلقي)تتضمنالتيالمحافظنائبالسيدتوجيهات

لنشاطالسنويالتقريرالدولية،بااللتزاماتلإليفاءالعراقبجمهوريةالخاصالمتابعةتقرير

علىةاإلجابالبيانات،قاعدةإدارة،اإلرهابيينأموالتجميدلجنةقراراتمتابعةالمكتب،

.(ريبيةالتدالدوراتإعدادالدولية،للمنظماتانضمامطلبالمعلومات،تبادلاالستبيانات،
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مجموعة دبي للجودةعضوية ( 7

عوام المودير الالجوودة والودائرة االداريوة برئاسوة السويد إدارة مون قسوم عضواء وفد مكون من أشارك 

:وقد تم ما يأتياالدارية االجتماع السنوي لمجموعة دبي للجودة في دبي لدائرة ل

.شهادة العضوية للبنك المركزيتسليم -

EFQMمتطلبوات تطبيوق نمووذج ومناقشوة EFQMلمنظموة اإلقليموي موع مودير المكتوب االجتمواع -

.2025-2021تطبيقها في البنك باالتساق مع الخطة االستراتيجية القادمة وإمكانية 

EFQM.برنامج المقارنات المرجعية مع مجموعة دبي للجودة ومنظمة تفعيل -

إدارة الجودة في المصارفتشكيالت ( 8

استرشاديهوتعليماتمستقبال  المصرفيالقطاعفيالجودةإلدارةتشكيالتبشأندراسةإعداد

فيلةالشامالجودةإدارةمجالفيالتوعيةعلىالعملوتمالجودة،إدارةفياستشاريينالختيار

.المصرفيالقطاع



اإلدارةمجلساجتماعاتإدارةنظام(9

السيدموافقةاستحصالوتماإلدارة،مجلساجتماعاتإدارةنظامإعدادتم

.عليهللمصادقةالبنكدارةإمجلسعلىعرضهليتمالمحافظ

علياالواالدارةالقيادةعنوالمتعاملينالموظفينرضااستبانةنموذجإعداد(10

لعليااواإلدارةالقيادةعنوالمتعاملينالموظفينرضااستبانةنموذجعدادإتم

فيكالبنوأقسامدوائرعلىويطبقنيسانشهرخاللالبصرةفرععلىوطبق

معواالتساقالفنيةاإلجراءاتاستكمالحينإلى،2019عامخاللالمركز

.االستباناتبإعدادالوزراءلمجلسالعامةاألمانةإجراءات

مراجعة مخرج ( 11

رفالمصافيالمعلوماتبتقنيةالخاصالحوكمةدليلمسودةمراجعةتمت

إلىالوصوللغر واالتصاالت،المعلوماتتقنيةدائرةقبلمنالمرسل

راقبةمدائرةقبلمنالمعدالحوكمةدليلمعبدورهيتكاملالذيالنهائيالمخرج

.الصيرفة
14
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المخاطرإدارة ( 13

جوودول يبووينلتعزيووز وتكاموول إطووار التعوواون مووع دوائوور البنووك المركووزي وأقسووامه، تووم إعووداد 

لكوول التخفيووفإجووراءات المخوواطر المحتملووة الخاصووة بالقسووم مووع نسووب االحتماليووة واألثوور ووضووع 

خارجيوة خطر، باإلضافة إلوى طبيعوة عمول القسوم وارتباطوه بالجهوات الداخليوة وعالقتوه بالجهوات ال

.بالتنسيق مع قسم إدارة المخاطر

خاليا األزمة( 14

موة العاتوجيهوات األمانوة الوى اشوارة المخواطر وإدارة الجوودة إدارة تشكيل فريوق مون قسوم تم 

.2018/8/27والمؤرخ في 29721/الوزراء لكتابهم المرقم بالعدد خلمجلس 

2019لسنةالسنويةالخطة(15

لةالمفعغيروالمهامالمفعلةالمهامتضمنتالتيللقسم2019لعامتشخيصيةخطةإعدادتم

.الوظيفياالحتياجبيانمع2019لعامالمقترحةوالمهام
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الخارجيةالمشاركات ( 16

لحلالجودةإدارةأدوات)الموسومةالورشةفيعملبورقتيالقسمشارك

.لوسطىاالتقنيةالجامعة/اإلداريةالتقنيةالكليةفياقيمتالتي(العملمشكالت

ة في الجودأدوات الممارسات باستخدام بعض أفضل تطبيق : األولى العمل ورقة -

(.فنرعالء آالء & يحيى كاظم دانية )البنك لحل مشكالت العمل 

كأداة من ادوات هندسة األعمال واعادة swotاستخدام نموذج : العمل الثانية ورقة -

(.  أسعد هاشمخولة & محمد اصغر آية )الجودة للتحسين المستمر 

األعمال الخارجية( 17

اتالجامعمعالتعاونمبدأمنانطالقا  الصيفيالتدريبطلبةمهاراتتطوير-

والكليةواالقتصاداإلدارةكلية/بغدادجامعةمنطلبةبتدريبالقسمقاموالكليات

.بغداد/االداريةالتقنية

البنكلموظفي(الجودةدارةإنظمأساسيات)بعنواندوراتسلسةبإقامةالقسمقام-

رابطةوفيالمصرفية،الدراساتمركزفيالمصرفيوالقطاعالمركزي

.الخاصةالمصارف



مهارات الموظفينتطوير (  18

:اآلتيةوالندواتالعملوورشالدوراتإقامةتمتخبرتهموزيادةالقسمموظفيمهاراتتطويرلغرض

المواصفةوفقعلىالعراقيالمصرفيالقطاعفياألعمالاستمراريةإدارةوتفسيرشرح)ورشة•

.العراقفيالخاصةالمصارفرابطةقبلمنالمقدمة((ISO22301:2012الدولية

.عراقيالالمركزيالبنكفيوالماليالنقدياالستقرارقسمإدارةقبلمنالمقدمة(المالياالستقرار)دورة•

.(العملةبيعنافذةحولدراسةفيالعراقيالمركزيللبنكاالجنبياالحتياطي)ندوة•

معتعاونبالالشاملةالجودةإدارةقسمقبلمنالمقدمة(االستراتيجيةواإلدارةاالستراتيجيالتخطيط)دورة•

.المصرفيةالدارساتمركز

إدارةقسممنمتدربا 13ً)متدربا 15ًعددISO9001:2018الجودةإدارةنظامعلىمدققينرئيسدورة•

.(البصرةفرع/العراقيالمركزيالبنكفيالجودةإدارةشعبةمنمتدرب2والجودة

الجودةإلدارةاألوروبيةالمنظمةعنصادرةمعتمدداخليمقيّمشهادةعلى(القسمموظفيمن7)حصول•

EFQM.

(8-2018/10/12)للمدة(االستباناتوتنفيذتصميم)الموسومةالتدريبيةالدورة•

.((ICBSالمحاسبيالنظامالتدريبيةالدورة•

.(المصرفيةالمخاطرإدارة)التدريبيةالدورة•

FATF.لجنةوتوصياتاإلرهابوتمويلاألموالغسلمكافحةفيالتدريبيةالدورة•

.المصرفيالقطاعفيالمؤسسيالتحول•
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