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  مقدمه ) 1

 عدم وجود داده هاي مبادالت چک منشاء بسیاري از هزینه ها و ریسک هاي چک کاغذي می باشد. به همــین دلیــل در

صدور قانونی برگه چــک را منــوط بــه تعیــین هویــت ذینفــع، » مکرر 21ماده «در 1397قانون جدید چک مصوب سال ،

کننده کرده است. همچنین در همین ماده اشاره شده که انتقال چک نیــز بــا ثبــت هویــت  و تاریخ آن توسط صادر مبلغ

گیرندهجدید امکان پذیر بوده و در صورت عدم ثبت این اقالم، در زمان نقد شدن چک از طریــق چکــاوك از نقــد شــدن 

قــانونی ایجــاد گردیــده  جلوگیري به عمل خواهد آمد. سامانه پیچک با هدف ایجاد زیرساخت براي اجــراي ایــن بنــد آن

است تامشتري بانک بتواند داده هاي کشیدن یا انتقال چک را از طریق ابزارهــاي ارائــه شــده توســط بانــک خــود، ثبــت 

  .نماید

ثبــت و در را در این سرویس ها ثبت کننده چک به عنوان کسی که در ابتداي فرآیند چک را صادر می نمایــد اطالعــات 

، با ایــن فرآینــدها دهند اطالعات را تایید و در صورت نیاز مراحل دیگر را ادامه می بایست  چکگیرندگان ،ادامه فرآیند 

  ثبت کننده و گیرندگان چک در مراحل مختلف ثبت و قابل رهگیري خواهند بود.

  

سرویس از سرویسهاي سامانه پیچک که در حال حاضر پیاده سازي و قابل استفاده می باشــند توضــیح  4در این مستند 

  داده خواهد شد.

 ثبت چک 

 استعالم چک 

 تایید چک توسط گیرنده 

 انتقال چک 
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  ثبت چک ) 2

مرحله می باشد کــه  3این سرویس داراي این سرویس جهت ثبت چک صادر شده توسط دارنده چک استفاده می شود .

ردن ایــن ســرویس بــا از کاربر دریافت شده و در نهایت با امن ک چکطی این مراحل کلیه اطالعات مورد نیاز براي ثبت 

  ارسال کد تایید پیامکی اطالعات نهایی براي سامانه پیچک ارسال می گردد.

بار سنجی هاي مورد نیاز براي ورود اطالعات صحیح از طرف کاربر انجام و اطالع رسانی مــی تدر طول مراحل مختلف اع

  گردد.

  .اهد بودپس از ثبت موفق چک ، این چک در کارتابل گیرندگان قابل دسترسی خو
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  25/09/1399  تاریخ:  ندارد  پیوست:  عادي  بندي:طبقه       سند: شناسه
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  (ثبت اطالعات چک) ثبت چک مرحله اول )2-1

در این مرحله اطالعات مورد نیاز براي ثبت چک از کاربر دریافت می گردد ، این اطالعات در مراحل بعدي براي 

  استعالم وتشخیص صحت چک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

  

 

  مرحله اول ثبت چک (ثبت اطالعات چک) ) 1(  شکل  
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  د اطالعات گیرندگان)و(ور ثبت چک مرحله دوم )2-2

در این مرحله اطالعات گیرنده یا گیرندگان چک وارد می شود که باید کد ملی شخص به همراه نام ونام خانوادگی 

به کارتابل گیرنده انتقال پیدا  چکشخص وارد شود. در سرویسهاي بعد بر اساس کد ملی وارد شده در این قسمت ، 

  می کند.

  

  )گیرندگانالعات مرحله دوم ثبت چک (ثبت اط ) 2(  شکل  
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  (تایید همه اطالعات و ثبت نهایی) ثبت چک مرحله سوم )2-3

در این مرحله همه اطالعات مراحل قبل ورودي کاربر در یک صفحه نمایش داده می شود و کاربر با بررسی آن و 

یی را انجام می اطمینان از صحت آن اقدام به درخواست کد تایید پیامکی می نماید و سپس با ورود کد تایید ثبت نها

  دهد.

  

  مرحله سوم ثبت چک (بررسی و تایید نهایی) ) 3(  شکل  
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  رسید ثبت چک )2-4

  در این قسمت نتیجه فرآیند جهت رسید انجام فرآیند به کاربر نمایش داده می شود.
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  توسط گیرندگان چک تایید ) 3

و گیرنده چک آن در این قسمت فرض می شود که چک فیزیکی از طرف ثبت کننده چک به گیرنده تحویل شده است 

را در اختیار دارد ، در این قسمت گیرنده چک باید اطالعات ثبت شده با چک دریافت شده را مطابقت دهد و در صورت 

  صحت همه اطالعات آن را تایید نماید و یا در صورت مشکلی در آن عدم تایید را ارسال نماید.

ک قابل نقد کردن نخواهد بود و در صورت نیاز به مراحل تا زمانیکه تایید چک توسط گیرنده انجام نشده باشد ، چ

  بعدي نخواهد رسید.

براساس کد ملی که که در قسمت گیرندگان ثبت چک وارد شده است اطالعات چک در کارتابل افراد قرار خواهد 

م وجود چک گرفت و در صورتیکه کد ملی به اشتباه وارد شده باشد ، فرد گیرنده در صورت استعالم چک با خطاي عد

  در کارتابل مواجه خواهد شد.
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  چکو تایید نهایی استعالم اطالعات  )3-1

گیرنده چک با ورود شماره صیادي چک اقدام به استعالم اطالعات چک می نماید و در صورت در این مرحله اطالعات 

یید یا عدم تایید می وجود چک در کارتابل وي می تواند اطالعات را مشاهده نماید ، سپس از پایین صفحه چک را تا

  نماید و با دریافت کد تایید پیامکی ثبت نهایی را انجام می دهد.

  

 

  تایید چک توسط گیرنده استعالم اطالعات و ) 4(  شکل  
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  25/09/1399  تاریخ:  ندارد  پیوست:  عادي  بندي:طبقه       سند: شناسه

 

 تمامی حقوق مادي و معنوي این اثر، متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک است.

  

  توسط گیرنده چک تاییدرسید  )3-2

  در این قسمت نتیجه فرآیند جهت رسید انجام فرآیند به کاربر نمایش داده می شود.

  

  

  تایید چک توسط گیرنده رسید ) 5(  شکل  
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  25/09/1399  تاریخ:  ندارد  پیوست:  عادي  بندي:طبقه       سند: شناسه

 

 تمامی حقوق مادي و معنوي این اثر، متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک است.

  انتقال چک )3-3

و آن شخص یا آن را نقد دیگري بدهد شخص را به  ی که در یافت کرده استکچدر صورتیکه گیرنده چک مایل است 

کند یا مجددا به شخص دیگري تحویل دهد باید فرآیند انتقال چک انجام شود ، به این معنی که شخص گیرنده چک 

  اطالعات آن شحص یا اشخاص را در سامانه ثبت می نماید. اعالم میکند که چک را به چه شخصی انتقال داده است و

  تا زمانیکه شخص گیرنده چک دریافت شده را تایید نکرده باشد امکان انتقال آن را نخواهد داشت.

تکرار شود و چک بین اشخاص مختلف منتقل شود تا در نهایت توسط میتواند هر چند مرتبه  چکاین فرآیند انتقال 

  ردد.گشخص آخر نقد 
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  25/09/1399  تاریخ:  ندارد  پیوست:  عادي  بندي:طبقه       سند: شناسه

 

 تمامی حقوق مادي و معنوي این اثر، متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک است.

  )استعالم اطالعات چکمرحله اول انتقال چک ( )3-4

و در صورت وجود چک در می نمایدبا ورود شماره صیادي استعالم  را در این مرحله اطالعات چکشخص انتقال دهنده 

  .و در صحت و تطابق آن با چک موجود را بررسی نماید کارتابل وي می تواند اطالعات را مشاهده نماید 

  

 

  )استعالم اطالعات چکنتقال چک (مرحله اول ا ) 6(  شکل  
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  25/09/1399  تاریخ:  ندارد  پیوست:  عادي  بندي:طبقه       سند: شناسه

 

 تمامی حقوق مادي و معنوي این اثر، متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک است.

  (ورود اطالعات گیرندگان) انتقال چک مرحله دوم )3-1

در این مرحله اطالعات گیرنده یا گیرندگان چک (شخص یا اشخاصی که چک به آنها انتقال داده می شود) وارد می 

بر اساس کد ملی وارد شده  شود که باید کد ملی شخص به همراه نام ونام خانوادگی وي وارد گردد. در سرویسهاي بعد

  در این قسمت ، چک به کارتابل گیرنده منتقل می گردد.

  همچنین در این مرحله شرح انتقال چک و اطالعات مورد نیاز دیگر نیز از کاربر دریافت می شود.

  

  مرحله دوم انتقال چک (ثبت اطالعات گیرندگان) ) 7(  شکل  
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  25/09/1399  تاریخ:  ندارد  پیوست:  عادي  بندي:طبقه       سند: شناسه

 

 تمامی حقوق مادي و معنوي این اثر، متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک است.

  هایی)(تایید همه اطالعات و ثبت نانتقال چک مرحله سوم  )3-2

در این مرحله همه اطالعات مراحل قبل ورودي کاربر در یک صفحه نمایش داده می شود و کاربر با بررسی آن و 

اطمینان از صحت آن اقدام به درخواست کد تایید پیامکی می نماید و سپس با ورود کد تایید ثبت نهایی را انجام می 

  دهد.

  

  )چک (بررسی و تایید نهایی انتقالمرحله سوم  ) 8(  شکل  
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  25/09/1399  تاریخ:  ندارد  پیوست:  عادي  بندي:طبقه       سند: شناسه

 

 تمامی حقوق مادي و معنوي این اثر، متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک است.

  چک انتقالرسید  )3-3

  در این قسمت نتیجه فرآیند جهت رسید انجام فرآیند به کاربر نمایش داده می شود.

  

  

  انتقال چک  رسید ) 9(  شکل  

 


