تاریخ تنظیم95/12/03 :

مشــخـصـات کــمیته هـای تخصصی بانـــک گـردشــگــری
اعـضـــــــاء

ردیف

عنـوان کمیـته

1

كويتِ هجبسصُ ثب پَلطَئي

2

كويتِ عبلي اعتجبسات

ثِ هٌظَس سيبست گزاسی ٍ تخػيع هٌبثع (هػبسف) ٍ تْيِ گضاسشّبی هشثَط تطکيل هيگشدد.

3

كويتِ عبلي پيگيشی ٍغَل هغبلجبت

ثِ هٌظَس سيبست گزاسی ،پيگيشی ٍغَل هغبلجبت غيشجبسی ٍ تْيِ گضاسشّبی هشثَط تطکيل هيگشدد.

سئيس اداسُ ًظبست ٍ پيگيشی ٍغَل هغبلجبت ،هذیش اهَس ضعت تْشاى /استبى ّب(حست پشًٍذُ هشثَعِ)

كويتِ

ثِ هٌظَس هکبىیبثي ،اًتخبة ٍ تعييي هٌبستتشیي اهالک جْت استقشاس ضعت دس چبسچَة قَاًيي ٍ هقشسات

قبئن هقبم ،هعبٍى پطتيجبًي ،هذیش اهَس ثشًبهِ سیضی ٍ ثبصاسیبثي ،سئيس اداسُ سبختوبى ٍ تبسيسبت ،هذیش اهَس ضعت تْشاى/استبى ّب(حست هَقعيت هکبًي ضعجِ دس

هکبى یبثي ضعت ٍ ٍاحذّبی 724

هشثَط اًجبم ٍظيفِ هيًوبیذ.

تْشاى ٍ استبىّب) ،هذیش اهَس حشاست ،سئيس اداسُ سبصهبى ٍ ثْجَد سٍضْب

ثِ هٌظَس تَسعِ سشهبیِ اًسبًي ،اًتخبة سٍسب ،هعبًٍيي ٍ كبسثشاسضذ ضعت ،اعضبء اص سَی هذیش عبهل اًتخبة

ًوبیٌذُ هذیش عبهل ،قبئن هقبم ،یک ًفش عضَ ّيئت هذیشُ ،هذیش اهَس سبصهبى ٍ تَسعِ هٌبثع اًسبًي ،هعبٍى ضعت ،هعبٍى حقَقي ،سئيس اداسُ هٌبثع اًسبًي،

هيضًَذ .ایي كويتِ ٍظيفِ اًتخبة هذیشاى ضبیستِ ضعت سا ثش عْذُ خَاّذ داضت.

هذیش هشثَعِ(حست ًيبص)

ثِ هٌظَس سسيذگي ثِ تخلفبت اداسی كبسكٌبى تطکيل ٍ دس چبسچَة ٍظبیف ٍ اختيبسات  ،قَاًيي ٍ هقشسات ٍ

قبئن هقبم ،هعبٍى حقَقي  ،هذیش اهَس سبصهبى ٍ تَسعِ هٌبثع اًسبًي ،هذیش اهَس ثبصسسي ،هذیشاهَس حشاست،

خظ هطي ّبی تعييي ضذُ اًجبم ٍظيفِ هيًوبیذ.

سئيس اداسُ هٌبثع اًسبًي(ًوبیٌذُ كبسكٌبى) ،هسئَل هشثَعِ

كويتِ اسصضيبثي ٍ ًظبست ثش ًگْذاسی ٍ

ثِ هٌظَس تججيي ًحَُ اسصضيبثي اسٌبد ٍ هذاسک ،ثبیگبًي ٍ ًظبست ثش سًٍذ حفظً ،گْذاسی ٍ اهحبی اسٌبد ٍ

(ًوبیٌذگبى یب هسئَليي)ٍاحذّبی ثبصسسي،حقَقي ،هبلي ،خذهبت ٍ سبختوبى ،سبصهبى ٍ تَسعِ هٌبثع اًسبًي ،فٌبٍسی اعالعبت ٍ استجبعبت ،ضعت تْشاى /استبى ّب

اهحبء اسٌبد ٍ هذاسک

هذاسک ضعت ثبًک ٍ تعييي هذت صهبى ًگْذاسی ّش یک اص آًْب تطکيل هيگشدد.

(حست هَقعيت هکبًي ضعجِ دس تْشاى ٍ استبىّب) ،هجبسصُ ثب پَلطَیي ،حشاست

4
5

كويتِ تَسعِ سشهبیِ اًسبًي

6

كويتِ اًضجبعي

7

تعــــــــریــــــف
ثِ هٌظَس پيبدُ سبصی ساُ كبسّبی اسائِ ضذُ دس حَصُ هجبسصُ ثب پَلطَئي ٍ اسائِ گضاسشّبی هشثَعِ تطکيل
هي گشدد.

هعبٍى هبلي ،سئيس اداسُ هجبسصُ ثب پَلطَیي ،هذیشاهَس فٌبٍسی اعالعبت ٍ استجبعبت ،هذیش اهَس ضعت تْشاى  /استبىّب ،هذیش ثبصسسي
قبئن هقبم ،هعبٍى ضعت ،هعبٍى ثيي الولل (حست پشًٍذُ اسصی) ،هذیش اهَساعتجبسی ،سئيس اداسُ اعتجبسات ،سئيس اداسُ حقَقي ٍ قشاسدادّب،
سئيس اداسُ ثشسسي ٍ اسصیبثي عشح ّب ،سئيس اداسُ ًظبست ٍ پيگيشی ٍغَل هغبلجبت ،هذیش اهَس ضعت تْشاى /استبى ّب(حست پشًٍذُ هشثَعِ)
قبئن هقبم ،هعبٍى ضعت ،هعبٍى ثيي الولل(حست پشًٍذُ اسصی) ،هذیش اهَساعتجبسی ،سئيس اداسُ دعبٍی ٍ اجشای احکبم،

توضیحات
ضَسای عبلي هجبسصُ ثب پَلطَیي
كويتِ داخلي ثبًک ،ثشاسبس ثخص سَم فػل دٍم كتبة ًظبم اعتجبسی

كويتِ داخلي ثبًک ،ثشاسبس ثخص سَم فػل دٍم كتبة ًظبم اعتجبسی

كويتِ داخلي ثبًک
كويتِ داخلي ثبًک
قَاًيي ٍ هقشسات سبصهبى تبهيي اجتوبعي

ثخصًبهِ ثبًک هشكضی

ثِ هٌظَس ثْجَد ٍ استقبء سغح كٌتشل ّبی داخلي ٍ ثشقشاسی ًظبم هذٍى ٍ هطخع ثشای دستشسي كبسثشاى ضعت
8

كويتِ تعييي سغَح دستشسي

9

كويتِ اقتػبد هقبٍهتي

10

كويسيَى هعبهالت

11

كويتِ حسبثشسي

12

كويتِ عبلي هذیشیت سیسک

13

كويتِ هٌبثع ٍ هػبسف

14

كويتِ تجليغبت

ٍ ٍاحذّبی ستبدی دس سغَح ٍ الیِ ّبی هختلف ثِ سبهبًِّبی سایبًِای ثِ ٍیژُ سبهبًِ ثبًکذاسی هتوشكض

هذیش اهَسفٌبٍسی اعالعبت ٍ استجبعبت ،هذیش اهَس ضعت تْشاى ،استبىّب ،هذیش اهَس ثبصسسي ،سئيس اداسُ سبصهبى ٍ ثْجَد سٍشّب

كويتِ داخلي ثبًک

تطکيل هيگشدد.
دس ساستبی هٌَیبت هقبم هعظن سّجشی ثب سٍیکشد حفظ ثٌيبدّبی اقتػبدی كطَس ایي كويتِ ثِ هٌظَس اسائِ

هذیش عبهل ،هذیش اهَس ثشًبهِ سیضی ٍ ثبصاسیبثي ،هذیش اهَس هبليً 1 ،فش هذعَ (اقتػبدداى)

ساّکبسّبی اقتػبد هقبٍهتي تطکيل هيگشدد.
ثِ هٌظَس تػوين گيشی دسخػَظ هعبهالت ثبًک تطکيل هيگشدد.

دٍ ًفش عضَ ّيبت هذیشُ(یکي اص اعضب سئيس)ً ،وبیٌذُ هذیشعبهل ،هعبٍى پطتيجبًي ،هعبٍى هبلي ،هعبٍى حقَقي  ،هذیش اهَس فٌبٍسی اعالعبت ٍ استجبعبت(حضَس ٍ ثب
حق سای غشفبً دس خػَظ هَاسد هشتجظ ثب حَصُ فٌبٍسی اعالعبت ٍ استجبعبت)

هػَثبت ّيئت دٍلت ٍ ثخصًبهِ ثبًک هشكضی
كويتِ داخلي ثبًک

ثِ هٌظَس ًظبست ثش هَاسد ریل تطکيل هيگشدد:
 -1اثش ثخطي ًظبم كٌتشل داخلي -2كيفيت ٍ غحت غَستْبی هبلي ،فشآیٌذّبی گضاسضگشی هبليً ،ظبمّبی
حسبثذاسی ٍ كٌتشل ّبی هبلي  -3سعبیت قَاًيي ٍ هقشسات هشتجظ ،الضاهبت ًظبستي ٍ سيبستّبی ثبًک اص جولِ

دٍ ًفش عضَ ّيبت هذیشُ ،كبسضٌبس هستقل(دٍ ًفش) ،سئيس اداسُ حسبثشسي داخلي(ثذٍى حق سای)

كويتِ تحت ًظبست ّيئت هذیشُ

خظ هطي ّبی هشثَط ثِ هٌطَس اخالقي  -4استقشاس ،حفظ ٍ حوبیت اص اداسُ حسبثشسي داخلي  -5استقالل،
غالحيت حشفِ ای ٍ عولکشد حسبثشسبى (داخلي ٍ هستقل)
ثِ هٌظَس ًظبست ثش هَاسد ریل تطکيل هيگشدد:
 -1تعييي ٍضعيت سیسکْبی ثبًک  -2اسصیبثي عولکشد سيستن ّبی هَسد استفبدُ ثشای تعييي حذٍد سیسک -3
كٌتشل سیسک ّبی ثبًک  -4تجضیِ ٍ تحليل سیسک

دٍ ًفشعضَ ّيبت هذیشُ  ،كبسضٌبس هستقل (دٍ ًفش) ،سئيس اداسُ سیسک ٍ تغجيق(ثذٍى حق سای)

كويتِ تحت ًظبست ّيئت هذیشُ

 -5ثشسسي ٍ تػَیت هعبهالت عوذُ

سئيس

ثِ هٌظَس هذیشیت هٌبثع ٍ هػبسف ثبًک ٍ تػويوبت هشتجظ ثب آى تطکيل هيگشدد.
ثِ هٌظَس سيبستگزاسی ٍ تػوين گيشی دس حَصُ تجليغبت ٍ تذٍیي ثشًبهِ سبالًِ تجليغبت ٍ ثَدجِ سیضی حَصُ
تجليغبت ٍ ثشًذیٌگ تطکيل هي گشدد.

هذیش عبهل ،قبئن هقبم ،هعبٍى هبلي ،هعبٍى ثيي الولل ،هعبٍى ضعت ،هذیش اهَس هبلي ،هذیش اهَس اعتجبسی ،هذیش اهَس سبصهبى ٍ تَسعِ هٌبثع اًسبًي(ثذٍى حق سای)،
هذیش اهَس فٌبٍسی اعالعبت ٍ استجبعبت(ثذٍى حق سای)
هذیش عبهل ،هذیش اهَس سٍاثظ عوَهي ،هذیش اهَس ثشًبهِ سیضی ٍ ثبصاسیبثي ،هذیش اهَس سبصهبى ٍ تَسعِ هٌبثع اًسبًي ،سئيس اداسُ تجليغبت ٍ اهَس اجتوبعي ،سئيس اداسُ
ثبصاسیبثي ٍ اهَس هطتشیبى

دثيش

*دس كويتِ ّبیي كِ هذیشعبهل ٍ یب قبئن هقبم عضَ ٍلي حضَس ًذاضتِ ثبضٌذ(دس غَست عْذُ داس ثَدى سیبست جلسِ) ،سئيس كويتِ دس آى جلسِ ثبالتشیي سوت سبصهبًي خَاّذ ثَد.

كويتِ داخلي ثبًک
كويتِ داخلي ثبًک /ثش اسبس هػَثِ  36جلسِ ّيبت هذیشُ هَسخً ٍ 95/10/20بهِ ضوبسُ
ة گ م 1/787/هَسخ  95/10/25دثيش هحتشم ّيبت هذیشُ

