
سامانه چکاوک

سومین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

conf.mbri.ac.ir/ebps3

پرداختمديريت سامانه هاي مليسيد محمد سعيد طباطبايي

محقق اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزيمريم محسني لطفي

رييس گروه توسعه سامانه هاي ملي پرداختحاتميحامد

فهرست

وضعيت فعلي پردازش چکها و کاستي هاي موجود

 سامانه چکاوک و مزاياي استفاده از آن

کارکرد ها و قابليت هاي سامانه چکاوک

معماري و وضعيت فني سامانه چکاوک
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انواعازوجوهانتقالبهنسبتتواندميآندارندهکهاستروشيياووسيله:پرداختابزار
.نمايداقدامنظرموردحساببهسپرده ها

عضاًبياکالًداردمحال عليهنزدکهراوجوهيصادرکننده،آنموجببهکهاستنوشته ايچک
(تجارتقانون310ماده).مي نمايدواگذارديگريبهياومسترد

( پرداخت هاي خرد)وضعيت پرداخت الکترونيکي در کشور 

4



(  پرداخت هاي کالن)وضعيت پرداخت الکترونيکي در کشور 
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( پرداخت مبتني بر چک بانکي )وضعيت پرداخت هاي سنتي در کشور 
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شماي کلي وضعيت فعلي پردازش چکها

ارائه  -1
چک و  

رمتکميل ف
تعيين اعتبار چک-8

تفکيک بر اساس بانک بدهکار/مرتب سازي-4

توسط مامور جمع آوري-3

تحويل چکها به نماينده بانک بدهکار-5
تحويل فرم توازن-6

تحويل به بانک بدهکار-7

ي  واگذاري الشه چک برگشت-9
و گواهي عدم پرداخت

تحويل چکهاي -2
ار به تحويلدانتقالي 

شعبه

واگذاري الشه چک -9
برگشتي و گواهي عدم 

پرداخت

اتاق پاياپاي

بانک بدهکاراربانک بستانک

8

عدم امکان نظارت صحيح نهاد سياست گذار پولي

بانک مرکزيعدم کنترل بانک مرکزي بر وضعيت بدهکاري بانک ها نزد

 پردازش هاي دستي و عدم امکان پردازش مکانيزه چک هااشتباهات انساني در

در فواصل استانيکندي فرآيند انجام تسويه چک به ويژه

ن رويه پر هزينه بودپردازش چک ها و به تبع آن ايجاد تشکيالت عريض و طويل براي
(زماني/مالي/انساني)موجود 

ات مربوطه يا انتقال اطالعسطح امنيت پايين به جهت حمل و نقل فيزيکي الشه چک و
به روش هاي نامتعارف

چک ها در بانک هاي مختلفجاگذاري، ابعاد و محتواياستاندارد نبودن

مشکالت موجود



فهرست

وضعيت فعلي پردازش چکها و کاستي هاي موجود
  سامانه چکاوک و مزاياي استفاده از آن

کارکرد ها و قابليت هاي سامانه چکاوک

معماري و وضعيت فني سامانه چکاوک
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(چکاوک)سامانه انتقال تصوير چک 
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پيش بينيسيستم هايازديگريکيکشور،درپرداختنويننظامحوزهدرموجودسيستم هايکناردر
(چکاوک)چکتصويرانتقالسيستم،1380سالازپرداختجامعنظاماستقرارطرحدرشده

.مي باشد

ظامندرموجودظرفيت هايکليهازبهره برداريواستقراربه منظورمرکزيبانکاهدافوبرنامه ها
مربوطامورردکيفيتبهبودحالبهتاکه؛کنترليونظارتيمکانيزهرويه هاياعمالوپرداختجامع

مراجعدتاييموردروال هايورويهواصولبرمنطبقداشتهپيدررامشتريانبهخدمت رسانيبه
کارنجاماروش هايبهتريناساسبروتسويهبين الملليبانکهمچونکارشناسيوتخصصي
رديرويکچکتصويرانتقالسامانهراه اندازيدرمرکزيبانکرويکرد.مي باشد

پرداختجامعنظامدرسامانه هاوطرح هاراه اندازيتاخروتقدموبودهمدتبلند
.استشدهاولويت بنديکشورنيازوموجودکارهايوسازبراساس



(چکاوک)سامانه انتقال تصوير چک 

11

خ 
صوبه مور

م
91/12/26

ي پول و اعتبار
شورا

تقابليباچک،الشهساکن سازيبه  منظور
چک هايالکترونيکيپردازشوپذيرش
تراکنش هايانجاموبين بانکيکاغذي

ايپاياپسامانهازاستفادهباالکترونيکي
تصوير،نيکيالکتروانتقالبراي(پايا)الکترونيکي

اببين بانکي،تسويهوچکاطالعاتداده ها،
وشعببينچک هافيزيکيگردشحذفهدف

نزمامدتکاهشآنتبعبهوبانکيواحد هاي
توسطمتمرکزنظارتاعمالچک ها،تسويه
هابانکوايراناسالميجمهوريمرکزيبانک

کنترل هاياعمالووجوهگردشجريانبر
پرداخت،نظام هايادارهدر،مقرراتيوقانوني
.استشدهتعريف

طراحي 
و 

پياده سازي سامانه 
چکاوک

از 
1390دي ماه سال
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کشورپوليمرجععاليترينموثرنظارت

نزدبانکهابدهکاريميزانکنترلوچکهامبادالتنحوهبرمرکزيبانکسياستگذاري
مرکزيبانک

اشخاصچکهايتبادلحجمونحوهبرمتمرکزنظارتامکانوشفاف سازي

اشخاصچک هايوضعيتلحظه ايرهگيريامکان

مشتريانسوابقواطالعاتبهبرخطاتصال

چک هاتسويهوپاياپايعملياتزمانمدتتغييرامکان

برگشتيچک هايسريعابالغ

مزاياي استفاده از سامانه انتقال تصوير چک
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يروش هابهمربوطهاطالعاتانتقالياوفيزيکيصورتبهچکنقلوحملعملياتحذف

نامتعارف

ديجيتالگواهيازاستفادهباامنيتارتقاء

آنيوتمرکزمصورتبهاشخاصچک هايبرگشتيوتسويهروندازمتنوعگزارشاتتوليدتوانايي

(انسانيـماليـزماني)چکهاپردازشهزينه هايکاهشودستيپردازشروش حذف

اشخاصچکهايپردازشجهتموجودزيرساخت هايازاستفاده

ساتناطريقازبانکيبينتسويهفرآيندشدنمکانيزه

چک هاسازياستانداردوچکدستهيکپارچهومتمرکزصدور

(ادامه)مزاياي استفاده از سامانه چکاوک 

فهرست

وضعيت فعلي پردازش چکها و کاستي هاي موجود

 سامانه چکاوک و مزاياي استفاده از آن
کارکرد ها و قابليت هاي سامانه چکاوک

معماري و وضعيت فني سامانه چکاوک
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ارائه چک-1
ر تهيه تصوي-2

و داده چک
/ تعيين اعتبار -6چک جهت اعتبار سنجي-5تصوير و داده چک-3

بلوکه کردن مبلغ چک

عدم تاييد چک/تاييد-7

دستور برداشت از حساب -11
مشتري

دستور واريز به حساب-11
مشتري

کز
مر

 مت
ي

دار
نک

 با
انه

سام

ي متمرکز
سامانه بانکدار

دستور تسويه بين بانکي-13

اعالميه برداشت از  حساب بانک-14اعالميه واريز به حساب بانک-14

برداشت از حساب-12 واريز به حساب-12

اطالعات مربوط  -9
يبه چکهاي برگشت

سامانه پاياپاي چک

مرتب سازي داده ها-4
تهيه دستور برداشت مستقيم-8

دستور برداشت مستقيم-10

ارتباط آفالينارتباط آنالين راهنما

ا.ا.بانک مرکزي ج

بانک بدهکاربانک بستانکار سامانه نظارتي بانک  
ا.ا.مرکزي ج

سامانه مديريت چک

16

سامانه چکاوکاساسيهايقابليتها و ماژول

درخواست هاسنجياعتبار ماژول

لغو چکماژول

پارامتر مديريتماژولCAP

چکاز بخشيپرداخت ماژول

رد چک توسط بانک بدهکار

return  بدهکارچک توسط بانک
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(ادامه)چکاوک سامانه قابليت هاي اساسي ماژول ها و 

آتيدرخواستهايمديريتماژول

چکوضعيتپيگيريمديريتماژول

عضو سامانه چکاوکبانکهايمديريتماژول

کاربرانمديريتماژول

روزپايانتسويههايفايلتوليدو محاسبات ماژول

گزارشات سامانه چکاوکماژول

18

درخواست هااعتبارسنجي

رددگميبررسيچکاوکسامانهدرارساليدرخواستيکمعناييونحويصحتسامانهازماژولايندر.

نمايديمرسانياطالعفوقبانکبهمبداءبانکبهپيامارسالباارساليدرخواستدرخطاوجودصورتدر.

استشدهتشريحدرهابانکواسطمستنددرچکاوکسامانهخطاهايپيغام.
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مرکزيلغو چک توسط بانک 

بانکتوسطچکاستعالمدرخواستارسالازبعدمستقلبصورتتواندميمرکزيبانکگزينهاينبا
دراريکروزپايانتامرکزيبانکصالحديدبهبناچکلغوامکانچکاوک،سامانهدربستانکار،

.باشدميداراچک،روندمراحلتمامي

20

CAPپارامتر تنظيم

آنمبلغکهبدهکار،بانکبهبستانکاربانکازچکاستعالمدرخواستارسالبا
چکاوکسامانهتوسطفوقدرخواستباشد،مي،CAPپارامترسقفازبيشتر
.گرددميمردود

سقفميزانخاصبانکبرايمرکزيبانکصالحديدصورتدرCAPتواندمي
.نمايدارسالراچکاستعالموبررسيدرخواستمجدداًبستانکاربانکويابدتغيير

درخواستمي تواندجامعگزارشاتمنويدرچکاوکسامانهدرمرکزيبانک
.نمايدپيگيريرابانکبرگشتي

ارامترپاينکهداردراظرفيتمحدوديتنقضصورتدرردقابليتبدهکاربانک
.گرددغيرفعال/فعالتواندميواستتنظيمقابل
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22

از چکبخشي پرداخت 

کندميتثبسيستمدرراچکاطالعاتبستانکاربانککههنگاميابتدادر
بااربدهکبانکتانمايد،فعالراچکازبخشيپرداختگزينهتواندمي

مشخصنيزراپرداختقابلمبلغوتائيدآنراخودصالحديدوبررسي
.نمايدمي
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رد چک توسط بانک بدهکار

به،چکاوکسامانهازچکاستعالمبررسيدرخواستدريافتازبعدبدهکار،بانک-1
.پردازدميچکبررسي

رد"فرمتپيوسباآنراوننمودهتائيدراچکاستعالممنطقيداليلبهبدهکاربانک-2
.نمايدميارسالچکاوکسامانهمرکزبه"چکتائيدصالحيت

برايخودکار،بصورتآنرامعناييونحويصحتبررسيازبعدنيزچکاوکسامانه-3
.مينمايدارسالبستانکاربانک

24

return  توسط بانک بدهکارچک

مانهساازچکاستعالمبررسيدرخواستدريافتازبعدبدهکار،بانک-1
.نمايدميتائيدوبررسيآنراچکاوک،

بهاربدهکبانکچکاوک،سامانهوقتپايانعملياتزمانازقبلتاولي-2
شدنپاسازجلوگيريوچکبرگشتدرخواستودادهنظرتغييردليليهر

.نمايدميراچک
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چکوضعيتاستعالم 

 رهگيري د کفيلد چک با پر کردن وضعيت استعالم از منوي گزارشگيري زير منوي
.گرددمي چک و انتخاب بانک بستانکار انجام 
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چکپيگيري

 چک و شناسهمنوي گزارشگيري زير منوي پيگيري چک با پر کردن فيلد از
.ميگرددانجامانتخاب بانک بدهکار 
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عضو سامانه چکاوکبانکهايمديريت

سايراطالعاتويرايشومشاهدهوجديدبانکتعريفامکانچکاوکسامانهازماژولاين
.سازدميفراهمراعضوبانکهاي

وجوددجديبانکاطالعاتبانکهاتماميشدهثبتهايبانکفايلدرکاري،روزشروعزماندر
.گردديمامکانپذيرجديدبانکاينبه/ازدرخواستدريافت/ارسالامکانبانکهابرايلذا.دارد

28

کاربران سامانه چکاوکمديريت

کبانوبانکهابرايجديدکاربرانتعريفامکانچکاوکسامانهازماژولاين
.سازدميفراهمراکاربرانسايراطالعاتويرايشومشاهدهومرکزي



فهرست

وضعيت فعلي پردازش چکها و کاستي هاي موجود

 سامانه چکاوک و مزاياي استفاده از آن

کارکرد ها و قابليت هاي سامانه چکاوک
معماري و وضعيت فني سامانه چکاوک
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(Architectural View)معماري ديد کالن 

30



(Deployment View)استقرار ديد 
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(Component Architecture)معماري اجزا 

32



معماري اليه بندي 

33

با تشکر
سومین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

مرکز همایش های برج میالد–1392دی ماه 17و 16

conf.mbri.ac.ir/ebps3


