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 ؟استو در كجا در دسترس  ستيسامانه چ نياست ا اديقرار بر ثبت چك ها در سامانه ص يطبق اطالع رسان -1

اين سامانه ثبت، تاييد و  درا ه براساس قانون جديد چك، چك و است يبانك مركز در  كپارچهيسامانه  اد،يص
 .دنومنتقل مي ش

كه آماده ارائه  است در حال حاضر ابزارهاي دسترسي به سامانه صياد شامل برنامك هاي موبايلي حوزه پرداخت
. شود سايت شاپرك منتشر مي در آنهاو فهرست  دخدمات ثبت، تاييد و انتقال چك به صورت اختياري هستن

فراهم  رابه زودي امكان دسترسي به سامانه صياد  نيزسسات اعتباري واينترنت بانك و همراه بانك بانك ها و م
همچنين . دهند، انجام مي دي كه دسترسي به اينترنت ندارنبراي كساي راهم اين خدمت شعب بانك ها . دكنن مي

 يكدها ،يامكيبانك، ابزار پ از جمله تلفندسترسي به سامانه صياد  رديگبانك مركزي در حال بررسي روش هاي 
 .خواهند شد يرسان اطالع يكه توسط شبكه بانك يي استها روش ريو سا يدستور

 

 ؟وداز چه زماني ثبت چك ها در صياد اجباري مي ش -2

هم در حال حاضر  موجودچك هاي  .ودش مياز ابتداي سال آينده ثبت چك هاي جديد در سامانه صياد اجباري 
را  ي موجودچك ها در آينده،البته بانك مركزي . شوندسامانه صياد ثبت  دربه صورت اختياري  توانند مي

فرجه زماني مناسب را در اختيار مشتريان  كند و در اين خصوص، هاي جديد جايگزين مي و با چكآوري  جمع
  .به وجود نيايدمشكلي  دهد تاقرار مي 

 

 ؟دهاي جديد چه ويژگي هايي دارن چك -3

هاي موجود صورتي و  مثال رنگ چك. استكه از چك هاي موجود متفاوت  دهاي جديد چند ويژگي دارن چك
ي جديد ها چك بر روي برگه همچنين. وندش هاي جديد با تم رنگ بنفش چاپ و منتشر مي اما چك است سبز

 .شده استدرج  ».دريافت و انتقال آن در سامانه صياد استكارسازي اين چك منوط به ثبت صدور، «عبارت 

 

چگونه  هستندكه داراي چك جديد صياد  اني، مشتريدافزار نداشته باش اگر بانك عامل اپليكشين يا نرم -4
 توانند چك خود را در سامانه صياد ثبت كنند؟ مي

عمومي براي دسترسي به سامانه صياد هاي پرداخت  كنند يا از طريق اپليكيشنبه شعبه مراجعه  توانند يم
 .استفاده كنند
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به اينترنت دسترسي داشته  انندتو هاي جديد براي افرادي كه به هر دليل نمي استفاده از چك در -5
 ؟است راهكاري در نظر گرفته شده ،دباشن

بانك در  نيزروش هاي دسترسي به صياد ساير البته . دكننمراجعه بانك به شعبه  توانند مياين دسته از افراد 
 .خواهد شدحتما اطالع رساني ، كه به محض اجرايي شدن است دست بررسيمركزي در 

 
 
 ؟اطالعات چك را ثبت كرد ديچگونه با -6

به يكي از ابزارهاي دسترسي به سامانه صياد مراجعه  چك پس از درج مندرجات چك در برگ آن، صادر كننده
 .كند ذينفعان مي/سپس اقدام به ورود اطالعات چك و اطالعات هويتي ذينفع كرده و 
 :به شرح زير استمراحل  خالصه
 در برگ چك اطالعات هويتي ذينفع و ثبت مندرجات شامل تاريخ سررسيد، مبلغ •

 سامانه صياد مراجعه به يكي از ابزارهاي دسترسي به  •

 احراز هويت  •

پس از دريافت نام كاربري و رمز صرفاً يك بار بانك و برنامك موبايلي بانك،  احراز هويت در اينترنت -
 .شود ها انجام مي عبور اين برنامه

هاي بانكي  يكي از كارتاز طريق ورود اطالعات  حوزه پرداخت يليموبا يها برنامكاحراز هويت در  -
 .شود است، انجام ميكه دسته چك وي را صادر كرده  يبانكهمان  نزدكننده چك صادرمتعلق به 

 .شود هاي موجود انجام مي طبق روال عامل يها شعب بانك احراز هويت در -
 » بابت«و تكميل فيلد  ورود مندرجات چك در سامانه صياد •

 تاييد و ثبت اوليه چك •

 

 كرد؟ تاييداطالعات چك را  ديچگونه با -7

توجه به اينكه ثبت نهايي چك منوط به استعالم و تطبيق مندرجات برگ چك با اطالعات ثبت شده در با 
 :باشد، گيرنده چك با در دست داشتن برگ چك اقدامات زير را صورت خواهد داد سامانه صياد مي

استفاده توسط لزومي به يكسان بودن ابزار مورد (مراجعه به يكي از ابزارهاي دسترسي به سامانه صياد  •
 )كننده چك وجود ندارد صادركننده و تاييد

 احراز هويت  •
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پس از دريافت نام كاربري و رمز بار  كيصرفاً بانك و برنامك موبايلي بانك،  احراز هويت در اينترنت -
 .شود ها انجام مي عبور اين برنامه

هاي بانكي  يكي از كارتاز طريق ورود اطالعات  حوزه پرداخت يليموبا يها برنامكاحراز هويت در  -
 .شود متعلق به ذينفع چك انجام مي

 .شود هاي موجود انجام مي طبق روال عامل يها شعب بانك احراز هويت در -
 اطالعات هويتي ذينفع  و استعالم و تطبيق مندرجات برگ چك شامل تاريخ سررسيد، مبلغ •

 انطباق مندرجات  تاييد يا رد چك براساس انطباق يا عدم •

o  قابليت نقد شدن در سررسيد شود و  تلقي مي وضعيت ثبت نهاييچك در : تاييد چكدر صورت
 .را خواهد داشت

o  بايست  مندرج در سامانه، مي داليلذينفع ضمن انتخاب حداقل يكي از : رد چكدر صورت
 .دهد عودتدهنده  انتقال/فيزيك چك را به صادركننده

 

انتقال چك صرفا  اي دييثبت، تا يحوزه پرداخت برا يليموبا يها برنامك قياز طر اديسامانه صمراجعه به : نكته
 . آن متعلق به خود شخص است، انجام شود كارت ميكه س يهمراه تلفن قياز طر ديبا

 

   مي شود؟ به چه روالي انجامبراي انتقال پشت نويسي چك  -8

اما انتقال چك هاي جديد بايد از طريق  دادامه دار قبلي روال، طبق براي انتقال ت نويسي چك هاي موجودشپ
 .شودسامانه صياد انجام 

 

 توان چك را از طريق سامانه صياد انتقال داد؟ چگونه مي -9

براين اساس، . نويسي با درج اطالعات مربوطه در سامانه صياد جايگزين شده است در قانون جديد چك پشت
 :بايست انجام گيرد چك مي مراحل زير توسط انتقال دهنده

 مراجعه به يكي از ابزارهاي دسترسي به سامانه صياد  •

 احراز هويت  •

پس از دريافت نام كاربري و رمز بار  كيصرفاً بانك و برنامك موبايلي بانك،  احراز هويت در اينترنت -
 .شود ها انجام مي عبور اين برنامه
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هاي بانكي  ورود اطالعات يكي از كارت قياز طر حوزه پرداخت يليموبا يها برنامكاحراز هويت در  -
 .شود يچك انجام م نفعيذمتعلق به 

 .شود هاي موجود انجام مي طبق روال عامل يها شعب بانك احراز هويت در -
 ورود شناسه صيادي برگ چك متعلق به انتقال دهنده در سامانه صياد •

 ) گيرنده انتقال(و هويت ذينفع جديد چك »بابت«ورود اطالعات مربوط به قلم اطالعاتي  •

 تاييد و ثبت اوليه انتقال چك •

 

بايد مرحله تاييد را پس از دريافت برگه چك در سامانه ) رندهيگ انتقال(چك ديجد نفعيذدر انتقال چك نيز 
 .صياد انجام دهد

 

 ؟شونددر وجه حامل صادر  انندتو هاي قديمي مي آيا چك -10

 .شوندصادر  انندتو مي نيزو بنابراين در وجه حامل  شوندكارسازي  وانندت سابق ميهاي قديمي به شكل  چك

 

  هاست؟ ممنوعيت صدور چك در وجه حامل شامل كدام چك -11

 .شوندسامانه صياد ثبت  دردر واقع چك هاي جديد بايد در وجه ذينفع مشخص صادر، و . چك هاي جديد

 

  پذير است؟ هنوز هم صدور چك براي ضمانت امكانآيا با ابالغ قانون جديد صدور چك  -12

سامانه  درديد بايد هاي ج اما صدور چك ضمانت براي چك ودش چك هاي موجود كه طبق روال انجام مي. بله
 .شودصياد ثبت 

 
 

  ؟داتفاقي مي افتچه  نشودسامانه صياد ثبت  دراگر چك هاي صياد طرح جديد  -13
ن اكه نش داردسند مدني  يكنقش و صرفاً  شوند قانون صدور چك نمي درو سازوكارهاي مقرر  ها مشمول الزام

 .از شخصي طلب داريد دهد مي
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  وظيفه ثبت چك در سامانه صياد با چه شخصي است؟ -14

 .كند نيز آن را تاييد ميذينفع چك . دكن ثبت ميدر سامانه صياد  راك، چك صادركننده چ
 
 

  ؟چيستتكليف  دبرگه چك با اطالعات سامانه صياد مغاير باشاگر مندرجات  -15
وجود چك هاي جديد در صورت  توزيعست اما با امالك، برگه چك  است در حال حاضر كه ثبت چك اختياري

 .دبرگشت بزن راچك  اندمي تو ،دهو اگه دارنده چك بخوا دپرداخت نمي كن امغايرت، بانك، وجه چك ر

 

صدور آن را ثبت كرده  ،سامانه صياد دري كه دريافت كننده چك هستند از كجا بدانند صادركننده نكسا -16
  است؟

، دتاييد نكرده باش او اطالعات ثبتي صادركننده روارد نشده صياد  دركننده اگر  كه دريافت است نكته مهم اين
 در زمان دريافت برگه چك حتما ،كننده چكبنابراين براي اطمينان از اين موضوع دريافت  دنداراعتبار  او چك
  .دبررسي و تاييد كن راتوسط صادركننده  شدهو اطالعات ثبت  مراجعه كرده صياد به سامانه بايد

 

 ؟ودش قانون جديد شامل چه مواردي مي درهاي دارندگان چك برگشتي  محروميت -17

مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسري در قانون جديد چك، 
پس از گذشت بيست و . دهد ع ميالها و مؤسسات اعتباري اط اين سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانك

رفع سوء اثر  برگشتياز چك زماني كه ها و مؤسسات اعتباري حسب مورد مكلفند تا  بانك تمام ،چهار ساعت
 :ال كننداعمو امضاكننده چك برگشتي زير را نسبت به صاحب حساب  هاي محدوديت، نشده است

تمديد تاريخ اعتبار / ؛ حتي صدور المثنيافتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديدامكان عدم  -الف
 كارت اعتباري و تسهيالت خرد/ كارت

دركننده كه تحت هر عنوان نزد هاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صا ها و كارت حساب تماموجوه  شدنمسدود  -ب
 به ميزان كسري مبلغ چك؛ موجود استاعتباري  اتيا مؤسس ها بانك

 هاي ارزي يا ريالي؛ نامه ت بانكي يا صدور ضمانتعدم پرداخت هرگونه تسهيال -ج
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 .عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي -د

 

چك شخصي خود  درآيا  هستندمربوط به شركت ي افراد هيئت مديره يك شركت كه داراي چك برگشت -18
  خورند؟ نيز به مشكل بر مي

كرده باشد در مورد چك هاي ) امضا(در صورتي كه فرد عضو هيات مديره به نمايندگي از شركت، چك را صادر 
 .شخصي نيز مشمول محروميت هاي دارندگان چك برگشتي مي شود

 

  ؟دبگيرندسته چك  دنناچك مي توطبق قانون جديد  دبه بانك دارنآيا كساني كه بدهي  -19

 .دندارن را اين اشخاص مطابق ضوابط ابالغي بانك مركزي اساساً امكان افتتاح حساب جاري .خير

 

 

 ؟دارد ييايثبت اطالعات چك چه مزا -20

 .رسد صدور چك بالمحل به حداقل مي •
بسيار  آنمربوط به  يو پرونده ها يبرگشت يها قطعا آمار چكو  ودش اعتبار و اعتماد به چك بيشتر مي •

 .يابد كاهش مي
و ثبت اطالعات  يريگ بانيو با پشت نيست يالشه كاغذ هب يقانون، اعتبار چك صرفاً متك يبا اجرا •

شود و  جلوگيري ميجعل چك  مثل يوقوع جرائماز  ،يمتمركز بانك مركز ستميمندرج در چك در س
كاهش ... چك و  سرقت ،زلزله ل،يس لياز قب موارديدر  چكالشه رفتن  نيدر خصوص از ب  ها ينگران

 .كند پيدا مي
 يدارندگان چك برگشت يبرادر سامانه صياد  دياجازه ثبت چك جدكه  است از مزايا اين ريكي ديگ •

آخر  برگ را تا شتوانست دسته چك خود يداشت م يچك برگشت يقبال اگر شخص .دوجود ندار
براي كساني كه حتي  اديص سامانه در دي، صدور و ثبت چك جدجديد قانون ياما با اجرا داستفاده كن

  .ستين ريپذ امكانچك برگشتي داشته باشند،  فقرهيك 
 شود تر مي بسيار كوتاه يبه چك برگشت ييقضا يدگيمان رسز •
 .ودش مي شتريب يدارندگان چك برگشت يها تيمحدود  •
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 ر؟يخ ايهست  يضرور يكيزيچك فوجود  با ثبت اطالعات، -21

 .شود اطالعات برگه چك با سامانه صياد تطبيق داده مي ،و در زمان وصول چكست اضروري  بله

 

 ؟گذارد ميدر اختيار مشتريان بانكي  راسامانه صياد غير از ثبت، تاييد و انتقال چك، چه خدماتي  -22

با وارد كردن به اين صورت كه . گرفتاستعالم  ران وضعيت اعتباري صادركننده چك ااين سامانه مي تو در
را از بابت داشتن يا سيستم بانكي  وضعيت صادركننده چك در انيدتو مي برگ چك ياديص يرقم 16شناسه 

 نداشتن چك برگشتي مشاهده كنيد 

 . ددريافت كني نيز 701701 يامكيسامانه پاز سايت بانك مركزي و  رااين سرويس توانيد  شما ميالبته 

 

 ؟بايد كرد چه كار دكسري داشته باش ،در قانون جديد اگر حساب صادركننده چك -23

توان مبلغ موجود در  يم) كه چك در ابتدا متعلق به او بوده است يشخص(حساب صادركننده  يدر صورت كسر
در ساير  وجودچك از محل مبالغ م يخواهان پرداخت مبلغ كسر نيچن آن حساب را طلب كرده و هم

هاست و در حال  اين موضوع شامل تمامي چك. هاي انفرادي ريالي صاحب حساب در همان بانك شد حساب
 . شود حاضر اجرا مي

هاي صادركننده چك  تمام حسابعالوه بر امكان فوق، هاي جديد و در صورت كسري مبلغ چك،  با توزيع چك
ساعت از ثبت غيرقابل  24به ميزان مبلغ كسري چك پس از گذشت  يها و موسسات اعتبار در تمام بانك
 .مسدود خواهد شد) ثبت برگشت چك(پرداخت بودن 

 

 شود؟ اقدام قضايي براي چك برگشتي در قانون جديد چگونه انجام مي -24

قابل پرداخت بودن  ريبانك مكلف است به درخواست دارنده چك، فوراً غ ،در صورت برگشت چك به هر دليلي
عدم پرداخت،  نامهيو درج آن در گواه يريكد رهگ افتيثبت كند و با در يبانك مركز كپارچهيآن را در سامانه 

  .دكن ميتسل) دارنده چك( يامضاء، مهر و به متقاض راو آن  ديق حاًيعلل عدم پرداخت را صر ايعلت 
شده از  افتيدر يريكامل صادركننده و دارنده چك، كد رهگ يو نشان تيهو ديعدم پرداخت با نامهيگواه در

چك و  يعدم مطابقت امضا ايمطابقت  تيو وضع يشخص حقوقبانك و مهر  ،يبانك مركز كپارچهيسامانه 
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۹ 
 

اثر داده  بيترت آنبه  يو ثبت يصورت در مراجع قضائ نيا ريموجود در بانك درج شده باشد، در غ ينمونه امضا
 .شود ينم

قضايي  كيبه دفاتر خدمات الكترونمي تواند عدم پرداخت،  نامهيبا در دست داشتن گواه يچك برگشت دارنده
 شرطدادگاه با بررسي متن چك و احراز سه . صدور اجراييه از دادگاه صالح را كندرفته و درخواست  هيقوه قضائ

در متن چك  -2 نشده باشد؛وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي  -1( قانون صدور چك) 23(مذكور در ماده 
موضوع  دليلگواهي عدم پرداخت به -3قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است؛ و 

سرقت  ايباشد كه چك مفقود  ردهچك اعالم نك نفعيذ ايمعنا كه صادركننده  نيبه ا. صادر نشده باشد 14ماده 
) باشد امدهيبه دست ن گريجرائم د ايدر امانت   انتيخ اي يبردار كاله قياز طر نكهيا ايجعل شده است و  اي

  .كند يرا صادر م هياجرائ

 كه مطالبات خود را پرداخت كند شود يمهلت داده م يروز به صادركننده چك برگشت 10 ه،ياجرائ از تاريخ ابالغ
، حسب درخواست صورت نيا ري، در غيا با موافقت دارنده ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا مالي را معرفي كند

 .خواهد شد اقدام »يمال يها تيمحكوم ينحوه اجرا«قانون  مطابق دارنده چك،
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