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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
عناوین سمینار
 سامانه چکهاي برگشتی
 سامانهجديدچکهايبرگشتی

 نحوهثبتکدرهگيريدرگواهینامهعدمپرداخت
 مقرراتاعمالمحدوديتبرايامضاءکنندگان چکهايبرگشتی
 نحوهاجرايمقرراتماده 14قانونصدورچک

 نحوهرفعسوءاثرمرورزمانچکهايبرگشتی
 نحوهحذفواحياءچکهايبرگشتی
 نحوهاعمالمقرراتتبصره 1ماده 5مکررقانونصدورچک

 ابهاماتمختلفدرخصوصنحوهاجرايسايرموادقانونصدورچک
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اهدافکلي سامانه چکهای برگشتي

اهدافکلیایجادسامانهچکهايبرگشتی:
 )1شناسائی و ساماندهی وضعیت اعتباری مشتریان بانکها
 )2زمینه سازی برای انجام اعتبارسنجی دقیقتر مشتریان
 )3ارایه خدمات به سایر سامانههای بانک مرکزی در حوزه اعتبار سنجی از
جمله سامانه های صیاد و سپام و سمات و همچنین شرکت های اعتبار سنجی
 )4افزایش کیفیت اطالعات موجود در بانکهای اطالعاتی
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سامانه چکهای برگشتي

قوانينومقرراتمرتبطباتشکيلسامانهچکهايبرگشتی
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تأمینکنندگان و استفادهکنندگان اطالعات سامانه چکهای برگشتي
بانک ها

تامينکنندگان
اطالعات

سامانه چکهاي برگشتي

استفاده کنندگان از
اطالعات
بانک مرکزي
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بانکها و موسسات اعتباري

شرکتهاي اعتبارسنجي

مراجع قضايي
و انتظامي

گزارشهای قابل استخراج از سامانه چکهای برگشتي

نوعمتقاضی

بانک،استان
دامنهمبالغ
دالیلبرگشتچک
نوعرفعسوءاثرچک

6

تعداد ومبلغ
چکهايبرگشتی
به تفکیک

جنسيت
ارزيوریالی
امضاکنندگانچک

نحوه ثبت کد رهگیری در گواهينامه عدم پرداخت
به دليل الزامات موجود در ماده  4قانون صدور چک و بخشنامه شماره
 98/468511مورخ  1397/12/28مديريت کل اعتبارات ،بانکها ميبايست
نسبت به ثبت کدرهگيري به صورت سيستمي در گواهينامه عدم پرداخت
اقدام نمايند.
بر اين اساس طي بخشنامه شماره  98/252809مورخ ،1398/07/24
مستندات فني سرويس ثبت آني چک برگشتي و ارائه کدرهگيري به شبکه
بانکي ارسال شده که بانکها ميبايست حداکثر تا پايان بهمنماه ،تمهيدات
الزم را در اين زمينه فراهم نمايند.
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مقرراتاعمالمحدوديتبرايامضاءکنندگان چکهايبرگشتی
 مطابق تبصره  2ماده  5مکرر قانون صدور چک ،در صورتي که چک به وکالت
يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر
شود ،اقدامات موضوع اين ماده(محروميتها) عالوه بر صاحب حساب ،در مورد
وکيل يا نماينده نيز اعمال ميگردد؛ مگر اينکه در مرجع قضائي صالح اثبات
نمايد عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي او
است.
 بر اين اساس مقررات قبلي اين امر ،موضوع تبصره ذيل بند  3ماده 19
دستورالعمل حساب جاري مبني بر لزوم ارسال اطالعات مديرعامل و اعضاي
هيات مديره چکهاي برگشتي اشخاص حقوقي به سامانه چکهاي برگشتي
ملغي ميباشد.
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نحوهاجرايمقرراتماده 14قانونصدورچک
 بر اساس ماده  14قانون صدور چک ،صادر کننده چک يا ذينفع يا قائم مقام
قانوني آنها با تصريح به اينکه چک مفقود با سرقت يا جعل شده و يا از طريق
کتبا
کالهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده ميتواند 
دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد .بانک پس از احراز هويت دستور
دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک
گواهي عدم پرداخت را با ذکر علت اعالم شده صادر تسليم مينمايد.

 دستور دهنده مکلف است پس از اعالم به بانک شکايت خود را به مراجع
قضايي تسليم و حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود
را به بانک تسليم نمايد در غيراين صورت پس از انقضاي مدت مذکور بانک
از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت ميکند.
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نحوهاجرايمقرراتماده 14قانونصدورچک
اطالعات چک هاي برگشتي موضوع ماده ( )14قانون صدور چک ،بر اساس
تکليف قانون مي بايست به سامانه چک هاي برگشتي بانک مرکزي ارسال
شوند؛ ليکن پس از درج اطالعات با کد اختصاص يافته براي علت برگشت
چکهاي مشمول ،چکهاي مذکور در پاسخ استعالم نمايش داده نخواهد شد.
در همين رابطه تبصره  4ماده ( )5مکرر الحاقي به قانون نيز مقرر مي دارد:
"چنانچه صدور گواهي نامه عدم پرداخت ،به دليل دستور عدم پرداخت طبق
ماده ( )14قانون صدور چک و تبصره هاي آن باشد ،سوءاثر محسوب نخواهد
شد" که اين حکم ،عطف ماسبق شده و ميبايست نسبت به موارد قبلي
(گواهي نامه هاي عدم پرداخت ناشي از اعمال ماده ( )14که پيش از الزم
االجرا شدن قانون جديد صادر شده اند) نيز اعمال گردد.
10

نحوهرفعسوءاثرمرورزمانچکهايبرگشتی
مطابق بند“و“ تبصره  3ماده  5مکرر قانون صدور چک ،سپري شدن مدت
سه سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح
دعواي حقوقي يا کيفري در خصوص چک توسط دارنده به عنوان يکي از
روشهاي رفع سوءاثر از چکهاي برگشتي ميباشد .بر اين اساس حسب
جلسات برگزار شده با نمايندگان مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه،
سامانه استعالم طرح دعاوي مطروحه چک در پايگاه خدمات الکترونيک
قضايي به آدرس  Adliran.irايجاد شده است.
بانکها ميبايست با مراجعه به آدرس مذکور ،نسبت به بررسي سوابق طرح
دعاوي مطروحه چک مشتريان اقدام نمايند.
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نحوه حذف و احیاء چکهای برگشتي
پيش از مردادماه  1398عمليات حذف و احياء چکهاي برگشتي حسب
درخواست ارسالي بانکها و به استناد مدارک مثبته توسط کارشناسان اداره
اطالعات بانکي انجام ميپذيرفت .مطابق بخشنامه شماره 98/157388
مورخ  1398/05/09مديريت کل اعتبارات بانک مرکزي ،علمليات حذف و
احياء چکهاي برگشتي در اختيار بانکها قرار گرفته است.
بانکها ميبايست بر اساس شيوهنامه ارسالي عمليات مذکور را انجام
ميدهند.
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نحوه اعمال مقررات تبصره  1ماده  5مکرر قانون صدور چک

تبصره  1ماده  5مکرر قانون صدور چک :
چنانچه اعمال محدوديت هاي مذکور در بندهاي (الف)( ،ج) و (د) در
خصوص بنگاههاي اقتصادي با توجه به شرايط ،اوضاع و احوال اقتصادي
موجب اخالل در امنيت اقتصادي استان مربوط شود ،به تشخيص شوراي
تأمين استان موارد مذکور به مدت يکسال به حالت تعليق درمي آيد .آيين
نامه اجرائي اين تبصره با در نظر گرفتن معيارهاي مانند ميزان توليد و
صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از الزم االجراء
شدن اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک
مرکزي به تصويب هيأت وزيران رسيد.
آيين نامه اجرائي تبصره  1ماده  5مکرر قانون صدور چک
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ليستشرکتهايدارايمصوبهشورايتاميناستان
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معرفي سامانه جديد چک برگشتي

سامانه جديد چکهاي برگشتي
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ويژگيهای سامانه جديد چک برگشتي:

نوآوريهايسامانهجدیدچکهايبرگشتی

ثبتآنیچکبرگشتی
ازسامانه

ثبتاطالعاتاتباعخارجی

تخصيصکدرهگيريبهگواهینامه
عدمپرداختبهصورتبرخط

رفعسوءاثرآنیچکبرگشتی
ازسامانه

تفکيکشعبافتتاحکننده،
برگشتزنندهورفعسوءاثرکننده

ثبتاطالعاتذینفعچکبرگشتی
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ويژگيهای سامانه جديد چک برگشتي:

فيلدهاياضافهشدهبهسامانه

مبلغبرگشتچک

نحوهارائهچکبهبانک
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شمارهوتاریخنامهگواهی
تقدیمشکایتموضوع
ماده 14قانونصدورچک

عللبرگشتچک
مطابقباچکاوک

تاریخرفعسوءاثردرشعبه

سریال 16رقمیچکهايصيادي

اهم تغییرات آتي در سامانه چکهای برگشتي:

سامانه نهاب
زير ساختهاي فني

 ارتباط با سامانه پژواک

زير ساختهاي
قانوني

(فيدا يا شماره فراگير اتباع بيگانه)

اداره مهندسي نرم افزار

 سازمان ثبت احوال کشور
(کد ملي اشخاص حقيقي)

 سازمان ثبت اسناد کشور
(شناسه ملي اشخاص حقوقي )

18

بانک مرکزی ج.ا.ا

اداره اطالعات بانکي

روشهاي رفع سوء اثر از چکهای برگشتی
ارائه الشه چک
تامين موجودی و پاس شدن چک از حساب جاری
ارائه رضايت نامه محضری ذی نفع چک
واريز معادل مبلغ چک و مسدود نمودن آن به مدت يک سال

مشمولين مرور زمان
ارائه حکم قضايی

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
شيوهنامهحذفواحياءچکهايبرگشتی

انجام عمليات حذف و احياء چکهاي برگشتي توسط مسئول ثبت و تغيير اطالعات
سامانه بانک با نام کاربري و رمز عبور اختصاص يافته براي ايشان پس از تاييد واحد امور
بازرسي بانک ،امکان پذير است.
واحد امور بازرسي ميبايست نسبت به بررسي و کنترل مدارک مستند مبني بر درج
نادرست چک برگشتي در سوابق شخص(جهت حذف) و يا رفع سوءاثر اشتباه چک
برگشتي(جهت احياء) اقدام نمايد.
مطابق مفاد قانون صدور چک ،هر چک بايد صرفا در سوابق صاحب حساب و
امضاکنندگان آن ثبت گردد.
چکهاي برگشتي حساب مشترک فارغ از امضاء يا عدم امضاء چک ،ميبايست در سوابق
کليه صاحبان حساب ثبت گردد.
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
شيوهنامهحذفواحياءچکهايبرگشتی

در صورت ثبت نادرست اطالعات امضاداران ،نمايندگان يا وکالي حسابهاي قرض
الحسنه جاري که چک برگشتي را امضا ننمودهاند ،ميبايست اطالعات ايشان از سامانه
حذف گردد.
خروج امضاکنندگان چک (اشخاص حقيقي) از شرکت ،تاثيري بر حذف چک از سوابق
ايشان ندارد.
اعطاي دسترسي مذکور به کارکنان غير ،ممنوع ميباشد.
بانک موظف است مدارکي که به استناد آنها عمليات حذف و احياء چکهاي برگشتي
صورت پذيرفته است را تا  3سال به صورت سيستمي جهت بازرسي ناظران و بازرسان
اين بانک نگهداري نمايد.
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ابهاماتمختلفدرخصوصنحوهاجرايسايرموادقانونصدورچک

22

با سپاس از توجه شما

اداره اطالعات بانکی

