


ــل  ــه حداق ــک و ب ــه چ ــی ب ــار بخش ــدف اعتب ــا ه ــک« ب ــدور چ ــون ص ــاح قان ــون اص »قان
رســاندن صــدور چــک بامحــل در ســال ۱۳۹۷ توســط مجلس شــورای اســامی بــه تصویب 

رســید و از ابتــدای ســال ۱400 اجرایــی مــی شــود.
ــه  ــرادی ک ــته و اف ــی داش ــک تغییرات ــال چ ــت و انتق ــدور، دریاف ــوه ص ــون نح ــن قان  در ای
مبــادالت خــود را بــا چــک انجــام می دهنــد تکالیفــی برعهــده دارنــد. صادرکننــده چــک باید 
مندرجــات چــک شــامل تاریــخ سررســید، مبلــغ و اطاعــات هویتــی ذینفــع را عاوه بــر اینکه 
در بــرگ چــک درج می کنــد در ســامانه صیــاد نیــز ثبــت کنــد. همچنیــن ذینفــع چــک نیــز 
هنــگام دریافــت بــرگ چــک بایــد مندرجــات آن را در ســامانه صیاد، اســتعام و بــا مندرجات 
بــرگ چــک تطبیــق دهــد. اشــخاصی کــه قصــد انتقــال چــک را دارنــد نیــز دیگــر نیــازی بــه 
پشــت نویســی چــک ندارنــد و بایــد اطاعــات هویتــی ذینفــع جدیــد را در ســامانه صیــاد 

ــت کنند. ثب
انجــام ایــن امــور از طریــق ابزارهــای دسترســی بــه ســامانه صیــاد شــامل اینترنت بانــک و 
ــل  ــعب بانک هــای عام ــی حــوزه پرداخــت و ش ــا، برنامک هــای موبایل ــک بانک ه موبایل بان
ــه  ــه خدمــات چــک ب ــرای ارائ ــزار مــورد اســتفاده ب ــر اســت. همچنیــن ســایر اب امکان پذی
مشــتریان شــامل مــواردی ماننــد تلفن بانــک، ابــزار پیامکــی، کدهــای دســتوری و ... نیــز در 

دســت بررســی اســت کــه توســط شــبکه بانکــی اطاع رســانی خواهنــد شــد.
گفتنی است این تغییرات قانونی برای چک های جدید با ظاهر متفاوت است. 



۳
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مشخصات ظاهری چک های جدید         

رنگ چک های جدید بنفش است.	 

در باال و سمت چپ هر برگ چک یک شناسه یکتای ۱۶ رقمی درج شده است.	 

عبــارت »کارســازی ایــن چــک منــوط بــه ثبــت صــدور، دریافــت و انتقــال آن در ســامانه صیــاد اســت.« 	 

ــود.  ــاهده می ش ــا مش ــن چک ه روی ای
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      ثبت، تایید و انتقال چک در سـامانه صـیاد

       ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد:
۱. اینترنت بانک و برنامک موبایلی بانک 

کاربــر بایــد امــکان دسترســی بــه ابــزار یادشــده را از بانــک خــود درخواســت کنــد و از طریــق ایــن ابــزار، فرایندهای 
»ثبــت صــدور«، »تاییــد دریافــت« و »انتقــال چــک« در ســامانه صیــاد را انجــام دهــد. البتــه، ثبــت صــدور چــک تنهــا 
ــی اســت کــه  از طریــق اینترنت بانــک و موبایل بانــک بانــِک صادرکننــده دســته چک امکان پذیــر اســت؛ ایــن در حال
ســایر فرایندهــا از قبیــل تاییــد دریافــت و یــا انتقــال چــک هــر یــک از بانک هــا توســط ایــن ابــزار میســر اســت و به 

یکســان بــودن بانــک کاربــر بــا بانــک صادرکننــده چــک نیازی نیســت.

برنامک هــای  دســترس بودن  در  بــه  توجــه  بــا 
ــکان  ــل ام ــرد از قبی حــوزه پرداخــت، خدمــات پرکارب
ثبــت صــدور چــک )متعلــق بــه هــر یــک از بانک هــا(، 
تاییــد دریافــت چــک و همچنیــن انتقــال چک، توســط 
ــن  ــر ای ــوند. ذک ــه می ش ــده ارائ ــای یادش برنامک ه
نکتــه ضــروری اســت کــه نیــازی بــه انجــام اقدامــی 
از جانــب بانــک، بــرای دسترســی بــه ایــن برنامک هــا 
ــی آن هــا  وجــود نــدارد و کاربــران می تواننــد به راحت

را دانلــود و اســتفاده کننــد. 
همچنیــن برنامک هــای حــوزه پرداخــت تنهــا امــکان 
ــی و حســاب های  ــه مشــتریان حقیق ــه خدمــت ب ارائ

انفــرادی را دارنــد. 
ــای  ــق برنامک ه ــاد از طری ــامانه صی ــه س ــه ب مراجع
ــی حــوزه پرداخــت بــرای ثبــت صــدور، تاییــد  موبایل
دریافــت یــا انتقــال چــک صرفــا بایــد از طریــق تلفــن 
همراهــی کــه ســیم کارت آن متعلــق بــه کاربــر 

اســت، انجــام شــود. 
ــوزه  ــن ح ــتفاده در ای ــای قابل اس ــه برنامک ه  )مجموع
از طریق وب ســایت شــرکت شــبکه الکترونیکــی پرداخت 
 www . shapa r ak . i r کارت )شــاپرک( به نشــانی 

قابــل دریافــت و نصــب اســت.(.

2.  برنامکهای موبایلی حوزه پرداخت

w w w . c b i . i r



5

w w w . c b i . i r



۶

3.  مراجعه به شعب بانک های عامل

تمــام شــعب شــبکه بانکــی قابلیــت ارائــه خدمــات ســامانه صیــاد را دارنــد و می تواننــد بــرای آن دســته 
از مشــتریانی کــه امــکان دسترســی بــه ابــزار غیرحضــوری را ندارنــد، اقدام هــای الزم را از جانــب آنــان 

انجــام دهنــد. 
شــخص صادرکننــده بــرای ثبــت چــک، تنهــا می توانــد بــه بانــک صادرکننــده دســته چک خــود مراجعــه 
کنــد. در زمــان تاییــد دریافــت چــک نیــز شــخص تایید کننــده )ذینفــع( بایــد بــه بانــک خــود )بانکــی کــه 

در آن حســاب فعــال دارد( مراجعــه کنــد تــا فراینــد تاییــد از ســوی او و توســط بانــک انجــام شــود.

w w w . c b i . i r
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4.  سایر ابزار

ــزار  ــک، اب ــد تلفن بان ــواردی مانن ــامل م ــتریان ش ــه مش ــک ب ــات چ ــه خدم ــرای ارائ ــتفاده ب ــزار مورداس ــایر اب س
ــد. ــد ش ــانی خواهن ــی اطاع رس ــبکه بانک ــط ش ــه توس ــت ک ــتوری و ... اس ــای دس ــی، کده پیامک

      فرایندهای مرتبط با چک در سامانه صیاد:

w w w . c b i . i r

۱.  ثبت چک
چــک  مندرجــات  ثبــت  از  پــس 
ــد  ــده بای ــک، صادرکنن ــرگ چ در ب
بــه یکــی از ابزارهــای دسترســی 
ــرده  ــه ک ــاد مراجع ــامانه صی ــه س ب
مشــخصات  و  چــک  اطاعــات  و 
وارد  را  ذینفع/ذینفعــان  هویتــی 
ــه  ــن مرحل ــت ای ــی اس ــد. گفتن کن
ــی  ــک تلق ــه چ ــت اولی ــوان ثب به عن
شــده و ثبــت نهایــی آن در ســامانه 
صیــاد مســتلزم تاییــد دریافــت چک 

ــت.  ــع اس ــط ذینف توس
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خالصه اقدام های یادشده به شرح زیر است:

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

مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد	 

احراز هویت:	 

-    احــراز هویــت در اینترنت بانــک و برنامــک موبایلــی بانــک، پــس از دریافــت نــام کاربــری و رمــز عبــور برنامه هــا 

انجــام می شــود.

-    احــراز هویــت در برنامک هــای موبایلــی حــوزه پرداخــت، یکــی از مراحــل »ثبــت چــک« اســت و از طریــق ورود 

ــی کــه دســته چک را صــادر کــرده  ــي فــرد صادرکننــده چــک توســط همــان بانک ــي از کارت هــاي بانک اطاعــات یک

ــود. ــام می ش ــت، انج اس

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

ورود مندرجات چک در سامانه صیاد	 

 تایید و ثبت اولیه چک	 

2. استعالم و تایید دریافت چک  )توسط ذینفع(
بــا توجــه بــه اینکــه ثبــت نهایــی چک منــوط بــه اســتعام و تطبیــق مندرجــات بــرگ چک بــا اطاعــات ثبت شــده در 

ســامانه صیــاد اســت، گیرنــده چــک بــا در دســت داشــتن آن بایــد اقدام هــای زیــر را انجــام دهــد:

ــزار مورداســتفاده 	  ــودن اب ــه یکســان ب ــی ب ــاد )لزوم ــه ســامانه صی ــی ب ــی از ابزارهــای دسترس ــه یک مراجعــه ب
ــدارد( ــود ن ــک وج ــده چ ــده و تایید کنن ــط صادرکنن توس

احراز هویت:	 

ــور  ــز عب ــری و رم ــام کارب ــت ن ــس از دریاف ــک، پ ــی بان ــک و برنامــک موبایل ــت در اینترنت بان -    احــراز هوی

w w w . c b i . i r
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ــود. ــام می ش انج

-     احــراز هویــت در برنامک هــای موبایلــی حــوزه پرداخــت، یکــی از مراحــل اســتعام و تاییــد دریافــت چــک اســت 

و از طریــق ورود اطاعــات یکــي از کارت هــاي بانکــي متعلــق بــه ذینفــع انجــام می شــود.

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

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

تایید یا رد چک بر اساس انطباق یا منطبق نبودن مندرجات 	 

ــید را  ــد شــدن در سررس ــت نق ــود و قابلی ــی می ش ــی تلق ــت نهای ــت ثب ــد: چــک در وضعی ــورت تایی -    در ص
خواهــد داشــت.

ــه  ــک را ب ــک چ ــامانه، فیزی ــدرج در س ــل من ــی از دالی ــل یک ــاب حداق ــن انتخ ــد ضم ــع بای ــورت رد: ذینف -    در ص
صادرکننده/انتقال دهنــده عــودت دهــد.

3.  انتقال چک
در قانــون جدیــد چــک، پشت نویســی بــا درج اطاعــات مربوطــه در ســامانه صیــاد جایگزیــن شــده اســت؛ بــر ایــن 

اســاس، مراحــل زیــر بایــد توســط انتقال دهنــده چــک انجــام شــود:

مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد 	 

احراز هویت: 	 

-     احــراز هویــت در اینترنت بانــک و برنامــک موبایلــی بانــک، پــس از دریافــت نــام کاربــری و رمــز عبــور انجــام 

می شــود.

-     احــراز هویــت در برنامک هــای موبایلــی حــوزه پرداخــت، یکــی از مراحــل انتقــال چــک اســت و از طریــق ورود 

اطاعــات یکــي از کارت هــاي بانکــي متعلــق بــه ذینفــع انجــام می شــود.

w w w . c b i . i r
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-     احراز هویت در شعب بانک های عامل طبق روال  موجود انجام می شود.

ورود »شناسه صیادی« برگ چک متعلق به انتقال دهنده در سامانه صیاد	 
ورود اطالعات مربوط به »بابت« و هویت ذینفع جدید چک )انتقال گیرنده(	 

تایید و ثبت اولیه انتقال چک	 

دریافت کننده جدید نیز باید تایید دریافت چک را در سامانه صیاد انجام دهد.

4. استعالم وضعیت اعتباری صادرکننده چک
-    امــکان اســتعام وضعیــت اعتبــاری صادرکننــده چــک از طریــق ورود شناســه ۱۶ رقمــی بــرگ چــک در ســامانه 

صیــاد وجــود دارد. عــاوه بــر ابزارهــای دسترســی بــه ســامانه صیــاد، خدمــت یادشــده از طریــق روش هــای زیــر 
نیــز قابــل دریافــت اســت:

-    سامانه پیامکی ۷۰۱۷۰۱

امــکان   ۷0۱۷0۱ پیامکــی  ســامانه 
ــی  ــاری کل ــت اعتب ــتعام وضعی اس
شــخص صادرکننــده چــک، از نظــر 
ــغ چک هــای برگشــتی  ــداد و مبل تع
رفــع ســوء اثــر نشــده، نــزد شــبکه 

بانکــی را فراهــم می کنــد.
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اســـتعام گـــیرنده می توانــد از طریـــق مراجعــــه 
بــه پایـــگاه اطـاع رســـانی ایــن بانـــک به نشـــانی

و بــا رجــوع بــه صفحه اســـتعام   w w w . c b i . i r
ــال  ــق ارس ــادی، از طری ــک صی ــاری چ ــت اعتب وضعی
ــای  ــدرج در چک ه ــی من ــتعام ۱۶ رقم ــه اس شناس
کلــی  اعتبــاری  وضعیــت  بــه  نســبت  صیــادی، 
صادرکننــده چــک از نظــر تعــداد و مبلــغ چک هــای 

ــی  ــبکه بانک ــزد ش ــده ن ــوءاثر نش ــع س ــتی رف برگش
ــود.  ــع ش مطل

الزم بــه ذکــر اســت، ایــن اطاعــات در قالــب 
دســته بندی هایی کــه شــرح جزئیــات آن هــا در 
تارنمــای ایــن بانــک موجــود اســت، ارائــه می شــود.

-     پورتال بانک مرکزی
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- بارکد پشت برگ چک 

5. استعالم وضعیت چک )صادرکننده - دارنده چک(
صادرکننــده چــک، می توانــد بــا اســتفاده از شناســه صیــادی بــرگ چــک، وضعیــت و مندرجــات چــک ثبت شــده 

در ســامانه را )پیــش از تاییــد ذی نفــع( مشــاهده کنــد.

6. استعالم وضعیت چک )ذینفع(
ذینفــع یــا دارنــده چــک می توانــد بــا شناســه صیــادی و شــماره ملــی خــود وضعیــت و مندرجــات چک ثبت شــده 

در ســامانه صیــاد را مشــاهده کند.
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