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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؛

هيأت عمـومي ديـوان عـدالت     ١٣٩٥/ ٢/ ٧مورخ  ٥٥گونه که مستحضرند؛ در پي صدور رأي شماره  احتراماً، همان

شوراي پول و  ١٣٩١/ ٣/ ٢ن جلسه مورخ مصوب هزار و يکصد و چهلمي(العمل حساب جاري  هايي از دستور اداري، بخش

آن در رابطه با نحوه ارايه خدمات بانکي به مشتريان داراي چک برگشتي ابطال شد و متعاقبـاً  ) ٢٩(، از جمله ماده )اعتبار

  .گرديدابالغ به شبکه بانکي کشور  ١٣٩٥/ ٤/ ٩مورخ  ٩٥/ ١٠٩٩٢٦مراتب به موجب بخشنامه شماره 

مـورخ  ) ١٣٨- ١٤٠(هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري مجـدداً طـي آراي شـماره     جاري  در سال  در همين رابطه،

که طـي  را  ١٣٩٥/ ٤/ ٩مورخ  ٩٥/ ١٠٩٩٢٦، بند دوم از بخشنامه شماره ١٣٩٦/ ٤/ ٢٠مورخ  ٣٥٢و شماره  ١٣٩٦/ ٢/ ٢٦

برگشتي، تکليفي مبني بـر   ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در مورد مشتريان داراي سابقه چک آن مقرر شده بود؛ بانک

ها ندارند و اتخاذ تصميم در خصوص ارايه يـا عـدم ارايـه     ياد شده به آن) ۲۹(خودداري از ارايه خدمات مذکور در ماده 

قانون صدور چک اصالحي سال  ۲۱خدمات مزبور به اين قبيل مشتريان، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله ماده 

هـا و اعتبارسـنجي    ن صرفه و صالح و همچنين ميزان ريسک مترتب بر موضوع بر مبناي بررسيو با در نظر گرفت۱۳۸۲

 . ابطال نمودرا   باشد، مؤسسه اعتباري غيربانکي مربوط مي/  بعمل آمده، رأساً برعهده بانک

گيري وضعيت حقوقي جديد ناشي از آراي اخيرالذکر ديوان عدالت اداري و  گفته و شکل نظر به مراتب پيشهذا  علي

ابطـال شـده   ) ٢٩(هـا در ارايـه خـدمات موضـوع مـاده       آمده در خصوص نحوه عمل بانک همچنين برخي ابهامات پيش

وسـيله و در راسـتاي اجـراي مـواد      دستورالعمل حساب جاري به اشخاص داراي چک برگشتي رفع سوءاثر نشده، بدين

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ضمن اعالم مراتب الغاي بنـد دوم  ) ١١٨(و ) ١٠٨(، )١٠٧(، )٩٥(

و نيز اعالم اين که بازنگري کلي در مفاد دستورالعمل حساب جاري به  ١٣٩٥/ ٤/ ٩مورخ  ٩٥/ ١٠٩٩٢٦بخشنامه شماره 

ته، هم اکنون در دستورکار اين بانک قرار دارد، خواهشمند است دستور فرماينـد ارايـه خـدمات    گف لحاظ مالحظات پيش

  .انجام پذيرد با رعايت قوانين و مقررات مربوطگفته به مشتريان داراي سابقه چک برگشتي،  پيش) ٢٩(موضوع ماده 
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، بـه قيـد   ۱۳۹۶/ ۵/ ۱۶مـورخ   ۹۶/ ۱۴۹۱۵۳است دستور فرمايند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره  خواهشمند

مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيـق بـه عمـل    /  تسريع به تمامي واحدهاي آن بانک

   ۳۴۸۰۶۱۳/ .آيد

  کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت

  اداره مطالعات و مقررات بانکي

  آبادي ضا غنيحميدر   عبدالمهدي ارجمندنژاد    

۰۲-۳۲۱۵                  ۳۸۱۶ 

  
 

 
 
 
 
 
  
 
  
  


