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لرؤيةجديدةأطروصياغةالتطوراتمواكبةفياإلسهاماجلمن

وفقلىعالعمللبيئةناجحمستقبلاستدامةنحوالعراقي،المركزيالبنك

ممارساتالألفضلوفقا ًمتانةذاتمعاييرولبناءالحديث،العالممتغيرات

سعىيوالمتميزة،الرائدةالبنوكفيالمطبقةالحديثةوالمعاييرالدولية

وتحسينالتطوراتأحدثلمواكبةالشاملةالجودةإدارةقسمتشكيل

ائردوعملطبيعةمعينسجمبمامستمرةبصورةالعملإجراءاتوتبسيط

.الشاملةالجودةومعاييرالستراتيجيةالخططوفقعلىكافةالبنك
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افةباإلضدائرةكلمهامفيهيوضحالمركزيالبنكلدىمعتمدداخلينظاموجودمنالتأكد

وصفوالوالواجباتوالمسؤولياتالمهاماساسهعلىتبنىمعتمدتنظيميهيكلوجودلىإ

وظيفةلكلالوظيفي

اليباألسأحدثوتطبيقالبنك،فيالمتبعةواإلجراءاتواآللياتاألنظمةوتحسينتطوير

تبنىتيوالالموظفينلدىوالمهاراتالكفاءةوزيادةلتحسينالقياسيةالعالميةوالمواصفات

.(ةالمتبعالعملإجراءاتدليل)المؤسسيواألداءوالكفاءةوالشفافيةالعدالةأساسعلى

الدوائر،معبالتنسيقالمركزيللبنكالمدىالبعيدةالستراتيجيةالخطةإعدادفيالمشاركة

يةوالخارجالداخليةوالمتغيراتالمركزيالبنكوأهدافورسالةرؤيةاالعتباربنظرواألخذ

رلتطويوالمبادرةالتميزمجاالتوتحديدواستخدامهاالمواردلتخصيصالموجهةوالجهود

.المركزيالبنكبعملالعالقةذاتالجهاتجميعمعوالتكاملاالرتباطعالقات

لخطةاوتعدالمركزي،البنكوتشكيالتخططالمتضمنةالسنويةالخطةإعدادفيالمشاركة

نواتالسخططتنفيذونتائجالمدىبعيدةاالستراتيجيةالخطةأهدافضوءفيالسنوية

.ودروسمنجزاتمنعنهاأفرزوماالسابقة

ورفعالتنفيذجنتائلتقييمومؤشراتمعاييروتحديدالسنويةالخطةتنفيذلمتابعةبرنامجعدادإ

.والتقييمالتنفيذبنتائجدوريةتقارير

مصفوفةلودليالفردياألداءتقييمآلياتوتطويرسنويبشكلالمؤسسياألداءتقييمجراءإ

.الكفاءة
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لدوليةااإلداريةالنظمفيالمطلوبةوالوثائقاإلجراءاتعلىالداخليةالمراجعةعملياتجراءإ

ISOالمهنيةوالسالمةالصحةادارةونظام9001ISOالجودةإدارةنظام)مثل 45001

ISOاالعمالواستمرارية وإعدادالمركزيالبنكوفروعدوائرفيالمطبقة(الخ..22301

.اإلدارةمجلسإلىورفعهابذلكالالزمةالتقارير

قياسيةالالشهاداتمنوغيرهاوالبيئةالمهنيةوالسالمةالجودةشهاداتعلىوالحصولالبحث

.عالميا ًبهاالمعترفالمرخصةالهيئاتأوالمنظماتمنالعالمية

املةالشالجودةإدارةوتنفذهاتقترحهاالتيوالمبادراتاألعمالجميععنالعملسيرعرض

.لياالعاإلدارةمناعتمادهالغرضمعوقاتأليالمطلوبةالحلولوبيانالمؤسسيوالتطوير

دوريبشكلالبياناتهذهوتقييمالمتعاونينرضامستوىلتحديدإحصائيةاستبياناتجراءإ

.البنكوإجراءاتعملعلىتأثيرهاونسبةالعملمخاطروتقليلمنظم

الدوليةةالمنظمعنالصادرةالدوليةالمواصفاتعلىوتدريبيةتخصصيةعملورشتنفيذ

.المؤسسيوالتقييماالستراتيجيوالتخطيطللتقييس

5

12
شهاداتىعلوالحصولالدولياالعتمادجهاتباختيارالخاصةوالتوصياتاالستشاراتتقديم

ISOالمعاييربيقتطالىالساعيةالدوائرمعاستراتيجيا ًشريكا ًويكونالمركزيالبنكفي

,BSI)مثلوالمعاييرللتقييسالدوليةالمنظماتعنالصادرةالدولية ISO)وغيرها.
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مدير 

القسم

الشعبة 
االدارية

شعبة تقييم 

األداء 

والتطوير 

المؤسسي

شعبة 

التخطيط 

االستراتيجي

شعبة 
األنظمة 
والمعايير

تتولىحيثالمهاملطبيعةوفقا ً(مصفوفيهيكل)المزدوجالعملأسلوباعتمادتمالقسممهاموتنوعلتعددنظرا ً

فيتموالتطويريةةاالستثنائيالمهاماماواالستراتيجية،السنويةالقسمعملخطةوفقمسبقا ًالمحددةالمهامتنفيذالشعب

الموظفينبينالمعرفةلتبادلباإلضافةلألداءممكنمستوىاعلىتحقيقلضمانوذلكالعملفرقبنظامتنفيذها

قاعدةلتكوينالجديدةاإلدارةمفاهيموترسيخالجماعيوالعملالتعاونروحوإشاعةبينهممافياالندماجوتعزيز

.عاليةبموضوعيةبهالمنوطةالمهاملتنفيذالقسممنهاينطلقصلبة

وكذلكالبنكفيالرصينةالعالميةواألنظمةالمعاييربتطبيقالخاصةالمهامتتولى:والمعاييراألنظمةشعبة:اوال

BSIوISOمثلمؤسساتعنالصادرةالعالميةاالعتمادشهاداتعلىللحصولالضروريةالمتطلباتتهيئة

إلىافةإضالوظيفي،والوصفاإلجراءاتومراجعةالتنظيميالهيكلوتحديثبتعديلالخاصةالمهاملتوليإضافة

.المختلفةالبنكدوائرفيواالستماراتالنماذجتطوير

وتحديدالتنفيذياتومستواالستراتيجيةالخطةومتابعةإعدادمهامتتولى:االستراتيجيالتخطيطشعبة:ثانيا  

.بهاالمتعلقةالمشاكلوتحليل

المديرياتفيالمتبعةالعملاجراءاتودراسةتقييمتتولى:المؤسسيوالتطويراألداءتقييمشعبة:ثالثا  

.بنكالفيعليهامتفقوماليةإداريةمعاييروفقعلىوتطويرهاواالداريوالرقابيالماليالنشاطذات

وإدارةأسلوبتقييمبعدهاليتمالقسمإدارةوتوجيهإشرافتحتالمتعددةوالفرقالشعبمنكلوتعمل

.وتحدياتصعوباتمنفريقكلأعضاءواجههوماإنجازاتمنتحقيقهتموماالمسؤول

النظاميفالبياناتوإدخال(والواردالصادر)البريدإدارةمهامالشعبةهذهتتولى:اإلداريةالشعبة:رابعا  

.لهاالمخصص
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لشموليةالضمانوادواتهاالجودةإدارةفيمهنيةدوليةوشهاداتمتنوعةتخصصاتفيوالبكالوريوسالماجستيرشهاداتعلىحاصلةشابةكوادرعلىالقسميحتوي

-:أدناهفيمبينكماالقسممهاموإنجازالعراقيالمركزيالبنكعملياتبجميعالمعرفية

7

ماجستير وبكالوريوس إدارة الجودة الشاملة 1)

ماجستير وبكالوريوس إدارة أعمال 2)

ماجستير نظم معلومات إدارية 3)

دبلوم عاٍل في تخطيط استراتيجي4)

دبلوم عاٍل في علوم الحاسبات 5)

بكالوريوس تمويل ومصارف6)
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اعالقطفياألقسامدمجبخصوصشاملتحليليملخصاعداد(2

عينةتتضمنوالتيالصيرفةمراقبةدائرةالىواحالتهاالمصرفي

.مصرف36من

الحدوديةوالمنافذ الكماركأتمته 1)

تمثيل لكماركاوتحليلدراسةفريقعضويةفيالجودةإدارةقسممدير-أ

.الوزراءلمجلسالعامةاالمانةقبلمنوالمشكلالحدوديةوالمنافذ

قامت معاييروفقالعملاجراءاتودراسةخطةبأعدادالقسمإدارة-ب

.الجودة

تقديم لكماركلالشاملاالعمالتحليلبدراسةوالمتمثلالنهائيالمخرج-ت

بلقمناالتمتةألغراضرسميا ًاعتمادهاتموالتيالحدوديةوالمنافذ

.الوزراءلمجلسالعامةواالمانةالحدوديةالمنافذهيئةرئيس
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JPقبلمنمنظمةافتراضيةعملورشةحضور(3 .morganموضوعحول

(ISO20022)

التعاون العلمي(4

البنكبينملةالشاالجودةوإدارةاالداريةالعلومفيوالتطبيقياالكاديميللتكاملتعزيزا ً-

الكلية/ىالوسطالتقنيةالجامعة/العلميوالبحثالعاليالتعليمووزارةالعراقيالمركزي

فيالكليةيفالمحاضراتالقاءعلىالقسمفيالعلياالشهاداتأصحابقام،االداريةالتقنية

.عامبشكلواالدارةالجودةادارةنظامتخصمواضيع

اتتطبيقواخرالبنكمنجزاتلنشرالقسمدورمنانطالقا:جامعيةعملورشإقامة-

يفالمقامةالعلميةالندوةفيعملورقةالجودةادارةقسممديرقدمومواصفاتهاالجودة

وفقالعمالااستمرارية)وبعنوانبغداد/االداريةالتنقيةالكلية/الوسطىالتقنيةالجامعة

االحديومفي(العراقيالمركزيالبنكوتجربةISO22301:2012الدوليةالمواصفة

.االلكترونيةZOOMمنصةوعلى28/6/2020الموافق



منحلهيئاتالعامةالمتطلبات–المطابقةتقييم)((ISO17024:2012الدوليةالمواصفة-

.(لألفرادالشهادة

((ISO17024:2012الدوليةالمواصفةمتطلباتبحسبالمصرفيةالدراساتمركزتأهيلعلىالعمل-

الشاملةودةالجإدارةقسممعبالتنسيق(لألفرادالشهادةمنحلهيئاتالعامةالمتطلبات–المطابقةتقييم

-:يليماعملتمالمؤسسي،والتطوير

العواالطالمواصفةمتطلباتمعمطابقتهومدىالمصرفيةالدراساتبمركزالخاصالقانونمراجعة-

لكتمعالمرجعيةالمقارنةواجراءوتجاربهمخبراتهممنلالستفادةومفاتحتهمالدولتجاربعلى

الجهات

.التطبيقمناألولىالمرحلةلتكونتدريبيةبرامج(6)باختيارالتطبيقمجالتحديدتم-

اطبةمخوتمتالدراساتبمركزالخاصالقانونتعديلعلىالمركزإدارةمجلسموافقةاستحصالتم-

.الرأيلبيانالقانونيةالدائرة

:  المواصفات الدولية التي تم حصول الموافقات عليها والتي هي في طور العمل(  5
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(. (ISO 22301:2012األعمالالدولية الخاصة بنظام استمرارية المواصفة -

أثيرًاالعماالًلتلاكًقامًالقسمًبالتنسيقًمعًدوائرًواقساامًالبناكًفايًتحديادًالعمليااتًالحرجاةًبعادًالقياامًبتحليالًتا

ةًكماًتامًالعملياتًوإدارةًاستمراريةًاالعمالًمتضمنةًالعملياتًالطارئةًالمحتملةًوإجراءاتًالتعاملًمعًكلًحال

عنًتحديدًالموقعًالبدي لًواالحتياجااتًتشكيلًفرقًالطوارئًواستمراريةًاالعمالًوتعيينًمديرًالطوارئًفضالً 

.الالزمةًللعملًفيًالموقعًالبديل

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

البنكلهذاعلياالاإلدارةموافقةاستحصالبعدإداريةهيئةتشكيلوتمالمواصفةتطبيقسيناريوهاتاعدادتم

تماعاجمحضرواعدادواهميتهابالمواصفةالتعريفيةالورشةومسودةبالهيئةالخاصةالمهاممسودةواعداد

.المواصفةهذهتطبيقعلىالعمللبدءالمهمةالمتطلباتووضعللجنة
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شهادةلتجديدسنويةالالمراجعةاجراءاتانجازتمالعراقي،المركزيالبنكفيالجودةإدارةمعاييرتطبيقفياالستدامةلتحقيقالمبذولةللجهوداستكماال ً-

لوالمتمثالتطبيقمجالعلىالخارجيالتدقيقعملياتاتمامبعدسنوات3لمدةوالنافذةISO9001:2015الدوليةالمواصفةوفقعلىالجودةإدارةنظام

التطبيققيقوتحاستيفاءوبعدوالخزائناالصدارودائرةالشاملةالجودةإدارةقسممعالمجالهذافيوالمتخصصةالمانحةالشركةقبلمنالنقدبإدارة

.للشهادةالتجديدالبنكمنحتمالدوليالنظاملمتطلباتالكامل

الدوليةالمعاييرشركةعنالصادر(ISO9001:2015)الدوليةالمواصفةلمعاييروامتثاال ًالخارجيالمدققتقريرالىاستنادا ًالجودةضمانوحدةتشكيل-

.والخزائناإلصداردائرةفيالجودةنظمإلدارة

(ISO9001:2015)الدوليةالمواصفةمتطلباتوفقالمركزيالبنكفيالنقدبإدارةالمتمثلالتطبيقمجالعلىالداخليةالمراجعةبتنفيذالقسمقام-

العملاتإجراءتحديثعلىالعملوجرىالتطويريةالمالحظاتالمراجعةتقريرواظهروالخزائناإلصداردائرةفيالجودةضمانوحدةمعبالتنسيق

.التقريرفيالواردةالمالحظاتوفقوالمسؤولياتوالمهام

قيامالىاضافةتينمنفصلفترتينعلىداخليةمراجعةعمليتياجراءبعداعالهالشهادةتجديداجراءاتبتنفيذالتواليعلىالثانيوللعامالقسمقام-

بنجاحتكللتوالتيالجودةفريقمعZOOMمنصةعلىجرىاجتماعخاللمنالكاملبشكلهالنظامبتدقيق(للشهادةالمانحةالجهة)الداخليالمراجع

.جديدلعامالشهادةتجديدجهود

((ISO9001:2015الدولية الخاصة بنظام ادارة الجودة المواصفة -
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( :الستراتيجيةالخطة ) تقارير القسم (  6

واالنكليزيةالعربيةباللغتين2019لعامالستراتيجيةللخطةالسنويالتقريروتوزيعاكمال-

.البنكوفروعالدوائرإنجازاتجمع-

:الىوارسالها2020لعامالستراتيجيةللخطةالفصليةالتقاريرواعدادطباعة-

.وفروعهكافةالبنكدوائر

.الماليةاللجنةرئاسة/النوابمجلس

.االقتصاديةاللجنةرئاسة/النوابمجلس

.االمينمكتب/الوزراءلمجلسالعامةاالمانة

.االرهابوتمويلاالموالغسلمكافحةمكتب

المسودةواكمال(2023-2021)للخطةكافةالبنكوفروعواقسامدوائرمنالمقترحةاألهدافجمع-

.الجديدةللخطةاألولى

.(2023-2021)المستقبليةالستراتيجيةللخطةالتحليليةالدراسةحولالدوائرإجاباتتحليل-



.الوزاريالبرنامجفيالبنكنشاطحولالوزراءلمجلسالعامةاألمانةمعالمتابعة-

الكليةللمبادراتاحصاءاتعملخاللمناالستراتيجيةالخطةمبادراتعنشاملموقفاعداد-

لغايةالمستمرةوالمبادراتالمحذوفةوالمبادراتالمؤجلةضمنهامنالمنجزةوالمبادرات

31/12/2020.
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DQGمجموعة دبي للجودة (  7

القسمرفدو،المنظمةمعالمشتركوالتعاونلالستفادةللجودةدبيمجموعةفيالبنكعضويةتجديدتم

..التدريبمجالفيجديدهومابكل

2020لسنةالسنويةالخطة(8

مورواألوالتدريبالكوادرمنالمختلفةاالحتياجاتوتحديدبهالخاصةالخطةبأعدادالقسمقام

.فقراتهاتنفيذعلىالعملوجارالقسمفيالمعتمدةالمهاملتحليلوفقا ًاللوجستية

والوزاريالحكوميالبرنامج(9

ريقالفعلىلعرضهاالحكوميالبرنامجبمشاريعالخاصةالموضوعيةواالدلةاالولياتجميعتجهيز

إدارةقسممديرالسيدخاللمنوالمتابعةالوزراءلمجلسالعامةاالمانةقبلمنالميدانيةبالزياراتالمكلف

برنامجباليتعلقبماالوزراءلمجلسالعامةاألمانةمعوالتنسيقاالرتباطعضوبمهاموالمكلفالجودة

.الحكومي
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البنكلدوائرواالجراءاتالسياساتادلةتحديث(10

مسؤوليات،مهام،عملادلة،وثائق،إجراءات)اإلداريةاألنظمةفيالتغييرإدارةاجراءإعدادتم-

دوائرعلىوتعميمهواعتماده(الجودةإدارةنظاموكفاءةعملعلىيؤثرانممكنتغييرواي،وصالحيات

منكبيرعددلاالجراءتطبيقوكيفيةالتغييرإدارةحولتوعيةورشةبتقديمالقسموقامبهللعملالبنك

بكافةسمالقبتزويدكافةالبنكواقسامدوائرالىتعميماصداربعدالمسرحقاعةفيالبنكهذاموظفي

بتحديثقسمالقامبالدوائر،الخاصةواجراءاتالسياساتوادلةالتنظيميالهيكلعلىوالتغيراتالتعديالت

أيالرألبداءالهيكلةلجنةالىورفعهاالدوائرلبعضالتعديالتواجراءواإلجراءاتالسياساتادلة

.الحقا ًواالعتماد

تقييم األداء الذاتي لوظيفة االمتثال(  11

ةًاالمتث الًم نًع دةًقامًالقسمًببناءًنموذجًتقييمًذاتيًلوظيفةًاالمتثالًحيثًيساعدًهذاًالنظامًعلىًتقييمًوظيف 

لتقي يمًمحاورًوجوانبًوًعلىًوفقًالقوانينًوالتعليمات،ًوهناكًثالثًجه اتًرئيس يةًتك ونًمس ؤولةًع نًاج راءًا

مراق بًاإلدارةًالعلياًللبن ك،ًأعض اءًمكت بًمراق بًاالمتث ال،ًال دوائرًواالقس امًذاتًالعالق ةًبعم لًمكت ب: )وهي

(.االمتثال
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استماراتترميز(12

ISOالدوليةالمواصفةفي(7.5)البندعلىبناءً  االستماراتمنمجموعةترميزتم(التوثيق)9001

وفرعاالت،واالتصالمعلوماتتقنيةووالخزائناإلصدار)التاليةالدوائرفيمعينةعملياتتوثقالتي

الصيغةمارةاالستتحملحيثاكسلبرنامجوفقالتوثيقألغراضالترميزويتمالسنة،لهذه(البصرة

.السابقةاالستماراتعلىيعتمدمعينتسلسلعلىوتحصل-QMS-OP))التالية

(المرشحين لمنصبي معاون مدير عام وخبير)اعداد معايير اختيار القادة (  13

موقعًالختبارًواجراءًالمفاضلةًبينًالمرشحينًضمنًمعاييرًالجودةًالمهنيةًوالشخصيةًوبحسبًال

.الوظيفي

(NeoBanks)الرقمنةاالطار العام لمصارف (14

وكذلكًتحديدالرقمنةعملًالقسمًعلىًالتعرفًمنًخاللًالدراسةًعلىًماهيةًواهميةًومزاياًمصارفً

.مصارفمعوقاتًعملهاًفيًالعراقًبشكلًاوليًوتحديدًالتوجهاتًالمستقبليةًالمحتملةًلهذاًالنوعًمنًال
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