
تغييرات در زيرساخت هاي صدور، پذيرش، 
پردازش و تبادل چک ها

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران
نظام هاي پرداخت اداره 

1399بهمن 



فهرست مطالب 

 تاريخچه قانون اصالح قانون صدور چک

 و مهلت  هاي تعيين شده در قانون اصالح قانون صدور چک مفاد

 اقدامات حوزه فناوري اطالعات در اجراي قانون اصالح قانون صدور چک

 شماي کلي ارتباطات سامانه هاي بانک مرکزي

نکات و مالحظات

2



قانون اصالح قانون صدور چک 

تاريخ ابالغ

1397/09/03

بانتاريخ تائيد شوراي نگه

1397/08/23

تاااريخ تيااوي  حر  اا   
علناااج س لاااي شاااوراي 

اسالسج

1397/07/13

تعداح سواح قانونج 

ساحه11
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مفاد قانوني و مهلت هاي مقرر

سکرر21ساحه 

ر جلوگيري از تخصيص دسته چک، صدو

چک جديد و استفاده از چک موردي براي 

 به افراد ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم

ده يا داراي چک برگشتي رفع سوء اثر نش

((  پيچک) ياح–2 ياح)

1تبيره ساحه 

ابالغ قوانين و مقررات 

از ال چک حي يتمرتبط با 

سوي بانک مرکزي

6ساحه 2تبيره 

ابالغ ضوابط چک موردي 

سکرر21ساحه 
ايجاد امکان استعالم آخرين 

ف سق)وضعيت صادرکننده چک 
تي اعتبار مجاز، سابقه چک برگش

در سه سال اخير و ميزان تعهدات
چک هاي تسويه نشده

(استعالم  ياح)

1398/09/21 1398/09/21 1399/09/211399/09/21 1399/09/21

سکرر21ساحه 

محدوديت صدور برگ چک به ميزان 

اختالف سقف اعتبار مجاز و تعهدات 

چک هاي تسويه نشده

((پيچک) ياح )

سکرر21ساحه 1تبيره 
تسويه کليه چک ها در سامانه

ممنوعيت صدور و / چکاوک
/  ظهرنويسي چک در وجه حامل
ثبت نقل و انتقاالت چک در 

(پيچک)ساسانه  ياح 

1399/09/21
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سامانه هاي طرح تحول چک 

چک حي يتال

(کپيچ)ساسانه  ياح  ساسانه چکاوک

ياحساسانه استعالم   2ساسانه  ياح
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مرکزي اقدامات حوزه فناوري اطالعات بانک 

(19/03/1399مورخ 73763/99شماره نامه )الزامات صدور و پردازش چک ديجيتال ابالغ -
راه اندازي زيرساخت امضاي همراه-
اعمال تغييرات در زيرساخت صياد جهت صدور چک ديجيتال-
اعمال تغييرات در زيرساخت چکاوک جهت پردازش چک ديجيتال -

(  پيچک)صياد مکرر تحت عنوان 21زيرساخت ثبت نقل و انتقاالت چک براساس ماده راه اندازي -
(1399/03/19مورخ 73763/99نامه شماره )ابالغ مستندات فني و اجرايي پيچک -
از طريق پيچک...( سابقه چک برگشتي، معسر و )اعمال کنترل هاي مربوط به صدور چک توسط صادرکننده داراي محدوديت  هاي قانوني -
اعمال محدوديت هاي مربوط به صدور چک بيش از سقف اعتبار مجاز از طريق پيچک  -

(06/05/1399مورخ 138066/99نامه شماره )مستند فني نسخه جديد سامانه صياد ابالغ -
مکرر21محکوم به براساس ماده مربوط به تخصيص دسته چک به اشخاص داراي سابقه چک برگشتي، معسر و اعمال کنترل هاي -
(اعالم سابقه چک برگشتي، تعداد چک هاي تسويه نشده، سقف اعتبار متقاضي)مکرر 21توسعه زيرساخت استعالمي صياد براساس مفاد ماده -
فراهم شدن امکان صدور چک تضميني از طريق صياد  -

2

1

3

چک 
ديجيتال

صياد 
(پيچک)

2صياد 

(23/06/1399مورخ 215118/99نامه شماره )ابالغ مستند فني نسخه جديد سامانه چکاوک -
اعمال کنترل هاي پرداخت چک براساس استعالم از پيچک طبق مبلغ، تاريخ و هويت ذي نفع نهايي چک-
فراهم شدن امکان پردازش چک تضميني در کانال مجزا-
فراهم شدن امکان گردش اطالعات شناسه چک برگشتي در سامانه چکاوک -

4
چکاوک
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ونشماي کلي ارتباطات سامانه هاي بانک مرکزي متعاقب اجراي قان

بانک عهده

سامانه استعالمات 
بانک مرکزي

?

گيرنده چک

چککننده صادر 

بانک واگذارنده

(پيچــک)صياد

7



فرايند صدور چک 

هبانک عهد

:بانک عهدهثبت چک در تعامل با درخواست ( 1
-یال سری و سر-شناسه صياد :  تعيين اقالم چک توسط صادرکننده-

کد شناسائی گيرنده -مبلغ-تاریخ 
بانکتوسط ...( یا نهاباز )استعالم مشخصات گيرنده -
نام گيرنده و ارسال کنترل -

توسط صادر کنندهاطالعات 

و کنترل استعالم انجام ( 7
مشخصات

صحت ، تاریخ چکانجام کنترل های ( 3
و دریافت اعتبار و عدم چکشناسه صياد 

مانده داشتنصياد،برگشتی با استعالم از 
حيات کافی، نداشتن چک برگشتی،اعتبار 
ابنهگيرنده با استعالم از کننده و صادر 

ثبت درخواست صدور چک و قرار دادن و 
چکآن در کارتابل گيرنده موقت

نده چک گير

صاحب حساب
(صادر کننده چک)

یبانک  مشير

اطالع رسانی( 6
مشخصات چک

ارسال مشخصات چک( 2

کنترل اقالم دریافتی با -( 11
جهت اطمينان از )مشخصات چک 

(  ویرایش نشدن
ثبت موقت)کنترل وضعيت چک -

(  باشد
ثبت نتيجه تایيد و قرار دادن -

در کارتابل گيرنده چکقطعی 

هنمایش نتيج( 5ارسال پاسخ( 4

اعالم تائيد( 9

م تائيد مشتری به همراه اقالارسال ( 10
7دریافت شده در گام 

ارسال پاسخ( 12

هنمایش نتيج( 13

دریافت چک( 8

(پيچک)صياد 
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نکات و مالحظات
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10

بط ابالغ زسان بندي پروژه هاي سرت

با چک

 

 اقداسا  ا رايج قانون  دور چک

نو  اقدام  نام ساسانه رحي 
زوحتري  

 )بهتري (

حيرتري  

 )بدتري (

1 

ک(
يچ
ح)پ
 يا

 

آمادهسازي درگاههاي نوين جهت استفاده مشتري )اينترنت-
   تلفن بانک و خودپرداز(موبايل( + سايردرگاهها)

)پيادهسازي سرويسهاي پايه شامل ثبت  تاييد  انتقال و استعالم 
 دارنده و ترجيحا  استعالم صادرکننده(

20/10/1399 10/12/1399 

آمادهسازي امکان کنترل چک در شع  به من ور عدم پرداخت 
چک ثبت نشده در صياد )پيچک( به صورت درون بانکي:  

عملياتي نمودن سرويسهاي نقدشوندگي در سامانه  .1
متمرکز بانکي )سرويسهاي استعالم نقدشوندگي، 

نقدکردن درون بانکي، اب ال، مسدودي، رفعمسدودي، 

Blocking و Un Blocking) 

آموزش کارکنان شع  در استفاده از پرتال بانک  . 

مرکزي در زمان پرداخت چک به صورت درون بانکي 

 در 1)تا زمان پيادهسازي سرويسهاي قيد شده در بند 

 سامانه متمرکز بانکي(

 
 

 20/03/1 00 
 
 
 
 

10/12/1399 

 
 

20/06/1 00  
 
 
 
 

10/01/1 00 

آموزش کارکنان شع  + مراکز 
تماس + تارنما و ... 

 25/10/1399 20/10/1399آموزش اوليه 

 10/12/1399 20/11/1399آموزش تکميلي 

 
اطال  رساني به مشتريان 

 

 20/11/1399 20/10/1399ارسال پيامک 

 20/11/1399 20/10/1399چا  بروشور+ تيزر 

 25/10/1399 20/10/1399امکان ثبت در صياد 

2 

 و 
ور
 د
ي 
 از
حه
 سا

د 
دي
  
اي
که
 چ
ي 
وز
ت

ياح
 (

2 )

 00 10/01/1 10/12/1399آمادهسازي تجهيزات شخصيسازي 

 20/11/1399 01/11/1399(  2سفارش چا  دسته چک جديد )صياد 

 00 10/01/1 10/12/1399توزيع دسته چک جديد در کليه شع  

3 

م 
حو
 ه 
ن 

اح 
 ي

پيادهسازي تکسروي  اقالم اطالعاتي چکهاي شخصي 
سازي شده )اطالعات سري و سريال(  

20/10/1399 20/12/1399 

 )درخواست صدور چک، 2پيادهسازي مابقي سرويسهاي صياد 
پي يري، لغو و اب ال، ....( 

20/10/1399 30/02/1 00 

4 

ک 
کاو
چ

4 

 00 30/03/1 00 20/02/1  اتصال به نسخه 
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طرح  ديد چک

ه نامه شمار)ابالغ بروشور امنيتي طرح چک جديد -1
(1399/11/06مورخ 938 99/35

د و انتقال تعبيه عبارت تاکيدي مبني بر ثبت، تائي-2
چک در سامانه صياد

اختصاص فضاي مناس  جهت درج تاريخ اعتبار-3
در قسمت فوقاني ( 01نسخه )چا  بارکد دوبعدي - 

چک
ايجاد بارکد دوبعدي در ظهر چک جهت سهولت -5

ادرکننده دسترسي به سامانه استعالم وضعيت اعتباري ص
چک 



 دور و توزي  چک هاي  ديد از فرورحي  ساه و سمنوعيت توزي  چک قديمج از زسان سزبور 

عدم اسکان  دور چک هاي  ديد حر و ه حاسل 

(پيچک)ظهرنوي ج چک هاي  ديد حر ساسانه  ياح 

ق حر زسان نقد کرحن چک و تطبي( پيچک)کنترل و حيول اطمينان از ثبت چک حر ساسانه 
اطالعا  تاريخ، سبلغ و هويت گيرنده توسط شعبه 

(پيچک)عدم پرحاخت و ه چک  ديد حر  ور  عدم ثبت حر ساسانه  ياح 

6حستورالعمل ساحه 6حر د از برگه چک ها  حر زسان ارسال حرخواست به ساسانه  ياح براساس ساحه 80کنترل برگشت 
1399/10/16سورخ 99/331429ب شناسه شماره –ا الحج قانون  دور چک 
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پرسش و پاسخ 



سرویسهایقابلاستفادهدرسامانهصیاد
(پیچک)

ادارهنظامهایپرداخت
1399بهمن



فهرست مطالب 

(:پیچک)انواعسرویسهایسامانهصیاد
سرویسهایقابلاستفادهعموممشتریانشبکهبانکی

سرویسهایقابلاستفادهدرشعب

2



سرویس های قابل استفاده عموم مشتریان شبکه بانکی

3

چکثبتسرویس -۱

(ذی نفع)دارنده چک توسط استعالمسرویس -۲

چک توسط گیرندهتاییدسرویس -۳

چکانتقالسرویس -۴

صادرکنندهچک توسط استعالمسرویس -۵

(چک های دارای چند ذی نفع)انتقالاستعالم وضعیت سرویس -۶

صادرکننده چکاستعالم وضعیت اعتباری سرویس -7



4

فرایند صدور چک 

هبانک عهد

:بانک عهدهثبت چک در تعامل با درخواست ( 1
-یال سری و سر-شناسه صیاد :  تعیین اقالم چک توسط صادرکننده-

کد شناسائی گیرنده -مبلغ-تاریخ 
(نهاباز )استعالم مشخصات گیرنده -
نام گیرنده و ارسال کنترل -

توسط صادر کنندهاطالعات 

و کنترل استعالم انجام ( 7
مشخصات

صحت ، تاریخ چکانجام کنترل های ( 3
و دریافت اعتبار و عدم چکشناسه صیاد 

مانده داشتنصیاد،برگشتی با استعالم از 
حیات کافی، نداشتن چک برگشتی،اعتبار 
ابنهگیرنده با استعالم از کننده و صادر 

ثبت درخواست صدور چک و قرار دادن و 
چکآن در کارتابل گیرنده موقت

نده چک گير

صاحب حساب
(صادر کننده چک)

یبانک  مشير

اطالع رسانی( 6
مشخصات چک

ارسال مشخصات چک( 2

کنترل اقالم دریافتی با -( 11
جهت اطمینان از )مشخصات چک 

(  ویرایش نشدن
ثبت موقت)کنترل وضعیت چک -

(  باشد
ثبت نتیجه تایید و قرار دادن -

در کارتابل گیرنده چکقطعی 

هنمایش نتیج( 5ارسال پاسخ( 4

اعالم تائید( 9

م تائید مشتری به همراه اقالارسال ( 10
7دریافت شده در گام 

ارسال پاسخ( 12

هنمایش نتیج( 13

دریافت چک( 8

(پیچک)صیاد 



چکثبت-سرویس های در دسترس عموم 

5

ینتعیوگیرندهباتوافقازپسچککنندهصادر

درراچکمشخصاتاستالزم،چکبرگهاقالم

ر،منظواینبرای.نمایدثبت(پیچک)صیادسامانه

نویندرگاه هایطریقازمیتواندشدهیادشخص

دهندهارائهموبایلیبرنامک هاییاوخودبانک

شرکتسایتوبدردسترسقابل)شدهیادخدمت

الزاما )شعبهبهحضوریمراجعهوحتی(شاپرک

دریافترافوقخدمت(چکدستهصادرکنندهبانک

.نماید



( نفعذی)گیرنده چک توسط (رد)تایید و استعالمسرویس -سرویس های در دسترس عموم 

6

هنگامدرومعاملهاتمامازپیشچکگیرنده
یادیصشناسهنمودنواردباابتدا،چکبرگهدریافت

کدیاملیشناسهملی،کد)خودهویتیشناسهو
الماستعراچکمندرجاتابتدا،(خارجیاتباعفراگیر
،چکبرگهباآنمطابقتوصحتصورتدرونموده
.مینمایدتاییدبهاقدام



چکانتقالسرویس -سرویس های در دسترس عموم 

7

چکبرگیکانتقالجهتسرویساین
استفادهچک(فعلیمالک)دارندهتوسط
باتوافقازپسچکدارنده.میشود
درراانتقالمشخصاتاستالزم(ها)گیرنده
.نمایدثبتپیچکسامانه



8

چکاستعالم وضعیت انتقالسرویس -سرویس های در دسترس عموم 

مشترکذی نفعکهچک هاییانتقالخصوصدر
هردارند،(ذی نفعچندینوجهدرشدهصادرچک)

اتمشخصتاداشتخواهندراامکاناینذی نفعانازیک
بانکتوسطشدهارائهدرگاهطریقازراچکانتقال
.نماینداستعالم،خود

شدهثبتمشخصاتازذینفعانازیکهراطالعجهت
ازیکهرانتقال،ازذی نفعانسایرتائیدوضعیتو

هشدثبتهایدادهازاستعالمانجامباتوانندمیآنان
.شوندمطلعچکانتقال

سرویسورودی هایاهم:
صیادشناسهدارنده،شناساییکد-
سرویسخروجی هایاهم:
وضعیتچک،وضعیتچک،نوعسررسید،تاریخمبلغ،-

لیستقفلشدن،وضعیتمسدودی،وضعیتضمانت،
تاییدیاردوضعیتآخرینهمراهبهچکدارندگان

طتوستاییدیاردآخرینتاریخهمچنینوآنانتوسط
ذی نفعانازیکهر



9

ندهاستعالم چک توسط صادرکنسرویس -سرویس های در دسترس عموم 

توسطاستعالمانجامهدفباسرویساین
،چکوضعیتآخریندریافتپیرامونصادرکننده

.میگیردقراراستفادهمورد

سرویسورودی هایاهم:
صیادشناسهدارنده،شناساییکد-
سرویسخروجی هایاهم:
یتوضعچک،وضعیتچک،نوعسررسید،تاریخمبلغ،-

لیستقفلشدن،وضعیتمسدودی،وضعیتضمانت،
دتایییاردوضعیتآخرینهمراهبهچکدارندگان

وسطتتاییدیاردآخرینتاریخهمچنینوآنانتوسط
ذی نفعانازیکهر
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چکاستعالمسرویس -قابل استفاده در شعب سرویس های 

 طالعازنیازبها(بانک، مشتری)ودرشرایطیکهعاملفرآیندپیش از اجرای برخی از فرآیند ها
.استفادهمیشودآنداردازاینسرویسصحت مالکیت مشخصات چک و 

ونیکاینسرویسعالوهبرارائهدرساماههایمتمرکزبانکداریبانکها،ازطریقدرگاهخدماتالکتر
.بانکمرکزینیزبهکاربرانشعبارائهمیگردد
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عبهتوسط شلغو ثبت چک سرویس -قابل استفاده در شعب سرویس های 

توسطچکبرگداشتناختیاردرو(شرایطیهرتحت)معاملهنرسیدناتمامبهصورتدر
ارائهار«ثبتلغودرخواست»عهده،بانکشعبازیکیبهمراجعهبا(الزاما )میتواندویصادرکننده،

سسرویازاستفادهبانیزراچکجدیددادهچک،برگبرنیازمورداصالحاتاعمالازپسونموده
.نمایدثبتمجدداچکثبت

رونیکاینسرویسعالوهبرارائهدرسامانههایمتمرکزبانکداریبانکها،ازطریقدرگاهخدماتالکت
.بانکمرکزینیزبهکاربرانشعبارائهمیگردد



12

توسط شعبه( Lock)قفل نمودن چک سرویس -قابل استفاده در شعب سرویس های 

درشدننقدهم)شدننقدهنگامدر،چکبرگبردیگریفرایندانجامازجلوگیریهدفبا
شعبهکاربر،چکاوکدراطالعاتثبتازپیشو(رسیدسرتاریخازپیشهموسررسید
باه،ساماندرشدهثبتاطاعاتصحتازاطمینانازپسونمودهفراخوانیراسرویساینمیبایست

.نمایدجلوگیریاحتمالیاستفاده هایسوءگرفتنصورتازچکبرگ«نمودنقفل»



13

توسط شعبه( UnLock)بازگشایی چک سرویس -قابل استفاده در شعب سرویس های 

بازگشاییمنظوربه(UnLock)سرویساینازشعبکاربراناست،شدهقفلکهچکینمودن
بلقاچکرویبردیگریعملیاتکهنمودخواهدفراهمراامکاناینعمل،این.کردخواهنداستفاده
.باشدانجام



14

هتوسط شعبنقد کردن بین بانکی سرویس -قابل استفاده در شعب سرویس های 

نمودنقفل»فرآینداجرای(بانکیدرونوبانکیبینازاعم)نقدکردنفرآینددرابتداییگام»
(Locking)شدهیاداقدامازپس.استچکبردیگرعملیاتیاجرایازجلوگیریهدفباچک،
.میدهدقرارآناختیاردروکردهتهیهراچکاوکسامانهنیازموردپیامشعبهکاربر



15

هتوسط شعبنقد کردن درون بانکی سرویس -قابل استفاده در شعب سرویس های 

ازودشچککردننقدبهاقدامچککنندهصادربانکازوباشدچکرسیدسرموعدکهصورتیدر
شدخواهداستفادهسرویساین
درکچاطالعاتدرشدهثبتبانککدنیزودرخواستکنندهارسالبانککدبودنمتناظر

.شودمیکنترل(پیچک)سامانه
ایچکوجهعهده،حسابموجودیاساسبربانکاستمقتضیسرویس،اینفراخوانیازپیش

.باشددادهتشخیصراکردننقدنهائیوضعیتوکردهبالکراآنازبخشی
هیمقداردهمچنینو،چکبرگشتعدمیابرگشت زدنبرمبنیمشتریدرخواستاساسبر

کهورتیصدراست،گردیدهمشخص«بانکیتراکنشنتیجه»عنوانباکهفیلدیدرشعبهکاربر
در.ددمیگررسانیروزبه(پیچک)صیادسامانهدرچکوضعیتنباشد،چکاطالعاتدرمغایرتی

الارسشعبهکاربربهچکاطالعاتمغایرتهایلیستونشدهایجادتغییریصورت،اینغیر
.میگردد



16

(ادامه)ه توسط شعبنقد کردن درون بانکی سرویس -قابل استفاده در شعب سرویس های 



17

توسط شعبهابطال برگ چک سرویس -قابل استفاده در شعب سرویس های 

هببیندازد،گردشبهراآننخواهدکنندهصادروباشدآنکنندهصادردستدرچکچنانچه
اینازاستفادهبابانک.میدهدارائهعهدهبانکبهابطالجهتراچکبرگوکردهمراجعهبانک

.کندمیثبتپیچکسامانهدرراچکابطالسرویس،



18

توسط شعبهمسدودی چک سرویس -قابل استفاده در شعب سرویس های 

(1۴ماده)چککردنمسدودجهتتواندمیچکمبادالتزنجیرهدرچکذینفعانازیکهر
.دهدارائهعهدهبانکبهراخوددرخواستونمایداقدام

بهکوضعیتچ(فراخوانیمجددسرویس)شوددرصورتیکهشمارهنامهقضائیبرایسامانهارسال
.تبدیلمیشودوضعیتمسدودیدائم
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توسط شعبهمسدودی چک رفعسرویس -قابل استفاده در شعب سرویس های 

نانچچنینهم.نمایدمسدودیرفعدرخواستتواندمیبانکبهمراجعهباچککنندهمسدود
قضائیمستنداتارائهعدموچکمسدودیازروزهفتسپری شدنازبعدبخواهدبانکچه

.کندمیاستفادهسرویساینازنمایدمسدودیرفعراچکوضعیتکننده،مسدودتوسط



پرسش و پاسخ 



بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

1

با سمینارآشنایی
قانون اصالح قانون صدور چک

بانکياداره اطالعات 

1399بهمن ماه 



2

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

عناوین سمینار
برگشتیهايچکسامانه

برگشتیسامانهجديدچکهاي

نحوهثبتکدرهگيريدرگواهینامهعدمپرداخت

چکهايبرگشتیامضاءکنندگانمقرراتاعمالمحدوديتبراي

قانونصدورچک14نحوهاجرايمقرراتماده

چکهايبرگشتیزماننحوهرفعسوءاثرمرور

نحوهحذفواحياءچکهايبرگشتی

مکررقانونصدورچک5ماده1نحوهاعمالمقرراتتبصره

چکابهاماتمختلفدرخصوصنحوهاجرايسايرموادقانونصدور



بانک هااعتباری مشتریان و ساماندهی وضعیت شناسائی ( 1

دقیق تر مشتریانانجام اعتبارسنجی سازی برای زمینه ( 2

ارایه خدمات به سایر سامانه های بانک مرکزی در حوزه اعتبار سنجی از( 3
جمله سامانه های صیاد و سپام و سمات و همچنین شرکت های اعتبار سنجی

اطالعات موجود در بانک های اطالعاتیکیفیت افزایش ( 4

سامانه چک های برگشتياهداف کلي 

3

:چکهايبرگشتیاهدافکلیایجادسامانه



تشکيلسامانهچکهايبرگشتیقوانينومقرراتمرتبطبا

4

سامانه چک های برگشتي



چک هاي برگشتيسامانه 

بانک ها

اعتباريموسسات بانک ها و  مراجع قضاييبانک مرکزي
و انتظامي اعتبارسنجيهايشرکت

استفاده کنندگان از
اطالعات

تامين کنندگان 
اطالعات

5

چک های برگشتيسامانه تأمین کنندگان و استفاده کنندگان اطالعات 



مبلغوتعداد
چکهايبرگشتی

بانک،استان

جنسيت

وریالیارزي
دالیلبرگشتچک

امضاکنندگانچک

نوعمتقاضی

دامنهمبالغ

6

چک های برگشتيگزارشهای قابل استخراج از سامانه 

به تفکیک

نوعرفعسوءاثرچک



نحوه ثبت کد رهگیری در گواهي نامه عدم پرداخت

شمارهبخشنامهوچکصدورقانون4مادهدرموجودالزاماتدليلبه
ميبايستبانکهااعتبارات،کلمديريت1397/12/28مورخ98/468511

اختپردعدمگواهينامهدرسيستميصورتبهکدرهگيريثبتبهنسبت
.نماينداقدام

1398/07/24مورخ98/252809شمارهبخشنامهطياساساينبر،
شبکههبکدرهگيريارائهوبرگشتيچکآنيثبتسرويسفنيمستندات

يداتتمهبهمنماه،پايانتاحداکثرميبايستبانکهاکهشدهارسالبانکي
.نمايندفراهمزمينهايندرراالزم

7



یچکهايبرگشتمقرراتاعمالمحدوديتبرايامضاءکنندگان

وکالتبهچککهصورتيدرچک،صدورقانونمکرر5ماده2تبصرهمطابق
صادرحقوقيياحقيقيشخصازاعمحسابصاحبطرفازنمايندگييا

مورددرحساب،صاحببرعالوه(محروميتها)مادهاينموضوعاقداماتشود،
ثباتاصالحقضائيمرجعدراينکهمگرميگردد؛اعمالنيزنمايندهياوکيل
اوديبعنمايندهياوکيلياحسابصاحبعملبهمستندپرداختعدمنمايد
.است

19ماده3بندذيلتبصرهموضوعامر،اينقبليمقرراتاساساينبر
اعضايومديرعاملاطالعاتارساللزومبرمبنيجاريحسابدستورالعمل

يبرگشتچکهايسامانهبهحقوقياشخاصبرگشتيچکهايمديرههيات
.ميباشدملغي

8



قانونصدورچک14نحوهاجرايمقرراتماده

مقامقائمياذينفعياچککنندهصادرچک،صدورقانون14مادهاساسبر
طريقزاياوشدهجعلياسرقتبامفقودچکاينکهبهتصريحباآنهاقانوني

کتبا دميتوانگرديدهتحصيلديگريجرائمياامانتدرخيانتياکالهبرداري
وردستهويتاحرازازپسبانک.بدهدبانکبهراچکوجهپرداختعدمدستور
بانکچکارائهصورتدروکردخواهدخودداريآنوجهپرداختازدهنده
.مينمايدتسليمصادرشدهاعالمعلتذکرباراپرداختعدمگواهي

اجعمربهراخودشکايتبانکبهاعالمازپساستمکلفدهندهدستور
خودتشکايتقديمگواهيهفتهيکمدتظرفحداکثروتسليمقضايي

بانکورمذکمدتانقضايازپسصورتغيرايندرنمايدتسليمبانکبهرا
.ميکندپرداختراآنوجهچکدارندهتقاضايبهموجوديمحلاز

9



اساسبرچک،صدورقانون(14)مادهموضوعبرگشتيهايچکاطالعات
رسالامرکزيبانکبرگشتيهايچکسامانهبهبايستميقانونتکليف
شتبرگعلتبراييافتهاختصاصکدبااطالعاتدرجازپسليکنشوند؛

.شدنخواهددادهنمايشاستعالمپاسخدرمذکورچکهايمشمول،چکهاي
:داردميمقررنيزقانونبهالحاقيمکرر(5)ماده4تبصرهرابطههميندر
طبقپرداختعدمدستوردليلبهپرداخت،عدمنامهگواهيصدورچنانچه"

نخواهدمحسوبسوءاثرباشد،آنهايتبصرهوچکصدورقانون(14)ماده
قبليمواردبهنسبتميبايستوشدهماسبقعطفحکم،اينکه"شد
الزمازپيشکه(14)مادهاعمالازناشيپرداختعدمهاينامهگواهي)

.گردداعمالنيز(اندشدهصادرجديدقانونشدناالجرا

10

قانونصدورچک14نحوهاجرايمقرراتماده



نحوهرفعسوءاثرمرورزمانچکهايبرگشتی

مدتشدنسپريچک،صدورقانونمکرر5ماده3تبصره“و“بندمطابق
طرحعدمبهمشروطپرداختعدمگواهينامهصدورتاريخازسالسه

ازيکيعنوانبهدارندهتوسطچکخصوصدرکيفريياحقوقيدعواي
حسباساساينبر.ميباشدبرگشتيچکهايازسوءاثررفعروشهاي
ائيه،قضقوهاطالعاتفناوريوآمارمرکزنمايندگانباشدهبرگزارجلسات
الکترونيکخدماتپايگاهدرچکمطروحهدعاويطرحاستعالمسامانه
.استشدهايجادAdliran.irآدرسبهقضايي

طرحابقسوبررسيبهنسبتمذکور،آدرسبهمراجعهباميبايستبانکها
.نماينداقداممشتريانچکمطروحهدعاوي

11



نحوه حذف و احیاء چک های برگشتي

حسببرگشتيچکهاياحياءوحذفعمليات1398مردادماهازپيش
ادارهانکارشناستوسطمثبتهمدارکاستنادبهوبانکهاارساليدرخواست
98/157388شمارهبخشنامهمطابق.ميپذيرفتانجامبانکياطالعات

وحذفعلملياتمرکزي،بانکاعتباراتکلمديريت1398/05/09مورخ
.استگرفتهقراربانکهااختياردربرگشتيچکهاياحياء

مانجارامذکورعملياتارساليشيوهنامهاساسبرميبايستبانکها
.ميدهند

12



مکرر قانون صدور چک 5ماده 1نحوه اعمال مقررات تبصره 

:مکرر قانون صدور چک 5ماده 1تبصره 
در(د)و(ج)،(الف)بندهايدرمذکورهايمحدوديتاعمالچنانچه
ياقتصاداحوالواوضاعشرايط،بهتوجهبااقتصاديبنگاههايخصوص
ايشورتشخيصبهشود،مربوطاستاناقتصاديامنيتدراخاللموجب
آيين.آيددرميتعليقحالتبهيکسالمدتبهمذکورموارداستانتأمين
ويدتولميزانمانندمعيارهايگرفتننظردرباتبصرهايناجرائينامه

االجراءالزمازماهسهمدتظرفآندرشاغلافرادتعدادوبنگاهصادرات
انکبوداراييواقتصادياموروزارتمشترکپيشنهادبهقانوناينشدن

.رسيدوزيرانهيأتتصويببهمرکزي
چکصدورقانونمکرر5ماده1تبصرهاجرائينامهآيين

13

ایین نامه  تبصره 1 ماده 5.tiff


تانليستشرکتهايدارايمصوبهشورايتاميناس

14



تيجديد چک هاي برگشسامانه 

15

جديد چک برگشتيمعرفي سامانه 



نوآوريهايسامانهجدیدچکهايبرگشتی

رفعسوءاثرآنیچکبرگشتی
ازسامانه

16

:ويژگي های سامانه جديد چک برگشتي

ثبتاطالعاتاتباعخارجی

ثبتاطالعاتذینفعچکبرگشتی

تخصيصکدرهگيريبهگواهینامه
عدمپرداختبهصورتبرخط

تفکيکشعبافتتاحکننده،
برگشتزنندهورفعسوءاثرکننده

ثبتآنیچکبرگشتی
ازسامانه



فيلدهاياضافهشدهبهسامانه

نحوهارائهچکبهبانک

17

:ويژگي های سامانه جديد چک برگشتي

شمارهوتاریخنامهگواهی
تقدیمشکایتموضوع

قانونصدورچک14ماده

رقمیچکهايصيادي16سریال

تاریخرفعسوءاثردرشعبه

عللبرگشتچک
مطابقباچکاوک

مبلغبرگشتچک



اداره اطالعات بانکي اداره مهندسي نرم افزار

فنيساخت هاي زير 
زير ساخت هاي 

قانوني

 ارتباط با سامانه پژواک
(فيدا يا شماره فراگير اتباع بيگانه)

سازمان ثبت احوال کشور
(کد ملي اشخاص حقيقي)

سازمان  ثبت اسناد کشور
(شناسه ملي اشخاص حقوقي )

18

:تغییرات آتي در سامانه چک های برگشتياهم 

ا.ا.بانک مرکزی ج

سامانه نهاب



رگشتیباز چکهایرفع سوء اثرروشهاي

ارائه الشه چک

ارائه رضايت نامه محضری ذی نفع چک

ساليکبه مدت آنچک و مسدود نمودن معادل مبلغواريز 

زمانمشمولين مرور 

موجودی و پاس شدن چک از حساب جاریتامين 

ارائه حکم قضايی
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اتاطالعتغييروثبتمسئولتوسطبرگشتيچکهاياحياءوحذفعملياتانجام
امورواحددتاييازپسايشانبراييافتهاختصاصعبوررمزوکاربرينامبابانکسامانه
.استپذيرامکانبانک،بازرسي

درجربمبنيمستندمدارککنترلوبررسيبهنسبتميبايستبازرسيامورواحد
چکاشتباهسوءاثررفعياو(حذفجهت)شخصسوابقدربرگشتيچکنادرست
.نمايداقدام(احياءجهت)برگشتي

وحسابصاحبسوابقدرصرفابايدچکهرچک،صدورقانونمفادمطابق
.گرددثبتآنامضاکنندگان

وابقسدرميبايستچک،امضاءعدمياامضاءازفارغمشترکحساببرگشتيچکهاي
.گرددثبتحسابصاحبانکليه

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

شيوهنامهحذفواحياءچکهايبرگشتی
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قرضحسابهايوکالييانمايندگانامضاداران،اطالعاتنادرستثبتصورتدر
امانهسازايشاناطالعاتميبايستننمودهاند،امضارابرگشتيچککهجاريالحسنه
.گرددحذف

قسوابازچکحذفبرتاثيريشرکت،از(حقيقياشخاص)چکامضاکنندگانخروج
.نداردايشان

.ميباشدممنوعغير،کارکنانبهمذکوردسترسياعطاي

يبرگشتچکهاياحياءوحذفعملياتآنهااستنادبهکهمدارکياستموظفبانک
بازرسانوناظرانبازرسيجهتسيستميصورتبهسال3تارااستپذيرفتهصورت

.نمايدنگهداريبانکاين

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

شيوهنامهحذفواحياءچکهايبرگشتی
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