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 صدور چک جدید قانون اتاصالح
 اعالم شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 9911آبان ماه 
 مقدمه

به درآمدهای دار است. در این فرایند فرد با اتکا یکی از نیازهای امروز در مبادالت تجاری، خرید نسیه و مدت
ای است که چنین ترین ابزار معاملهکند. در کشور ما چک اصلینیازهای امروز می آینده اقدام به تأمین

های مالی کند. طبق آمارهای رسمی کشور، حجم زیادی از تراکنشکارکردی را برای فعاالن اقتصادی ایجاد می
ترین ابزار ترین و ارزانالوصولعنوان سهلچک بهدهنده اهمیت باالی شود؛ که نشاناز طریق چک انجام می

مندی از مزایای دار در نظام اقتصادی کشور است. ضرورت کارآمد سازی چک و بهرهمعامله مدت
باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در فرد آن در مبادالت اقتصادی، اصالح و بازنگری هفتمنحصربه

به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصالح  وجود، اماپی داشته است. بااین
در واقع،  ای برای فعالین اقتصادی به وجود آمده بود.، مشکالت عدیده7931قانون مذکور تا پیش از سال 

مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعاالن نظام بانکی و کارشناسان مسائل  قدرآناصالحیه قانون چک 
 دانند.نظام بانکی می یک جهش در اصالح عنوانبهاقتصادی، آن را 

 چک بالمحل و لزوم اصالح قانون چکابعاد و اهمیت مسئله صدور 

 های اقتصادیوکار ازنظر بنگاهبچک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کس (1

دار از طریق های اقتصادی به سمت معامالت مدتهای اخیر، بنگاهر شرایط رکود و تنگنای مالی در سالد
ترین ابزار خرید عنوان مهماند. متأسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک بهچک حرکت کرده

وکار شده تر شدن اوضاع کسبمدار منجر به ایجاد مشکالت روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیمدت
زایی شده وکار، مانع رونق تولید و اشتغالاست. این امر با افزایش ریسک معامالت و ناامنی در فضای کسب

ازنظر  39و  39برگشتی در تابستان  هایچکهای مجلس شاخص است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش
، این 39وکار بوده است؛ اما در بهار سال بر محیط کسب امین مانع و دغدغه تأثیرگذار 79های اقتصادی بنگاه
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شده است که نشان از وخامت اوضاع چک تبدیل 7وکارپله صعود به پنجمین مانع جدی کسب 3شاخصه با 
 ها بوده است.برگشتی در آن سال

 ل هزینه باال به فعاالن اقتصادیهای چک و تحمیاطاله دادرسی در پرونده (2

سال به  2تا  7طور میانگین حدود های مطالبه وجه چک بهررسمی، رسیدگی به پروندهبر اساس آمارهای غی
درصد مبلغ چک هزینه  22به شرایط چیزی در حدود  بسته های وکیل،انجامد و با احتساب هزینهطول می

اعسار و های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند بین وجود برخی گریزگاهدارد. دراین
های زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خألهای حقوقی در ابالغ نیز، بر مشکالت و فرسایش

بست گذارد و اجرای حکم صادره را با بنبرخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی
 کند.جدی مواجه می

 صرف به الشه کاغذی چکچک و اتکا ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور  (3

عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده است. از طرف دیگر، 
طور صدور چک صرفًا مبتنی بر کاغذ بوده و اطالعات مندرج در الشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به

ل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن شود. به همین دلیمند ثبت و پشتیبان گیری نمیمتمرکز و نظام
گیری دعاوی سوزی وجود دارد که منجر به شکلبرگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش

 شود.حقوقی و کیفری متعددی می

 چکهای قانون جدید نوآوری

ازنگری و اصالح قانون پس از بررسی مشکالت مذکور و با توجه به اهمیت مسئله در بحث اقتصاد کشور، ب
های اقتصاد مقاومتی مبنی سیاست 91صدور چک در دستور کار قرار گرفت. این قانون در راستای اجرای بند 

های های فسادزا در حوزهها و زمینهسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتسازی اقتصاد و سالمبر شفاف
شناسی دقیق وضعیت های کارشناسی و آسیبگسترده بررسیو پس از انجام حجم  ...پولی، تجاری، ارزی و 

مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و بالمحل و همچنین بهره هایچکبحرانی 
 اند از:های قانون مذکور عبارترأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب گردید که اهم نوآوری با

                                                 

 1931پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان  .1

http:////rc.majlis.ir/fa/report/show/1011067
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 های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزیحیطه اختیار بانکچک از خروج صدور دسته .1

چک به مشتریان خود، صرفًا از طریق سامانه قانون مذکور، بانک مکلف است برای ارائه دسته 9مطابق ماده 
صدور یکپارچه چک )صیاد( نزد بانک مرکزی اقدام نماید. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات 

با استعالم از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی )نهاب( و احراز نبود ممنوعیت قانونی،  متقاضی
قانون تسهیل اعطای » 8و  9نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد 

مالی و کارایی های تولیدی و افزایش منابع های طرح و تسریع در اجرای طرحتسهیالت و کاهش هزینه
اقدام نموده و « قانون بازار اوراق بهادار» 7ماده  27بند های موضوعبندی اعتباری از شرکتیا رتبه« هابانک

دهد. متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می
چک را نخواهند داشت، ها جهت اخذ دستهن تبانی با بانکبردار امکادر این صورت افراد بدحساب و کاله

صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی چک بهها و صدور دستهچراکه استعالم سوابق، احراز عدم ممنوعیت
گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن انجام می و بر مبنی اعتبارسنجی

 کند.فزایش اعتبار چک را فراهم میاطالعات و ا

 منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطالعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی .2

االجرا قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا ظرف مدت دو سال از الزم 8طبق ماده 
خ سررسید یکننده، مبلغ و تارافتیدر یتین قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویشدن ا

چك برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک 
به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفًا با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک 

ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی گونهباشد. سامانه مذکور بایستی بهپذیر در آن سامانه امکان
 رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.

با اجرای این قانون اعتبار چک صرفًا متکی بر الشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطالعات 
یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن ندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایشم

وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان  ...در حوادثی از قبیل سیل زلزله و
با توجه به منوط شدن از طرف دیگر  توجهی کاهش خواهد یافت و بعضًا موضوعیت نخواهند داشت.قابل
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صدور چک به ثبت اطالعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای 
 شود.بانک مرکزی فراهم می

برقراری تقارن اطالعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعالم آنی وضعیت اعتباری  .3
 صادرکننده
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مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از  ی، بانك مرکزاین قانون 8مطابق ماده 
ت اعتباری صادرکننده چک ین وضعید تا امکان استعالم آخریرا فراهم نما یداتیموجود تمه یهارساختیز

تسویه  هایچکزان مانده تعهدات یبرگشتی در سه سال اخیر و م هایچکشامل سقف اعتبار مجاز و سابقه 
ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با اینصورت آنی میسر گردد. بهکننده بهده برای دریافتنش

توجهی کاهش بردار از چک به میزان قابلفرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کاله
 آید.ز جلوگیری به عمل میها باالست نیهایی که احتمال برگشت خوردن آنخواهد یافت و از صدور چک

 روش دیگر استعالم چک صیادی 

 بر است. شده فراهم .cbi.irwww نشانی به مرکزی بانک تارنمای طریق از صیادی هایچک استعالم امکان
 چک استعالم بخش در را صیادی هایچک در مندرج رقمی 9۱ استعالم شناسه توانندمی مشتریان اساس این

 .کنند اقدام نامحدود و رایگان صورتبه چک اعتبارسنجی به نسبت و کرده وارد مرکزی بانک سایت صیادی

 رسیدگی ماهویصدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بالمحل بدون  .4

قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چك، در  3مطابق ماده 
 د.یه صادر نمایا هر دو اجرائیه صاحب حساب، صادرکننده یر حسب مورد علیط زیصورت وجود شرا

 نشده باشد یدر متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرط 
 است؛ یا تعهدین انجام معامله یاشد که چك بابت تضمد نشده بیدر متن چك ق 
 قانون صدور چک صادرکننده چک یا  79)مطابق ماده  79عدم پرداخت به جهت موضوع ماده  یگواه

شده یا از طریق ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعلمقام قانونی آنذینفع با قائم
تواند کتبًا دستور عدم پرداخت وجه م دیگری تحصیل گردیده میدرامانت یا جرائبرداری یا خیانتکاله

 چک را به بانک بدهد.( صادر نشده باشد.

 

 

https:////www.cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx
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 نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید

کند و از بانک، تقاضای شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می
 کد»برگشتی بانک مرکزی و درج  هایچکپرداخت، ثبت آنی اطالعات چک در سامانه نامه عدمصدور گواهی

سال اسفندماه  ۸۲ی در تاریخ ای که بانک مرکز)با بخشنامه. کندنامه مذکور آن میبرروی گواهی« رهگیری
برگشتی، به  هایچکهای عدم پرداخت نامهرهگیری در تمامی گواهی کرد، دستور درج کد صادر 7931

رفته و شکایت خود را در  قوه قضائیه سپس به دفاتر خدمات الکترونیک، (های کشور ابالغ شدتمامی بانک
ر سه کند؛ اگکند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی میآنجا ثبت می
کند. از در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می شده استای که در متن قانون ذکر شرط اصلی

شود که مطالبات خود را پرداخت کند، روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می 9۱لحظه صدور اجرائیه 
صادرکننده چک برگشتی، برخورد  با« های مالینحوه اجرای محکومیت»صورت از طریق قانون در غیر این

 .شودمی

https:////www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
https:////www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
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 ها در تخلفات مرتبط با چکها و کارمندان آنبینی مسئولیت و مجازات برای بانکپیش .5

قانون جدید مورداشاره قرارگرفته است، بانک مسئول جبران  9مکرر قانون که در ماده  9ماده  9مطابق تبصره 
ده یآن به اشخاص ثالث وارد گرد یهان ماده و تبصرهیرر در اف مقیخواهد بود که از عدم انجام تکال یخسارات

ا از ارائه اطالعات یآن عمل نکند،  یهان ماده و تبصرهیف مقرر در ایکه به تکال یاست. مسئول شعبه هر بانک
کند، حسب مورد با  یخوددار یبه بانك مرکز 27موضوع ماده  یکیل بانك اطالعات الکترونیتشک یالزم برا

( )قانون رسیدگی به تخلفات اداری 3ماده )توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر در 
 شوند.( محکوم می1/3/7912مصوب 

 یه قانون چکرات و اصالحات صورت گرفته در اصالحییتغ نیتر مهم

 مزبور؛ هایچکن و مقررات مربوط در مورد یبودن قوان االجراالزمو  یکیچک الکترون بینیپیش 

 ؛بهمحکومه یاشخاص ورشکسته و معسر از تأد یبرا چکدسته یت صدور و اعطایممنوع ینیبشیپ 

 باه آدرس  یو ارساال گاواه یعادم پرداخات در باناک مرکاز یاطالعاات مرباوط باه گاواه یثبت آن
 صادرکننده؛

 ل نسابت باه صااحب یذ یهاتیها و محرومتیبه اعمال محدود یها و مؤسسات اعتبارف بانکیتکل
و  یکپارچه باناک مرکازیمبلغ چک در سامانه  یا کسریرقابل پرداخت بودن یحساب، متعاقب ثبت غ

 مزبور: یها و مؤسسات اعتباربرخط مراتب به تمام بانک یرساناطالع
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 د؛یجد یعدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانک .الف

و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هار عناوان  یبانک یهاها و کارته حسابیمسدود کردن وجوه کل .ب
 ؛یبانک مرکز یاز سو یب اعالمیمبلغ چک به ترت یزان کسریدارد به م یا مؤسسه اعتبارینزد بانک 

 ؛یالیا ری یارز هاینامهضمانتا صدور ی یالت بانکیعدم پرداخت هرگونه تسه .ج

 .یالیا ری یارز یش اعتبار اسنادیعدم گشا .د

 مؤسسااتهاا و صادرکننده چاک در تماام بانک یهااز افتتاح حساب و انسداد تمام حساب یریجلوگ 
 رقابل پرداخت بودن؛یساعت از ثبت غ 29پس از گذشت  یاعتبار
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 شدن قاانون  االجراالزمدو سال از  یچک در وجه حامل پس از انقضا یسینوت صدور و پشتیممنوع
 چک؛ یسیات صدور و ظهرنویعمل جایبهاد یو ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه ص

 هاا تنهاا باا ا هردو توساط دادگاهیا صادرکننده یه صاحب حساب یه حسب مورد علییاجرا یصدور فور
( ۸9در مااده )ط مقرر یدارنده با تحقق شرا ینامه عدم پرداخت از سویارائه درخواست منضم به گواه

 قانون؛

 ؛ییو مراجع قضا ین بانک مرکزیاشتراک و تبادل برخط اطالعات مربوط به چک ب 

 افاراد مشاروط  یاثر از سوابق چک برگشترفع سوء یهااز راه یکی عنوانبهساله  9مرور زمان  ینیبشیپ
 ؛یفریو ک یحقوق یبه عدم طرح دعو

 ه چاک در یز گاردش و تساویاو ن چکدساتهص یمراحل مرباوط باه صادور و تخصا یلزوم ثبت تمام
 ؛یتحت نظارت بانک مرکز« چکاوک»و « ادیص» یهاسامانه

 سااامانه نظااام بااا اسااتعالم از  چکدسااته یهااا بااه احااراز صااحت مشخصااات متقاضااف بانکیااتکل
 ؛)نهاب( یبانک یکیالکترون یسنجتیهو

  بار اسااس  چکدساتهط اساتفاده از یان واجد شارایمتقاض ین سقف اعتبار براییها به تعف بانکیتکل
کتاا و مادت اعتباار یص شناساه یز تخصایامربوطاه و ن یهااز ساامانه یافتیدر یج گزارش اعتبارینتا

 هر برگه چک؛ ی)حداکثر سه سال( برا

 کاه باا  یاشخاص یو استفاده از آن برا چکدستهافت یاز در ساله 9ت ین مجازات عالوه بر محرومییتع
خاود  یو اعتباار یرمتناسب با اوضاع مالیغ یچکدستهافت یمتقلبانه مبادرت به در یهاوهیتوسل به ش

 ند.یل نمایرا تسه یگریافت آن توسط دیا دریکرده 
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 رت گرفته در خصوص قانون جدید چکاقدامات صو 

مدیریت  ۸۲/9۸/991۲پیرو تصمیمات کارگروه چک موارد ذیل جهت اجرا به شبکه بانکی طی نامه بخشنامه 
 کل اعتبارات بانک ابالغ گردید:

پرداخات نگاردد،  9از علال منادرج در مااده  یوجه چک به علت هرگاهقانون صدور چک،  4مطابق با ماده  -
کپارچاه باناک یرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یغ فوراً بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک 

 یت و نشانیکه مشخصات چک و هو یانامهیو درج آن در گواه یریافت کد رهگیثبت نموده و با در یمرکز
د و آن را امضاء و مهر و باه یق صریحاً ا علل عدم پرداخت را یکامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و 

 یو ثبتا یدر مراجاع قضاائ یو فاقد مهر شخص حقوق یرینامه فاقد کد رهگید. به گواهیم نمایتسل یمتقاض
 :شودینمب اثر داده یترت

 آن باناک لغاو شاده و  یداخلا یهاروزه موجاود در ساامانه 9۱ت یست محادودیباین خصوص میدر ا
باناک  یبرگشات هاایچکبه ساامانه  ینامه عدم پرداخت، اطالعات چک برگشتیصدور گواه محضبه

 ارسال شود. یمرکز

  برگشات  یا فقدان موجودیل کسر یبه دل صرفاً که  ییهابر ارسال اطالعات چک ین مبنیشیت پیمحدود
ست یبایعدم پرداخت صادره م یهانامهیه گواهیشوند، لغو شده و عالوه بر علت فوق، اطالعات کلیم

 ن بانک ثبت شود.یدر سامانه ا

  یریاشود، هماان کاد رهگید میتول یبانک مرکز یبرگشت هایچک" که در سامانه ی"شناسه چک برگشت 
ناماه عادم یگواه یبار رو ادشادهیدرج شناساه  یدات الزم را بارایست تمهیبایارنده مبوده و بانک واگذ

مااه نسابت  ۱د. بانک موظف است حداکثر ظرف ی" اتخاذ نمایریپرداخت صادره تحت عنوان "کد رهگ
 د.یاقدام نما یستمیس صورتبهنامه عدم پرداخت، یگواه یبر رو یریبه درج کد رهگ

ل دستور عدم پرداخات طباق ینامه عدم پرداخت به دلیمکرر، چنانچه صدور گواه 5ماده  4به استناد تبصره  -
 شود:یآن باشد، سوءاثر محسوب نم یها( قانون صدور چک و تبصره94ماده )
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  سات همانناد گذشاته باه یبایالاذکر مموضاوع مااده فوق یبرگشت هایچکالزم به ذکر است اطالعات
 افتاهیاختصااصکن پس از درج اطالعات با کاد یارسال شوند؛ ل یبانک مرکز یبرگشت هایچکسامانه 

ش داده یقانون مزبور، اطالعات مذکور در پاسخ اساتعالم نماا 94علت برگشت چک موضوع ماده  یبرا
 نخواهد شد.

 ن در یش از ایقانون که پ 94مشمول ماده  هایچکمفاد قانون فوق در خصوص  یاجرا منظوربهن یهمچن
 در سامانه ارسال شود. یفرم اصالح یلد کدپستیست در فیبایده است، کد مربوطه میسسامانه به ثبت ر

در سابقه امضاکنندگان آنهاا  یاشخاص حقوق یبرگشت هایچکمکرر، اطالعات  5ماده  ۸به استناد تبصره   -
 ش داده خواهد شد:ینما

 مانظم  صاورتبه یبرگشت هایچکاست همانند گذشته، اطالعات امضاکنندگان  ین اساس ضروریبر ا
 ثبت شوند. یبانک مرکز یبرگشت هایچکدر سامانه 

مبلغ چک بانک مکلف اسات جهات رفاع اثار از  یز کسریمکرر، در صورت وار 5ماده  9بر اساس تبصره  -
 ک ساالیرا حداکثر به مدت  یمبلغ چک برگشت یو به درخواست صادرکننده چک، کسر یبرگشت هایچک

ه مسدود نموده و ظرف مدت ساه یمربوطه نزد بانک محال عل یه چک در حساب جارتا زمان مراجعه دارند
 قابل استناد به اطالع دارنده چک برساند. یاوهیز مبلغ را به شیروز وار

"ب"،  یک از مدارک موضاوع بنادهایمکرر، در صورت ارائه هر  5ماده  9بند "الف" تبصره  یاجرا یدر راستا 
سات از مبلاغ مسادود یبایخ انسداد مبلغ چک، میک سال از تاریش از یبند "و" پ ا شمولی" و ا"ج"، "د"، "ه

 د.یشده، رفع انسداد به عمل آ

حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، باه  یکه موجود یقانون در صورت 5مطابق ماده  
ن بر اساس مفاد یدارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچن یتقاضا

صاحب حساب، باناک مکلاف  یجارحساب ینبودن موجود یدر صورت کاف یدستورالعمل حساب جار
 یالیار یانفراد یهار حسابیقابل برداشت صاحب حساب در سا یبه پرداخت وجه چک از محل موجود

 .باشدیمب اعالمی بانک مرکزی یان بانک به ترتدر هم یو
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بار اعاالم مشخصاات صاادرکنندگان چاک  یمکارر مبنا (5ل مااده )ینمودن بند )ب( ذ یاتینه عملیدر زم 
ز مقرر ین یبرگشت هایچکشان و انسداد مبالغ یا یهاحساب ییجهت شناسا یبانک مرکز یاز سو یبرگشت

رات الزم، مراتاب ییاپاس از اعماال تغ رد کهیبند فوق در بستر سامانه کاشف انجام پذ یمحتوا یاست اجرا
 متعاقبًا اعالم خواهد شد.

ن بخشانامه و نظاارت بار حسان یقانون صدور چک و ا یره مکلف به اجرایات مدیه یرعامل و اعضایمد  
قاانون فاوق و  ۸4مااده ف مقرر، حسب مورد مطابق یک از تکالیآن بوده و در صورت تخلف از هر  یاجرا

 ان برخورد خواهد شد.ین و مقررات مربوطه با خاطیر قوانیسا

 1331ن اصالح قانون صدور چک مصوب دستاوردها و نتایج موارد اجرا شده از قانو

اصالح »شده در قانون یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصالحات مقررهای توسعهبا توجه به زیرساخت
بالفاصله بعد از ابالغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی « کقانون صدور چ

بخشی از تکالیف مندرج در قانون توسط  29/8/7931نداشت. از همین روی، پس از ابالغ قانون در تاریخ 
امانه صیاد اندازی سچک با راهساماندهی صدور دسته»ها عملیاتی شد. قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک

برقراری نسبی تقارن اطالعات در زمان صدور چک برای گیرنده از »، «ها به آنو پیوستن تمامی بانک
یق راه ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک »و « اندازی سامانه استعالم پیامکی سوابق چک برگشتیطر

یق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی   02ماهوی ظرف کمتر از از طر
 اهم اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.« روز

 79.9از  ایمبادلهبرگشتی به  هایچکهمچنین بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی نسبت تعداد 
رسیده  7933درصد در پایان شهریور ماه  3.2به  سال ماقبل تصویب قانون چک()7931درصد در پایان سال 

درصد در  27.9از  ایمبادلهبرگشتی به  هایچکواحد درصد کاهش( از طرفی نسبت مبلغ  1.2)است. 
 درصد کاهش( واحد 77.9)رسیده است.  7933در پایان شهریور ماه  درصد 72.7 به 7931پایان سال 
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