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بانک، موسسات اعتباري غيربانکي و  دولتي پست  هاي دولتي، غيردولتي، شرکت جهت اطالع مديران عامل محترم بانک  

  .شود بانک مشترک ايران ـ ونزوئال ارسال مي
  

  

  با سالم؛

 ١٣٩٧/  ٨/  ١٣مصـوب   مکرر الحاقي به قانون صدور چـک ) ٥(ماده  مطابقگونه که استحضار دارند؛  احتراماً، همان

بعد از ثبـت غيرقابـل پرداخـت    ، ١٣٩٧/  ٩/  ١٢مورخ  ٩٧/  ٣٢٠٤٦٥مجلس شورای اسالمی، ابالغی طی بخشنامه شماره 

هـا و   بودن يا کسري مبلغ چک در سامانه يکپارچه بانک مرکزي، اين سامانه مراتب را به صورت برخط بـه تمـام بانـک   

ها و مؤسسات اعتبـاري حسـب مـورد     ار ساعت کليه بانکپس از گذشت بيست و چه. دهد مؤسسات اعتباري اطالع مي

را نسبت به صاحب يادشده هاي احصاء شده در ذيل ماده  ها و محدوديت مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، محروميت

ه چنانچ«: دارد مکرر الحاقي به قانون صدور چک نيز مقرر مي) ٥(از طرفي تبصره نخست ذيل ماده . حساب اعمال نمايند

هاي اقتصادي با توجه به شرايط، اوضاع و احـوال   در خصوص بنگاه) د(و ) ج(، )الف(هاي مذکور در بندهاي  اعمال محروميت

اقتصادي موجب اخالل در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تأمين استان موارد مذکور به مدت يک سال به 

ئي اين تبصره با در نظر گرفتن معيارهايي مانند ميزان توليد و صادرات بنگـاه و تعـداد   نامه اجرا آيين. آيد حالت تعليق در مي

شدن اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانـک   االجرا  در آن ظرف مدت سه ماه از الزم افراد شاغل

هـاي   نامـه يـاد شـده متضـمن شـرايط بنگـاه       ننويس آيي در همين راستا پيش ».رسد مرکزي به تصويب هيأت وزيران مي

اقتصادي مشمول و نحوه اقدام در اين رابطه، در سال جاري تهيه و جهت تصـويب در هيـأت محتـرم وزيـران، ارسـال      

هيـأت محتـرم وزيـران     ١٣٩٨/  ٦/  ١٢مـورخ   ھ٥٦٥٧٩ت/  ٧٢٢٠٨نامه شماره  اکنون ضمن ايفاد تصوير تصويب. گرديد

هـاي   نامه مورد اشاره، تعليق محـدوديت  داند؛ با ابالغ مفاد آيين اجرايي اخيرالذکر، شايان ذکر مينامه  متضمن ابالغ آيين

مکرر الحـاقي  ) ٥(ذيل ماده »  د«و » ب«، »الف«ناظر بر اعطاي تسهيالت، ايجاد تعهدات و ساير خدمات موضوع بندهاي 

به بنگاه اقتصادي ايجاد گرديده است، صـرفاً در  اثر نشده نسبت  به قانون صدور چک که به دليل چک برگشتي رفع سوء

  . پذير خواهد بود نامه اجرايي پيوست امکان چهارچوب مفاد آيين

مـورخ   ٩٦/    ١٤٩١٥٣شـماره   بخشـنامه  مفـاد  لحاظ با و قيد تسريع به مراتب فرمايند دستور است خواهشمند

 دقيق و مؤثر نظارت آن اجراي حسن بر و ابالغ غيربانکي ياعتبار مؤسسه/    بانک آن واحدهاي تمامي به ١٣٩٦/    ٥/    ١٦

  فد/  ٤٤١٤٤٢٧/  .آيد عمل به

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت

  اداره مطالعات و مقررات بانکي

  محمد خداياري        آبادي حميدرضا غني       

             ٣٨١٦                ٣٢١٥-٠٢ 
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