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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 
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:چکهايبرگشتیاهدافکلیایجادسامانه



تشکيلسامانهچکهايبرگشتیقوانينومقرراتمرتبطبا
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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
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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
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یچکهايبرگشتمقرراتاعمالمحدوديتبرايامضاءکنندگان

وکالتبهچککهصورتيدرچک،صدورقانونمکرر5ماده2تبصرهمطابق
صادرحقوقيياحقيقيشخصازاعمحسابصاحبطرفازنمايندگييا

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

19ماده3بندذيلتبصرهموضوعامر،اينقبليمقرراتاساساينبر
اعضايومديرعاملاطالعاتارساللزومبرمبنيجاريحسابدستورالعمل

يبرگشتچکهايسامانهبهحقوقياشخاصبرگشتيچکهايمديرههيات
.ميباشدملغي
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قانونصدورچک14نحوهاجرايمقرراتماده

مقامقائمياذينفعياچککنندهصادرچک،صدورقانون14مادهاساسبر
طريقزاياوشدهجعلياسرقتبامفقودچکاينکهبهتصريحباآنهاقانوني

کتبا دميتوانگرديدهتحصيلديگريجرائمياامانتدرخيانتياکالهبرداري
وردستهويتاحرازازپسبانک.بدهدبانکبهراچکوجهپرداختعدمدستور
بانکچکارائهصورتدروکردخواهدخودداريآنوجهپرداختازدهنده
.مينمايدتسليمصادرشدهاعالمعلتذکرباراپرداختعدمگواهي

اجعمربهراخودشکايتبانکبهاعالمازپساستمکلفدهندهدستور
خودتشکايتقديمگواهيهفتهيکمدتظرفحداکثروتسليمقضايي

بانکورمذکمدتانقضايازپسصورتغيرايندرنمايدتسليمبانکبهرا
.ميکندپرداختراآنوجهچکدارندهتقاضايبهموجوديمحلاز
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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
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قانونصدورچک14نحوهاجرايمقرراتماده



نحوهرفعسوءاثرمرورزمانچکهايبرگشتی

مدتشدنسپريچک،صدورقانونمکرر5ماده3تبصره“و“بندمطابق
طرحعدمبهمشروطپرداختعدمگواهينامهصدورتاريخازسالسه

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

طرحابقسوبررسيبهنسبتمذکور،آدرسبهمراجعهباميبايستبانکها
.نماينداقداممشتريانچکمطروحهدعاوي
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نحوه حذف و احیاء چک های برگشتي

حسببرگشتيچکهاياحياءوحذفعمليات1398مردادماهازپيش
ادارهانکارشناستوسطمثبتهمدارکاستنادبهوبانکهاارساليدرخواست
98/157388شمارهبخشنامهمطابق.ميپذيرفتانجامبانکياطالعات

وحذفعلملياتمرکزي،بانکاعتباراتکلمديريت1398/05/09مورخ
.استگرفتهقراربانکهااختياردربرگشتيچکهاياحياء

مانجارامذکورعملياتارساليشيوهنامهاساسبرميبايستبانکها
.ميدهند
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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
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ایین نامه  تبصره 1 ماده 5.tiff


تانليستشرکتهايدارايمصوبهشورايتاميناس

14



تيجديد چک هاي برگشسامانه 
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جديد چک برگشتيمعرفي سامانه 



نوآوريهايسامانهجدیدچکهايبرگشتی

رفعسوءاثرآنیچکبرگشتی
ازسامانه
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:ويژگي های سامانه جديد چک برگشتي

ثبتاطالعاتاتباعخارجی

ثبتاطالعاتذینفعچکبرگشتی

تخصيصکدرهگيريبهگواهینامه
عدمپرداختبهصورتبرخط

تفکيکشعبافتتاحکننده،
برگشتزنندهورفعسوءاثرکننده

ثبتآنیچکبرگشتی
ازسامانه



فيلدهاياضافهشدهبهسامانه

نحوهارائهچکبهبانک
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: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 )
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: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



ابهاماتمختلفدرخصوصنحوهاجرايسايرموادقانونصدورچک
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شماتوجه سپاس از با 

بانکیاداره اطالعات 


