مشــخـصـات کــمیته هـای بانـــک گـردشــگــری
ردیف

عنـوان کمیـته

1

كميته مبارزه با پولشوئي

2

كميته عالي اعتبارات

3

كميته اعتبارات

4

كميته پيگيری وصول مطالبات

به منظور سياست گذاری ،پيگيری وصول مطالبات غيرجاری و تهيه گزارشهای مربوط تشکيل ميگردد.

5

اعـضـــــــاء

تعــــــــریــــــف
به منظور پياده سازی راه كارهای ارائه شده در حوزه مبارزه با پولشوئي و ارائه گزارشهای مربوطه
تشکيل مي گردد.
به منظور سياست گذاری و تخصيص منابع (مصارف) و تهيه گزارشهای مربوط تشکيل ميگردد.
به منظور سياست گذاری و تخصيص منابع در حدود اختيارات(مصارف) و تهيه گزارشهای مربوط
تشکيل ميگردد.

معاون اجرایي ،رئيس اداره مبارزه با پولشویي ،مدیرامور فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدیر امور شعب تهران  /استانها ،مدیر بازرسي
مدیرعامل /نماینده ایشان ،معاون بانکي ،مدیر اموراعتباری ،مدیریت امور حقوقي و قراردادها ،مدیر امور بين الملل (حضور در پرونده های ارزی)
معاون بانکي/مدیر امور اعتباری ،رئيس اداره اعتبارات ،رئيس اداره اطالعات بانکي و اعتبار سنجي ،رئيس اداره بررسي طرحها و سرمایهگذاری
مدیرعامل /نماینده ایشان ،معاون بانکي ،مدیر اموراعتباری ،مدیر امور حقوقي و قراردادها،

6

كارگروه مطالبات غير جاری

به منظور تصميم گيری در خصوص دریافت مطالبات غير جاری جلسات مربوطه تشکيل ميشود.

مدیرعامل  /نماینده ایشان ،معاون بانکي ،رئيس اداره نظارت و پيگيری وصول مطالبات  /مدیر امور اعتباری ،مدیر امور حقوقي و قراردادها

كميته

به منظور مکانیابي ،انتخاب و تعيين مناسبترین امالک جهت استقرار شعب در چارچوب قوانين و

معاون بانکي(تصميمات با تایيد مدیرعامل) ،مدیر امور خدمات و ساختمان ،مدیر امور شعب تهران/استان ها(حسب موقعيت مکاني شعبه در تهران و

مکان یابي شعب و واحدهای 724

مقررات مربوط انجام وظيفه مينماید.
به منظور انتخاب روسا ،معاونين و كاربرارشد شعب ،اعضاء از سوی مدیر عامل انتخاب ميشوند .این

استانها) ،مدیر حراست ،رئيس اداره ساختمان و تاسيسات
مدیر عامل/نماینده ایشان ،یکي از اعضای هيئت مدیره ،مدیر امور منابع انساني و توسعه سازمان ،معاون اجرایي ،معاون بانکي

كميته وظيفه انتخاب مدیران شایسته شعب را بر عهده خواهد داشت.
به منظور رسيدگي به تخلفات اداری كاركنان تشکيل و در چارچوب وظایف و اختيارات  ،قوانين و مقررات

مدیر امور شعب تهران/استانها(حسب افراد معرفي شده در تهران و استان ها)
معاون بانکي  /نماینده ایشان ،معاون اجرایي ،مدیر امور منابع انساني و توسعه سازمان ،مدیر امور حقوقي و قراردادها ،مدیر بازرسي ،مدیرحراست،

و خط مشي های تعيين شده انجام وظيفه مينماید.

نماینده مدیرعامل (از داخل سازمان) ،مدیر مربوطه (بدون حق رای)

7

كميته انتصابات

8

كميته انضباطي

9

مدیر امور بين الملل (حضور در پرونده های ارزی)/رئيس اداره نظارت و پيگيری وصول مطالبات

كميته ارزشيابي و نظارت بر نگهداری به منظور تببين نحوه ارزشيابي اسناد و مدارک ،بایگاني و نظارت بر روند حفظ ،نگهداری و امحای اسناد و
و امحاء اسناد و مدارک

مدارک شعب بانک و تعيين مدت زمان نگهداری هر یک از آنها تشکيل ميگردد.

(نمایندگان یا مسئولين)امورحقوقي و قراردادها ،امور مالي ،امور خدمات و ساختمان ،امور فناوری اطالعات و ارتباطات ،امور شعب تهران /استان ها (حسب
موقعيت مکاني شعبه در تهران و استانها)،بازرسي ،مبارزه با پولشویي ،حراست

به منظور بهبود و ارتقاء سطح كنترل های داخلي و برقراری نظام مدون و مشخص برای دسترسي كاربران
10

كميته تعيين سطوح دسترسي

11

كميته اقتصاد مقاومتي

12

كميسيون معامالت

13

كميته حسابرسي

14

كميته عالي مدیریت ریسک

15

كميته دارایي و بدهي()ALCO

16

كميته منابع و مصارف

17

كميته برنامهریزی

شعب و واحدهای ستادی در سطوح و الیه های مختلف به سامانههای رایانهای به ویژه سامانه بانکداری

مدیر امورفناوری اطالعات و ارتباطات ،رئيس اداره سازمان و بهبود روشها ،مدیر امور شعب تهران ،استانها ،مدیر بازرسي

متمركز تشکيل ميگردد.
در راستای منویات مقام معظم رهبری با رویکرد حفظ بنيادهای اقتصادی كشور این كميته به منظور ارائه

مدیر عامل ،مدیر تحقيقات و برنامه ریزی استراتژیک ،مدیر امور مالي 1 ،نفر مدعو (اقتصاددان)

راهکارهای اقتصاد مقاومتي تشکيل ميگردد.
به منظور تصميم گيری درخصوص معامالت بانک تشکيل ميگردد.

مدیر عامل  /نماینده ایشان ،دو نفرعضو هيئت مدیره ،مدیر امور خدمات و ساختمان(بدون حق رای) ،معاون اجرایي ،مدیرامور حقوقي و قراردادها ،مدیر امور
فناوری اطالعات و ارتباطات(حضور و با حق رای صرفاً در خصوص موارد مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات)

به منظور نظارت بر موارد ذیل تشکيل ميگردد:
 -1اثر بخشي نظام كنترل داخلي -2كيفيت و صحت صورتهای مالي ،فرآیندهای گزارشگری مالي،
نظامهای حسابداری و كنترل های مالي  -3رعایت قوانين و مقررات مرتبط ،الزامات نظارتي و سياستهای

دو نفرعضو هيئت مدیره ،رئيس اداره حسابرسي داخلي ،دو نفر عضو مستقل

بانک از جمله خط مشي های مربوط به منشور اخالقي  -4استقرار ،حفظ و حمایت از اداره حسابرسي
داخلي  -5استقالل ،صالحيت حرفه ای و عملکرد حسابرسان (داخلي و مستقل)
به منظور نظارت بر موارد ذیل تشکيل ميگردد:
 -1تعيين وضعيت ریسکهای بانک  -2ارزیابي عملکرد سيستم های مورد استفاده برای تعيين حدود
ریسک  -3كنترل ریسک های بانک  -4تجزیه و تحليل ریسک

دو نفرعضو هيات مدیره  ،رئيس اداره ریسک و تطبيق ،كارشناس مدیریت ریسک و تطبيق

 -5بررسي و تصویب معامالت عمده
به منظور تحليل ریسکهای اقتصادی و انتخاب راهکارهای مناسب جهت مصون سازی و نظارت بر اجرای

18

كميته توسعه و معرفي
خدمات و محصوالت نوین

رئيس

این راهکارها و به حداكثر رساندن سودآوری و ثروت سهام داران تشکيل و برای تصميمات هيئت مدیره
تصميم سازی مينماید.
به منظور مدیریت منابع و مصارف ترازنامه ای با توجه به ریسک نرخ بهره و ریسک نقدینگي تشکيل
ميگردد.

بهمنظور طراحي محصوالت و خدمات بانک و هزینه و فایده با درنظر گرفتن كليه ویژگيهای فني و

دبير

مدیر عامل ،معاون اجرایي ،معاون بانکي ،مدیرامور مالي (دبير) ،مدیریت امور فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدیر امور اعتباری
مدیرعامل ،معاونين مدیرعامل ،مدیر تحقيقات و برنامه ریزی استراتژیک ،مدیر امورمالي ،رئيس اداره سازمان و بهبود روشها

به منظور تدوین و بازنگری در برنامه و بودجه بانک تشکيل ميگردد.

تشخيص آنها تشکيل مي گردد.

مدیرعامل ،معاون اجرایي ،معاون بانکي ،مدیر تحقيقات و برنامه ریزی استراتژیک ،مدیر امور مالي ،مدیر امور اعتباری

رئيس اداره حسابداری مدیریت ،مدیران و روسای ادارات بانک برحسب موضوع ،مشاوران و كارشناسان(حسب تشخيص به عنوان عضو غيرموظف)
معاون بانکي ،مدیر امور روابط عمومي و بازاریابي ،مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدیر امور اعتباری ،مدیریت امور شعب تهران یا استانها،مدیریت
تحقيقات و برنامه ریزی استراتژیک ،رئيس اداره سازمان و بهبود روشها ،رئيس اداره تبليغات و امور اجتماعي ،مدیرعامل هموطا

* در ارتباطات با ردیفهای 2و4و5و7و 12درصورت عدم حضور مدیرعامل در كميته مربوطه باالترین مقام سازماني بهعنوان رئيس كميته محسوب ميشود

