البنك المركزي العراقي
قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي

التقرير السنوي لعام
2019

من اجل اإلسهام في مواكبة التطورات وصياغة أطر جديدة لرؤية البنك المركزي العراقي ،نحو استدامة مستقبل ناجح لبيئة العمل على وف ق
متغيرات العالم الحديث ،ولبناء معايير ذات متانة وفقاً ألفضل الممارسات الدولية والمعايير الحديثة المطبقة في البنوك الرائدة والمتميزة ،يسعى تشكيل

قسم إدارة الجودة الشاملة لمواكبة أحدث التطورات وتحسين وتبسيط إجراءات العمل بصورة مستمرة بما ينسجم مع طبيعة عمل دوائر البنك ك افة على
وفق الخطط االستراتيجية الموضوعة له.
 )1دليل مصفوفة الكفاءة
االشرافً وتطويرًنماذجًقياسيةًعلىًمستوىًدوائررًالبنركًكافرةًحيرثًترمًمراجعرةًمصركوفةًالككراءةًلردوائرًالبنركًكافرةًمرنًقبرلًالردائرةًاالداريرةًوبراألخ

قسرمًالتردري ًوالوصرفً

والتحليلًلتأكيدًعلىًوجودًدوراتًللمهاراتًالتيًتمًتحديدهاًفيًمصكوفاتًالدوائرًالعملًمستمرًلجميعًالدوائرًنسبةًاألنجاز ً%100وحالياًفيًمرحلةًاالعتماد.

 )2الوصف الوظيفي
تم اعداد بطاقات الوصف الوظيكي لدوائر البنك المركزي كافة ،واعداد دليل الوصف الوظيكي وتمت المصادقة علية من قبل مجلس اإلدارة.
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 )3المواصفات الدولية التي تم حصول الموافقات عليها والتي هي في طور اإلعداد واإلنجاز والعمل بها:
 المواصفة الدولية )( )ISO17024:2012تقييم المطابقة – المتطلبات العامة لهيئات منح الشهادة لألفراد).العمل على تأهيل مركز الدراسات المصرفية بحس

متطلبات المواصكة الدولية ) )ISO17024:2012تقييم المطابقة – المتطلبات العامة

لهيئات منح الشهادة لألفراد) بالتنسيق مع قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي ،تم عمل ما يلي-:

 -مراجعة القانون الخا

بمركز الدراسات المصرفية ومدى مطابقته مع متطلبات المواصكة السعي لالطالع على تجار

الدول ومكاتحتهم

لالستكادة من خبراتهم وتجاربهم واجراء المقارنة المرجعية مع تلك الجهات.
 تم تحديد مجال التطبيق باختيار ( )6برامج تدريبية لتكون المرحلة األولى من التجريبية للتطبيق. -مخاطبة الدائرة القانونية بخصو

تعديل القانون الخا

بمركز الدراسات لبيان الرأي ،تم دراسة اعداد مسودة للقانون الجديد من قبل

مركز الدراسات المصرفية/قسم االستشارات ،تم مخاطبة الدوائر ذات العالقة واعداد المناهج العلمية لغرض تحديد المكردات.
 المواصفة الدولية للصحة والسالمة المهنية (.)ISO45001:2018 تم إعداد تقرير عن (تحديد وقياس مدى االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية وتعليمات العمل الخاصة بالصحة والسالمة المهنية فيالبنك المركزي العراقي
 تم إعداد خطة اخالء وحماية الموارد وفق متطلبات المواصكة بالتنسيق مع قسم الصحة والسالمة وتم تحديد متطلبات تشكيل فرقالطوارئ الواردة في الخطة من دوائر واقسام البنك كافة ليتم تدريبها من خالل إجراء ممارسات لحاالت طوارئ افتراضية .مع العرض
بتغيير مكان تطبيق المواصكة ليشمل التطبيق الكامل في البناية الجديدة للبنك بدالً من الحالية.
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 المواصفة الدولية الخاصة بنظام استمرارية األعمال ).)ISO 22301:2012التنسيق مع دوائر البنك بعد تشكيل فريق للعمل على تهيئة متطلبات المواصكة ووضع خطة شاملة الستمرارية االعمال في البنك وتم اصدار تعميم الى
دوائر البنك كافة واالقسام المرتبطة بالسيد المحافظ لتحديد العمليات الحرجة للدوائر واالقسام والتي تتطل
وتحديد االثر المترت

االستمرارية بالعمل عند حدوث حالة طوارئ

على توقف تلك االعمال او االنشطة وتم استالم اجابات الدوائر واالقسام وجار العمل على تحليل بيئة العمل وتوثيق اإلجراءات

الخاصة بالعمليات الحرجة للدوائر المعنية والقيام بإكمال مسودة تحليل تأثر االعمال للعمليات الحرجة التي تم تحديدها مسبقاً مع دوائر واقسام البنك
وانهاء المرحلة االخيرة من تحليل تأثر االعمال والتي تم من خاللها حصر العمليات الرئيسية للبنك والتي تكون اكثر اهمية واالعلى تأثير على البنك في

حال توقكها لضمان استمرارها عند وضع الخطة الخاصة باستمرارية االعمال ووضع مسودة اهداف استمرارية االعمال في البنك المركزي العراقي.

 المواصفة الدولية الخاصة بنظام مكافحة الفساد والرشوة ))ISO 37001:2016تم اعداد سيناريوهات تطبيق المواصكة وتم تشكيل هيئة إدارية بعد استحصال موافقة اإلدارة العليا في البنك واعداد مسودة المهام الخاصة بالهيئة
ومسودة ورشة تعريكية بالمواصكة واهميتها واعداد محضر اجتماع للجنة ووضع المتطلبات المهمة ليتم استحصال موافقة االدارة العليا عليها
واستحصال موافقة االدارة العليا على توفير متطلبات بدء العمل وتحديد المتطلبات المادية الالزمة لتطبيق هذه المواصكة.
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 المواصفة الدولية الخاصة بنظام ادارة الجودة ))ISO9001:2015 قام القسم بتنكيذ المراجعة الداخلية على مجال التطبيق المتمثل بإدارة النقد في البنك المركزي وفق متطلبات المواصكة الدولية ( )ISO9001:2015بالتنسيقمع وحدة ضمان الجودة في دائرة اإلصدار والخزائن واظهر تقرير المراجعة وجود حاالت عدم مطابقة وتحديد اإلجراءات التصحيحية لمعالجة تلك الحاالت

وجرى العمل على تحديث إجراءات العمل والمهام والمسؤوليات وفق المالحظات الواردة في التقرير.
 تشكيل وحدة ضمان الجودة استناداً الى تقرير المدقق الخارجي وامتثاالً لمعايير المواصكة الدولية ( )ISO9001:2015الصادر عن شركة المعايير الدوليةإلدارة نظم الجودة في دائرة اإلصدار والخزائن.
 استكماالً للجهود المبذولة لتحقيق االستدامة في تطبيق معايير إدارة الجودة في البنك المركزي العراقي ،تم انجاز اجراءات المراجعة السنوية لتجديد شهادةنظام إدارة الجودة على وفق المواصكة الدولية  ISO9001:2015والمعتمدة لمدة  3سنوات بعد اتمام عمليات التدقيق الخارجي على مجال التطبيق والمتمثل
بإدارة النقد من قبل الشركة المانحة والمتخصصة في هذا المجال مع قسم إدارة الجودة الشاملة ودائرة االصدار والخزائن وبعد استيكاء وتحقيق التطبيق

الكامل لمتطلبات النظام الدولي تم منح البنك التجديد للشهادة.
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 ) 4تقارير القسم ( الخطة االستراتيجية ) :
 طباعة واعداد التقرير الفصلي الرابع لمبادرات الخطة االستراتيجية لعام .2018 طباعة واعداد التقرير السنوي لعام  2018لمبادرات الخطة االستراتيجية. -تحرررديثًاسرررتمارةًمتابعرررةًالمبرررادراتًاالسرررتراتيجية ً،اسرررتحداثًاسرررتماراتًألضرررافهًوحرررذفًالمبرررادرات

االستراتيجيةً،انشاءًقاعدةًبياناتًوبرنرامجًلمتابعرةًالخطرةًاالسرتراتيجيةً،اعردادًبرنرامجًاحصرائيًعرنًمتابعرةً
اهدافًالخطةًً،اعدادًومتابعةًوإصدارًتقريرًنتائجًمتابعةًتطويرًفرعًالبصرةًً،اعدادًتقريرًبنتائجًالبرنرامجً
الحكوميًللكصلًاألولًً،متابعةًمبادراتًالبنكًضمنًخطةًالتنميةًالوطنية.
 تشكيلًفريقًعملًلبناءًاالطارًالعامًللخطةًاالستراتيجيةً 2023-2021وتمًاعردادًمحضررًاجتمراعًنروق ًفيهًاالطارًالعامًللخطةًوتمًالمصادقةًعليهًمنًقبلًالسيدًنائ ًالمحافظ.
االطالع على الخطط االستراتيجية لبنوك المركزية العربية واالجنبية لغرض اجراء مقارنة مرجعية فينكس المجال.

اعداد موقف شامل عن مبادرات الخطة االستراتيجية من خالل عمل احصاءات للمبادرات الكليةوالمبادرات المنجزة من ضمنها المؤجلة والمبادرات المحذوفة والمبادرات المستمرة لغاية .31/3/2019
 -ترجمة التقرير السنوي للخطة االستراتيجية لعام  2018الى اللغة االنكليزية وارساله الى المكت

االعالمي

لغرض الطباعة.
متابعة مبادرات خطة التنمية الوطنية الخمسية التي اعدت من قبل وزارة التخطيط لغرض ترحيل البيانات
والمبادرات ضمن قواعد البيانات الخطة االستراتيجية.
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 طباعة واعداد التقرير الفصلي االول للخطة االستراتيجية لعام : 2019اعرردادًمحضرررًاجتمرراعًلبنرراءًاالطررارًالعررامًللخطررةًاالسررتراتيجيةً 2023-2021اذًتررمًالخررروجًبعرردةًتوصررياتًومصادقةًالسيدًالمحافظ.
 تحررديثًالموقررفًالشرراملًعررنًمبررادراتًالخطررةًاالسررتراتيجيةًمررنًخرراللًعمررلًاحصرراءاتًللمبررادراتًالكليررةوالمبادراتًالمنجزةًمنًضمنهاًالمبادراتًالمؤجلةًوالمحذوفةًوالمستمرةًلغايةً.31/8/2019
 تزويرردًالشرررعبةًبمؤشرررراتًخطررةًالتنميرررةًالخمسررريةًمررنًدائررررةًاالحصررراءًواالبحرراثًلغررررضًتوحيررردًالبيانررراتًوالمبادراتًضمنًقواعدًبياناتًالخطةًاالستراتيجية.
 طباعة واعداد تقرير الفصل الثاني للخطة االستراتيجية لعام : 2019 اعدادًتقريرًالكصلًالثالثًللبرنامجًالحكوميًعلىًتقدمًالمبادراتًالخاصةًبالبرنامجًوارسالهًالىًاالمانةًالعامةًلمجلسًالوزراء.
 متابعةًتنكيذًمبادراتًخطةًتطويرًفرعًالبصرةًواربيلً. تدري ًمنسقيًفرعًاربيلًعلىًكيكيةًمتابعةًتنكيذًمبادراتًالخطةًاالستراتيجيةً. تحررديثًالموقررفًالشرراملًعررنًمبررادراتًالخطررةًاالسررتراتيجيةًمررنًخرراللًعمررلًاحصرراءاتًللمبررادراتًالكليررةوالمبادراتًالمنجزةًمنًضمنهاًالمبادراتًالمؤجلةًوالمحذوفةًوالمستمرةًلغايةً.30/9/2019
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 طباعة واعداد تقرير الفصل الثالث للخطة االستراتيجية لعام  2019وارساله الى -: اعرردادًتقريرررًالكصررلًالرابررعًللبرنررامجًالحكرروميًعلررىًتقرردمًالمبررادراتًالخاصررةًبالبرنررامجًوارسررالهًالرىًاالمانررةًالعامةًلمجلسًالوزراء.
 -متابعةًتنكيذًمبادراتًخطةًتطويرًفرعًالبصرةًواربيلًألعدادًالتقريرًالخا

ًبهاً.

 العملًعلىًاعدادًمسودةًدراسةًلبناءًاالطارًالعامًللخطةًاالستراتيجيةً(.)2023-2021 اعدادًدراسةًمقارنةًمعًالبلدانًالعربيةًواالجنبيةًعنًالخططًاالستراتيجيةًًواعدادًعرضًتقديميًللدراسةً -اعدادًالتقريرًالخا

ًبمتابعةًًتنكيذًمبادراتًفرعيًاربيلًوالبصرةً.

 العملًعلىًاعدادًالتقريرًالسنويً.2019 العملًعلىًاعدادًالتقريرًالكصلًالرابع. اعدادًالجدولًالتكصيليًللمبادراتًوتحليلًاالجاباتًالواردةًمنًالدوائرً. -عمررلًاسررتمارةًاختيررارًمبررادراتًالخطررةًاالسررتراتيجيةًالقادمررةًذاتًالرمررزً) )QMS-F120لألعرروامً(-2021

.ً)2023
 -اصدارًاعمامًالىًالدوائرًكافةًبخصو
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ًاالنجازاتًلعامً.2019

 )5توعية ودعم القطاع المصرفي في مجال إدارة الجودة
قام القسم بإصدار تعميم للمصارف كافة بعد ورود العديد من االستكسارات حول االليات الكنية
والتعاقد مع شركات التأهيل والتدقيق وتعرض بعض المصارف لعمليات نص

واحتيال من قبل بعض

الشركات للتنسيق والمساعدة من خالل التحقق من رصانة شركات التأهيل ومنح الشهادات الخاصة

بأنظمة الجودة قبل التعاقد وإقامة ور

تخصصية توعوية وتقديم االستشارات في مجال إدارة الجودة.

 )6تفعيل إدارة الجودة في الفروع
تنكيذا لخطة القسم لسنة  2019واستكماال لجهود إرساء مبادئ إدارة الجودة في فروع هذا البنك قام
وفد من القسم بزيارة فرع أربيل والقيام باألعمال االتية:
القيام بزيارة توعوية لنشر ثقافة الجودة لموظكي الكرع وكذلك التأكد من مطابقة الهيكل ودليلالسياسات واالجراءات في الكرع
 عقد ورشة تعريكية عن آليات التخطيط االستراتيجي وبناء االهداف ومتابعة نسبة اإلنجاز تحليل البيئة الداخلية وفق مصكوفة  SWOTوتحديد األهداف بناءً على نتائج التحليل. وضع مسودة خطة لتطوير الكرع.منسقي الكرع على آليات متابعة تنكيذ الخطة.

 -تدري
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 )7مجموعة دبي للجودة DQG
تمًتجديدًعضويةًالبنكًفيًمجموعةًدبيً للجودةًلالستكادةًوالتعاونًالمشتركًمعًالمنظمةً،وًرفدًالقسمًبكلًماًهوًجديدًفيًمجالًالتدري .

 )8هيكل ومهام مكتب السيد المحافظ
تمًتحديثًهيكلًومهامًمكت ًالسيدًالمحافظًبماًيتناس ًمعًمتطلباتًالعملًالحاليةًوتمًرفعهًالستحصالًالموافقاتًاصولياًثمًاحالتهًالىًلجنةًالهيكلةًللمصادقةًعلىًالدليل.

 )9تحديث ادلة السياسات واالجراءات لدوائر البنك
تمًإعدادًاجراءًإدارةًالتغييرًفيًاألنظمةًاإلداريةً( إجراءاتًً،وثائقًً،ادلةًعمرلًً،مهرامًً،مسرؤولياتًوصرالحياتًً،وايًتغييررًممكرنًانًيرؤثرًعلرىًعمرلًوككراءةًنظرامًإدارةًالجرودةً)ً
واعتمادهًوتعميمهًعلىًدوائرًالبنكًللعملًبهًوقامًالقسمًبتقديمًورشةًتوعيةًحولًإدارةًالتغييرًوكيكيةًتطبيقًاالجراءًلعددًكبيرًمنًمروظكي هرذاًالبنركًفريًقاعرةًالمسرروًوترمًإعردادًادلرةً
سياساتًوإجراءاتًلقسمًإدارةًالجودةًالشاملةًوكلًمنً(قسمًإدارةًالمخاطرً،واالستقرارًالنقديًوالمالي)ًواعتمادهاًًواحالتهًمنًقبرلًلجنرةًالهيكلرةًليرتمًالمصرادقةًعليهراًمرن قبرلًمجلرسً
االدارةًوًتوثيقًإجراءاتًقسمًاإلحصاءًواألبحاثًلكرعًالبصرة.
 بعدًاصدارًتعميمًالىًدوائرًواقسامًالبنكًكافةًبتزويدًالقسمًبكافةًالتعديالتًوالتغيراتًعلىًالهيكلًالتنظيميًوادلةًالسياساتًواجراءاتًالخاصةًبالدوائرًً،ترمًالعمرلًعلرىًدراسرةًهرذهًالتغيراتًوًاجراءًالتعديالتًلبعضًالدوائرًواحالتهاًالىًلجنةًالهيكلةًألبداءًالرأيًللمصادقةًعليها.

 )10استبيان رضا الموظفين عن مطعم البنك المركزي
تمًاعدادًنموذجًاوليًالستمارةًقياسًرضاًالموظكينًعنًالمطعمًوحس ًمعاييرًجودةًالخدمةًالمتضمنة( -ً:االعتماديةً،االستجابةً،الضمانً،العنايةًواالهتمامً،المظهرًالخارجي).

 )11نظام إدارة اجتماعات مجلس اإلدارة
تم اعداد نظام إدارة اجتماعات مجلس اإلدارة ،وتم اعتماده من قبل مجلس االدارة بعد اجراء التعديالت عليه حسب توجيه اعضاء المجلس ليتم العمل به.
 )12استبيان رضا الموظفين

بنااء علا ورةاة العمال التاي اقامتالااا االماناة العاماة لمجلاس الاو راء باناوض اسااتبيان رجاا الماور ين لجميا دوا ار والمؤسساات الكووميااة ،تام االنتالااء مان عملياة تو يا وجما
استمارات االستبيان لجمي مور ي البنك المركزي الر يسي وفروعه كافة ،وتم ادخالالا وتكليلالا واخراج النتا ج النالا ية لالا ،واعداد التقريار لبياان النتاا ج والمالحظاات حاوك كال مكاور
وعرجه عل االدارة العليا لتدرج مقترحات المور ين عل ةول إجراءات وتعليمات داخلية.
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 )13المنظمة األوروبية إلدارة الجودة EFQM
تم تنميم ثالث مشاري لتن يذها لتطبيق نظام  EFQMوبالتنسيق م وباستشارة منظمة
 )EFQM) Middle East Dubaiفي البنك المركزي وهذه المشاري هي:
 مشروع تطوير نظام األداء االستثماري. تأهيل مركز الدراسات المنرفية لمنح ةالادات معتمدة لألفراد. -وج خطة الستمرار عمل األنظمة التقنية في البنك.

 )14نظام إدارة رضا المتعاملين ،خارطة المتعاملين
تم اعاداد نظاام إدارة رجاا المتعااملين باالساتناد علا المواصا تين الادوليتين (ISO10004-

 ،)ISO10002ويوجح نظام متعاملي البنك المركزي كافة ونقاط التماس االساساية ما الادوا ر
المعنياااة وبلنااا نسااابة االنجاااا ( ،)%100فاااي طاااور عرجاااه علااا اإلدارة العلياااا فاااي البناااك
المركزي.
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 )15مشروع تطوير نظام التقييم االستثماري
تم المباةرة بتطوير نظام تقييم األداء االستثماري وذلك من خالك االتي:
 مراجعة التقرير السنوي ألداء مااطر االحتياطيات األجنبية للبنك المركزي العراقي .2018 دراسة النتا ج الااصة بمؤةر ادوات االداء االستثماري. وج خطة لتن يذ عملية تطوير االداء االستثماري. تم عقد اجتماعات م ر يس واعضاء اللجنة لمعرفة سير العمل وفق الاطة الموجوعة وتوقيتات العمل. تم اعداد تقرير نتا ج تكليل االدوات االستثمارية. تم جم بيانات الااصة بمؤةر نسب تنطية االحتياطي. -تم عقد اجتماع م ةركة  RAMPبانوض االةتراك.

 موافقة اللجنة العليا لالستثمار عل المضي بالترتيبات الال مة ألنشاء العالقة واالستثمار في برنامجاالحتياطيات  RAMPالتاب للبنك الدولي في 1/8/2019
 تم عقد اجتماع ممثلي البرنامج في  27/9/2019في االمارات العربية المتكدة ،نتج عنالا مقررات مالمةوسيقوم ممثلي البرنامج بأكمل الترتيبات االدارية والقانونية وارساك وثيقة الترتيبات المالية الال مة
لتوقيعالا من هذا البنك.
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 )16تقيم االداء الفردي
تم اعداد نموذج لنظام تقييم االداء ال ردي ،وتم ارساك النموذج للدا رة االدارية وتم الموافقة
عل النموذج لنرض اعتماده في البنك.

 )17برنامج طرح األفكار
تم اعداد برنامج طرو االفكار من خالل االطالع على كثير من الجهات الخارجية التي لها
صلة بهذا الموضوع ،اذ تم العمل على بناء نظام اولي يتضمن فقرات خاصة بموضوع طرو
االفكار ونموذج استمارة تضم بيانات متكاملة عن الككرة المطروحة وحاليا في طور اكمال

العمل عليه.

 )18الخطة السنوية لسنة 2019
قام القسم بأعداد الخطة الخاصة به وتحديد االحتياجات المختلكة من الكوادر والتدري
واألمور اللوجستية وفقاً لتحليل المهام المعتمدة في القسم وجار العمل على تنكيذ فقراتها.
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 )19اعداد معايير اختيار القادة (المرشحين لمنصبي معاون مدير عام وخبير)
تم اعداد ماطط االستبداك ،والمعايير الااصة باختيار المرةكين لمننبي (معاون مدير عام  ،خبير) وتم
عرجالا عل الدا رة القانونية ودا رة التدقيق الداخلي لنرض اعتماد المعايير الختيار مرةكين من قبل الدوا ر

للمناصب اعاله من قبل لجنة التعيينات والترفيعات بر اسة السيد نا ب المكافظ ،اذا تم اكماك النموذج النالا ي
لمعايير اختيار القادة بعد إتمام المراجعات الضرورية من قبل الجالات ذات النلة وتم اعتماده من قبل السيد
مدير عام الدا رة االدارية للعمل بموجبه من قبل لجنة التعينات والترفيعات بر اسة السيد النا ب المكترم

 )20بحوث ودراسات
تم اعداد اجابة علمية لمركز الدراسات المنرفية الااض بجوانب بكثية (استبانات) تتعلق بالتاطيط
االستراتيجي.

 )21البرنامج الحكومي
تجاليااز جمي ا االوليااات واالدلااة الموجااوعية الااصااة بمشاااري البرنااامج الكوااومي لعرجااالا عل ا ال ريااق
المولف بالزيارات الميدانية من قبل االمانة العامة لمجلس الو راء عند تكديد مواعيد الزيارات الميدانية.
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 )22التعاون العلمي
تعزيزا للتوامل االكاديمي والتطبيقي في العلوم االدارية وإدارة الجودة الشاملة بين البنك المركزي
العراقي وو ارة التعليم العالي والبك العلمي /الجامعة التقنية الوسط  /الولية التقنية االدارية  ،قام القسم
بترةيح مكاجرين أللقاء المكاجرات في الولية في مواجي تاص نظام ادارة الجودة واالدارة بشول
عام.

 )23المشاركات الخارجية
المشاركة بندوة (التميز المؤسساي وفاق نماوذج التمياز األورباي  )EFQMحيا تام اعاداد ورقاة عمال
بعنااوان (رحلااة التميااز المؤسسااي فااي البنااك المركاازي العراقااي /معااايير التميااز االوربيااة الن اادرة عاان
 )EFQMمن قبل مدير قسم إدارة الجودة السيد حسين رةك والسيدة سارة عبدالقادر ( ر يس مالحظاين)،
والمقامة في كلية التقنية اإلدارية /الجامعة الوسط

 )24األعمال الخارجية
تدريب كوادر فرع اربيل عل دورة االدارة الوسط من قبل السيد اوس رياض مكمد  -ر يس

مالحظين لل ترة من  15/12/2019لناية .19/12/2019

14

