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 شناسنامه سند

 الکترونیکیک ـــدهای اجرائی چـو فراین الزامات، ضوابطنام سند: 

 های پرداختاداره نظام –های نوین تهیه کننده: معاونت فناوری

 بندی: عادیطبقه

 25/12/1397تاریخ تهیه: 

 1.0نسخه: 

 5تعداد صفحات: 

 پیوست و ضمائم: ندارد

 

 

 

 کنترل نسخ مستندات

 نسخه موضوع بازنگری تاریخ بازنگری تهیه کننده

- - - - 

 

 

 

 

 حقوق معنوی

  است.تهیه و تنظیم شده "بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران"این مستند توسط 

 هر نوع دسترسی یا استفاده از این مستند توسط اشخاص ثالث، تنها با ذکر نام 

 مجاز است. "بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران"
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 مقدمه (1

ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای بانآمصوب مورخ سیزدهم « قانون اصالح قانون صدور چک»( 1تبصره ذیل ماده ) با توجه به

صدور  جهت الزم ساخت زیر است نظر درهای الکترونیکی در کشور، مقدمات گردش چکتامین اسالمی مبنی بر الزام بانک مرکزی به تمهید و 

سامانه جهت معرفی  مستنداین . گیرد قرار شبکه بانکی مشتریان و هابانک اختیار در و فراهم الکترونیکی امضاء بر مبتنی، الکترونیکی چک تبادل و

 1هایروشآخرین استانداردها و بهاز  پردازد. طراحی سامانه یادشده با استفادهخدمات سامانه مزبور میدامنه به تبیین و  ،تهیه گردیده چک الکترونیکی

 سامانه مورد اصلی رویکرد. استصورت پذیرفته کشور بانکی نظام فرآیندی هایمدل بر مبتنی بومی و جامع کاریراه ارائه هدف باالمللی و بین

 و مشتریان برای ساده حال عین در و امن روشی ارائه و کاغذی چکفرآیندهای  در موجود هایکاستی و مخاطرات رساندن حداقل به ،بحث

 .باشدمی هابانک

 

 اصطالحات و تعاریف (2

قانون اصالح قانون صدور »در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  قانون اصالح قانون صدور چک:

  است.به تائید شورای نگهبان رسیده 23/08/1397مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  13/08/1397در جلسه علنی مورخ « چک

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. :بانک مرکزی

 انجام به «بانک مرکزی» نظارت تحت و شده تأسیس «مرکزی بانک» مجوز با یا و قانون موجب به که است حقوقی شخص :اعتباری موسسه

 .نمایدمی مبادرت بانکی خدمات از بخشی یا تمام ارایه و بانکی عملیات

  .کندمی استفاده بانک نام از خود عنوان در «مرکزی بانک» مجوز با یا و قانون موجب به که است «اعتباری موسسه» :بانک

 وسایل با که است مفهوم یا اطالعات واقعه، از نمادی هر 2پیام داده الکترونیکی، تجارت قانون دوم فصل از (2) مادهبا استناد به  :پیامداده

 چک داده اقالم از حاصل رشته اساس، این بر. شودمی پردازش یا ذخیره دریافت، ارسال، تولید، اطالعات جدید هایفناوری یا و نوری الکترونیکی،

 .گیردمی قرار استفاده مورد «الکترونیکی امضاء» ثبت جهت رشته این. شودمی تعریف «چک پیام داده»

 شده متصل منطقی نحو به یا شده منضم عالمت نوع هر از است عبارت الکترونیکی، تجارت قانون( 2)ماده از (ی)بند مطابق :الکترونیکی امضاء

 بانک «نماد» زیرساخت از استفاده با ،الکترونیکی چک سامانه در. گیردمی قرار استفاده مورد پیام داده کنندهامضاء شناسایی برای که پیامداده به

 .شودمی انجام «الکترونیکی امضاء»،باشدمی سامانه این تائید مورد که ییهاروش با و مرکزی

                                                                 
1 Best Practices 
2 Data Message 
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 بر کاغذی چک قوانین تمامی که است چک از جدیدی نوع دیگر بیان به و کاغذی چک با همسان موجودیتی :(دیجیتال چک) الکترونیکی چک

 گواهی صاحب مشتری توسط «الکترونیکی امضاء» با که گیردمی قرار استفاده مورد چک «پیام داده» الکترونیکی چک در. باشدمی اجرا قابل آن

 .گرددمی استناد قابل و معتبر ،«امضاء الکترونیکی»

چک(، چکاوک صیاد )صدور یکپارچه الکترونیک دسته هایسامانه از گرفتن خدمت با که بوده و متمرکز حاکمیتی ایسامانه :سامانه چک الکترونیکی

الزم  ساختزیر اعتبارسنجی بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات موضوعه،های )زیرساخت انتقال تصویر چک و اسناد وصولی( و زیرساخت

 .آوردمی فراهم آنها مشتریان و هابانک به «الکترونیکی چک» خدمت ارائه برای را

را صادر  «یالکترونیک چک»مقام قانونی آنان که و یا قائمو حقوقی ایرانی و یا خارجی  عبارت است از شخص حقیقی صادرکننده چک الکترونیکی:

 نماید. می

 ویدر وجه  «یالکترونیک چک»آنان که مقام قانونی شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی و یا قائمعبارت است از  دارنده چک الکترونیکی:

 است. صادر گردیدهو  نویسی شدهظهر وییا به نام و 

 یهاخدمتباشد که یمشابه م یبرنامه کاربرد یابانک  یلموبا یابانک  ینترنتمانند ا یکاربرد یهامنظور برنامه :بانک غیرحضوری امن هایدرگاه

 . استشده یسازیادهپدر آن  «یکیچک الکترون»

ها در نظام بانکی است و باعث ایجاد هویت دیجیتالی امن برای منظور تضمین امنیت، محرمانگی، صحت و انکارناپذیری داده به ایسامانه :3نماد

کارگیری آن در در نظام بانکی و به «دیجیتال ءامضا»سازی بستر گواهی منظور پیادهبه کهشود اشخاص در استفاده از خدمات بانکی مجازی می

 .استگردیدهتدوین  های حاکمیتیسامانه

صدور اعطای مجوز نسبت به  ،براساس مجموعه قوانین و مقررات موضوعه ،که با اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک ایسامانه :4صیاد

  نماید. دسته چک اقدام می

 فعالیت« مرکزی بانک» نظارت تحت و مرکزی پردازنده سامانه عنوان به که تجهیزاتی و افزارسخت افزار،نرم مجموعه از است عبارت :5چکاوک

 به انضمام تصویر چک را فراهم نموده است. « داده پیام»نموده و بستر ایمن برای ارسال و دریافت 

های فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام های بین بانکی و دستور پرداختنظامی الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش :6ساتنا

 دهد.می

مشخصه اصلی . این شناسه باشدمیمنحصربفرد  بصورتبرای هر مشتری بانکی که  شناسه هویت الکترونیکی بانکی است کد شهاب:

   باشد.های بانکی میسامانه شناسایی مشتریان شبکه بانکی در

                                                                 
 هانظام مدیریت امنیت داده 3
 صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک 4
 زیرساخت انتقال تصویر چک و اسناد وصولی 5
 سامانه تسویه ناخالص آنی  6
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 سامانه چک الکترونیکیخدمات  (3

 با الکترونیکی چک زیرساخت مبنا این بر و گرفته قرار بررسی و مطالعه مورد کاغذی چک اجرایی هایفرآیند سامانه، این طراحی در -

 :اندشده طراحی زیر هایرویکرد

 کشور بانکی نظام در موجود هایساخت استفاده از زیر (1

 «الکترونیکی چک» مبادالت ثبت کامل سوابق (2

  کاغذی چک هایفرآیند انطباق حداکثری با (3

 «قانون اصالحیه قانون صدور چک»فرآیندهای جاری تثبیت شده در شبکه بانکی، دستورالعمل حساب جاری و  باانطباق  (4

 مشتری توسط و ارائه تراکنش دهنده انجام مشتری به بانک توسط چک حیات چرخه در مختلف هایرویداد «پیام داده» سامانه این در -

 . گرددمی اجرا و ثبت سامانه توسط امضاء سنجی صحت با و شده امضاء

 :باشدمی زیر موارد شامل «چک الکترونیکی سامانه» هایفرآیند اهم -

 «الکترونیکی امضاء» گواهی معرفی با مشتری توسط خدمت سازیفعال( 1

 الکترونیک چک دسته درخواست( 2

 «الکترونیکی چک» صدور( 3

 مبادالت در چک انتقال تاریخچه و ظهرنویسی( 4

  شعبه در حضور بدون بانکی بین یا یبانک درون کردن نقد( 5

 امضائی چند هایچک صدور( 6

 «الکترونیکی چک» ابطال( 7

 «الکترونیکی چک» کردن مسدود( 8

 پرداخت عدم گواهی صدور( 9

  مشتریان دریافتی هایچک کارتابل ارائه( 10

 .مرتبط هایسازمان سایر و «الکترونیکی چک» کنندگاندریافت برای چک استعالم( 11

 یابانک( و  یلبانک و موبا ینترنت)مانند ا «امن بانکها یحضور یرغ یهادرگاه» یلهوسب «سامانه چک الکترونیکی»با  مشتریان ارتباط -

 . گرددبرقرار می «سامانه چک الکترونیکی»ها و متمرکز بانک یستمس ینب یکانال امن ارتباط یقنرم افزار شعب و از طر

-یعدم پرداخت )که مراجعه به شعبه در آنها ضرور یگواه یافتو در یمسدود یهایندبه جز فرآ «الکترونیکی چک» یهایندفرآ تمامی -

و با ارائه مدارک  «الکترونیکیامضاء »)مراجعه به شعبه( بدون  ینقد کردن حضور عملیات .شودیانجام م غیرحضوریاست( به صورت 

 باشد.نیز در طرح قابل اجرا می یتیهو

از  یکی مقصد توانند مبلغ چک را بهیندارند و م «الکترونیکیامضاء » یبه گواه یازیجهت نقد کردن ن «یکچک الکترون» انگیرندگ -

 .وصول نمایندخود  یهاحساب
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  خدمت دهنده ارائه بانک عمومی شرایط (4

د در صورت دارا بودن شرایط الزم توانمی «بانک»بوده و  «سامانه چک الکترونیکی»ارائه خدمت چک الکترونیک منوط به عضویت در  -

 د. درآی سامانه مزبورشرایط فنی به عضویت  و احراز الزامات و

 باشد. الزامی می «ساتنا»و  «چکاوک»، «صیاد»در  «بانک»عضویت  -
 

 

 مشتریان عمومی شرایط (5

  اخذ نموده باشند.« کد شهاب» و بوده یشبکه بانک مشتریبایستی « چک الکترونیکی دارنده»و  «ه چک الکترونیکیکنندصادر» -

 یانبه مشتر «امضاء الکترونیکی» یگواه یصتخص داشته باشد. «الکترونیکیامضاء » یگواه یستبایم «ه چک الکترونیکیکنندصادر» -

 پذیرد.گردد، انجام میمیاعالم« بانک مرکزی»که متعاقباً از سوی  یو براساس دستورالعمل« نماد»از طریق 

 اقدام نماید. « چک الکترونیکی»تواند نسبت به انتقال می« الکترونیکیامضاء » یگواهدر صورت دارا بودن « چک الکترونیکی دارنده» -

 

  مقررات (6

 باشد. می «اصالح قانون صدور چکقانون »منطبق بر مفاد  «سامانه چک الکترونیکی»کلیه فرایندهای اجرایی  -

ارائه  «چک الکترونیکی»است نسبت به ابطال تمبر مالیاتی برای هر عدد  بانک موظفکاغذی، های مشابه روال جاری درخصوص چک -

 شده به مشتریان اقدام نماید.

 گردد.می اعالم« بانک مرکزی»متعاقباً از سوی  «یکیچک الکترون» صدور، انتقال و دریافت وجه کارمزد ساختار -

اعطای دسته چک جدید منوط لیکن باشد. میبالمانع  «بانک»و الکترونیکی به یک حساب از سوی  کاغذیاعطای همزمان دسته چک  -

های کاغذی و الکترونیکی تعیین وضعیت درصد مجموع برگ چک 80 هـای قبلـی و حـداقلهای دسـته چـکبه بازگشت تمامی برگه

  باشد. شده می

 باشد.میچک کاغذی رات جاری درخصوص تخصیص دسته منطبق بر مقرچک الکترونیکی،  شرایط اعطای دسته -

 .باشدمد نظر می یالیاز نوع ر «یکیالکترون یهاچک»اجرای طرح صرفاً صدور فاز اول  در -

 

 


