
 

  

 

  

  جناب آقای امين آزاد

  با پولشويي محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه مديرکل

  

  ،با سالم

 ٩/٩/١٣٩٠ازشصت و دومين صورتجلسه کميسيون اعتباری مورخ  ٣بدينوسيله شرح بند         

که به تأييد رياست کل محترم بانک رسيده است، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضــي 

  گردد :اعالم مي

نظــر "بــا موضــوع  ٢/٩/١٣٩٠ مــورخ ٢٠٥٩٠٨/٩٠گزارش اداره مجوزهاي بانکي به شماره  -٣"

در مــورد صورتجلســات ارســالي از ســوي نهادهــاي پــولي و  نظر اداره حقوقي در ارتباط با اظهار

 مطرح و مقرر گرديد: "بانکي

اداره مجوزهاي بانکي به نهادهاي پولي و بانکي داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي اعــالم  - ٣- ١

هيــأت مــديره کــه بــراي تأييــد بــه ايــن بانــک ارســال نمايد که صورتجلسات مجامع عمــومي و 

  نمايند، صرفًا بايد شامل موارد زير باشد:مي

 افزايش يا کاهش سرمايه  

 انحالل  

 تغيير اساسنامه  

 (تغيير اساسنامه) تغيير نام مؤسسه  

 (در صورتي که در اساسنامه ذکر شده باشد) تغيير آدرس  

 تصويب صورتهاي مالي ساليانه  

  

  البدلاصلي و عليانتخاب بازرسان  

 انتخاب اعضاي هيأت مديره  

 انتخاب مدير عامل  

  تعيين سمت اعضاي هيأت مديره 

وظيفه بررسي و اظهار نظر در مورد موضوعات مذکور به شرح زير بين ادارات مختلف  - ٣- ٢

  بانک مرکزي تقسيم شود:

 ٢٢٦٠٦١/٩٠  

 ٢٦/٠٩/١٣٩٠  

  �����  



 

  

 

  

 -٢ -  

  

 اداره مسئول بررسي و اظهارنظر موضوع رديف

 افزايش سرمايه  -١

  اداره مجوزهاي بانکي

 

 تغيير اساسنامه -٢

تغيير نام مؤسســه (تغييــر  -٣

 اساسنامه)

تغيير آدرس(درصورتي کــه  - ٤

ــده  ــر ش ــنامه ذک در اساس

 باشد)

انتخــاب بازرســان اصــلي و  -٥

 البدلعلي

 انتخاب اعضاي هيأت مديره -٦

 انتخاب مدير عامل -٧

تعيين سمت اعضاي هيــأت  - ٨

 رهمدي

(در مورد  اداره نظارت بر موقعيت مالي بانکها کاهش سرمايه -٩

  بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي)

اداره نظارت بر موسسات پولي غيربانکي (در 

 مورد موسسات پولي غيربانکي)

تأييد صورتهاي مالي مصوب  -١٠

 ساليانه

انتخـــــــــــــــــاب  -١١

ـــــورتيکه  حسابرس(درص

بازرس قــانوني و حســابرس 

 يک شخص باشد)

اداره نظارت بر بانکها (در مورد بانکها و  انحالل -١٢

  موسسات اعتباري غيربانکي)

اداره نظارت بر موسسات پولي غيربانکي (در 



 

  

 

 مورد مؤسسات پولي غيربانکي)

 -٣ -  

  

اداره مجوزهاي بانکي به عنوان مسئول تجميع نظــرات ســاير ادارات بانــک و اعــالم آن در  - ٣- ٣

  ه ثبت شرکتهاي تعيين شود.ادار

آيــد، ايــن خواهشمند است دستور فرماييد از اقداماتيکه درخصوص مصوبات ياد شده به عمل می

  ١٠١٢٨٢٢/اداره را نيز مطلع نمايند. 

 

 اداره اعـتبـارات                                                                           

 اصغر ميرمحمدصادقي                 محمدرضا قرباني               سيدعلي                                

                                                ٢٨١٧-٣                                            ٢٨١٦  

  

  

  رونوشت:

دســتور اقــدام صــدور و  مدير محترم اداره مجوزهای بانکی جهــت آگــاهی–جناب آقای خالتی - 

  مقتضي.

 صــدور مدير محترم اداره نظارت برموقعيت مالی بانکها جهت آگــاهی و–جناب آقای پهلوانزاده - 

  دستور اقدام مقتضي.

مدير محترم اداره نظارت بر موسسات پولی غيــر بــانکی جهــت آگــاهی و –جناب آقای دستگير - 

  دستور اقدام مقتضي. صدور

جهت آگــاهی و  نظارت بر بانکها و موسسات اعتباریمدير محترم اداره – سرکارخانم اسدی پور- 

  دستور اقدام مقتضي.صدور 
  


