حدود اختیارات و مسئولیت های هیأت مدیره
به استناد ماده  ۵۶اساسنامه بانک حدود اختیارات و مسئولیت های هیأت مدیره به شرح ذیل می باشد:
ماده  - ۵۶م سئولیت سیا ست گذاری و نظارت بر نحوه اداره ،ح سن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ری سک
بانک بر عهده هیأت مدیره می باشددددی هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به ناا بانک وهرنوم عاتیات ومالام ت
مربوط به موضددوم بانک ه انماا و ااذاذ ایددایب درباره ا ها اددریحاال در ادد حیت ممامن عاومی ن اشددد،
دارای اختیار ا ست؛ از ق یل ا یویب ایین نامه های داختی بانک ،ا یویب ساختار سازمانی ،شرایط ا ستذداا و
ضوابط االیین حقوق و د ستازد ،ا یویب بودجه ساالنه بانک ،انظیب اورت های مالی ساالنه ،میا دوره ای و
گزارش فالالیت هیأت مدیره در چارچوب ضوابط بانک مر زی جاهوری اس می ایرا و ارایه ا ها به بازرس
و ح سابرس ،االیین دارندگا ام ضای مماز ،دعوت ممامن عاومی عادی و فوق الالاده و االیین د ستور جت سه ا
ها ،پیشنهاد اقسیب هر نوم اندوخته به جز اندوخته قانونی ،پیشنهاد اقسیب سود بین ااح ا سهاا ،پیشنهاد اا ح
اساسنامه به ممان عاومی فوق الالاده و سایر وظایفی ه در الیحه قانونی اا ح قساتی از قانو امارت اراحتاال
بر عهده هیأت مدیره گذاشته شده استی
ا یره  -هیأت مدیره باید ا د سته از اختیاراای را ه مت ضان امور اجرایی ا ست ،به هیأت عامل بانک افویض
ناایدی
حدود اختیارات و مسئولیت های هیأت عامل
به استناد ماده  ۸۴اساسنامه بانک حدود اختیارات و مسئولیت های هیأت عامل به شرح ذیل می باشد:
ماده -۸۴هیأت عامل در حدود ا دسته از اختیاراای ه متضان امور اجرایی بوده و اوسط هیأت مدیره به ا
افویض شده ،دارای اختیار است؛ از ق یل موارد ذیل:
 -1-۸۴ناایندگی بانک در برابر تیه اشذاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی وغیردولتی از جاته دستگاه
های دولتی ،موسسات عاومی غیردولتی ،مراجن قضایی ،شر ت های اماری و مؤسسات غیراماری
غیردولتی و سایر اشذاص حقیقی و حقوقیی
 -2-۸۴اقامه هرگونه دعوای حقوقی و یفری و دفام از هر دعوای حقوقی و یفری اقامه شده در هر یک
از دادگاه ها ،دادسراها ،مراجن قضایی یا غیر قضاییِ اختیاای یا عاومی و دیوا عدالت اداری از طرف
بانک ،دفام از بانک درمقابل هر دعوای اقامه شده عتیه بانک چه یفری و چه حقوقی در هر یک از مراجن
قضایی و یا غیرقضاییِ اختیاای یا عاومی و دیوا عدالت اداری با حق حضور و مراجاله به مقامات انتظامی
و انماا تیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از اغاز اا ااااا ا از جاته حضور در جتسات ،اعتراض به رأی،
درخواست امدید نظر ،فرجاا ،واخواهی و اعاده دادرسی ،میالحه و سازش ،استرداد اسناد یا دادخواست یا
دعوا ،ادعای جالل یا انکار و اردید نس ت به سند طرف مقابل ،االیین جاعل ،حق امضای قراردادهای حاوی
شرط داوری یا اوافقنامه داوری و ارجام دعوا به داوری و االیین و گزینش داور منتذب (با حق اتح یا بدو

ا ) ،درخواست اجرای حکب نهایی و قطالی داور ،درخواست ادور اجراییه و االقیب عاتیات ا و اخذ
موضوم اجراییه و وجوه ابداعی و پیگیری های الزا درخیوص ا ها ،االیین میدق و ارشناس ،انتذاب و
عزل و یل و نااینده با حق او یل مکرر ،اقرار در ماهیت دعوا ،دعاوی ورود و جتب ثالث و دفام از ا ،
دعوای متقابل و دفام در مقابل ا ها ،ق ول یا رد سوگند ،اأمین خواسته ،اأمین ضرر و زیا ناشی از جرا و
امور مشابه دیگر؛
 -3-۸۴ایماد و االطیتی شال ه ،باجه و یا ناایندگی در ایرا یا خارج از ایرا در چارچوب ضوابط(حسب
ایویب نامه هیات مدیره بانک در حال حاضر برعهده هیات مدیره می باشد)؛
 -۴-۸۴افتتاح هر نوم حساب و استفاده از ا به ناا بانک نزد بانک ها و مؤسسات اعت اری مماز؛
 -۵-۸۴دریافت مطال ات و پرداخت دیو بانک؛
 -۶-۸۴ادور ،ظهرنویسی ،ق ولی ،پرداخت و واخواست اوراق امارای؛
 -7-۸۴انالقاد هر نوم قرارداد ،اغییر ،ا دیل ،فسخ و یا اقاله ا در مورد اموال منقول و غیر منقول ه مرا ط با
موضوم فالالیت بانک باشد و انماا تیه عاتیات و مالام ت مذ ور در ماده  3این اساسنامه و ااذاذ ایایب
در مورد تیه ابقاعات؛
 -۸-۸۴به امانت گذارد هر نوم سند ،مدرک ،وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد ا ها،
 -9-۸۴به رهن گذارد اموال بانک اعب از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو راراال؛
 -10-۸۴اجاره و استماره و واگذاری و فسخ اجاره و اقاضای االدیل اجاره بها و دفام از این نوم اقاضاها در
اااا مراحل و مراجن و اذتیه عین مستأجره و اقاضای امدید نظر در رأی اادره یا اجرای ا ؛
 -11-۸۴احداث هر گونه ساختاا و اأسیسات؛
ا یره -اختیارات هیأت عامل در امور اجرایی منحیر به موارد فوق نیستی شرح موارد فوق فقط برای ذ ر مثال
بوده و به هیچ وجه به اختیارات هیأت عامل در مورد اجرایی به ارایب مقرر در ادر ماده ختتی وارد نای سازد

