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 راهنمای ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد و تغییرات قانون چک
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 ؟استو در کجا در دسترس  ستیسامانه چ نیاست ا ادیقرار بر ثبت چک ها در سامانه ص یطبق اطالع رسان -۱

این سامانه ثبت، تایید و  درا ه براساس قانون جدید چک، چک و است یبانک مرکز در  کپارچهیسامانه  اد،یص

 .دنومنتقل می ش

که آماده ارائه  است در حال حاضر ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد شامل برنامک های موبایلی حوزه پرداخت

. شود سایت شاپرک منتشر می در آنهاو فهرست  دخدمات ثبت، تایید و انتقال چک به صورت اختیاری هستن

فراهم  رابه زودی امکان دسترسی به سامانه صیاد  نیزسسات اعتباری واینترنت بانک و همراه بانک بانک ها و م

همچنین . دهند، انجام می دی که دسترسی به اینترنت ندارنبرای کسای راهم این خدمت شعب بانک ها . دکنن می

 یکدها ،یامکیبانک، ابزار پ از جمله تلفندسترسی به سامانه صیاد  رل بررسی روش های دیگبانک مرکزی در حا

 .خواهند شد یرسان اطالع یکه توسط شبکه بانک یی استها روش ریو سا یدستور

 

 ؟وداز چه زمانی ثبت چک ها در صیاد اجباری می ش -۲

هم در حال حاضر  موجودچک های  .ودش میاز ابتدای سال آینده ثبت چک های جدید در سامانه صیاد اجباری 

را  ی موجودچک ها در آینده،البته بانک مرکزی . شوندسامانه صیاد ثبت  دربه صورت اختیاری  توانند می

فرجه زمانی مناسب را در اختیار مشتریان  کند و در این خصوص، های جدید جایگزین می و با چکآوری  جمع

  .به وجود نیایدمشکلی  دهد تاقرار می 

 

 ؟دهای جدید چه ویژگی هایی دارن چک -۳

های موجود صورتی و  مثال رنگ چک. استکه از چک های موجود متفاوت  دهای جدید چند ویژگی دارن چک

ی جدید ها چک بر روی برگه همچنین. وندش های جدید با تم رنگ بنفش چاپ و منتشر می اما چک است سبز

 .شده استدرج  «.کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است»عبارت 

 

چگونه  هستندکه دارای چک جدید صیاد  انی، مشتریدافزار نداشته باش اگر بانک عامل اپلیکشین یا نرم -۴

 صیاد ثبت کنند؟توانند چک خود را در سامانه  می

های پرداخت عمومی برای دسترسی به سامانه صیاد  کنند یا از طریق اپلیکیشنبه شعبه مراجعه  توانند یم

 .استفاده کنند
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به اینترنت دسترسی داشته  انندتو های جدید برای افرادی که به هر دلیل نمی استفاده از چک در -۵

 ؟است راهکاری در نظر گرفته شده ،دباشن

بانک در  نیزروش های دسترسی به صیاد سایر البته . دکننمراجعه بانک به شعبه  توانند میاین دسته از افراد 

 .خواهد شدحتما اطالع رسانی ، که به محض اجرایی شدن است دست بررسیمرکزی در 

 

 

 ؟اطالعات چک را ثبت کرد دیچگونه با -۶

به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد مراجعه  چک پس از درج مندرجات چک در برگ آن، صادر کننده

 .کند ذینفعان می/سپس اقدام به ورود اطالعات چک و اطالعات هویتی ذینفع کرده و 

 :به شرح زیر استمراحل  خالصه

 در برگ چک اطالعات هویتی ذینفع و ثبت مندرجات شامل تاریخ سررسید، مبلغ 

  سامانه صیاد مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به 

  احراز هویت 

پس از دریافت نام کاربری و رمز صرفاً یک بار بانک و برنامک موبایلی بانک،  احراز هویت در اینترنت -

 .شود ها انجام می عبور این برنامه

های بانکی  یکی از کارتاز طریق ورود اطالعات  حوزه پرداخت یلیموبا یها برنامکاحراز هویت در  -

 .شود است، انجام میکه دسته چک وی را صادر کرده  یبانکهمان  نزدکننده چک صادرمتعلق به 

 .شود های موجود انجام می طبق روال عامل یها شعب بانک احراز هویت در -

 بابت»و تکمیل فیلد  ورود مندرجات چک در سامانه صیاد » 

 تایید و ثبت اولیه چک 

 

 کرد؟ تاییداطالعات چک را  دیچگونه با -۷

توجه به اینکه ثبت نهایی چک منوط به استعالم و تطبیق مندرجات برگ چک با اطالعات ثبت شده در با 

 :باشد، گیرنده چک با در دست داشتن برگ چک اقدامات زیر را صورت خواهد داد سامانه صیاد می

  استفاده توسط لزومی به یکسان بودن ابزار مورد )مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد

 (کننده چک وجود ندارد صادرکننده و تایید

  احراز هویت 
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پس از دریافت نام کاربری و رمز بار  کیصرفاً بانک و برنامک موبایلی بانک،  احراز هویت در اینترنت -

 .شود ها انجام می عبور این برنامه

های بانکی  یکی از کارتاز طریق ورود اطالعات  حوزه پرداخت یلیموبا یها برنامکاحراز هویت در  -

 .شود متعلق به ذینفع چک انجام می

 .شود های موجود انجام می طبق روال عامل یها شعب بانک احراز هویت در -

 اطالعات هویتی ذینفع  و استعالم و تطبیق مندرجات برگ چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ 

 انطباق مندرجات  تایید یا رد چک براساس انطباق یا عدم 

o  قابلیت نقد شدن در سررسید شود و  تلقی می وضعیت ثبت نهاییچک در : تایید چکدر صورت

 .را خواهد داشت

o  بایست  مندرج در سامانه، می دالیلذینفع ضمن انتخاب حداقل یکی از : رد چکدر صورت

 .دهد عودتدهنده  انتقال/فیزیک چک را به صادرکننده

 

انتقال چک صرفا  ای دییثبت، تا یحوزه پرداخت برا یلیموبا یها برنامک قیاز طر ادیسامانه صمراجعه به : نکته

 . آن متعلق به خود شخص است، انجام شود کارت میکه س یهمراه تلفن قیاز طر دیبا

 

   می شود؟ به چه روالی انجامبرای انتقال پشت نویسی چک  -۸

اما انتقال چک های جدید باید از طریق  دادامه دار قبلی روال، طبق برای انتقال ت نویسی چک های موجودشپ

 .شودسامانه صیاد انجام 

 

 توان چک را از طریق سامانه صیاد انتقال داد؟ چگونه می -۹

براین اساس، . نویسی با درج اطالعات مربوطه در سامانه صیاد جایگزین شده است در قانون جدید چک پشت

 :بایست انجام گیرد چک می مراحل زیر توسط انتقال دهنده

  مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد 

  احراز هویت 

پس از دریافت نام کاربری و رمز بار  کیصرفاً بانک و برنامک موبایلی بانک،  احراز هویت در اینترنت -

 .شود ها انجام می عبور این برنامه



5 
 

های بانکی  ورود اطالعات یکی از کارت قیاز طر داختحوزه پر یلیموبا یها برنامکاحراز هویت در  -

 .شود یچک انجام م نفعیذمتعلق به 

 .شود های موجود انجام می طبق روال عامل یها شعب بانک احراز هویت در -

 ورود شناسه صیادی برگ چک متعلق به انتقال دهنده در سامانه صیاد 

  ( گیرنده انتقال)و هویت ذینفع جدید چک «بابت»ورود اطالعات مربوط به قلم اطالعاتی 

 تایید و ثبت اولیه انتقال چک 

 

باید مرحله تایید را پس از دریافت برگه چک در سامانه ( رندهیگ انتقال)چک دیجد نفعیذدر انتقال چک نیز 

 .صیاد انجام دهد

 

 ؟شونددر وجه حامل صادر  انندتو های قدیمی می آیا چک -۱۱

 .شوندصادر  انندتو می نیزو بنابراین در وجه حامل  شوندکارسازی  وانندت سابق میهای قدیمی به شکل  چک

 

  هاست؟ ممنوعیت صدور چک در وجه حامل شامل کدام چک -۱۱

 .شوندسامانه صیاد ثبت  دردر واقع چک های جدید باید در وجه ذینفع مشخص صادر، و . چک های جدید

 

  پذیر است؟ هنوز هم صدور چک برای ضمانت امکانآیا با ابالغ قانون جدید صدور چک  -۱۲

سامانه  دردید باید های ج اما صدور چک ضمانت برای چک ودش چک های موجود که طبق روال انجام می. بله

 .شودصیاد ثبت 

 

 

  ؟داتفاقی می افتچه  نشودسامانه صیاد ثبت  دراگر چک های صیاد طرح جدید  -۱۳

ن اکه نش داردسند مدنی  یکنقش و صرفاً  شوند قانون صدور چک نمی درو سازوکارهای مقرر  ها مشمول الزام

 .از شخصی طلب دارید دهد می
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  وظیفه ثبت چک در سامانه صیاد با چه شخصی است؟ -۱۴

 .کند نیز آن را تایید میذینفع چک . دکن ثبت میدر سامانه صیاد  راک، چک صادرکننده چ

 

 

  ؟چیستتکلیف  دبرگه چک با اطالعات سامانه صیاد مغایر باشاگر مندرجات  -۱۵

وجود چک های جدید در صورت  توزیعست اما با امالک، برگه چک  است در حال حاضر که ثبت چک اختیاری

 .دبرگشت بزن راچک  اندمی تو ،دهو اگه دارنده چک بخوا دپرداخت نمی کن امغایرت، بانک، وجه چک ر

 

صدور آن را ثبت کرده  ،سامانه صیاد دری که دریافت کننده چک هستند از کجا بدانند صادرکننده نکسا -۱۶

  است؟

، دتایید نکرده باش او اطالعات ثبتی صادرکننده روارد نشده صیاد  درکننده اگر  که دریافت است نکته مهم این

 در زمان دریافت برگه چک حتما ،کننده چکبنابراین برای اطمینان از این موضوع دریافت  دنداراعتبار  او چک

  .دبررسی و تایید کن راتوسط صادرکننده  شدهو اطالعات ثبت  مراجعه کرده صیاد به سامانه باید

 

 ؟ودش قانون جدید شامل چه مواردی می درهای دارندگان چک برگشتی  محرومیت -۱۷

مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری در قانون جدید چک، 

پس از گذشت بیست و . دهد ع میالها و مؤسسات اعتباری اط این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک

رفع سوء اثر  برگشتیاز چک زمانی که ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا  بانک تمام ،چهار ساعت

 :ال کننداعمو امضاکننده چک برگشتی زیر را نسبت به صاحب حساب  های محدودیت، نشده است

تمدید تاریخ اعتبار / ؛ حتی صدور المثنیافتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدیدامکان عدم  -الف

 کارت اعتباری و تسهیالت خرد/ کارت

درکننده که تحت هر عنوان نزد های بانکی و هر مبلغ متعلق به صا ها و کارت حساب تماموجوه  شدنمسدود  -ب

 به میزان کسری مبلغ چک؛ موجود استاعتباری  اتیا مؤسس ها بانک

 های ارزی یا ریالی؛ نامه ت بانکی یا صدور ضمانتعدم پرداخت هرگونه تسهیال -ج
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 .عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی -د

 

چک شخصی خود  درآیا  هستندمربوط به شرکت ی افراد هیئت مدیره یک شرکت که دارای چک برگشت -۱۸

  خورند؟ نیز به مشکل بر می

 خیر

 

  ؟دبگیرندسته چک  دنناچک می توطبق قانون جدید  دبه بانک دارنآیا کسانی که بدهی  -۱۹

 .دندارن را این اشخاص مطابق ضوابط ابالغی بانک مرکزی اساساً امکان افتتاح حساب جاری .خیر

 

 

 ؟دارد ییایچک چه مزاثبت اطالعات  -۲۱

 رسد صدور چک بالمحل به حداقل می. 

 بسیار  آنمربوط به  یو پرونده ها یبرگشت یها قطعا آمار چکو  ودش اعتبار و اعتماد به چک بیشتر می

 .یابد کاهش می

 و ثبت اطالعات  یریگ بانیو با پشت نیست یالشه کاغذ هب یقانون، اعتبار چک صرفاً متک یبا اجرا

شود و  جلوگیری میجعل چک  مثل یوقوع جرائماز  ،یمتمرکز بانک مرکز ستمیمندرج در چک در س

کاهش ... چک و  سرقت ،زلزله ل،یس لیاز قب مواردیدر  چکالشه رفتن  نیدر خصوص از ب  ها ینگران

 .کند پیدا می

 یدارندگان چک برگشت یبرادر سامانه صیاد  دیاجازه ثبت چک جدکه  است از مزایا این ریکی دیگ 

آخر  برگ را تا شتوانست دسته چک خود یداشت م یچک برگشت یقبال اگر شخص .دوجود ندار

برای کسانی که حتی  ادیص سامانه در دی، صدور و ثبت چک جدجدید قانون یاما با اجرا داستفاده کن

  .ستین ریپذ امکانچک برگشتی داشته باشند،  فقرهیک 

 شود تر می بسیار کوتاه یبه چک برگشت ییقضا یدگیمان رسز 

  ودش می شتریب یدارندگان چک برگشت یها تیمحدود. 
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 ر؟یخ ایهست  یضرور یکیزیچک فوجود  با ثبت اطالعات، -۲۱

 .شود اطالعات برگه چک با سامانه صیاد تطبیق داده می ،و در زمان وصول چکست اضروری  بله

 

 ؟گذارد میدر اختیار مشتریان بانکی  راسامانه صیاد غیر از ثبت، تایید و انتقال چک، چه خدماتی  -۲۲

با وارد کردن به این صورت که . گرفتاستعالم  ران وضعیت اعتباری صادرکننده چک ااین سامانه می تو در

را از بابت داشتن یا سیستم بانکی  وضعیت صادرکننده چک در انیدتو می برگ چک یادیص یرقم ۱۶شناسه 

 نداشتن چک برگشتی مشاهده کنید 

 . ددریافت کنی نیز ۷۱۱۷۱۱ یامکیسامانه پاز سایت بانک مرکزی و  رااین سرویس توانید  شما میالبته 

 

 

 ؟باید کرد چه کار دکسری داشته باش ،در قانون جدید اگر حساب صادرکننده چک -۲۳

توان مبلغ موجود در  یم( که چک در ابتدا متعلق به او بوده است یشخص)حساب صادرکننده  یدر صورت کسر

در سایر  وجودچک از محل مبالغ م یخواهان پرداخت مبلغ کسر نیچن آن حساب را طلب کرده و هم

هاست و در حال  این موضوع شامل تمامی چک. های انفرادی ریالی صاحب حساب در همان بانک شد حساب

 . شود حاضر اجرا می

های صادرکننده چک  تمام حسابعالوه بر امکان فوق، های جدید و در صورت کسری مبلغ چک،  با توزیع چک

ساعت از ثبت غیرقابل  ۲۴به میزان مبلغ کسری چک پس از گذشت  یها و موسسات اعتبار در تمام بانک

 .مسدود خواهد شد( ثبت برگشت چک)پرداخت بودن 

 

 شود؟ در قانون جدید چگونه انجام میاقدام قضایی برای چک برگشتی  -۲۴

قابل پرداخت بودن  ریبانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غ ،در صورت برگشت چک به هر دلیلی

عدم پرداخت،  نامهیو درج آن در گواه یریکد رهگ افتیثبت کند و با در یبانک مرکز کپارچهیآن را در سامانه 

  .دکن میتسل( دارنده چک) یامضاء، مهر و به متقاض راو آن  دیق حاًیعلل عدم پرداخت را صر ایعلت 

شده از  افتیدر یریکامل صادرکننده و دارنده چک، کد رهگ یو نشان تیهو دیعدم پرداخت با نامهیگواه در

چک و  یعدم مطابقت امضا ایمطابقت  تیو وضع یشخص حقوقبانک و مهر  ،یبانک مرکز کپارچهیسامانه 
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اثر داده  بیترت آنبه  یو ثبت یصورت در مراجع قضائ نیا ریموجود در بانک درج شده باشد، در غ ینمونه امضا

 .شود ینم

قضایی  کیبه دفاتر خدمات الکترونمی تواند عدم پرداخت،  نامهیبا در دست داشتن گواه یچک برگشت دارنده

 شرطدگاه با بررسی متن چک و احراز سه دا. صدور اجراییه از دادگاه صالح را کندرفته و درخواست  هیقوه قضائ

در متن چک  -۲ وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ -۱) قانون صدور چک( ۲۳)مذکور در ماده 

موضوع  دلیلگواهی عدم پرداخت به -۳قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ و 

سرقت  ایباشد که چک مفقود  ردهچک اعالم نک نفعیذ ایمعنا که صادرکننده  نیبه ا. صادر نشده باشد ۱۴ماده 

( باشد امدهیبه دست ن گریجرائم د ایدر امانت   انتیخ ای یبردار کاله قیاز طر نکهیا ایجعل شده است و  ای

  .کند یرا صادر م هیاجرائ

 که مطالبات خود را پرداخت کند شود یمهلت داده م یروز به صادرکننده چک برگشت ۱۱ ه،یاجرائ از تاریخ ابالغ

، حسب درخواست صورت نیا ری، در غیا با موافقت دارنده ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی را معرفی کند

 .خواهد شد اقدام «یمال یها تیمحکوم ینحوه اجرا»قانون  مطابق دارنده چک،

 


