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األسواق و المنافسين

1992ها بين عام من المصارف القديمة الى المتوسطة والتي تم تأسيسالمصارف التجارية المحلية تعتبر كافة المصارف ضمن الفئة •

2011ولغاية 

مليار دينار عراقي 300مليار و 105يتراوح راس مال هذه المصارف بين •

ف وضبط النفقات ضمن الفئة الحالية والتي تتركز أولوياتها في ترتيب االوضاع الداخلية للمصرمصرف االقليم التجاري ينافس •

جديدة في السوق والتوسع العامودي مع إطالق خدمات ومنتجات, والرقابة الداخلية باإلضافة الى استكمال تطبيق المتطلبات الرقابية

المحلي

اسم المصرفالرقم

رأس المال 

بماليين )

(الدينار

سنة 

العمل/التأسيس

250,0001992بغداد1

250,0001992التجاري العراقي2

250,0001993الشرق األوسط العراقي لالستثمار3

250,0001993االستثمار العراقي4

1993يةتحت التصفالبصرة الدولي لالستثمار5

300,0001994لالستثمارالمتحد6

250,0001995األهلي العراقي7

250,0001998االئتمان العراقي8

150,0001198دار السالم لالستثمار9

250,0001999مصرف بابل10

250,0001999والتمويلاالقتصاد لالستثمارمصرف11

250,0002000سومر التجاري12

اسم المصرفالرقم

رأس المال 

بماليين )

(الدينار

سنة 

العمل/التأسيس

300,0002000الخليج التجاري13

105,0722000الوركاء لالستثمار والتمويل14

252,5002001الموصل للتنمية واالستثمار15

300,0002004الشمال للتمويل واالستثمار16

252,0002004االتحاد العراقي17

250,0002005أشور الدولي لالستثمار18

250,0002006المنصور لالستثمار19

264,0002006عبر العراق20

250,0002007اإلقليم التجاري21

250,0002008الهدى22

265,0002009أربيل لالستثمار والتمويل23

250,0002011يللالستثمار والتموالتنمية الدولي24

المصارف التجارية المحلية
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ي قائمة المصارف العاملة ف–األسواق و المنافسين 

العراق
المصارف الحكومية

العمل/سنة التأسيس(بماليين الدينار)رأس المال اسم المصرفالرقم

126,0001941مصرف الرافدين1

50,0001988الرشيد2

175,0001941الصناعي3

100,6001935الزراعي التعاوني4

50,0001948العقاري5

2,750,0002004العراقي للتجارة6
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األسواق و المنافسين

اسم المصرفالرقم

رأس المال 

بماليين )

(الدينار

سنة 

العمل/التأسيس

250,0002018تمويلالمستشار االسالمي لألستثمار وال1

100,0002020يل الناسك االسالمي لإلستثمار والتمو2

100,0002016العالم األسالمي3

250,0002016الجنوب  االسالمي 4

5
الوفاق الدولي االسالمي  لالستثمار

(الرواحل سابقا) والتمويل 
160,0002016

250,0002016العربية المتحدة االسالمي 6

7
نور العراق األسالمي لالستثمار 

والتمويل
250,0002016

8
زين العراق األسالمي لإلستثمار 

والتمويل
250,0002016

100,0002016الدولي األسالمي9

250,0002017ثمارللتمويل واالستالقابض األسالمي10

اسم المصرفالرقم

رأس المال 

بماليين )

(الدينار

سنة 

العمل/التأسيس

250,0002017لالستثمار والتمويلاإلنصاري األسالمي11

250,0002017الثقة الدولي األسالمي12

250,0002017لألستثمار والتمويلالراجح األسالمي13

250,0002017لألستثمار والتمويلالقرطاس األسالمي14

15
100,000اسيا العراق االسالمي

2018

150,0002018المشرق العربي اإلسالمي لألستثمار16

17
100,000الطيف اإلسالمي لإلستثمار والتمويل

2018

18
101,000مساهمة خاصة/ لإلستثمارأور اإلسالمي

2018

100,0002018أمين العراق لإلستثمار والتمويل المالي19

20
400,000مصرف كردستان الدولي االسالمي 

2005

األسالمية المصارف التجارية المحلية
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األسواق و المنافسين

مالحظات عامة
ىعلالمتوفرةالمعلوماتاقتصرتحيثالعراقيةالمصارفعنكافيةمعلوماتتوفرعدم•

والسوقحصةواتللمبيعاإلحصائيةللبياناتالتطرقدونللمصرفالرئيسيةالتأسيسيةالبيانات

.المؤسسيوالماليباألداءالمتعلقةالبيانات

منتجاتمندمهتقومااإللكترونيةقنواتهاوالفروعشبكاتحجمعنكافيةبياناتقواعدتتوفرال•

.وخدمات

قاعدةتشكلدملعنظرا  المالياألداءعنمعبرةنسبا  المصارفلهذهالحاليةالماليةالنسبتعتبرال•

التمويلبرامجبعدتطلقلمالحديثةالمصارففمعظم,الحقيقيةاألداءنسبلعكسالكافيةالزبائن

باركلدىأرصدتهاتتركزالتيوالجاريةالحساباتعلىالموجوداتمنمحافظهاوتقتصر

.الزبائن

رفعوالداخليالتطويرعلىالتركيزالحجممتوسطةالمصارفعلىيتوجبالمرحلةهذهفي•

نتجاتالملتنويعوالعمودياألفقيالتوسعفيالماليالجانبإهمالوعدمالتشغيليةالكفاءة

.الخدمةأوالمنتجقيمةمنالفردحصةزيادةوالمستهدفةواألسواق

للزبونقدمةالمالمصرفيةالخدماتوجودةتنوعمدىفيالتجاريةالمصارفبينالتنافسينحصر•

.التسعيرةعمليعلىالمركزيالبنكإلشرافنظرا  للتنافسواسعامجاالتشكلفالاألسعارأما،



Strengths

نقاط القوة

Weaknesses

نقاط الضعف

Opportunities

الفرص

Threats

التهديدات

SWOT
Analysis
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SWOTرف االقليم التجاريالتحليل الرباعي لمص Analysis



:Strengthsنقاط القوة ❖

الخدماتووالشركاتاالفرادوتسهيالتبأنواعهاالودائع)التجاريةالمصرفيةوالخدماتالمنتجاتفيالتنوع•

.(والبطاقاتالتجارية

التوطينرواتبحجمزيادة•

.الخارجيةوالحواالتالتجاريةالخدماتتنشيطفيساهمتمراسلينشبكةوجود•

.صرفيالمبالجهازالمتعاملينثقةيعززمماالموازيالسوقوضعفالعراقيللدينارالصرفأسعاراستقرار•

العمالادوائرلدىاالنجازنسبزيادةعلىيساعدمماالتكنولوجيامنظومةكفاءةورفعتطويرفياالستمرار•

.المصرفيوالتميزالجودةثقافةعلىوالتركيزمنافسخدماتمستوىوتقديم

.سكانيوتواجدنشاطاالكثرالمناطقفيالمصرفتواجدزيعزبماالفروعشبكةشارتإن•

والعراقالعالممستوىعلىوثقةقوةالمصرفيعطيالماليةقوائمهإعدادفيالدوليةالمعاييرالمصرفأعتماد•

.جيدةخارجيتعاملفرصويمنحهواإلقليم

.جيدةاستثمــــاريةفرصالمصرفتمنحالمصرفلدىالجيدةالسيولةحجم•

.المودعينثقةعلىايجاباوتنعكسالمصرفمكانةتعززالمالراسوكفايةالسيولةنسب•
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:Weaknessesنقاط الضعف ❖

ية وتطوير نماذج التخطيط االستراتيجي والسنوي لألعمال بحاجة الى تحسين لتبني افضل الممارسات الدولية واإلقليم•
فات وأدوات العمل الالزمة لمراقبة وإدارة األداء المؤسسي والفردي بما يضمن تحقيق األهداف المؤسسية والمستهد

.الفردية على النحو األمثل

.ضعف المحفظة االئتمانية الحالية•

االيرادات من غير الفوائد الناتجة عن ) انخفاض ايرادات المصرف من االستثمارات ومن العموالت والرسوم •
تعتمد العمليات الحالية للمصرف على رسوم الخدمات،حيث (التعامالت التجارية

ية مما يزيد تركيبة محفظة ودائع الزبائن لدى المصرف ، حيث يالحظ ان اجمالي ودائع الزبائن هي من الحسابات الجار•
.في مخاطر السيولة نظرا لفجوة االستحقاق بين الودائع و التسهيالت المصرفية 

.ارتفاع المصروفات اإلدارية والتشغيلية وارتفاع نفقات االستهالك•

متطلبات )ة مثل التنوع في البرامج التدريبية بحيث تشمل كافة المستويات اإلدارية و تغطي مجمل المواضيع ذات األهمي•
.(المنتجات والخدمات والعمليات المصرفية, االمتثال
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:Opportunitiesالفرص❖
وذلكتصاديةاالقالجهاتبعضمعوبالتعاونوالحكومةالمركزيبنكاليقدمهاالتيوالمشاريعالبرامجمناالستفادة•

صناعيوالالزراعيللقطاعالممنوحةالقروضاو,والصغيرةالمتوسطةالشركاتقروضمثلمعينةقطاعاتلدعم

.واإلنشائي

انواعكافة)اداالفرقطاعفيفرصتوفركذلكالتعليموقطاعالصحةقطاعكالقطاعاتمنللعديدمنحفرصتوفر•

.للنموالمرشحةالقطاعاتاكثروانهخاصةرئيسيتمويلومصدرالقطاعاتاهماحدوهو(القروض

الخارجيةاالسواقمنلالقتراضوالتوجهالمصرفيةالثقافةونشرالماليالشمولمفهوملتعزيزالحكوميالسعي•

.الخاصللقطاعالتمويلفرصواتاحة

المستهدفةاتلقطاعاالىالوصوليسهلمماالمصرفيةالتعامالتفيااللكترونيةوالقنواتاالنترنتاستخدامزيادة•

.المصرفيةالعملياتتكلفةمنويخفضالجمهورمن

سهولةاليوبالتواالحتياجاتالمطالبهذهلتلبيةالتجاريةللمصارفالممنوحةوالمرونةالزبائناحتياجاتتنوع•

.المستهدفةالقطاعاتالىالوصول

.الممارساتأفضلحسبتحديثهايمكنجيدةعملإجراءاتادلةووجودالمصرفيةاألنظمةتطوير•
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:Threatsالتحديات ❖
تصاديا،واقاجتماعياالداخليالوضععلىوانعكاساتهاالمجاورةالبلدانفيالسياسيةالتوترات•

االقتصادورفدالتجاريالتبادلنمومنيحدالمجاورةالبلدانمعالحيويةالحدوديةالمنافذاغالقف
.االستثماروفرصبالمواردالمحلي

.ثماراالستفرصمنيحداالقتصاديالنموعلىوانعكاساتهاكوروناجائحةتاثيراستمرارية•
وضعفةالفائدسعرانخفاضظلفيخاصة)المصرفيللقطاعالمتاحةاالستثمارفرصضعف•

علىرويؤثللمخاطرالمصرفتعرضدرجةمنيزيدمماالتسهيالتنحووالتوجه(الماليالسوق
.االستحقاقوفجواتالمالرأسكفايةوعلىالسيولة

.االستثماريةالمخاطرمنيزيدمماالتامينشركاتفيالثقةضعف•
محليةالالمصارفمعالتعاملعنالجمهوروإحجامالمحليالمجتمعفيالمصرفيةالثقافةضعف•

المتعلقةةالرقابيالمتطلباتوتعقيد(الدينيةالمعتقداتوبعض،وامنيسياسياستقرارعدم)
.المصرفيةالحساباتوإدارةفتحبمتطلبات

منلهوماصالاالتوشبكاتالكهربائيللتيارالمستمرواالنقطاعالبالدفيالتحتيةالبنيةضعف•
.للمصارفالخدميوالتقنيبالجانعلىتأثير

استمراريةخطةوجودعدمظلفيواألزماتالحوادثنتيجةالمصرفيةاألعمالانقطاعمخاطر•
.األزماتوإدارةاالعمال
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الهوية المؤسسية-االقليم التجاري مصرف 

:رؤيتنا

الجمهوراعاتقطكافةالىوالوصولالتقنياتباحدثالرائدةالتجاريةالمصرفيةالخدماتافضلتقديم

.والخدماتالبيعقنواتمنحديثةشبكةخاللمن

:رسالتنا

لبيتوالشركات،األفرادقطاعيفيللزبائنعاليةجودةذاتمبتكرة،مصرفيةخدماتتوفير

،المصرفمعالمتعاملةوالخارجيةالداخليةاالطرافوكافةللزبائنالقصوىالفائدةوتحققاحتياجاتهم

.والمصرفيةالماليةاألسواقفيالمستجداتوتواكب

:الجوهريةقيمنا

الزبونرضا•

االساسيمالنارأسهمموظفينا•

والموثوقيةوالشفافيةالمساءلةوالمصداقية•

الفرصوتكافؤبالمساواةنؤمن•

والتميزالحداثةالىدائمانسعى•
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معايير التخطيط االستراتيجي للمصرف

وضوح الرؤية و 
.تحديد األهداف

التفكير/ التخطيط
المبني على دراسة 

المخاطر

تحديد األولويات

االستخدام االمثل 
للموارد 

واالمكانات 

التكامل والتخطيط 
الشمولي

المسؤولية والتحفيز 
والمسائلة

مراقبة األداء 
وتصحيح المسار
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يالتحليل البيئ

تحديد الوضع 

المستهدف

إدارة األداء 

المؤسسي

التخطيط 

المالي و 

السنوي

تحديد األهداف 

و مؤشرات 

األداء

تحديد الركائز 

االستراتيجية

اين نحن اآلن ؟

الى اين نريد أن 

نصل؟

ما هي توجهاتنا ؟

كيف نحقق 

التغيير ؟

ما هي طبيعة و مقدار 

التغيير المطلوب ؟

هل وصلنا الى ما 

نطمح اليه ؟

.SWOTالتحليل الرباعي •

.تقييم األداء المؤسسي للسنوات السابقة•

.استطالع آراء و وتوجهات أصحاب المصالح•

.رصوضع التوصيات المالئمة لالستفادة من مقومات القوة و استغالل الف•

.تحديد سبل تحسين األداء في مواطن الضعف•

.تحديد سبل معالجة التحديات و المخاطر التي تواجهنا•

.تحديد المحاور و المسارات الرئيسية للتغيير •

.االتفاق على األطر العامة للعمل خالل السنوات القادمة•

.تحديد األهداف متوسطة وطويلة األجل التي نسعى للوصول إليها•

.تحديد اإلطار الزمني لتحقيق األهداف•

.صياغة المستهدفات العملية التي يمكن قياسها لكافة األهداف•

.تحديد المبادرات والمشاريع التي تخدم تحقيق المستهدفات•

.التخطيط المالي •

.إعداد الخطط التشغيلية للمشاريع و المبادرات•

.إعداد الخطط السنوية لإلدارات واألقسام•

.تحديد األوزان االستراتيجية للمشاريع المعتمدة للتنفيذ•

.تحيد آلية قياس األداء المؤسسي والفردي•

.التقييم الدوري لألداء و تصحيح المسار•

يةمنهجية العمل في اعداد الخطط االستراتيجية و السنو



15

المصرفيةالعمليات
.قيةالورالتعامالتمنخاليةداخليةعملبيئةالىللوصولاليدويةالعملياتوأتمتهللمصرفالتشغيلينموذجالتطويراستكمال•
.المشرعيفرضهاغراماتأومخالفاتأيةتجنبوالتشريعيةوالرقابيةللمتطلباتواألمثلالكاملالتطبيق•
.الحالواقعوحسبالتنظيميالمصرفلهيكلالمستمرةالمراجعة•
والرأسماليةاالستراتيجيةللمصاريفالسليمواالستثماروالتمويل،التشغيليةالنفقاتخفض•
.لوماتالمعنظمتطويرعلىالعملوكذلكالخدماتوتسريعوتفعيلتطويرعلىيساعدوبماالتكنولوجيامنظومةبتطويراالستمرار•
.الجمهورمعالتواصلقنواتومختلفلكترونيةاإلالخدماتتطويرفياالستمرار•

البشريالكادر
.المستمروالتطويروالتدريبالدعمخاللمنالوظيفيالكادربمستوىاالرتقاء•
.داءاأللتقييممحفزةومعاييرسسأحسبالمتميزداءاألومكافأةالفريق،بروحالعملعلىالقائمةالمؤسسيةالثقافةتعزيز•
.للجمهورالخدماتبمستوىيرقىوبماالمصرفيةالكفاءاتاستقطاب•
.منهجيوواضحوظيفيتطورمسارعبرالمصرففيالداخليةالكفاءاتواستغاللالداخليالوظيفياإلحالل•
.الوظيفيالرضىمؤشروتحسينقياس•

الزبائن

.والشركاتفراداألقطاعاتاستهدافوالحاليينالزبائنحساباتارصدةزيادةوجددزبائناستقطابعلىالتركيز•
ةالكلفمنخفضةالودائعحجمبزيادةالتكلفةاملعمراعاةمعالضماناتوكفايةاالئتمانيةالتسهيالتوجودةنوعيةعلىالتركيز•
لمعيارياالوقتضمنومعالجتهاالشكاوىنسبةوخفضالزبائنىلرضمرتفعةنسبةعلىوالمحافظةالخدمةجودةقياسمعاييرتطوير•
.السوقفيالتنافسويحققالزبائنورغباتحاجاتمعيتوافقوبماجديدةمنتجاتبتقديماالستمرار•
.الزبائنلدىللمصرفالذهنيةالصورةيعززوبماالعامةدارةواإلالفروعلمبانيالمستمرالتطوير•

الماليةاألهداف
ROEوROAالربحيةمؤشراتوالماليةالبياناتفيالمستمرالنمو•

.العاملةغير/المتعثرةالديوننسبةتخفيض•

.االستحقاقوفجواتالمالرأسكفايةومعدالتالسيولةنسبمراعاةمعوالموجوداتالتسهيالتوالودائعفيمستمرنموتحقيق•

.منخفضةتشغيلكفاءةمعدلعلىإلبقاءواالتشغيليةالنفقاتضبط•

.الماليةوالقوائمالداخليةالحساباتفيحقيقيةصورةوعكسوالمطلوباتللموجوداتالمستمرالتقييم•

مصرفاألداء الشمولي للسياسة



اإلمتثال للمتطلبات التشريعية والقانونية. 1
اإلدارةفيالحاكميةمبادئتطبيقوالعراقيالمركزيالبنكمتطلباتبتنفيذالمتعلقةالنشاطاتكافةالركيزةهذهوتشمل

.واإلمكاناتللمواردالرشيدة

نمو األعمال.2
معوالقنواتروعالفلشبكةالجغرافيالتوسععلىوالمراسلينعددزيادةوالتركيزاالعمالنموذجبتطويرنمواليتحقق

.ومستدامةمدروسةتسويقاليةعبرللجمهورتسويقهايتموالعروضوالمنتجاتالخدماتفيتنوع

تطوير النموذج التشغيلي. 3
والعملهياكليربتطوالمستمروالتحديثالصيانةمنلهالبدوللمصرفالداخليالمحركهوالتشغيليالنموذجيعتبر

.العملوأدواتالمصرفيةالعملياتتحديث

التطور التكنولوجي.4
حديثةطبيقاتوتبرمجياتعلىاليوميةأعمالهاتسييرفيتعتمدوالورقيةالتعامالتمنخاليةعملبيئةنحولتوجها

.المصرفيةعمالاألكفاءةمنيحسنوالداخليةالرقابةيعززمماالبشريالتدخلالىالحاجةتقلل

التعليم وتطوير الكادر البشري. 5
والمهامنفيذتعلىقادراويكونواإلداريةالتقنيةوالمهاراتالمعرفةمستوياتبأعلىيتمتعبشريكادروتأهيلإعداد

وظفينللمالفردياألداءتحسينفيساهمويالمحددالزمنياإلطاروضمنوكفاءةبمهنيةإليهالموكلةالمسؤوليات

.للمصرفالشاملالمؤسسيواألداء

16

الركائز االستراتيجية للخطة
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المستهدفات األهداف الركائز
اراتلإلدسنويةعملخططوسنواتلخمسللمصرفاستراتيجيةعملخطةتطوير•

.سنويةتقديريةوموازنات

Corporateالمؤسسيةالحاكميةمتطلباتتطبيق• Governance.

.BCPواألزماتالكوارثوإدارةالطوارئخطةوتفعيلتحديث•

.DRCوالبياناتللعملياتبديلالمركزالوتفعيلتحديث•

وISOالدوليةالمعاييرمتطلباتحسبالمعلوماتامنوأجهزةبرامجتحديث•

CobiTوPCI

.BSCوالفرديالمؤسسياألداءإدارةنظامتطبيق•

رة التخطيط السليم واإلدا

الرشيدة للموارد

اإلمتثال . 1

للمتطلبات 

التشريعية 

والقانونية

اخرمعينسجمبماAMLاألموالغسلمراقبةونظامFATCAنظامتحديث•

.بنكيالالنظاممعكاملبشكلاالنظمةهذهربطوكذلكواالقليميةالدوليةالمستجدات

االموالوغسلاالمتثالمخاطرإلدارةنظامتطبيق•

و تطبيق نظام خاص بإدارة مخاطر  ALMتطبيق نظام إلدارة األصول والمطلوبات •

.يتضمن اختبارات الضغط ومخاطر التشغيل

نذار تطبيق التقييم الذاتي للمخاطر من قبل اإلدارات واالقسام ووضع مؤشرات اإل•

.المبكر وتطبيق المتطلبات الكمية والنوعية إلدارة مخاطر السيولة والسوق

يق استحداث خطة تمويل طوارئ وبيان خارطة طريق للعمل في وقت االزمات وتطب•

.خطة استمرارية االعمال بكافة سيناريوهاتها

.تطبيق متطلبات امن المعلومات ومنع حاالت دخول غير المصرح به•

.MISتطبيق نظام •

تطبيق متطلبات غسل

األموال ومكافحة األرهاب 

و األنظمة الخاصة بإدارة 

وادارة المخاطر اإلمتثال

األهداف االستراتيجية ونقاط العمل 
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(نقاط العمل)المستهدفات  األهداف الركائز

ات تطوير برامج التمويل الشخصي و تمويل الشركات و الخدمات التجارية وبطاق•

Loyalty Programsنقاط الوالء ومن ضمنهاتطوير خدمات البطاقات و اإلئتمان

لخدمات تطبيق نظام للخدمات المصرفية عبر االنترنيت للشركات من ضمن خدمات ا.•

، خطابات الضمان، SWIFTو الخارجية RTGSالحواالت المحلية : التجارية

االعتمادات الصادرة، صرف الرواتب

إطالق القنوات 

اإللكترونية

النمو االفقي بتنويع 

األسواق و المنتجات

.Internet Banking, Mobile Bankingتفعيل خدمات جديده على •

عين زيادة عدد الصرافات االلية وتطوير الخدمات لتشمل االيداع النقدي  مع االخذ ب•

(.انقطاع الكهرباء ، عدم توفر انترنت) االعتبار المحددات مثل 

األهداف االستراتيجية ونقاط العمل 

نمو . 2

األعمال

نمو عدد وحجم الودائع من 

ر الحسابات الجارية والتوفي

وتوطين رواتب العاملين

والخاصالعامالقطاعينفيالعاملينرواتبتوطين•

بعنايةالمستهدفينواالفرادالشركاتالزبائنعددزيادة•

,تالبطاقابرامجإطالق•إطالق برامج البطاقات Prepaid Cards, Travel Card , Ecommerce

cards , Gift Card,

مطيةالنالصورةعلىوالتعرفالزبونرضامؤشرلقياسللسوقمسحدراسةإجراء•

.الجمهوروتوقعاتمصرفالعنالسائدة

المطلوبةتالمخصصاوطبيعةقيمةوتحديدوالقروضللودائعالحاليةالمحفظةتقييم•

.المحافظهذهأداءوقيمةعنحقيقيةصورةلعكس

المزاياووالمنافسينالسوقدراسةووالمستهدفةالحاليةوالمنتجاتالخدماتتقييم•

.والخدماتوالمنتجاتللقنواتالتنافسية

دعائية،وموادنماذجمنالزبونيستخدمهاالتيالعملموادلكافةالجودةمراجعة•

.االلكترونيالتواصلومواقعالكترونية،رسائلنصية،رسائل

Callالجددالزبائنرضىاستطالعبرنامجتطبيق• Back Program)).

رفع القيمة المضافة من

الخدمات و المنتجات 

وى الحالية بتحسين مست

المنتج و جودة الخدمة



لكافةالمعياريةالوظيفيةوالدرجاتاألوزان)للمصرفالتشغيليالنموذجتحديث•

فاقياتاتواللجانوالصالحيات,والمسؤولياتوالمهاماألدوار,الوظيفيةالمستويات

.(التشغيل

.المصرفيةالعملياتومركزيةالحاليةالفروعهيكلية•

المشاريعفيذوتنإدارةعنمسؤولة  تكوناإلستراتيجيةللمشاريعمركزيةإدارةتأسيس•

.الحاجةحسبالمختصةاإلداراتبمساعدةاالستراتيجية

،الداخليالتدقيقااللتزام،المخاطر،)الرقابةلقطاعالعملإطاروتشغيلإعداد•

.(الجودةرقابةالمالية،الرقابةالداخلية،المراجعة

اكل التحديث المستمر للهي

ب  و التشكيالت بما يناس

متطلبات العمل

(نقاط العمل)المستهدفات  األهداف الركائز

األهداف االستراتيجية ونقاط العمل 

تطوير . 3

النموذج 

التشغيلي

رفية توثيق العمليات المص

حسب افضل الممارسات

ية ة التشغيلءرفع الكفا

للعمليات المصرفية

.كزيةاعداد أدلة سياسات واجراءات العمل للعمليات المصرفية للفروع واإلدارات المر•

سية إعداد سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية والتي تتضمن العمليات الرئي•

.والفرعية لوحدة التوظيف، شؤون الموظفين، التدريب والتطوير الوظيفي

وفات مصف, معايير الجودة, اتفاقيات مستوى الخدمات)اعداد مصفوفات وادوات العمل •

.(مصفوفة الرقابة الذاتية, الصالحيات

.تحديث كافة الملفات الورقية والسجالت والنماذج تحديث كافة التقارير ال•

.رقابية أو اإلحصائية وإجراءات العمل المتعلقة بها•

.حوسبة العمليات اليدوية الداخلية•

تطبيق أنظمة المدفوعات االلكترونية•



(نقاط العمل)المستهدفات  األهداف الركائز

األهداف االستراتيجية ونقاط العمل 
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التطور . 4

التكنولوجي

ية حوسبة العمليات الداخل

اليدوية

.الموظفينبياناتوتحديثالبشريةالمواردنظامتحديث•

االعمالئردواطلباتلتلبيةالمساعدةواألنظمةالبنكيالنظاممنالمستخرجةالتقاريرتطوير•

الرقابيةوالجهات

Cashالنقدإلدارةنظامتطبيق• Management System

Autoاآلليةالمطابقاتنظامتطبيق• Reconciliation System

Credit Card Settlement Systemتطبيق نظام تسوية حسابات البطاقات اإلئتمانية •

Dataالنظامعلىالمدخلةالبياناتوتحديثمراجعةعمليات• Cleansing

Accountsالموردينحساباتإدارةنظامتطبيق• Receivable

Procurementوالموردينالمشترياتإدارةنظامتطبيق• System

Fixedالثابتةالموجوداتإدارةنظامتطبيق• Assets System.

الماليةاناتالبيمنصةعلىالمركزيالبنكنظامعلىالرقابيةالتقاريرلتحميلنظامتطبيق•

Bankingللمصارف Supervision Reporting System (BSRS)

Workflowالتجاريةالعملياتلدعمالعملياتومتابعةتدفقنظامتطبيق• System based on

Business Processes

Customerالعمالءإدارةنظامتطبيق• Relationship Management System (CRM)

Callالزبائنخدمةمركزعملياتمعوربطه Center

.الكترونيةسياساتواجراءاتمكتبةانشاء•



(نقاط العمل)المستهدفات  األهداف الركائز
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التطور . 4

التكنولوجي

ة تطوير البنية التحتي

لألنظمة واإلتصاالت

األنظمةتكنولوجيالدائرةالرئيسيةالخوادمتحديث•

المعلوماتتكنولوجياإدارةالعملوإجراءاتسياساتبناء•

فحصهاولتنفيذهاالعملوخطةاالعمالاستمراريةإلدارةوإجراءاتوسياساتاستراتيجةبناء•

دوريا

Dataالبياناتقواعدنظامتحديث• warehouse.

PCIوCOBIT5العالميالمعيارحسبالمعلوماتلتكنولوجياالحوكمةمبادئتطبيق•

Enterpriseالبنكيالنظاممعالمساعدةاألنظمةلربطآليةتوحيدتطبيق• Service

Bus/Middleware

Informationالمعلوماتامننظامتطبيق• Security

المزودةالشركةتوصيةحسبالبنكيالنظامتحديث•

تطبيق أنظمة المدفوعات

اإللكترونية

.E-GATEااللكترونيالدفعبرنامجتطبيق•

النقالالهاتفطريقعنللدفعالمتبادلالتشغيلنظاملتفعيلالمركزيالبنكمعالربط•

(IIMPS)

المركزيالبنكمعااللكترونيةالجبايةمشروعتطبيق•

:لتجاريةاالخدماتخدماتضمنمنللشركاتاالنترنيتعبرالمصرفيةللخدماتنظامتطبيق•

الصادرة،االعتماداتالضمان،خطابات،SWIFTالخارجيةوRTGSالمحليةالحواالت

الرواتبصرف

(CSP)الدوليةالمدفوعاتشبكةمتطلباتتطبيق• Swift

العراقيالمركزيالبنكتعليماتحسبطلبهايتمانظمةاي•
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التعليم . 5

ر وتطوير الكاد

البشري

خطة ,  ,FACTCA,إعرف زبونك , غسل األموال)التدريب على متطلبات اإلمتثال •

.(وميثاق السلوك المهني, المخاطر, الطوارئ

.التجاريةالمصرفيةوالعملياتوالخدماتالمنتجاتعلىالتدريب•

.والمتخصصةاإلداريةالمهاراتعلىالتدريب•

ي تنفيذ برنامج تدريب

ات متكامل لكافة المستوي

اإلدارية يشمل متطلبات

اإلمتثال و التدريب 

المتخصص واإلداري 

قياس مؤشر رضى 

الموظفين ووضع 

الدراسات والتوصيات 

ى لتطوير بيئة العمل لد

المصرف

.الموظفينرضىدراسةتنفيذوتصميم•

(نقاط العمل)المستهدفات  األهداف الركائز

األهداف االستراتيجية ونقاط العمل 


