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 خالصه مدیریتی 

ها و مرکزی برای اجرا به بانکتوسالالب بانک۱۳۹۷قانون چک در آذر  یعنوان آخرین نسالال ه اصالالالحقانون اصالالالح قانون صالالدور چک که به
سامانهموسسا شتر مبتنی بر بسترهای  ای ت اعتباری ابالغ شد، تغییرات زیادی را در رویه ناظر بر چک به همراه داشت. این تغییرات که بی

شده بودند، نیاز مبرمی به بازه ساخت موثر سازیای زمانی برای پیادهتدوین  صله در رویهزیر صدور و های فنی و تغییرات حا های ناظر بر 
شده نیز اند، اما در ابعاد عملیاتیسازی نشدهتند. از این رو اگرچه تمامی ابعاد زیرساختی مورد نیاز این قانون تاکنون پیادهداشچک تسویه 

 برای تمکین موثر به قانون مواجه هستند.هایی ها و موسسات اعتباری با چالشبانکهای موجود به دلیل پیچیدگی
نشالالده، سالالازیپیاده و های مورد نیازهای فعلی در کنار زیرسالالاختو زیرسالالاخت ود در رویههای موجاز این رو برای شالالناسالالایی چالش

شده در ها و خبرگان این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. براساس مباحث مطرحمرکزی، بانکجلساتی با نمایندگانی از بانک
که موارد  حوزه کلی مورد توجه قرار گرفت ۱۴هایی در قانون صدور چک، چالشاین جلسات با تمرکز بر ابعاد عملیاتی مواد قانون اصالح 

ساناطالع یک؛الکترون چک دهند:زیر را تحت پوشش قرار می  اعمال در واحد کردیرو وجود عدم ؛چک برگشت از حساب صاحب به یر
 یاقتصاد یهابنگاه یبرا هاتیمحدود قیتعل در یمرکزبانک مشکالت ؛یبرگشت چک حساب صاحب به یبانک خدمات ارائه در تیمحدود
 در یدعاو طرح عدم استعالم در اهبانک مشکل؛ یصور یهانامهتیرضا با یبرگشت یهاچک از سوءاثر رفع ؛یاقتصاد تیامن در تیبااهم

 ارتباط وجود عدم لیدلبه یبرگشالالت یهاچک از سالالوءاثر رفع یهاهیرو بودن برزمان ؛یبرگشالالت یهاچک از سالالوءاثر رفع یبرا چک خصالالو 
 ؛اسالالالتعالم قابل اطالعات دامنه و هیرو ؛یمورد یهاچک ؛هاچک اعتبار خیتار نبودن مشالالال   ؛اعتبار سالالالق  نییتع یالگو ؛یسالالالتمیسالالال

 .چک دسته اخذ در بیرواجدشرایغ افراد یبرخ استفاده سوءو  ؛چک جعل در هابانک مشکالت ؛یمفقود اعالم در هابانک مشکالت
صنعت، معدن مرکزی، قوه قضائیه و وزارت ربب مشتمل بر بانکها با اقدامات در دست انجام در نهادهای ذیبا مقایسه این چالش 

ها، نامهای برداشته شده است و حتی با انعقاد برخی تفاهممقرراتی و رویه ،ایهای سامانهی موثری در حوزههاگام و تجارت، مشاهده شد
 برطرف خواهد شد.تا حد زیادی ها و موسسات اعتباری در آینده نزدیک در حوزه چک مشکالت مورد اشاره بانک

های پیگیری مبادالت چک و حتی ارتقای سالالالامانهمانه پیچک در سالالالا اندازیراه صالالالورت خالصالالاله بهتوان بهمی اقداماتاز جمله این 
های ناظر بر مرکزی، رویهها توسالالب بانکموجود صالالیاد و چکاو ، تدوین دسالالتورالعمل جدید حسالالاب جاری و الگوی مسالالدودی حسالالاب

ست تعلیق محدودیت سال درخوا صدور چکهای با اهمیت در امنیت اقتها برای بنگاهار صصادی و  در حال نامه تفاهم یادی،های جدید 
 های مالی اشاره کرد.اندازی سامانه سجل محکومیتو راه ،مرکزی و قوه قضائیه در دسترسی برخب به آرای قطعی محاکمبین بانکانعقاد 

شالالالالاهده م تربانکی برای افق زمانی بلندمدتسالالالالازی این قانون در شالالالالبکه هایی برای پیادهبا این وجود در برخی موارد همچنان چالش
به به عنوان مثال توان های الزم در حوزه فنی و یا مقرراتی اسالالت. در این زمینه میشالالدن زیرسالالاختعدم فراهم شالالود که عمومام مبتنی برمی

شاره کرد که نه تنها در بانک ستفاده از چک الکترونیک ا سترهای فنی الزم در ا سسات اعتباری مرکزی، بلکه در بانکفراهم نبودن ب ها و مو
ست. همچنین گسترش درگاه سی ا سا ستعالم از وضعیت دارنده حسابنیازمند انجام اقدامات ا در ، QR Codeبه ویژه از طریق  ،های ا

های از دیگر کاسالالتی نیز تکمیل سالالامانه نهاب و سالالیسالالتماتیک شالالدن احراز هویتشالالود. بندی میهای فنی طبقهقالب ارتقای زیرسالالاخت
 .است فعلیای و فنی سامانه
رسانی برگشت چک به صاحب حساب و ملزم سازی رویه اطالعمرکزی در شفافای از طرف بانکحوزه مقرراتی نیز ابالغ ب شنامهدر 

های مسدودی حسابو موسسات اعتباری به  هابانکدر الزام ها و موسسات اعتباری به اجرای آن، تنظیم مقررات سفت و س ت کردن بانک
تواند بسیاری مرکزی می  اعتبار در قالب ب شنامه توسب بانکود، و مش   شدن و ابالغ الگوی سقخ نزد مشتری دارنده چک برگشتی

 ر این قانون در شبکه بانکی منتهی شود. سازی موثرا برطرف کند و به پیادههای اجرایی در این زمینه از چالش
رسانی در استعالم از وضعیت اعتباری تعداد اقالم قابل اطالع فعلی به ویژه در یهافوق، ارتقای رویهدر کنار دو حوزه  حالبا این 

گیری برای اطمینان از صحت اطالعات و سازی ثبت چک در پیچک با استعالمهمزمان ،دارنده حساب جهت پوشش اقالم مدنظر قانون
صورت سیستمی پس از تایید آن بهام صرفنامه در رفع سوءاثر از چک رضایت اثرب شی ، در کنارارتقای فرهنگ ثبت چک در این سامانه



قانون اصالح قانون صدور چک ییاجرا یهاچالش   

 

در کاهش  ۶های ماده افزایش اقتدار این قانون در اعمال مجازات همچنینشود. مشاهده می توسب دارنده نهایی چک در سامانه پیچک
 ب این افرادهای موجود توسمیزان قصور مسئولین شعب در عدم التزام به تکالی  قانونی مربوطه نیز از اهمیت زیادی در پوشش لغزش

 برخوردار است.
 باید در طراحی این سامانه مقولهمبتنی بر سامانه پیچک،  ورو ترین تحول اجرایی پیشعمده بودن محوربراین، نظر به سامانهعالوه

د پیگیری مبادالت در رویه جدیتدابیری برای افراد فاقد گوشی هوشمند و یا بدون دسترسی به اینترنت مورد توجه قرار گرفته و کاربرپسندی 
، ضروری است اقدامات الزم در موفقیت این تحولسازی الزم و فرهنگکاربران  آگاهی با توجه به نقش شود. در این راستا چک منظور
جانبی، ای چنین گسترده و با کاربردهای اندازی سامانههمچنین راه انجام شود.شدن سامانه در شبکه بانکی قبل از عملیاتیمرکزی توسب بانک

 مورد توجه قرار نگیرد.در این نوع تصمیمات  یشدن به موعد مقرر قانونبهتر است با آرامش و اطمینان بیشتری انجام شود و صرف نزدیک
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 مقدمه ۱

در شبکه بانکی و انتقال اثرات منفی آن به دستگاه قضایی و در نهایت به اقتصاد های اخیر در سالهای برگشتی مشکالت زیاد ناشی از چک
ربب های ذیگیری این مشکالت، منجر به همگرایی دستگاههای موجود در قانون صدور چک در شکلکنار نقش کلیدی شکاف کشور، در

با ابالغ اصالحاتی کلیدی در ۱۳۹۷کشور شد. در حقیقت این هدف در سال  انون و ابالغ آن برای اجرا دردر تدوین نس ه جدیدی از این ق
 ۱۳۷۶، ۱۳۷۲های در سال این قانونشش داده شد. هر چند برخی از مواد پو اصالح قانون صدور چک" در قالب "قانون ۱قانون صدور چک

ساله پس از آخرین  ۱۶با تاکید بر پوشش تحوالت حاصله در دوره زمانی  ۱۳۹۷نیز اصالح شده بود، با این وجود اصالحات سال  ۱۳8۲و 
 ت.تری را تحت پوشش قرار داده اساصالحات، ابعاد متنوع

های م تل  و ابالغ نس ه دستورالعمل حساب جاری قالبدر  ،ر تحوالت در حوزه مقرراتی چکتبیش ۱۳8۲پس از سال در حقیقت 
در حوزه این ابزار پرداخت،  کلیدیاعمال تحوالت  ضرورت گذار دردلیل رویکرد قانون. با این وجود بهه بودآن به شبکه بانکی انجام شد
قانون رویکرد . ۲برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ شد ۱۳۹۷تنظیم و در آذر  با رویکرد گذر به بسترهای الکترونیکنس ه جدید این قانون 

های ناظر بر صدور، ظهرنویسی سمت الکترونیکی کردن رویهعنوان یک ابزار پرداخت، و حرکت بهدر راستای بازگردان اعتبار به چک به جدید
حداکثر دو های الزم در یک دوره زمانی سازی زیرساختهای قضایی ناظر بر آن بوده است که با پیادهرویه ، تسویه و حتی پیگیریو انتقال

 رود در آینده نزدیک منجر به تحقق تحوالت مورد انتظار در این زمینه شود.، انتظار می۳ساله در نظر گرفته شده در متن قانون
سته چک و اعمال مقررات همسان در دستیابی افراد به دسته چک شده و نظارت منجر به ایجاد نظم در رویه صدور داین تحوالت 

و براساس رویه و اصول  - مرکزیمرکزی بر صدور دسته چک را نیز افزایش داده است. در حقیقت اختیار صدور دسته چک به بانکبانک
های جدی ساب به این ابزار پرداخت با محدودیتهای موجود در امکان دستیابی افراد بدحشده و تورش محول - یکسان برای همگان
 مواجه شده است.
گام موثری در ایجاد شفافیت و کاهش مشکالت موجود  چک در این قانون، ن امکان استعالم از وضعیت اعتباری دارندهکردحتی فراهم 
 در بلندمدت و ت قابل استعالم از این سامانهرود که با افزایش تعداد اطالعاشمار میهای برگشتی بههای ناشی از چکدر ایجاد پرونده
 .شدخواهد داده ظرفیت پایش اعتباری صاحب حساب برای گیرنده چک ارتقا  اره شده در متن قانون،براساس موارد اش
به دسترسی قالب عدم هایی برای دارنده چک برگشتی با فاصله زمانی اند  پس از برگشت چک در درنظر گرفتن هزینهامکان همچنین 
افزوده است. در  نافذ از منظر اقدامات تنبیهیبر قدرت اجرایی این قانون  ،قابل ارائه از طریق شبکه بانکیای از خدمات مالی دامنه گسترده

 های برگشتی نیز نظر به تنظیم استانداردهای مش   و صریح، کوتاهی رویه دادرسی حاصل شده است. زمینه دادرسی پرونده چک
و نیاز آن و در سطح مورد انتظار، های پیشسازی زیرساختستیابی به تمامی اهداف مورد انتظار این قانون بدون پیادهبا این وجود د
 ،محقق ن واهد شد. از آنجا که در تدوین این قانونو تدوین راهکارهایی برای مدیریت آنها های موجود در حوزه اجرا موشکافی چالش
بنابراین بررسی ابعاد م تل  این  ؛های ناظر بر چک دنبال شده استتمامی رویهالکترونیک ه پوشش محور جهت گذر برویکردی سامانه

رویه سازی پیادهها در تواند ابعاد م تلفی از چالشاجرای آن می تقریبام دو ساله قانون در حوزه اجرا در شبکه بانکی در طول دوره زمانی
مرکزی و قوه قضائیه برای پوشش ابعاد اجرایی نشده ا در کنار اقدامات در دست اجرای بانکهجدید را به تصویر بکشد. بررسی این چالش

 ر اختیار قرار دهد.تری از این مشکالت را دتواند برداشت دقیقمی نیز این قانون
 نها در برداشتت و چالشبه نقش کلیدی شناسایی مشکالنظر  ائه تصویری دقیق از ضرورت تحقیق،ابتدا با ارمطالعه از این رو در این 

به  -قانون اصالح قانون صدور چک  -تمامی مواد این قانون  ،هایی برای پوشش آنها، با تشکیل کارگروهی از خبرگان در این حوزهگام
بیان صورت اجماع شناسایی شد که در ادامه پس از هایی بهشده در این کارگروه، چالشبحث گذاشته شد. براساس تبادل نظرات انجام

                                                                                                                                                                                                                
 ابالغ شده بود. ۱۳۵۵در سال نس ه اولیه قانون صدور چک   ۱
 مرکزی جمهوری اسالمی.، بانک۱۲/۹/۱۳۹۷ مورخ ۳۲0۴۶۵/۹۷ب شنامه شماره   ۲
 های زمانی م تلفی تا حداکثر دو سال، به شرح زیر اشاره شده است:های مورد نیاز، به بازهدر متن این قانون برای تکمیل زیرساخت  ۳
های ارائه خدمات مالی به صاحب حساب دارای چک برگشتی در صورت نامه اجرایی مربوط به تعلیق محدودیتو تصویب آیین بازه زمانی سه ماهه به منظور تنظیم -  

 تش ی  شورای تامین استان،
ساله برای انجام اقدامات الزم در خصو  چک -   ضوایب و زبازه زمانی یک  ستورالعمل حساب جاری،  س ه جدید د ساختهای الکترونیک داده پیام، ن های الزم یر

 سازی چک موردی،برای پیاده
صالالادرکننده چک بازه زمانی دو سالالاله جهت عدم ارائه دسالالته چک به افراد ورشالالکسالالته، معسالالر و دارای چک برگشالالتی، افزایش دامنه اطالعات قابل اسالالتعالم در مورد  - 

 مربوطه.صورت الکترونیکی در سامانه مشتمل بر سق  اعتبار، و ثبت فرآیند انتقال چک به



قانون اصالح قانون صدور چک ییاجرا یهاچالش   

۲ 

 در ب ش پایانی های حاصل از این بحث و تبادل نظرو پیشنهاد ایجنت ها امکان ارائهبا تحلیل این چالش اند.ضرورت تحقیق، ارائه شده
 .است شده فراهم

 ضرورت و رویه تحقیق ۲

در  ،۱این مطالعه است که مورد توجه« قانون اصالح قانون صدور چک»قانون صدور چک تحت عنوان مواد الحاقی به نس ه جدید در 
مرکزی، و قوه ، بانکو موسسات اعتباری هابانکهای دربرگیرنده صدور ، انتقال تا تسویه چک، وظایفی برای تنظیم مواد ناظر بر رویه

ظر بر وظای  نانیز مواد قانونی این  که بیشتر شده است در نظر گرفتهن، عنوان نهادهای ملک  به اجرای ابعاد م تل  این قانوقضائیه به
 ها، در مقام اول قرار دارد. پس از آن، بانک۲دهنده این قانونماده تشکیل ۱0ماده از  ۶مرکزی بوده و این نهاد با م اطب قرار گرفتن در بانک

به ایجاد  های دوم و سوم قرار دارند. در حقیقت در این قانون، نظرماده در مقام ۲و  ۵با پوشش  4و قوه قضائیه ۳و موسسات اعتباری
نیازمند  در کنار تغییرات در رویه صدور اجرائیه، ،هاتحوالت بنیادی در عرصه انواع م تل  چک و چگونگی درخواست و انتقال آن

ویژه کاربر این قانون، به اعتباریها و موسسات مرکزی در مقایسه با بانکهایی است که از این منظر وظای  بیشتری را برای بانکزیرساخت
 همراه داشته است.ها بهسازی این زیرساختمینه پیادهدر ز

 مستقیم صورتبههمراه دارد، های قانونی در این عرصه را بهاین قانون که تحول بزرگی در حوزه چک و پوشش شکاف تربه بیان دقیق
 نامه و ضوابب مربوطه اشاره کرده است، آیینقالب دستورالعملهای مقرراتی الزم در به ضرورت تنظیم زیرساختدر برخی مواد قانونی 

 که عبارتند از: (۱)جدول 
 (، ۱چک الکترونیک )ماده دستورالعمل  -
نظر  تی برحسب نظر شورای تامین استان وهای برگشهای برخی دارندگان چکنامه اجرایی ناظر بر تعلیق یک ساله محرومیتآیین -

 (، ۴ماده  ۱تبصره ه ) به اثرگذاری آن بنگاه بر امنیت اقتصادی استان مربوط
 ( ۵دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سق  اعتبار )ماده ضوابب ناظر بر شرایب  -
 (.۵ماده  ۲صورت چک موردی )تبصره ضوابب ناظر بر خدمات برداشت مستقیم به -
 

؛ ۱۳۹۷های پرداخت، امالکترونیک )اداره نظ چک اجرائی فرایندهای و ضوابب الزامات،های مقرراتی فوق تاکنون از بین زیرساخت
م و به شبکه بانکی ابالغ تنظی (۱۳۹8مکرر قانون صدور چک )هیات وزیران،  ۵ماده  ۱نامه اجرایی تبصره آیینو  (۱۳۹۹مرکزی، بانک
ده شهای تضمیننویس دستورالعمل حساب جاری )ریالی( و شرایب استفاده از چکهای مقرراتی نیز پیش. از بین دیگر زیرساختاندشده

نویس هر چند به مرکزی است. این پیشانکحال بررسی و نهایی شدن در ب)بانکی( در قالب نس ه جدید دستورالعمل حساب جاری در 
رسد برای پوشش تمامی ابعاد دو مقوله فوق، مقوله نحوه محاسبه سق  اعتبار و چک موردی نیز پرداخته است، با این وجود به نظر می

 مرکزی باشد.ای توسب بانکای جداگانههنیاز به دستورالعمل

                                                                                                                                                                                                                
مرکزی مورخ ابالغی از طرف اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک« قانون اصالالالالالح قانون صالالالالدور چک»از این رو مواد قانونی مورد ارجاع در این مطالعه به مواد   ۱

 اشاره دارند. ۱۲/0۹/۱۳۹۷
ترتیب مشالالتمل بر موارد زیر هسالالتند: چک الکترونیک؛ ترتیب صالالورت کلی بهه بهقانون اصالالالح قانون صالالدور چک ک ۱0و ماده  8، ۷، ۵، ۴، ۱این مواد عبارتند از ماده   ۲

های ناشی از غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در ها و تعلیق محدودیتهای صادرکننده چک در دیگر بانکمرکزی در الگوی برداشت از حساباعالمی بانک
مرکزی؛ گسترش های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم در سامانه یکپارچه بانکردی؛ تجمیع اطالعات گواهینامهمرکزی؛ سق  اعتبار و چک موسامانه یکپارچه بانک

سترش ت سب افراد خا  و گ صدور چک جدید تو سته چک و یا  سال بعد از اجرای قانون به ثبت انتقال چک، عدم ارائه د صیاد در دو  سامانه  عداد اقالم قابل ظرفیت 
 ها یا موسسات اعتباری از تکالی  مقرر در این قانون.صیاد؛ و رسیدگی به ت لفات بانک استعالم از سامانه

سات اعتباری عبارتند از ماده مواد ناظر بر وظای  بانک  ۳ س صدور چک که به 8و ماده  ۵، ۴، ۳، ۲ها و مو صالح قانون  شتمل بر موارد قانون ا صورت کلی به ترتیب م
در رویه ناظر بر غیرقابل پرداخت بودن چک؛ کسالالری حسالالاب صالالادرکننده چک؛ اعمال اقدامات تنبیهی و محدودیت در دسالالترسالالی به  زیر هسالالتند: وظای  این نهادها

شتری در مح سنجی م سته چک و ارائه اطالعات مورد نیاز برای اعتبار صدور د شت و یا غیرقابل پرداخت بودن چک؛ نحوه  صورت برگ سق  خدمات بانکی در سبه  ا
 هایی که مالکیت آنها بعد از گذشت دو سال از اجرای قانون در سامانه صیاد ثبت نشده است.ام به عدم پرداخت چکاعتبار؛ و الز

مرکزی و رویه ناظر بر صالالالدور اجرائیه از طریق های مالی در دسالالالترس بانکاندازی سالالالامانه سالالالجل محکومیتترتیب در راهوظایفی برای این نهاد به ۹و  ۷در دو ماده   4
 های صالح، منظور شده است. هدادگا



 نون صدور چکقانون اصالح قا ییاجرا یهاچالش 
 

۳ 

شود، دستورالعمل ناظر صالح قانون صدور چک مشاهده میانیاز به آن در قانون  غیرمستقیمصورت های مقرراتی که بهاز دیگر زیرساخت
مرکزی هر چند در بانک . این دستورالعمل نیز( است۴های دارنده چک برگشتی  )ماده مرکزی در مسدود کردن حساببر الگوی اعالمی بانک

 ها و موسسات اعتباری به اشترا  گذاشته نشده و نهایی نشده است.در قالب الگوی اولیه تنظیم شده است، اما تاکنون با بانک

 سازی قانون اصالح قانون صدور چکهای مقرراتی مورد نیاز در پیادهزیرساخت .۱جدول 

 زمان ابالغ رات صادرهنام مقر رببماده ذی حوزه مقررات مورد نیاز 
الزامات، ضوابب و فراینالدهای  ۱ماده  دستورالعمل چک الکترونیک

 اجرائی چالالالک الکترونیکی
 

 ۱۳۹۷اسفند 

سازی سامانه مستندات فنی پیاده
 چک الکترونیک

۱۹/0۳/۱۳۹۹ 

مرکزی در مسدود کردن دستورالعمل ناظر بر الگوی اعالمی بانک
 ی  های دارنده چک برگشتحساب

 - ۱- ۴ماده 

های برخی دارندگان نامه اجرایی ناظر بر تعلیق یک ساله محرومیتآیین
 های برگشتیچک

( ماده ۱) نامه اجرایی تبصرهآیین ۴ماده  ۱تبصره 
 ( مکرر قانون صدور چک۵)

۱۲/۶/۱۳۹8 

 - - ۵ماده  مرکزی در محاسبه سق  اعتبار مجاز متقاضیالگوی بانک

 -  ۲- ۵ماده  دریافت دسته چکیب ضوابب ناظر بر شرا

 - ۳- ۵ماده  ۲تبصره  صورت چک موردیضوابب ناظر بر خدمات برداشت مستقیم به

  یادداشت.
 مرکزی تدوین اما نهایی نشده است.الگویی در این زمینه در بانک -۱
 است. نشده ییاما نها نیتدو یمرکزنک( در بای)بانک شدهنیتضم یهااستفاده از چک بیو شرا یالیر یدستورالعمل حساب جار -۲
ستفاده از چک -۳ شرایب ا ستورالعمل حساب جاری ریالی و  شده د س ه نهایی ن ست اما های تضمیندر ن شده ا شده )بانکی(، ب شی به این موضوع اختصا  داده 

 است. ای برای آن تدوین نشدهدستورالعمل جداگانه
 های تحقیق.ماخذ: یافته

 
های سازی موثر قانون اصالح قانون صدور چک، نیاز مبرم به زیرساختتکمیلی مقرراتی مورد نیاز در پیاده یهادر کنار زیرساخت

های الکترونیک سامانه اده ازمحور بودن این قانون، و تاکید آن بر استفای در اجرای این قانون مشهود است. در حقیقت ماهیت سامانهسامانه
آن در الگوی  های قضاییو حتی پیگیری رویه تسویهصدور، ظهرنویسی و انتقال،  های ناظر بردر تمامی فرآیندو برقراری ارتباط بین آنها 

به آنها اشاره شده  ۲جدول  در ها کههایی در این راستا در متن قانون شده است. این سامانهبه سامانهصریح بهینه بلندمدت، منجر به اشاره 
تاکنون دو سامانه ملی اعتبارسنجی و  ،که براساس اطالعات در دسترس شدندمیاندازی وه قضائیه راهمرکزی و قاست، باید توسب بانک

 اند.اندازی نشدهمرکزی و قوه قضائیه راههای مالی به ترتیب توسب بانکسجل محکومیت
ربب از تصویب قانون ذی ها قبلاین سامانهشود که بیشتر های مورد توجه این قانون نیز مشاهده میاندازی دیگر سامانهبراساس سال راه
های جدیدتری ذیل و یا سامانه ۱در حال ارتقا هستند ،با توجه به نیازهای ناظر بر رویه صدور تا ابطال چک اند وشده طراحی و به کار گرفته

ای موردنیاز را برطرف نکرده است و از این مانههای مندرج در قانون، نیاز سا. البته صرف سامانه۲اندکار گرفته شدهطراحی و به ،شبکه اصلی
سامانه توان به ن هستند که از جمله آنها میدشیی های دیگری طراحی شده و یا در حال نهامرکزی سامانهشود که در بانکرو مشاهده می

 هاحسابسازی اطالعات پارچهیکسامانه سیاح در ، صدور چک الکترونیک دیجیتالسامانه چکاد در های برگشتی، سما چک در ثبت چک
 اشاره کرد. پیگیری مبادالت چکسامانه پیچک در و 

 

 

                                                                                                                                                                                                                
 شدن هستند.مرکزی در حال طراحی و نهاییاشاره کرد که در بانک ۴و چکاو   ۲های صیاد توان به نس هدر این زمینه می ۱
 های قضایی.مانند سامانه ثنا ذیل شبکه ملی عدالت برای استعالم ابالغیه ۲
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۴ 

 ۱سازی قانون اصالح قانون صدور چکای مورد نیاز در پیادههای سامانهزیرساخت .۲جدول 

 اندازیسال راه نهاد متولی نام سامانه 

 ۱۳۹۶ مرکزیبانک سامانه صیاد

 ۱۳۹۳ مرکزیبانک   سامانه چکاو  

 ۱۳۹۵ مرکزیبانک سامانه نهاب

 - مرکزیبانک سامانه ملی اعتبارسنجی

 ۱۳۹۱ قوه قضائیه شبکه ملی عدالت

 - قوه قضائیه های مالیسامانه سجل محکومیت

 یادداشت.
 های مورد اشاره در متن قانون هستند.ها صرفام مشتمل بر سامانهاین سامانه -۱

 های تحقیق.ماخذ: یافته
 

سازی کامل این قانون در شبکه بانکی ای و مقرراتی مورد نیاز برای پیادههای سامانهرود با پوشش شکافدر مجموع انتظار می از این رو
کشور در آینده نزدیک، بتوان شاهد سطح مورد انتظار تامین اهداف این قانون باشیم. با این وجود برای دستیابی به اهداف فوق، بررسی هر 

شده های برداشتهدر کنار گام ،این قانون مقام کاربرعنوان شبکه بانکی به رویت و معضالت پیشقانون و آشنایی با مشکالیک از مواد این 
تواند افق بهتری را برای ارتقای میفوق، های اجرایی قانون ب ش اعظم زیرساخت کنندهعنوان نهاد فراهممرکزی بهتوسب بانک
 .۱در اختیار قرار دهدمورد نیاز تی ای و مقرراهای سامانهزیرساخت

 ۱ای، وصولی و برگشتی در چند سال اخیرهای مبادلهاطالعات چک .۳جدول 

 سال
 درصد برگشتی برگشتی وصولی مبادله ای

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد
۱۳۹۶ ۱٬۱۳0٬۵۷۹ ۷٬۴88٬۶۲0 ۹۵۶٬۶۵8 ۵٬8۷۶٬۳80 ۱۷۳٬۹۱۱ ۱٬۶۱۲٬۲۳۹ 8٫۳۳ ۱۲٬0۶ 
۱۳۹۷ ۹۷۲٬۵۳۷ 8٬۶۳۳٬0۳۲ 8۴۹٬۲۵۲ 8٬08۱٬۷۹۱ ۱۲۵٬۹8۴ ۱٬۳۶۹٬0۴۲ ۶٫۹۲ 8٬۱۹ 
۱۳۹8 ۹۱۱٬۱۹8 ۱۱٬۵۶0٬۵8۲ 8۲8٬۴۹۶ ۱0٬۲۷۷٬0۲۱ 8۲٬۷0۲ ۱٬۲8۳٬۵۶۱ ۴٫۷۵ ۵٬88 
۱۳۹۹ ۳۹۵٬۶۶۵ ۷٬۵۴۷٬0۴۴ ۳۴۹٬0۵۴ ۶٬۶۷8٬۷۹۶ ۴۶٬۶۱۱ 8۶8٬۲۷۵ ۶٫۲۶ ۶٬۱0 
 یادداشت.

 فقره و برای متغیر مبلغ معادل میلیارد ریال است. ۱00ای، وصولی و برگشتی، برای متغیر تعداد برابر با ستون مبادلههای تعداد و مبلغ در سه واحد ستون -۱
 https://www.cbi.ir/simplelist/16399.aspxماخذ: 

 
قانون نسبت به دو های برگشتی در طول دوره زمانی تقریبام دو ساله اجرای این توجه به این نکته ضروری است که بررسی درصد چک

(، بیانگر آن است که با وجود اجرای ناق  قانون فوق در شبکه ۳مرکزی در دسترس است )جدول که اطالعات آن در سایت بانک سال قبل
رای عنوان سال اول اجبه ۱۳۹8ای در سال های مبادلههای مورد نیاز، اما با افزایش مبلغ چکبانکی به دلیل مهیا نبودن تمامی زیرساخت

این رویه در نمودار  .نیز مشهود است( ۱ی روندی نزولی به خود گرفته است )این روند در نمودار های برگشتاین قانون، تعداد و مبلغ چک
های این در حالی است که اگر تمامی ظرفیت ای نیز قابل مشاهده است.های برگشتی به مبادلههای مبلغ و تعداد چکو براساس نسبت ۲

با توجه به اینکه  ۱۳۹۹کار گرفته شده بود، مسلمام مقدار کاهش در ارقام فوق بیشتر بود. البته برای سال ی و مقرراتی قانون فوق بهاسامانه
ها و شرایب صرفام اطالعات این سال تا پایان ماه مرداد در دسترس است و این بازه زمانی با وقوع رکود تورمی شدید به واسطه تحریم

 بندی کاملی از رفتار متغیرهای فوق ارائه کرد.توان فعالً جمعوکارها همراه بوده است، نمیپذیری کسبکرونا و آسیب گسترش بیماری
 

                                                                                                                                                                                                                
صادی مرکز پژو ۱ ست که می۱۳۹۹طبا، های مجلس در زمینه عملکرد اجرای قانون چک )بنیهشگزارشی نیز توسب دفتر مطالعات اقت شده ا توان برای ( به تازگی انجام 

 نشده قانون فوق، به آن رجوع کرد.شناخت بندهای اجرایی
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 روند درصد چک برگشتی برحسب مبلغ و تعداد. ۱نمودار 

 https://www.cbi.ir/simplelist/16399.aspxماخذ:                                    
 
 

 
 

 ای برحسب تعداد و مبلغلههای برگشتی به مبادروند نسبت چک .۲نمودار 

 https://www.cbi.ir/simplelist/16399.aspxماخذ:                                 
 

سازی ها در حوزه اجرا و پیادههای بانکهای برگشتی، بررسی چالشبنابراین با توجه به ظرفیت باالی این قانون در حل مشکالت چک
ویژه در فاصله زمانی تدوین به ،ن قانون در دستیابی به اهداف مورد انتظارتواند منجر به ارائه راهکارهایی برای ارتقای ظرفیت بالقوه ایآن می
 ای مورد نیاز شود.های مقرراتی و سامانهدیگر زیرساختاندازی و راه

د برگزار شد و با بررسی ابعادر این پژوهشکده مرکزی و خبرگان در حوزه قانون چک ها، بانکجلساتی با نمایندگانی از بانک ن رواز ای
برای های بعدی مورد نیاز از گام تریدقیقشناخت  مواد قانون اصالح قانون صدور چک در عرصه عمل در شبکه بانکی، از یک اجرایی هر

در اختیار قرار  مرکزی و قوه قضائیهسازی توسب بانکدر کنار شناخت اقدامات در دست پیاده ی این قانونیکاهش شدت مشکالت اجرا
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شده در جلسات بندی مطالب بحثو براساس جمع مواد این قانون یدهنده موضوعارد فوق در قالب عناوین کلی پوششگرفت. در ادامه مو
 شوند.ارائه می فوق،

 های اجراییچالش ۳

 چک الکترونیک ۱-۳

مرکزی توسب شرکت رش بانکبه سفا قانون به آن اشاره شده است، ۱که در ماده  ای مورد نیاز این ابزار الکترونیکزیرساخت اولیه سامانه
ها قرار گرفته است. حتی با عنوان سامانه چکاد )سامانه چک الکترونیک دیجیتال( طراحی شده و در اختیار بانک و خدمات الکترونیک

ضوابب و  الزامات،»سازی این ابزار، سندی با عنوان مرکزی در حوزه زیرساخت مقرراتی اولیه برای پیادههای پرداخت بانکاداره نظام
. (۱۳۹۷های پرداخت، )اداره نظام ها و موسسات اعتباری قرار داددر اختیار بانک ۱۳۹۷را در اسفند « فرآیندهای اجرائی چک الکترونیک

تعداد های فنی چک الکترونیک در شبکه بانکی بوده که متاسفانه در این مدت زمانی، صرفام هدف از ارائه این سند، ارتقای زیرساخت
سازی سامانه ای مستندات فنی پیادهمرکزی در ب شنامهنیز بانک ۱۳۹۹البته در خرداد  اند.هایی در این زمینه برداشتهگامهای محدودی بانک

، های پرداختها و موسسات اعتباری ابالغ کرد )اداره نظامچک الکترونیک را به همراه مستنداات سامانه پیگیری مبادالت چک به بانک
را انجام برای پیشبرد چک الکترونیک الزم ها اقدامات الزم در حوزه فنی و تکنولوژی اطالعاتی هنوز بسیاری از بانک این وجود. با (۱۳۹۹
ظیم و ارائه اهداف مربوطه در کنار تندستیابی به ها برای رسد نیاز به برگزاری جلساتی در این زمینه با بانکو به نظر می اندنداده

 نیاز است. موردی کمیلهای تدستورالعمل
تا حدودی مسیر  ،استناظر بر رویه الکترونیک انتقال چک اندازی سامانه پیچک که هر چند راه توجه به این نکته ضروری است که

لیدی های کاز زیرساختعنوان یکی به وجود مقوله امضای دیجیتالفراهم خواهد کرد، با این در آینده نزدیک سازی چک الکترونیک را پیاده
 ی مشابهدر سطح امضای دیجیتال اولویت قرارگرفتن صورت . از این رو درهنوز در دسترس نیست ،مورد نیاز کارکرد موثر چک الکترونیک
در  ،شدن این ابزار الکترونیکتر و میسرتری را برای عملیاتیتوان افق نزدیکهای فنی و امنیتی آن، میسامانه پیچک، و تامین زیرساخت

 ۱.ترسیم کرد رویپیش

 رسانی به صاحب حساب از برگشت چکاطالع ۲-۳

بانک مکل  شده بنا به درخواست دارنده چک، فورام غیرقابل پرداخت بودن قانون اصالح قانون صدور چک،  ۳و  ۲براساس مفاد مواد 
مه عدم پرداخت را به وی برای پیگیری در مرکزی ثبت و با دریافت کدرهگیری، گواهیناچک و یا کسری مبلغ آن را در سامانه یکپارچه بانک

  .۲مراجع قضایی و ثبتی ارائه کند
همچنین بانک مکل  شده برای اطالع صادرکننده چک، فورام نس ه دوم گواهینامه فوق را به آخرین نشانی صاحب حساب در بانک، 

، از تمکین خدمت فوقودن و عدم شمول کارمزد بانکی به بر بدلیل هزینهها بهارسال کند. این در حالی است که در عرصه عمل بیشتر بانک
 ورزند.به این موضوع اجتناب می
و با  بکاهدها بر بانکاین خدمت ای از بار هزینه دهای الکترونیک مانند ایمیل و پیامک بتوانرسد استفاده از شیوههر چند به نظر می

های را فراهم کرد، با این وجود براساس نظر اداره نظامرسانی های اطالعرویه نوع نایاستناد به قانون تجارت الکترونیک امکان اجرایی شدن 
و در کل امکان اخذ این هزینه  مطرح استو تقبل هزینه مربوطه توسب بانک مرکزی، الزام ارائه نس ه کاغذی به آدرس پستی پرداخت بانک

 مرکزی ممنوع شده است.از مشتری بدون اخذ مجوز از بانک
های قضایی، مباحثی مبنی بر سوق دادن دارندگان حساب استعالم ابالغیهاندازی سامانه ثنا توسب قوه قضائیه در این وجود پس از راهبا 

صورت الکترونیک مطرح شده است. حتی برخی به این نوع حسابنام در این سامانه برای دریافت هرگونه ابالغیه مبتنی بر  جاری به ثبت

                                                                                                                                                                                                                
شالالود. از آنجا که این در دسالالترس قرار گرفتن، مشالالاهده می اندازی وسالالازی موثر برای کاربران، قبل از راهالبته برای کارکرد موثر سالالامانه پیچک نیز نیاز فراوانی به فرهنگ ۱

سالالاختن زمینه پذیرش آن همسالالامانه باید مورد اسالالتفاده ب ش اعظمی از مشالالتریان سالالنتی شالالبکه بانکی قرار گیرد، نیاز به آشالالناسالالازی آنها با رویه الکترونیک مربوطه و فرا
رود عمومی این سازمان تشکیل شده است و انتظار میمرکزی و با همکاری رواببرسانی مربوطه توسب بانکتوسب کاربران است. البته در این زمینه اخیرام کمیته اطالع

 ل ارتباط جمعی م تل  در دسترس انجام شود.  یسازی عموم از طریق وسادر آینده نزدیک، آگاه
تواند با تامین موجودی از برگشالالت چک جلوگیری کند، بنابراین در عرصالاله عمل، البته به دلیل آنکه تا زمان پایان کار سالالامانه چکاو  در طول روز، صالالاحب حسالالاب می ۲

دنبال شالالود. هر چند این مقوله ممکن اسالالت مشالالکلی جدی برای دارنده چک برگشالالتی بهدریافت کد رهگیری و گواهینامه عدم پرداخت با وقفه یک روز کاری انجام می
 نون در عرصه عمل وجود ندارد.نداشته باشد، با این وجود تطابق کامل با متن قا
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تواند شفافیت اند. هر چند این راهبرد میگیرنده در این سامانه را دنبال کردهنام تسهیالتاعطای تسهیالت، راهبرد الزام ثبت ها نیز دربانک
های قضایی بیانجامد، با این تواند به کوتاه شدن رویهدنبال داشته باشد و حتی میرسانی به دارنده حساب بهو سرعت بیشتری را در اطالع

افرادی در مناطق روستایی و با عدم دسترسی  که بیشتر مشتریان آنمواجه است هایی مانند بانک کشاورزی هاماتی در اجرا در بانکوجود با اب
گاهی الزم به خدمات الکترونیک  توسب نفع رسانی اولیه این سامانه به ذیدر صورت اطالعابهاماتی . البته از نظر حقوقی نیز هستندو آ

از این رو واردشدن ضرر و زیان به دارنده حساب عدم دریافت پیامک و  مطرح شده است، زیرا در صورت در قالب پیامک بارگزاری ابالغیه
 کننده در شبکه بانکی خواهیم بود.شاهد ایجاد مشکالتی در حوزه حقوق مصرف

 گشتیصاحب حساب چک بر در ارائه خدمات بانکی به عدم وجود رویکرد واحد در اعمال محدودیت ۳-۳

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری اند ها و موسسات اعتباری موظ  شدهقانون اصالح قانون صدور چک، بانک ۴براساس ماده 
ها، مسدود کردن وجوه کلیه از جمله این محدودیت هایی را در ارائه خدمات بانکی برای صاحب حساب اعمال کنند.مبلغ چک، محدودیت

 مرکزی است.از سوی بانک ه صادرکننده، براساس ترتیب اعالمیهای بانکی و هر مبلغ متعلق بها و کارتحساب
ها و موسسات اعتباری دلیل نهایی نشدن و عدم اشترا  آن با بانکمرکزی تنظیم شده است، اما بههر چند الگویی در این زمینه در بانک

 در، سامانه سیاح ی فوق. با این وجود برای کارکرد موثر الگو۱ر دسترس نیستد این الگوبرای دریافت نظر کارشناسی، اطالعات دقیقی 
های دیگر صادرکننده چک در بقیه مرکزی طراحی شده تا با شناسایی دقیق اطالعات حسابها در بانکاطالعات حساب سازییکپارچه
 ه شود.ئها ارااز مسدودی حساب بندی موثریده آن(، اولویتت اعتباری )نوع حساب و مقدار مانها و موسسابانک

اند، صرفام به اطالعات موجودی حساب صادرکننده چک در بانک خود دسترسی داشتهبا وجود آنکه ها بانک اغلب تا کنونبا این وجود 
کننده به ای تمکینهاند و این مساله مشکالتی را برای بانکهای صادرکننده چک نزد خود امتناع ورزیدهعمومام از مسدود کردن دیگر حساب

مرکزی به حداقل مسدود کردن موجودی ها از طریق بانکرود با الزام بانکوجود آورده است. از این رو انتظار میاین ب ش از ماده قانونی فوق به
از قانون در حد  ، بلکه تمکینشودسازی شبکه بانکی پیاده های صادرکننده چک نزد خود، نه تنهای الگوی رفتاری همسانی دردیگر حساب

شود تا بستر اجرایی الزم در  انجاممرکزی های اجرایی در دست بانکالبته این مساله باید از طریق ضمانت .۲حاصل شودامکانات موجود 
  شده در قانون در ارائه خدمات بانکی به صاحب حساب برگشتی فراهم شود.های عنواناعمال تمامی محدودیت

 های اقتصادی بااهمیت در امنیت اقتصادی ها برای بنگاهدر تعلیق محدودیتمرکزی مشکالت بانک ۴-۳

تواند با توجه به شرایب اقتصادی کشور، اخالل در می قانون اصالح قانون صدور چک ۴اده های مورد نظر ماز آنجا که اعمال محدودیت
ربب نامه اجرایی ذیاین قانون که منجر به تنظیم آیین ۴ماده  ۱ ها را به همراه داشته باشد، براساس تبصرهامنیت اقتصادی در برخی استان

 ها در نظر گرفته شده است تااستانهر یک ازشورای تامین این امکان برای مرکزی شد، توسب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک
 د.نمرکزی درخواست نمایا از بانکمدت یک سال رهای فوق بهتعلیق محدودیت، نامههای مندرج در این آیینبراساس شاخ 

براساس مرکزی نیز ربب قرار نگرفته و بانکنامه ذیشده در آیینهای معرفیها در چارچوب شاخ از آنجا که برخی از این درخواست
ب مربوطه را تامین شده که الزامام پوشش کامل ضواب های ارسالی از طرف شورای تامین استان مربوطه موظ  به اجرای درخواستاین قانون 

از این رو برای مدیریت این ریسک در سیستم، براساس فلسفه این ماده در عرصه عمل زیر سوال رفته است. در مواردی ن یابنابر، کندنمی
مه ناهای این موضوع براساس معیارهای آیینبررسی و ارزیابی درخواست مذاکراتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است،

تورش در آینده نزدیک، انجام خواهد شد. به این ترتیب  وزارت این در یابینبه سامانهگیری از نهادهای مربوطه توسب ربب و با استعالمذی
صورت سیستمی و نه مکاتبه مرکزی بهها به بانکهای ارسالی به مقدار زیادی کاهش خواهد یافت و رویه ارسال درخواستدر درخواست
های محدودیتدر تعلیق  اعمالمنجر به ، ربوطهمدر سامانه  یستمیس ثبتبا فوق شده پاالیشهای استاین رو درخواهد بود. از کاغذی خو

  خواهد شد.شده برای افراد معرفییک سال ه مدت ه خدمات بانکی بئارا

                                                                                                                                                                                                                
های جاری مشتر  و رویه مسدودی برحسب فرد امضاکننده چک مش   شده باشد. همچنین توجه به این نکته ضروری است که در این رویکرد باید مقوله حساب ۱

 کننده در شبکه بانکی شود.رفتواند منجر به تضییع حقوق مصالحسنه، میهای بلندمدت و نه قرضها از حسابشروع رویه مسدودی حساب
ها و به صورت همزمان انجام شود. در غیر اینصورت منجر به استقبال ها در صورتی کارا خواهد بود که توسب همه بانکاز این رو اعمال محدودیت مسدودی حساب ۲

 افراد بدحساب از بانک خاطی خواهد شد.
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 های صورینامههای برگشتی با رضایترفع سوءاثر از چک ۵-۳

های مورد سازی کامل سامانهبه علت عدم پیاده ی واگذارندههادر اطالعات سیستمی در دسترس بانک ۱ع چکنفدلیل مش   نبودن ذیبه
نفع اصلی در دفاتر های صوری توسب فردی غیر از ذینامهشکاف سیستمی اقدام به تنظیم رضایتبا سوء استفاده از این  افراد ، برخینیاز

برای برطرف ند. اهپرداخت – قانون ۴ماده  ۳بند ج تبصره براساس رویه مندرج در  –وءاثر از چک ، و به راحتی به رفع ساسناد رسمی کرده
ی سنجی و بررسمرتبب با چک فیلدی برای اتصال به ثبت برای صحتهای های جدید سامانهنس ه درتوان میاین شکاف سیستمی کردن 

از این رو در شرایب فعلی،   ودن امکان اتصال سیستمی از طرف سازمان ثبت است.کرد  که منوط به فراهم ب ها تعبیهنامهاصالت این رضایت
های برگشتی در رفع سوءاثر از چکنفع و نه وکیل وی را های صادره توسب خود ذینامهرضایتعمومام  برای مدیریت این ریسک هابانک

تواند به جلوگیری از نفع، نمینامه وکیل ذیای برگشتی در وکالتهاثر از چکرفع سوء حتی درج اعطای وکالت برایکنند، چون اثردهی می
  های احتمالی در شبکه بانکی منجر شود. سوءاستفاده

پردازد، فیلدی های برگشتی میبه ثبت چک، در سامانه سما چک نیز که هانامهدر کنار راهکار استعالم سیستمی از ثبت در مورد اصالت رضایت
از ثبت اسناد  اثر چک برگشتی، صرف استعالمنفع هنگام ثبت چک برگشتی منظور شده تا هنگام رفع سوءظور درج اطالعات ذیمنها بهبرای بانک

اندازی سامانه پیچک و ثبت سیستمی البته در صورت راه نشود.نامه جعلی با تنظیم رضایترسمی، منجر به سوء استفاده برخی از دارندگان چک برگشتی 
صورت تایید آن به زنامه پس اترتیب اثر دادن رضایت در این رویکرد نیزرفع خواهد شد. در بلندمدت کامالً نفع شناسایی ذیمشکل  نفعان چک،ذی

 تواند مشکالت ناشی از جعل آن را به شدت کاهش دهد. می ،ی چک در سامانه پیچکیسیستمی توسب دارنده نها
ثبت اسناد  اداره مرکزی، بلکه در قوه قضائیه وربب نه تنها در بانکهای ذیک با ارتقای سامانهرود در آینده نزدیاین ترتیب انتظار میبه

 های موردی به شدت کاهش یابد.سوءاستفادهوقوع اثر به صورت سیستمی و با سرعت و دقت بیشتر فراهم شود و رسمی، امکان رفع سوء

 های برگشتی چک برای رفع سوءاثر از چک ی در خصو واها در استعالم عدم طرح دعل بانکمشک ۶-۳

های برگشتی، گذشت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح های رفع سوءاثر از چکروشاز آنجا که یکی از 
ها بنا به انکقانون اصالح قانون صدور چک( است، ب ۴ماده  ۳دعوای حقوقی یا کیفری در خصو  چک توسب دارنده )بند و تبصره 

 . هستنداز قوه قضائیه درخواست صاحب حساب در استفاده از این روش، ملزم به استعالم مورد فوق 
 ب شنامهها براساس ، بانکقوه قضاییه توسبسامانه استعالم طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه چک اندازی در ابتدا به علت عدم راه

با مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه جهت اخذ استعالالم و احالراز عدم دعالوای کیفری و  مکاتبهملزم به  مرکزیبانکدر  ۲رببذی
به دلیل الزامی نبودن ثبت در فرایند استعالم شده بودند و این رویه مشکالتی را های مشالمول مرور زمالان سه سال حقوقی در خصالو  چالک
وجود آورده بود. با این وجود با در قوه قضائیه بهبرگشتی  هایچکعاوی در طرح د کد رهگیری چک برگشتیکدملی صاحب حساب و 

عنوان فیلدهای اجباری در ثبت دعاوی در این قوه تبدیل این اطالعات به ۱۳۹8از آذر  ،مرکزی و قوه قضائیهمذاکرات انجام شده بین بانک
 واهد شد.رفع خها صورت کامل در اخذ استعالمبهاین مشکل  ،شده و با گذر زمان

تر توسب قوه قضائیه و انتظار بر کوتاهها به سامانه ثنا در استعالم آنالین دن دسترسی بانکبا وجود فراهم ش، ۱۳۹8آذر  پس ازالبته 
اطالعات در گزارش استعالم، های آنالین همچنان موجود است. درحقیقت در استعالم این مشکلشود که مشاهده می شدن رویه فوق،

در ثبت دعاوی قبلی، الزام  برگشتی چک کد رهگیریعلت عدم ثبت گیرد که بهدی پرونده مرتبب با چک در اختیار بانک قرار میتعداد زیا
تری با وجود دسترسی به سامانه آنالین گیری به رویه طوالنیشود و رویه قبلی در استعالمها بار میاستعالم مجدد کتبی از قوه قضاییه بر بانک

در ثبت دعاوی، این برگشتی چک  کد رهگیریرود با گذر زمان و اثرب شی الزام ثبت کدملی و ری تبدیل شده است که انتظار میگیاستعالم
 مشکل حل شده و کارایی مورد انتظار از استعالم آنالین از سامانه ثنا تحقق یابد.

                                                                                                                                                                                                                
 و زمان گذر در مقوله این مسلمام که کردند اشاره هم تضمینی هایچک در موارد برخی در نفعذی شناسایی امکان عدم بهدر جلسات برگزارشده  هابانک نمایندگانالبته  ۱

ضمینی در وجه حامل  .شد خواهد برطرف پیچک، در آنها انتقال ثبت و صیادی هایچک به هاچک این تبدیل صدور چک ت صویب الیحه ممنوعیت  با این وجود با ت
نفع هنگام صدور این نوع چک و مبنی بر عدم امکان صدور چک تضمینی در وجه حامل و الزام تصریح دقیق ذی -شورای اسالمی در مجلس  ۲۷/۷/۱۳۹۹ تاریخ در

نه مواجه ها با مشالالکلی در این زمیرسالالد بانکنظر نمیدیگر به - نفع( که مشالال صالالات آن روی برگه چک ثبت شالالدهوصالالول آن صالالرفام در وجه گیرنده )ذیامکان همچنین 
مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید و از شود، به پیشنهاد بانکقانون صدور چک اضافه می ۱۴باشند. البته دستورالعمل اجرایی این تبصره که به ماده 

)ب شالالنامه شالالماره   بود شالالده صالالادر ۱۳۹۷ سالالال در مرکزیکبان توسالالب قبالً نیز ایب شالالنامه زمینه این در ، هر چندشالالدآن تاریخ به بعد در شالالبکه بانکی عملیاتی خواهد 
 .مرکزی جمهوری اسالمی ایران(، بانک۱۱/۹/۱۳۹۷مورخ  ۳۱8۱۷۵/۹۷

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران.، بانک۳0/۷/۱۳۹8مورخ  ۲۵8۳۹0/۹8ب شنامه شماره  ۲
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مرکزی مکل  به تجمیع آرای قانون صدور چک، بانکقانون اصالح  ۷با این وجود توجه به این نکته ضروری است که براساس ماده 
ها و موسسات اعتباری، و کهای عدم پرداخت با امکان دسترسی برخب برای بانقطعی محاکم درباره چک در کنار اطالعات گواهینامه

 ق شبکه ملی عدالت شده است.های عدم پرداخت برای مراجع ثبتی و قضایی از طریملزم به فراهم کردن امکان استعالم گواهینامه همچنین
، با این وجود است شده فراهم مرکزیبانک توسبهای عدم پرداخت گواهینامهکد رهگیری هر چند دسترسی مراجع ثبتی و قضایی به 

شرایطی البته توجه به این نکته ضروری است که این امر در  .است نشده میسر کنون تا مرکزیبانک در چک درباره محاکم قطعی آرای تجمیع
سامانه این مرکزی به اندازی شده و امکان دسترسی برخب بانکهای مالی در قوه قضاییه راهسامانه سجل محکومیتمیسر خواهد شد که 

مرکزی ها توسب بانکاندازی این سامانه تاکنون در قوه قضائیه، امکان ارائه خدمت فوق نیز به بانکفراهم شده باشد که با توجه به عدم راه
مبتنی بر جلوگیری از ارائه دسته چک و صدور چک جدید در سامانه -این قانون  8. این در حالی است که برای اجرای ماده ۱قدور نیستم

نیاز مبرمی به استعالم  ۱۳۹۹از آذر  –اثر نشده به یا دارای چک برگشتی رفع سوءصیاد برای اش ا  ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم
 های مالی است.کومیتاز سامانه سجل مح

 دلیل عدم وجود ارتباط سیستمیهای برگشتی بههای رفع سوءاثر از چکبر بودن رویهزمان ۷-۳

های برگشتی گیری در رفع سوءاثر از چکشده رویه ناظر بر استعالمهرچند در برخی موارد با برقراری امکان استعالم از سامانه آنالین ثنا سعی
قانون  ۴ماده  ۳ناظر بر تمامی بندهای مندرج در تبصره فوق، رویه  نالین کوتاه شود، با این وجودکاغذی به استعالم آدر گذر از استعالم و 

ی حقوقی واها و طرح دعنامهو آنالین در خصو  رضایتتر تا کنون امکان استعالم سیستمی اصالح قانون صدور چک نیست. به بیان دقیق
صالح  مبنی بر اتمام عملیات های رسمی از مراجع قضایی یا ثبتی ذیاز سازمان ثبت اسناد رسمی و قوه قضایه مطرح شده و نامهیا کیفری 

شوند. این صورت کاغذی استعالم میبه ،اجرایی در خصو  چک و احکام قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در مورد چک
اثر چک باید امکان ابالغ سیستمی موارد فوق از هش زمان اختصا  یافته به رفع سوءها و کارویه درحالی است که برای کارکرد موثر این

شدن امکان استفاده از هر یک مرکزی فراهم شود تا به محض موثر واقعقوه قضائیه و اداره ثبت اسناد رسمی به سامانه یکپارچه بانک فطر
 کند. های فوق، این امر در سیستم تحقق پیدااز رویه

تواند در حد مرکزی به آن میهای مالی و امکان دسترسی برخب بانکاندازی سامانه سجل محکومیتصورت راه البته این مشکل در
ها بدون شود که این امر نیز نیازمند تعری  روابطی در سامانه برای اثرب شی مستقیم اطالعات موجود در سامانه فوق بر رویه برطرفزیادی 

 گیری است.یه استعالمطی کردن رو

 الگوی تعیین سق  اعتبار 8-۳

کاربران دسته برای یکی از ابعاد محدود کننده تواند می قانون( ۵)مندرج در ماده  سق  اعتبارهر گونه خطا و اختالل  در محاسبه از آنجا که 
وکارهای آتی خود و عدم آگاهی معامالت و کسبآن بر دامنه  یو با توجه به عدم آشنایی دارندگان دسته چک به مقوله اثرب ش باشدچک 

ات اذ در صورت عدم و  رود با اجرایی شدن این مقولهسق  از طریق ارتقای امتیاز اعتباری خود، انتظار می افزایش ایناز راهکارهای 
 وکارها بار شود.، مشکالت زیادی بر ب ش حقیقی اقتصاد و کسبتدابیر ویژه

مقدار آن  شدن، تا مدتی محاسبه وشود قبل از اجراییمرکزی انجام شود و توصیه میباید با دقت زیادی در بانکاز این رو طراحی این الگو 
 .پیگیری کننداقدامات الزم در راستای بهبود امتیاز اعتباری خود در افزایش سق  اعتبار را  بتوانندابالغ شود تا  به دارندگان حساب
قانون اصالح قانون  8گسترش تعداد اقالم استعالمی از وضعیت صادرکننده چک )ماده نیازهای از پیش سق  اعتبار مجازکه با توجه به آن

نشده های تسویهدر عدم امکان ثبت چک با مبلغی بیش از سق  اعتبار مجاز و تعهدات چکپیچک صدور چک( بوده و کارکرد موثر سامانه 
در حد انتظارات تصویر شده از پیچک سامانه اندازی قبل از راهحداقل کردن این الگو طراحی و نهایی ضرورت ن بنابرای، )همان ماده( است
این قانون مبتنی بر بیشتر نبودن مبلغ چک از اختالف سق  اعتبار مجاز و  8همچنین رعایت ماده شود. مشاهده میاین سامانه در قانون 

 است. شدن آنو عملیاتی مرکزیسق  مربوطه توسب بانکه دستورالعمل محاسبنشده، نیازمند ابالغ های تسویهتعهدات چک

                                                                                                                                                                                                                
مرکزی و است که در صورت تایید، رویکردی دوسویه در زمینه انتقال اطالعات بین بانکمرکزی و قوه قضائیه در حال نهایی شدن ای بین بانکنامهبا این وجود، تفاهم ۱

گی، اعسالالار از قوه قضالالائیه را تحت پوشالالش قرار خواهد داد. در مجموع قوه قضالالائیه در بلندمدت از طریق شالالبکه عدالت، اطالعات جامعی مشالالتمل بر احکام ورشالالکسالالت
مرکزی قرار خواهد داد و سالالپس امکان اسالالتعالم را در اختیار بانک ۱۴های برگشالالتی و دعاوی مطروحه طبق ماده ه چکبه، آرای قطعی صالالادرشالالده دربارپرداخت محکوم

سب بانک ستری تو ستعالم بانکمرکزی برای بانکاین اطالعات در قالب ب شد. از این رو ا سات اعتباری فراهم خواهد  س سامانه ثنا فعالً بهها و مو عنوان راهکار ها از 
 مدت در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است.هکوتا
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سامانه پیچک،  و عملیاتیاندازی راه دن فرآیندتر شی کاربران و پیچیدهاز این رو با توجه به ابعاد م تل  سق  اعتباری و عدم آمادگ
موثر آن در  یکارگیرمدت دنبال کرد تا امکان بهاهکوتمحاسبه و ابالغ این سق  و عدم اعمال آن را برای یک دوره زمانی راهبرد شاید بتوان 

خوب و کاربران این مساله  همچنین در این رویکرد باید برای مردم نده با مشکالت کمتر در ب ش حقیقی اقتصاد در اختیار قرار گیرد.یآ
بلکه حد  ،نیستساب صادرکننده چک در حن مقدار دارایی یا وجه نقد آشده به منزله وجود ری محاسبهکه سق  اعتبا شود فرهنگ سازی

 .خیلی زیاد استدارنده چک احتمال نکول  ،که بیش تر از آن مبلغ این معنیبه  ؛داردرا ن صدور چک اامک ویاست که  مقداریاکثر 
تواند بر یهای مورد نیاز مدادهروزنبودن پایگاهمحور بودن الگوی محاسبه سق  اعتبار و در برخی موارد بهاطالعاتتوجه شود که 

ه اطالعات صحیح و کامل به مقام ئبه ارا ها و سایر اش ا ذکر الزام بانک مشکالت عملیاتی در این زمینه بیافزاید. در حقیقت صرف
نها روز و مناسب از آافت اطالعات بهتواند به دریقانون اصالح قانون صدور چک، نمی 8ماده  ۱ربب در محاسبه سق  اعتبار در تبصره ذی
های موجود در این موسسات براساس تناوب زمانی کوتاه نیاز دادهروزرسانی پایگاهو به ین رو به فرصتی زمانی برای ارتقاشود. از اتهی من

  .قابل تامین خواهد بود ،دوره زمانی خا یک است که با دنبال کردن راهبرد محاسبه و نه اعمال سق  اعتباری برای 

 هار چکمش   نبودن تاریخ اعتبا ۹-۳

عدم درج این تاریخ در این قانون، ضروری است در هر چک شناسه یکتا و مدت اعتبار آن درج شده باشد،  ۵از آنجا که براساس ماده 
های صیادی های جدید چکمرکزی در تضاد با این ماده است. با این وجود در طراحی نس هشده توسب بانکصیادی طراحی های چکبرگ

روی  ای نوسانتاریخ صدور با دامنه درج، سازی استهای امنیتی در حال پیگیری و پیادهو ارتقای آیتم سازیش صی رویکرد که با تمرکز بر
بر دسته چک توسب بانک، پس از صدور  روزه دچنتاریخ اعتبار دسته چک با دامنه نوسان  تاهای جدید در حال پیگیری است برگه چک
 ۱.دی درج شودهای صیاهای جدید چکروی نس ه

 های موردیچک ۱0-۳

زمان ابالغ نس ه جدید  صورت ضمنی تامرکزی برای استفاده از چک موردی فراهم نشده و بههر چند تا کنون تمهیدات الزم توسب بانک
مواردی از جمله به  ،سازی آنشود در تنظیم ابعاد پیادهمغفول مانده است، با این وجود توصیه میاین مساله  اب جاریرالعمل حسدستو
وجود  ااین سامانه باندازی محض راهثبت آن در پیچک بهمتفاوت چک موردی قابل صدور برای اش ا  حقیقی و حقوقی، الزام  دتعدا

های اجرایی و شمول تمامی ضمانت ، صدور در قالب فرمت چک صیادی، الزام وابستگی آن به حساب جاری۲عدم امکان انتقال آن به غیر
 اشاره شود.در تنظیم نس ه جدید دستورالعمل حساب جاری نیز جدید از چک نوع ن چک به ای

 رویه و دامنه اطالعات قابل استعالم ۱۱-۳

مرکزی در دسترس پذیرندگان چک شده توسب بانکعنوان رویه معرفیالم پیامکی بهدر قالب استعهر چند استعالم از اعتبار دارنده حساب 
گیرنده، دسترسی به سامانه وجود به دلیل الزام وزارت ارتباطات بر استفاده از کی  پول الکترونیک برای استعالمقرار گرفته بود، با این 

مرکزی و بدون پرداخت توانند از طریق سایت بانکمیدر حال حاضر  ی که دسترسی به اینترنت دارندشده و کاربران بسیار س تپیامکی 
توان انتظار داشت دامنه ها به این سایت و ارائه خدمت فوق به مشتریان، میتکدر صورت اتصال فینلبته ا کنند. پیگیریهزینه این رویه را 

 افزایش یابد.  این خدمتکاربری 
 کشورها بیشتر در رویه این هرچند. شود منجر استعالم کاربری حوزه گسترش به تواندب یزن QR Codeاستفاده از  شاید وجود این با
 فنی هایزیرساخت رویه، این بودن برهزینه حتی و تحریم دلیلبه هابانک در موجود فنی مشکالت دلیلبه وجود این با است، استفاده مورد
 یتاستعالم از سا امکان ینهدر زم یشترب یرساناطالع رسدمی نظر بهو در حال حاضر  دهدر دسترس نبو یفعل یبدر شرا هابانک همه در الزم
 .گیرد قرار اولویت در باید یامکیبر سامانه پ یمبتن یهرو یجابه یمرکزبانک

اقالم مدنظر قانون تمام های برگشتی است و چک اطالعات قابل استعالم از سامانه فوق صرفام محدود به تعداد همچنین نظر به آنکه
نشده را برای های تسویهتعهدات چک و مشتمل بر سق  اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان 8مندرج در ماده 

هایی در این زمینه برداشته شود. هر چند اعالم سق  دهد، ضروری است با توجه به امکانات موجود، گامکننده چک پوشش نمیدریافت
                                                                                                                                                                                                                

ای هشدارآمیز مبنی بر لزوم جمله های چکوی برگهر بر باید ،سامانهاین اندازی سامانه پیچک و فراهم شدن ثبت چک در همزمان با راه در حوزه اجرا و درسبه نظر می ۱
از تغییرات  افراد جامعهبسالالیاری از  در واقع، عمومامچرا که  شالالود.ق دارندگان چک جلوگیری یع حقوپیچک درج شالالود تا از تضالالیها در سالالامانه اطالعات این چک ثبت

 .است در حوزه چک نیز در حد مورد انتظار نبودهرو سازی مردم در مورد تحوالت پیشسازی و آمادهمرکزی در خصو  فرهنگآگاه نبوده و عملکرد بانکقوانین 
 نفعان چک در شبکه بانکی کمک قابل توجهی خواهد کرد.عنوان سامانه مرجع شناسایی ذینفع چک در سامانه پیچک بهثبت ذیاین مقوله به شفافیت سیستمی در  ۲



 نون صدور چکقانون اصالح قا ییاجرا یهاچالش 
 

۱۱ 

شاید بتوان با اعالم  شدن آن در شبکه بانکی است، با این وجودمرکزی و عملیاتیشدن امکان محاسبه در بانکاعتبار مجاز منوط به فراهم
به  ،جهت ارزیابی ریسک صادرکننده ،مدت برای گیرنده چکشفافیت اطالعاتی بیشتری را در کوتاهنشده، های تسویهمیزان تعهدات چک

 هایچک ادتعدبر  یمبتن پیامکیشده در سامانه استعالم ربب را نیز تامین کرد. حتی اطالعات گزارشوجود آورد و انتظارات ماده قانونی ذی
شده ، اعم از رفع سوءاثرای نشده و سابقه کلی چک برگشتیه رفع سوءاثرنشده اشارهماده قانونی فوق ب، در حالیکه در ۱است نشده سوءاثر رفع

شفافیت  تواند بر سطححتی گسترش دامنه اطالعات قابل استعالم در آینده می گیرنده برسد.سال اخیر باید به اطالع استعالمسه در  و نشده
تواند تورش در سطح شده میعنوان مثال ارائه مانده تعهدات فرد قبل و بعد از تاریخ چک صادراطالعاتی بیشتر گیرنده چک بیافزاید. به
ها که احتماالً در های مفقودی در بانکهای چکدادهحتی اعالم مفقودی چک براساس پایگاه .۲اعتبار صاحب چک را کاهش دهد

 تواند مشکل فروش دسته چک در جامعه با اعالم مفقودی صوری را کاهش دهد.شده، میم تجمیعمرکزی هبانک
نظر عنوان یک امکان و نه یک اجبار منظور شده، بهآخرین وضعیت صادرکننده چک بهاز  از آنجا که در شبکه بانکی کشور استعالمبراین، عالوه

سازی الزم بتواند فرهنگنه تنها نمودن ثبت چک با ارائه استعالم به گیرنده چک قال چک، همزماناندازی سامانه پیچک در ثبت انترسد با راهمی
با  موجود در ثبت اطالعات در پیچک مشکالت و خطاهای احتمالی امکان کاهشرا در استفاده از پیچک و کاربری استعالم افزایش دهد، بلکه 

قبل از قبول چک . در حقیقت در این حالت نه تنها گیرنده را نیز فراهم آوردرگه چک توسب گیرنده در مورد ب صادرکنندهالزام تایید اطالعات ثبتی 
شود، بلکه با دریافت دیگر اطالعات در ثبت چک می احتمالیملزم به تایید اطالعات چک دریافتی و از این رو به صفر رساندن خطاهای  این برگه

به  خواهد شد.محقق وی قبل از قبول چک مورد انتظار ارزیابی اعتباری  آگاهی ودرکننده چک، آخرین وضعیت صا مشتمل برگزارش استعالمی 
 ۳.تواند تبدیل شودمیعنوان ب شی از رویه ثبت چک در پیچک این ترتیب استعالم به

 ها در اعالم مفقودی مشکالت بانک ۱۲-۳

 ،برای چک ۱۴بانک و اعالم مفقودی، به نفع صاحب حساب منجر به اعالم ماده افرادی که دارنده واقعی چک نیستند با رجوع به  ،در برخی موارد
اخذ  بر قانون صدور چک مبنی ۲۳استفاده از مزایای ماده عدم امکان صدور گواهینامه عدم پرداخت برای به ضرر دارنده واقعی چک منجر به و 

ربب برای چک ذی ۱۴ه چک است با اعالم واقعی مفقودی منجر به درج ماده نفع واقعی که دارندشوند. در موارد دیگر نیز ذیمی سریع اجرائیه
شود هایی میدر سامانه در ارتباط با وضعیت چک شود که با عدم رجوع به مراجع قضایی برای ادامه روند قضایی منجر به معلق ماندن سیستممی
 شده رفع مشکل این برگشتی چک سامانه جدید هاینس ه در البته. است دهنش فعال آنها در شرایب این برای کاری روز ۷ وضعیت تعیین الزام که

است و با گذر به سامانه پیچک و مش   بودن دارنده نهایی چک، دیگر مشکل اعالم مفقودی توسب افرادی که دارنده واقعی چک نیستند نیز بر 
های ها در زمینه چک، مشکالت بانکدر بلندمدت و چک الکترونیکسامانه چکاد اندازی با این وجود در صورت راه سیستم تحمیل ن واهد شد.

 شده و جعل به مقدار زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.مفقودی، م دوشی، سرقتی و کالهبرداری

 ها در جعل چکمشکالت بانک ۱۳-۳

تفاوت آنها صرفام در لوگوی بانک و شناسه  اند ودر قالب چک صیادی از شکل یکسانی برخوردار شده های جدید همه بانکبا توجه به آنکه چک
تواند با جعل آن روی برگه چک صیاد تقلبی به راحتی برگه یکتای چک است، بنابراین فرد جاعل با دسترسی به شناسه صحیح و معتبر صیاد می

با  مرکزیبانک ستعالم از سامانهچک تقلبی صادر کند. در حقیقت چون شناسه معتبر صیاد در این برگه چک درج شده، گیرنده چک حتی با ا
صورت سیستمی وجود ندارد و تمام مسئولیت شناسایی اصالت شود. در حقیقت در حال حاضر امکان بررسی اصالت چک بهمشکل مواجه نمی

ویژه مدت و بهق زمانی کوتاهرود با راه افتادن پیچک در افانتظار میبا این وجود بر عهده کاربر بانک واگذارنده است.  از منظر غیرجعلی بودنچک 
 .ه و این ریسک به حداقل ممکن برسدد، این مساله تا حد زیادی مدیریت شچک الکترونیک در افق زمانی بلندمدت

های تضمینی در این قانون، الزم است امکان استعالم مدنظر قانون برای این البته به دلیل دیده نشدن راهکاری برای صحت سنجی چک
ها در افق زمانی بلندمدت در م فراهم شود تا امکان جعل آنها نیز کاهش یابد. با این وجود توجه شود که با پوشش این چکها هنوع چک

 قالب الزامات سامانه صیاد و لزوم ثبت در سامانه پیچک، امکان جعل آنها نیز کاهش خواهد یافت.

                                                                                                                                                                                                                
 .باشد برخوردار چک دسته از استفاده امکان از نباید است نشده سوءاثر رفع چک دارای که فردی جاری، سال آذر از قانون براساس که است حالی در این ۱
تواند به اشالالتباه منجر به لحار ریسالالک اعتباری باال برای ع از زمان تسالالویه مانده تعهدات دارنده حسالالاب نسالالبت به مانده تعهدات وی در قبال گیرنده چک میعدم اطال ۲

 صاحب حساب شود.
ستعالم دریافتی از  ۳ ساس ا سامانه پیچک، برا سب گیرنده در  ساب چک در حال ثبت، از این رو در این رویه باید امکان عدم پذیرش چک تو صاحب ح ضعیت اعتبار  و

 شدن رویه ثبت صدور چک منظور شود.قبل از تکمیل و نهایی



قانون اصالح قانون صدور چک ییاجرا یهاچالش   

۱۲ 

 سوء استفاده برخی افراد غیرواجدشرایب در اخذ دسته چک ۱۴-۳ 

و اتکا بر  ،های مشتر  و حقوقیدر حساب ضع  در تش ی  و احراز هویت صاحبان امضاشود که به علت برخی موارد مشاهده می در
، افرادی که دسته چک ش صی آنها ها به صورت سیستمی توسب سامانه صیاد و نهابها به اجای استعالم از ثبت شرکتاظهاری بانکخود

کنند. این در حالی است که اگر حساب جاری انفرادی فرد دارای چک برگشتی ته چک گروهی استفاده میدارای چک برگشتی است، از دس
دسته متقاضی  فرد که نیز یدر مواردبراساس شواهد موجود داده شود.  ویاست، نباید امکان استفاده از دسته چک حساب مشتر  هم به 

یافت شناسه و پس از در شدهانجام  با سابقه سفیددیگرفردی ارائه اطالعات ، درخواست اخذ دسته چک با استدارای چک برگشتی   چک
نفع در صدور دسته چک کفایت نجا که صرف خوداظهاری بانک برای مش   کردن ذیآو از  شده استاضافه متقاضی اصلی یکتا، نام فرد 

احراز هویت  ضع  در تش ی  ورسد این رو به نظر می کنند. ازبه دسته چک دسترسی پیدا میاز این روش ، این افراد به راحتی دکنمی
صورت سیستمی توسب ها بهجای استعالم از ثبت شرکت ها بههای مشتر  و حقوقی و اتکا بر خوداظهاری بانکصاحبان امضا در حساب
ربب حسب ماده های ذییی مجازاتپررنگ نبودن الزام اجرا به علت به عنوان دلیل اصلی  و از طرف دیگراز یک سو  ،سامانه صیاد و نهاب

استفاده برخی افراد منجر به قصور مسئولین شعب در پایبندی به تکالی  قانونی فوق شده و امکان سوء ،قانون اصالح قانون صدور چک ۶
 اقدامات الزم در این زمینه انجام شود.است که باید شده فراهم 

 های اجراییچالشتحلیل  ۴
سازی و اجرای قانون اصالح قانون صدور چک در شبکه بانکی در اندیشی در حوزه پیادهشده در جلسات همهای مطرحدر بررسی چالش

ها شود که برای برخی از این چالشمشاهده می - ۴در جدول  شدهگردآوری - مرکزیبازه زمانی تقریبام دو ساله از زمان ابالغ آن توسب بانک
مدتی این مشکالت برطرف شود. این رود در بازه زمانی کوتاهاز این رو انتظار میسازی است و ادهراهکارهایی در حال پیدر نظام بانکی 

های نامه، تفاهم۱مرکزیدر بانک نشدهشده اما نهایی و ابالغدوینهای تدر قالب دستورالعملبراساس احکام و تکالی  قانونی بیشتر  موارد نیز
مرکزی و وزارت صنعت، معدن و و یا بین بانک ۳مرکزیدر بانکهای در حال تغییر ، رویه۲ضائیهمرکزی و قوه قبین بانک در حال امضا

 اند. شکل گرفته 5سازی پیچکپیادهپس از در اجرای قانون چک و تحوالت مورد انتظار ، 4تجارت
های ها و حل چالشمرکزی برای ارتقای رویهه توسب بانکویژهایی بههایی که نیازمند برداشتن گامبا این وجود در مقام مقایسه این ابعاد با حوزه

توانند شده در این جدول، میبندیهای طبقهاین راهبردها براساس نوع چالش شود.موجود است، نیاز مبرمی به اخذ راهبردهای الزم مشاهده می
 بندی شوند.طبقه ۱0و الزام اجرایی ۹ایسامانه هایزیرساختدیگر ، وابستگی به 8ای، رویه۷، مقرراتی6در قالب رویکردهای زیرساخت فنی

های موجود، در ابتدا تسریع راهکارهای در دست اجرا در دستور کار قرار گیرد و به کردن چالشرود برای برطرفاز این رو انتظار می
. ات اذ شودنشده اماتی در این زمینه انجامهایی که اقدشده در حوزهموازات آن نیز رویکردها و راهبردهایی برای پیشبرد راهکارهای معرفی

                                                                                                                                                                                                                
 دهنده چک موردی در دستورالعمل جدید حساب جاری.مرکزی و ابعاد پوششها از طرف بانکو مشتمل بر تنظیم الگوی مسدودی حساب ۴در جدول  ۱0و  ۳های ردی  ۱
های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه نامه این سازمان در تجمیع اطالعات گواهینامهو مشتمل بر تفاهم ۴ل در جدو ۷و  ۶های ردی  ۲

تی و های برگشالالبه و همچنین آرای قطعی صالالادرشالالده درباره چکمرکزی به احکام ورشالالکسالالتگی، اعسالالار از پرداخت محکوممرکزی و امکان دسالالترسالالی برخب بانکبانک
 های مالی.قانون چک از طریق سامانه سجل محکومیت ۱۴دعاوی مطروحه طبق ماده 

 مرکزی.های جدید صیادی در بانکو مشتمل بر رویه ناظر بر طراحی چک ۴در جدول  ۹ردی   ۳
 مرکزی از شوراهای تامین استان.ت در امنیت اقتصادی به بانکاهمیهای باهای تعلیق محدودیت برای بنگاهو مشتمل بر رویه ناظر بر  ارسال درخواست ۴در جدول  ۴ردی   4
های صوری و اعالم مفقودی نامههای برگشتی با رضایتاثر از چکنفعان چک در حل مشکل رفع سوءو مشتمل بر ثبت سیستمی ذی ۴در جدول  ۱۲و  ۵های ردی  5

 توسب فردی غیر از دارنده نهایی چک.
 . QR Codeهای فنی چک الکترونیک و استعالم وضعیت اعتباری صاحب حساب جاری از طریق سازی زیرساختو مشتمل بر فراهم ۴ در جدول ۱۱و  ۱های ردی  6
رسانی به صاحب حساب از برگشت چک، الزام وضع مرکزی در رویه ناظر بر اطالعای توسب بانکو مشتمل بر لزوم تنظیم ب شنامه ۴در جدول  8و  ۳، ۲های ردی  ۷

های مشالالتری دارنده چک برگشالالتی، الگوی تعیین سالالق  اعتبار و کاربری آن در شالالبکه بانکی تا زمان ارتقای نحوه کننده از مسالالدودی حسالالابهای عدولایمی بر بانکجر
 نفعان با چگونگی ارتقای امتیاز اعتباری.محاسبه و آشنایی ذی

سامانه پیچک، الزام ضایتمشتمل بر ضرورت ترتیب اثردادن ر ۴در جدول  ۱۱و  ۵های ردی  8 ستمی توسب دارنده نهایی چک در  سی نامه پس از تایید آن به صورت 
 گیری.نشده، و ضرورت پیوند ثبت چک در پیچک با استعالمهای تسویهرسانی میزان تعهدات چکاطالع

اندازی زیرساخت چک الکترونیک، و ضرورت تکمیل سامانه نهاب راهها از جمله پیچک و چکاد و مشتمل بر نقش دیگر سامانه ۴در جدول  ۱۴و  ۱۳، ۱۲های ردی  ۹
 در سیستماتیک شدن احراز هویت.

قانون قانون اصالالالح قانون صالالدور چک در قصالالور مسالالئولین شالالعب در عدم پایبندی به  ۶های ماده مشالالتمل بر ضالالرورت الزام اجرایی مجازات ۴در جدول  ۱۴ردی   ۱0
 تکالی  قانونی.
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بندی اقدامات مورد نیاز در دستور ای برای اولویتشدهبندیشده و برنامه زمانمرکزی بررسیدر بانک رببذید در کارگروه نتوانمیموارد این 
ذ بازخورد این راهکارها و بهبود و ارتقای آنها قبل البته اخ ، پیشبردی در این زمینه انجام شود.مربوطهکار قرار گیرد تا با همکاری نهادهای 

 تواند کمک شایانی در کاهش مشکالت احتمالی آتی نماید.از اجرا می

 های اجراییچالش .۴جدول 

 ۱اقدام راهکار چالش حوزه ردی 

 چک الکترونیک ۱
 فراهم نبودن زیرساخت فنی  -
 تحقق نیافتن امضای دیجیتال -

های فنی یرساختسازی زتمرکز بر فراهم
 × اندازی پیچکپس از راه

۲ 
رسانی به صاحب حساب از اطالع

 برگشت چک   
رسانی فیزیکی و بربودن اطالعهزینه

 ۲عدم شمول کارمزد
مرکزی برای حل این لزوم وارد شدن بانک

 مشکل با انتشار ب شنامه 
× 

۳ 
عدم رویکرد واحد در محدودیت 

خدمات بانکی برای صاحب حساب 
 برگشتیچک 

نهایی نشدن الگوی ترتیب مسدودی 
 مرکزیها از طرف بانکحساب

های ها به مسدود کردن حسابالزام بانک -
های نزد خود با اعمال جرایم برای بانک

 مرکزیتوسب بانک خاطی
 

× 

ها تنظیم و ابالغ الگوی مسدودی حساب -
   مرکزیاز طرف بانک

۴ 
مرکزی در تعلیق مشکالت بانک

اهمیت های باها برای بنگاهحدودیتم
 در امنیت اقتصادی

عدم تمکین دقیق به معیارهای 
نامه اجرایی تبصره مندرج در آیین

( در ارسال ۵( ماده )۱)
ها از طرف شورای تامین درخواست
 استان

قبل آنها  تر به معیارها با استعالمتمکین دقیق
   ۳از ارسال درخواست شورای تامین استان

۵ 
های برگشتی با فع سوءاثر از چکر

 های صورینامهرضایت

سوءاستفاده از شکاف سیستمی عدم 
ها از اطالعات دارنده اطالع بانک

 ۴چک

 ثبت به الزام و پیچک سامانه اندازیراه -
   چک نفعانذی سیستمی

 تایید از پس نامهرضایت دادن اثر ترتیب -
 ینهای دارنده توسب سیستمی صورتبه آن
 پیچک سامانه در چک

× 

۶ 
ها در استعالم عدم مشکالت بانک

طرح دعاوی در خصو  چک در رفع 
 های برگشتیاثر از چکسوء

ها رویه طوالنی نهایی شدن استعالم
کد به علت عدم ثبت کد ملی و 

در ثبت  برگشتی چک رهگیری 
  ۵دعاوی چک در قوه قضائیه

ها به آرای الزام به دسترسی برخب بانک
طعی محاکم در مورد چک از طریق تجمیع ق

 مرکزیاین اطالعات در بانک
 

۷ 
اثر از های رفع سوءبر بودن رویهزمان
دلیل عدم وجود های برگشتی بهچک

 ارتباط سیستمی

های رسمی از استعالم کاغذی نامه
صالح مراجع قضایی یا ثبتی ذی

مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در 
ایی مبنی خصو  چک و احکام قض
 بر برائت ذمه صاحب حساب

های مالی اندازی سامانه سجل محکومیتراه
ها به مرکزی و بانکو دسترسی برخب بانک

 آن
 

 الگوی تعیین سق  اعتبار 8

الگو توسب  یطراح عدم -
  یمرکزبانک
کاربران با  ییعدم آشنا -

 یاعتبار یازامت یارتقا یراهکارها
 یبارسق  اعت یشافزا یبرا رببیذ

  مربوطه
های اطالعاتی عدم وجود پایگاه -
روز و با تناوب زمانی باال برای به

 سازی الگوی مناسبپیاده

ضرورت دنبال کردن راهبرد محاسبه و نه 
اعمال این سق  برای یک بازه زمانی تا 
هنگام افزایش دقت اطالعات مورد نیاز و 
تناوب آنها، در کنار ارتقای فرهنگ استفاده 

 ن متغیر در شبکه بانکی از ای

× 

 هامش   نبودن تاریخ اعتبار چک ۹
عدم درج مدت اعتبار چک در 

 های چک صیادیبرگه
 براساسهای جدید صیادی طراحی چک

  مرکزی دستور کار بانک

 چک موردی ۱0
عدم تدوین الزامات مقرراتی ناظر بر 

 مرکزیاجرای آن توسب بانک
در ین چک  اسازی ابعادی در پیادهتدوین 

  نس ه جدید دستورالعمل حساب جاری 
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۱۴ 

 ۱اقدام راهکار چالش حوزه ردی 

 رویه و دامنه اطالعات قابل استعالم ۱۱

 به رسانیاطالع شدن محدود -
 مرکزیبانک سایت
 

عنوان مثال های استعالم، بهگسترش درگاه -
 QR Code از طریق

 
× 

عدم پوشش تمامی اطالعات   -
 قابل استعالم مندرج در قانون

های میزان تعهدات چک رسانیاطالع -
نشده برای پوشش حداقلی شکاف تسویه

 اطالعاتی قابل استعالم
های برگشتی اعم رسانی تعداد چکاطالع -
 سوءاثر شده و نشده رفع از
 

× 

و عدم آشنایی کاربران با ضرورت  -
 نقش استعالم

د ثبت چک در سامانه پیچک با پیون -
ستعالم برای ارتقای فرهنگ ثبت و ا استعالم

چک و کاهش مشکالت ناشی از خطا در 
 ثبت چک

× 

 ها در اعالم مفقودیمشکالت بانک ۱۲
با اعالم  ۱۴استفاده از ماده سوء

مفقودی توسب دارنده حساب یا 
 ۶فردی غیر از دارنده چک

شدن پیچک و مش   سازی سامانهپیاده -
 دارنده نهایی چک

 
 

ده از چک اندازی سامانه چکاد و استفاراه -
 × الکترونیک

 ها در جعل چکمشکالت بانک ۱۳
عدم امکان بررسی اصالت چک 

صورت سیستمی و محول شدن به
 این وظیفه به کاربر بانک واگذارنده

پیچک و سپس چک سامانه اندازی راه
 الکترونیک 

× 

۱۴ 
سوءاستفاده برخی افراد 

 غیرواجدشرایب در اخذ دسته چک

و یا درخواست دسته چک گروهی 
استفاده از دسته چک گروهی با 
 وجود برخورداری از چک برگشتی

شدن تکمیل سامانه نهاب و سیستماتیک -
 احراز هویت

 
× 

 ماده هایمجازات اجرایی الزام ضرورت -
 عدم در شعب مسئولین قصور برای قانون ۶

 قانونی تکالی  به پایبندی
× 

 یادداشت.
در    ربب، از عالمتمرکزی و چه از طرق قوه قضالالائیه و دیگر نهادهای ذیقداماتی در زمینه راهکارهای پیشالالنهادی در سالالیسالالتم چه از طرف بانکدر صالالورت در حال انجام بودن ا -۱

 در مقابل راهکار مربوطه استفاده شده است. ×ربب، از عالمت جلوی راهکار مربوطه استفاده شده است و در صورت عدم ات اذ اقدامات ذی
 شود.ها مشاهده میای در این زمینه در همه بانکاند، اما لزوم ات اذ راهکار یکپارچهاین منظور استفاده کردهها از سامانه ثنا بهند برخی از بانکهر چ -۲
 در حال پیگیری است. رت، معدن و تجایاب در وزارت صنعتربب توسب سامانه بهینصورت برخب از نهادهای ذیمعیارهای شمول به در این راستا استعالم -۳
 ها در نظر گرفته شده است.نفع هنگام ثبت چک برگشتی توسب بانکفیلدی به این منظور در سامانه سما چک برای درج اطالعات ذی -۴
ناشالالی از عدم ثبت موارد فوق در خصالالو  در ثبت دعاوی چک در قوه قضالالائیه از سالالال قبل انجام شالالده و به مرور زمان مشالالکل  برگشالالتی چککد رهگیری  الزام به ثبت کد ملی و -۵

ها از سامانه ثنا به جای مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه بر سرعت رویه های قدیمی از موضوعیت خارج خواهد شد. همچنین گذر به اخذ استعالم مستقیم بانکپرونده
 استعالم خواهد افزود.

 این مشکل در  سامانه جدید چک برگشتی رفع شده است. ،ت پس از اعالم مفقودیروزه تعیین وضعی ۷البته با الزام  -۶
 های تحقیق.ماخذ: یافته

 بندی و پیشنهادهاجمع ۵
عدم تناسب مقررات موجود در حوزه این ابزارها عمومام منجر به ایجاد تحوالت موجود در عرصه بانکداری و ابزارهای پرداخت در کنار 

شود. این مساله در مورد چک نیز به گیری روندی در جهت خالف مورد انتظار از ابزار مربوطه میو از این رو شکلهایی در مقررات شکاف
گیری ابزار پرداختی با سبک و سیاق سنتی در شبکه بانکی، منجر به شکل فرمت بهچک رویه ناظر بر دلیل گذر به بانکداری الکترونیک و ثبات 

های منتج از چک برگشتی در قوه قضائیه شده بود. از این رو انجام اصالحاتی در ه از این ابزار و انباشت پروندهروندی در افزایش سوءاستفاد
محور و در تناسب با قانون ناظر بر صدور چک تحت عنوان قانون اصالح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت و با رویکردی سامانه

 الکترونیک، تحوالتی در زمینه مقررات ناظر بر استفاده از این ابزار پرداخت در شبکه بانکی به وقوع پیوست.نیازهای روند رو به رشد بانکداری 
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شده بینیسازی تمامی ابعاد اجرایی آن در فاصله زمانی دو ساله پیشمحور بودن این قانون، رویه مورد انتظار در پیادههر چند به دلیل سامانه
اندیشی با خبرگان فعال در این زمینه مشاهده شد با این وجود براساس نتایج مست رج از جلسات هم افته است؛، تاکنون تحقق نیدر قانون

مورد تا کنون ها گیری شده است، هر چند تعداد دیگری از این چالشهای کلیدی جهتکردن برخی چالشکه روند موجود در راستای برطرف
 اند.توجه الزم واقع نشده
های صیاد و سازی سامانه پیچک در پیگیری مبادالت چک در کنار ارتقای سامانهدر دستور کار قرار گرفتن پیادهله مسائلی از جم

به میزان  هاحسابوجوه در مورد حساب جاری و الگوی مسدودی  مرکزینشده بانکشده اما نهایی و ابالغهای تدویندستورالعملچکاو ، 
های اطالعاتی مورد نیاز در اخذ استعالم در مورد سامانه مرکزی و قوه قضائیهحال امضا بین بانک های درنامه، تفاهمکسری مبلغ چک

رویکرد جدید در و یا  یدر صدور چک صیاد مرکزیدر حال تغییر در بانک مرکزی، رویهها و موسسات اعتباری و یا حتی بانکتوسب بانک
سازی پیچک، از پیادهتحوالت در اجرای قانون چک پس از برخی ، و ی تامین استانهای ارسالی توسب شوراهاارزیابی اولیه درخواست

  به تسهیل رویه ناظر بر اجرای ابعاد م تل  قانون چک منتهی خواهند شد.جمله مواردی هستند که در آینده نزدیک 
ک و رویکردهای جدید در اخذ استعالم ویژه در مورد چک الکترونیبه زیرساخت فنیهای حوزهدر هایی همچنان چالشبا این وجود 

نظر های موجود، بهای پیچک و چکاد در برخی چالشهای سامانهشود. البته نظر به نقش کلیدی زیرساختمشاهده می QR Codeمبتنی بر 
لکترونیک در اولویت کارگیری چک اهای فنی مورد نیاز آن در بهاندازی سامانه پیچک باید سامانه چکاد و زیرساخترسد پس از راهمی

ای های سامانهاز دیگر کاستی نیز تکمیل سامانه نهاب و سیستماتیک شدن احراز هویتد. نمرکزی قرار گیراقدامات مورد نیاز از طرف بانک
 و فنی موجود است.

ب حساب از برگشت چک، الزام رسانی به صاحگذاری در رویه ناظر بر اطالعمرکزی در حوزه مقرراتالبته انجام اقداماتی از طرف بانک
های مشتری دارنده چک برگشتی، و الگوی تعیین سق  اعتبار نیز از اهمیت وافری کننده از مسدودی حسابهای عدولوضع جرایمی بر بانک

 تر باشد.برانگیز رسد تدوین الگوی تعیین سق  اعتبار چالشنظر می برخوردار است. با این وجود از بین ابعاد مقرراتی فوق، به
های برگشتی و تعداد چک نشدههای تسویهرسانی میزان تعهدات چکاطالعفعلی ناظر بر صدور چک نیز انجام اقداماتی در  رویهدر حوزه 

در رفع سوءاثر نامه ترتیب اثر دادن رضایت، و گیریپیوند ثبت چک در پیچک با استعالمبرقراری ، ضرورت اعم از رفع سوءاثر شده و نشده
در مقایسه با دو رسد به نظر میشود که مشاهده می صورت سیستمی توسب دارنده نهایی چک در سامانه پیچکپس از تایید آن بهز چک ا

فوق تا  موارددنبال داشته باشند، هر چند سازی بهمشکالت کمتری را در زمینه پیاده ،های فنی و مقرراتیحوزه قبلی ناظر بر زیرساخت
 شدن در حوزه زیرساخت فنی برخوردارند.بندیکان طبقهحدودی نیز از ام

اصالح  قانون ۶های ماده مجازات اعمالدر  سفت و س ت پایبندی به الزام در نهایت انجام اقداماتی در حوزه الزامات اجرایی مبتنی بر
  گیرد. باید مورد توجه قرار به تکالی  قانونیالتزام قانون صدور چک در قصور مسئولین شعب در عدم 

رو در زمینه چک و مبتنی بر سامانه پیچک، ضرورت پیشاجرایی ترین تحول محوری عمده، نظر به ماهیت سامانهموارد فوق بر عالوه
د، از اهمیت باالیی نکه ممکن است در آینده مورد استفاده قرار گیر مربوطههای تعاملی توجه به ویژگی کاربرپسندی این سامانه و دیگر سامانه

های معیشتی جامعه، تدابیری برای افراد فاقد گوشی هوشمند و یا بدون شود در این فرآیند با توجه به واقعیتبرخوردار است. توصیه می
با  تحوالت پیش رواز  کاربرانموثر و آماده کردن  یب ش آگاهی افزایش ،دسترسی به اینترنت نیز اندیشیده شود. البته در این راستا

نقش موثری در موفقیت این تحول در جامعه ایفا  -شعب کارمندان بلکه چک، کنندگانیافتنه تنها صادرکنندگان و در-زم سازی الفرهنگ
 شودتوصیه می، که کاربردهای جانبی م تلفی برای آن ترسیم شده استگسترده  با این ابعادای اندازی سامانهراهدر همچنین  خواهد کرد.

زده اندازی آن منجر به ات اذ تصمیمات شتابچک برای راهمقرر در قانون  زمانشدن به شود و صرف نزدیک بالدنآرامش و اطمینان بیشتری 
های های ساختاری و در مواردی ارتباط اند  سامانهای چک، به مدیریت پراکندگیها نیز باید نظر به گسترش ابعاد سامانهالبته بانک .نشود

 .مربوطه در مجموعه خود بپردازند
مرکزی، امکان تدوین برنامه زمانی و ربب در بانکهای ذیتر نتایج این مطالعه در کارگروهشود با بررسی دقیقدر پایان توصیه می 
در اختیار قرار گیرد و در طراحی راهکارهای مورد  شدههای اشارهکردن چالشتری از اقدامات مورد نیاز برای برطرفبندی دقیقاولویت
 استفاده شود.  -ها و موسسات اعتباری مشتمل بر بانک -کاری و نظرسنجی از کاربران اصلی قانون چک ، از همبحث
 
 

  



قانون اصالح قانون صدور چک ییاجرا یهاچالش   

۱۶ 

 و مآخذ منابع
 سال . ب شنامه شماره ۳های مشمول مرور زمان ، نحوه احراز عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصو  چک(۱۳۹8اداره اطالعات بانکی، )

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران.کل اعتبارات، بانک ، مدیریت ۲۵8۳۹0/۹8
، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و ۳۲0۴۶۵/۹۷نامه شماره (، قانون اصالح قانون صدور چک. ب ش۱۳۹۷ی، )اداره مطالعات و مقررات بانک
 مرکزی جمهوری اسالمی ایران.مبارزه با پولشویی، بانک
)بانکی(، مدیریت شده نیتضم یهاب استفاده از چکیو شرا ی(الیر(نویس دستورالعمل حساب جاری (، پیش۱۳۹۹، )یاداره مطالعات و مقررات بانک

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران.کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ، بانکهای نوینمعاونت فنالاوری، الزامات، ضوابب و فراینالدهای اجرائی چالالالک الکترونیکی(، ۱۳۹۷، )های پرداختاداره نظام
 ایران.
، های نوینمعاونت فنالاوریسازی سامانه چک الکترونیک و سامانه پیگیری مبادالت چک، (، مستندات فنی پیاده۱۳۹۹های پرداخت، )اداره نظام
 مرکزی جمهوری اسالمی ایران.بانک
 .۳۱8۱۷۵/۹۷  شماره نامهب ش شده، تضمین های چک از تفادهاس و صدور جدید شرایب(، ۷۱۳۹) مرکزی،بانک
 قابل دسترس در:های برگشتی. اثر از چک(، راهنمای رفع سوء۱۳۹۷مرکزی، )بانک

https://www.cbi.ir/page/4771.aspx 
معاونت  ی،دفتر مطالعات اقتصاد، ۱۳۹۷قانون اصالح قانون صدور چک مصوب سال  یاجراگزارش نظارتی از عملکرد ، ۱۳۹۹ ی،مهد یدس طبا،بنی

 .۲۲0۱۷۱8۵ -شماره مسلسل  ی،اسالم یمجلس شورا یهاپژوهش مرکز ی،اقتصاد هایپژوهش
 ( مکرر قانون صدور چک. ۵( ماده )۱نامه اجرایی تبصره )ینی(، آ۱۳۹8هیأت وزیران، )

https://www.cbi.ir/simplelist/16399.aspx 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


