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فرآیند انتخبة مدیرعبمل و اعضبی هیئت مدیره
فشآیٌذ اًتخبة هذیشػبهل ثِ ػٌَاى سئیس ٍ ػضَ ّیئت هذیشُ ٍ سبیش اػضبی ّیئت هذیشُ ٍ ضشح ٍظبیف ،اختیبسات
ٍ هسئَلیتّبی ّش یه اص ایطبى ،هغبثك هفبد هَاد  11تب  17اص اسبسٌبهِ ثبًه تؼییي ٍ تجییي گشدیذُ وِ ضشح
وبهل آًْب ریالً اسائِ هیگشدد:
هیأت مدیره
هبدُ ّ .11یأت هذیشُ ثبًه تطىیل هی ضَد اص هذیش ػبهل ٍ ضص ػضَ وِ پٌج ػضَ ّیأت هذیشُ ثِ پیطٌْبد ٍصاست
ساُ ٍ ضْشسبصی ٍ تػَیت هجوغ ػوَهی ثشای هذت دٍ سبل اًتخبة هیگشدد ٍ ػضَ دیگش ّیأت هذیشُ ثِ اًتخبة
ضَسای وبسوٌبى ثبًه ثشای دٍ سبل ثشگضیذُ هیضَد .هذیش ػبهل وِ ػضَیت ّیأت هذیشُ ٍ سیبست جلسبت ّیأت
هذیشُ سا ًیض ثش ػْذُ داسد ،ثِ پیطٌْبد ٍصیش ساُ ٍ ضْشسبصی ٍ تػَیت هجوغ ػوَهی ثبًه ثشای هذت دٍ سبل
اًتخبة هی ضَد .ػضل یب تجذیذ اًتخبة هذیش ػبهل ٍ یب سبیش اػضبی ّیأت هذیشُ ثِ تشتیت هزوَس اًجبم خَاّذ
گشفت.
اػضبی هَظف ّیأت هذیشُ ثبًه اص تب سیخ اتوبم دٍسُ ػضَیت دس ّیأت هذیشُ تب ٌّگبم تؼییي جبًطیي ٍ یب توذیذ
دٍسُ ػضَیت ووبفی السبثك هسئَل اداسُ اهَس ثبًه ثَدُ ٍ ولیِ هػَثبت ّیأت هذیشُ لبًًَی ٍ هَسد تأییذ هجوغ
ػوَهی هیثبضذ.
مدیرعبمل
هبدُ  .12اختیبسات ٍ ٍظبیف هذیشػبهل:
هذیشػبهل ثبالتشیي همبم اداسی ٍ اجشایی ثبًه است ٍ اختیبسات ٍ ٍظبیف ٍی ثِ ضشح صیش است:
ً .1وبیٌذگی ثبًه دس ثشاثش اضخبظ حبلج ،اداسات ٍ هؤسسبت دٍلتی ٍ هؤسسبت خػَغی.
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ً . 2ػت ٍ ػضل هأهَساى ٍ وبسوٌبى ثبًه ٍ تؼییي ضغل ،تشفیغ ٍ تٌجیِ ٍ اجشای سبیش ضشایظ استخذاهی ثب سػبیت
همشسات استخذاهی ٍ اداسی ثبًهّب ٍ آییيًبهِّبی هشتجظ.
 .3افتتبح حسبة جبسی ٍ سپشدُ ٍ سبیش حسبةّبی هطبثِ ًضد ثبًهّب ٍ استفبدُ اص آى ثِ ًبم ثبًه.
ٍ .4غَل هغبلجبت ثبًه ٍ پشداخت دیَى آى.
 .5لجَل تؼْذ ،ظْشًَیسی ،لجَلی پشداخت ٍ ٍاخَاست اٍساق تجبسی.
 . 6اًجبم ّش ًَع هؼبهلِ ٍ اًؼمبد ولیِ لشاسدادّب ٍ تغییش ٍ تجذیل یب فسخ ٍ البلِ ٍ اثغبل ٍاگزاسی ٍ اجشای آًْب ًسجت
ثِ اهَال هٌمَل ٍ غیش هٌمَل ٍ حمَق ٍ اسٌبد ٍ اٍساق ثْبداس ثِ ّش ضىل ٍ ثب ّش ضخع حمیمی ٍ حمَلی ٍ تحت ّش
گًَِ ضشایظ دس حذٍد هَضَع ثبًه.
 .7اجبسٍُ ،اگزاسی ،فسخ اجبسُ ،تمبضبی تؼذیل اجبسُثْب ٍ دفبع اص آى دس توبم هشاحل ٍ هشاجغ ٍ تخلیِ ػیي هستأجشُ
ٍ تمبضبی غذٍس اجشائیِ ٍ تمبضبی تجذیذ ًظش دس سأی غبدسُ یب اجشای آى.
 .8سّي گزاسدى اهَال ثبًه اػن اص هٌمَل ٍ غیش هٌمَل ٍ فه آى ٍلَ وشاساً.
 .9البهِ ،تؼمیت ٍ دفب ع اص ّش گًَِ دػَی ٍ یب اًػشاف اص آى ثب داضتي توبم اختیبسات ساجغ ثِ اهش دادسسی ٍ دس ولیِ-
ی هشاجغ ٍ دادگبُّب ٍ دس ولیِی هشاحل اػن اص هشاحل ثذٍی ،پژٍّطی ،فشجبهی ثب حك هػبلحِ ٍ سبصش ،تؼییي
ٍویل ثب حك تَویل غیش ،ادػبی جؼل ًسجت ثِ سٌذ عشف ٍ استشداد سٌذ تؼییي جبػل ،اسجبع دػَی ثِ داٍسی ٍ
تؼییي داٍس ثب یب ثذٍى اختیبس غلح ٍ ثِ عَس ولی استفبدُ اص ولیِی حمَق ٍ اجشای ولیِی تىبلیف ًبضی اص لبًَى
داٍسی تؼییي ٍویل ثشای دادسسی ٍ غیشُ ثب یب ثذٍى حك تَویل ٍ تَویل دس تَویل غیش ٍلَ وشاساً ،تؼییي هیضاى حك-
الَوبلِ ٍویل ،تؼییي هػذق ٍ وبسضٌبس الشاسخَاُ دس هبّیت دػَی ٍ خَاُ ثِ اهشی وِ وبهالً لبعغ ثبضذ ،دػَی
خسبست استشداد دػَی ،جلت ضخع حبلج ٍ دفبع اص دػَی حبلج ،الذام ثِ دػَی هتمبثل ٍ دفبع اص آى ،تأهیي هذػی-
ثِ ،تمبضبی تَلیف اضخبظ ٍ اهَال اص دادگبُّب ،اػغبی هْلت ثشای پشداخت هغبلجبت ثبًه ،دسخَاست غذٍس ثشي
اجشایی ٍ تؼمیت ػولیبت اجشایی ٍ اخز هحىَمثِ چِ دس دادگبُّب ٍ چِ دس اداسات ٍ دٍایش حجت اسٌبد ٍ اهالن.
 . 11اجشای ولیِی تػویوبت هجوغ ػوَهی ثبًه.
 .11غذٍس دستَس اجشای ولیِی تػویوبت ّیأت هذیشُ.
 .12هذیش ػبهل هیتَاًذ لسوتی اص اختیب سات ٍ ّوچٌیي حك اهضبی خَد سا ثِ یه یب چٌذ ًفش اص اػضبی ّیأت
هذیشُ ٍ یب سبیش وبسهٌذاى ثبًه ٍاگزاس ًوبیذ.
هبدُ ٍ .13ظبیف ٍ اختیبسات ّیأت هذیشُ :اػضبی ّیأت هذیشُ داسای ٍظبیف ٍ اختیبسات صیش خَاٌّذ ثَد:
 .1تْیِ آییيًبهِّب ٍ پیطٌْبدّبیی وِ ثِ تػَیت هجوغ ػوَهی ثبًه خَاّذ سسیذ.
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 .2تػَیت آییيًبهِّبی داخلی ثبًه.
 .3تْیِ ٍ تٌظین تشاصًبهِ ٍ حسبة سَد ٍ صیبى ٍ گضاسش سبالًِی ثبًه.
 .4تْیِ ٍ تٌظین ثَدجِی ثبًه.
 .5ثشسسی ٍ تػَیت ثشًبهِّبی استخذاهی ٍ آهَصضی ثبًه.
 .6تٌظین خالغِی غَست داساییّب ٍ ثذّیّبی ثبًه ّش ضصهبُ یهثبس ٍ تسلین آى ثِ ثبصسسبى لبًًَی.
 .7ثشسسی عشح سبصهبًی ثبًه ٍ تػَیت آى.
 .8پیطٌْبد تأسیس یب تؼغیل ضؼت ٍ ًوبیٌذگیّب دس ًمبط هختلف وطَس عجك لَاًیي ٍ همشسات هشتجظ.
 .9پیطٌْبد اغالح اسبسٌبهِ دس هَالؼی وِ الصم ثبضذ ثِ هجوغ ػوَهی ثبًه.
 .11تؼییي سیبست اػتجبسی ثبًه.
 .11اتخبر تػوین دسهَسد خشیذ ٍ فشٍش سْبم ٍ اٍساق لشضِ.
 .12غذٍس اجبصُی خشیذ ٍ احذاث ّش گًَِ سبختوبى وِ هَسد ًیبص ثبًه ثبضذ.
هبدُ  . 14هذیش ػبهل ٍ سبیش اػضبی ّیأت هذیشُ (غیش اص اػضبی غیش هَظف) ثِ عَس هَظف ٍ توبم ٍلت دس ثبًه
اًجبم ٍظیفِ هیًوبیٌذ.
هبدُ ّ . 15ش یه اص اػضبی هَظف ّیأت هذیشُ ثٌب ثِ تطخیع هذیش ػبهل ،هسٍَلیت اداسُی لسوتی اص اهَس ثبًه سا
ثشػْذُ خَاٌّذ گشفت.
هبدُ  . 16هذیش ػبهل ٍ اػضبی هَظف ّیأت هذیشُ دس هذت تػذی خَد ًویتَاًٌذ ّیچگًَِ فؼبلیت ثبصسگبًی یب ضغل
دٍلتی دیگشی داضتِ ثبضٌذ.
هبدُ  . 17تػویوبت هتخزُ دس جلسبت ّیأت هذیشُ ثب اوخشیت آسا هؼتجش ثَدُ ،دس هَاسدی وِ جلسبت ّیأت هذیشُ ثب
تؼذاد ووتش اص ضص ًفش تطىیل هیگشدد تػویوبت هتخزُ ثب سِ سأی هَافك الصماالجشاست.
سبختبر مبلکیت ببنک
سْبم ٍ هبلىیت  111دسغذ ثبًه هتؼلك ثِ دٍلت جوَْسی اسالهی ایشاى ثَدُ ٍ صیش ًظش ٍصاست اهَس التػبدی ٍ داسائی
هیثبضذ.
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