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 عملیات از شکایت به رسیدگی طرز و االجراء الزم رسمی اسناد مفاد اجرای نامه آیین اصالح
 کشور امالک و اسناد ثبت سازمان اجرائی

ننطرزننونناالجراءنالزمنرسیمناسنادننمفادنناجرایننامهنآیی  ن
 

ننعملیاتنازننشکایتنبهنرسیدگ نثبتنسازمانناجرائ 

حنبهنقضاییهنقوهنرییسن1387/ن۶/ن11نمصوبنکشور،ننامالکنونناسنادن ن:نشودننیمناصالحنزیرننشر

حنبهن٢نمادهنبنبندننـ١ ن:نگرددنننیمناصالحنزیرننشر

ننمواردینسایرننونناقسایطنقبوضنموضوعنمالنیاننوجهنموردنندرننرسیمناسنادننمفادنناجرایندرخواستـننبنبندن

خانهنطریقنازننباشدننیمنثبتناجراینادارهنیاننمحلنثبتنعهدهنبرنناجراییهنصدورننکه نصورتنرسیمناسنادنندفتر

دنننیم نایننامهنشیوهنمطابقنرسیمناسنادنندفاترننازنناجراییهندرخواستنبهننسبتناقدامنوننپذیرشننحوه.نگت 

ن.نرسیدننخواهدننثبتنسازماننرییسنتصویبنبهنکهنناست

حنبهنآنن٢نونن١نهاینتبرصهنونن۵نمادهنـ٢ ن:نگرددنننیمنحذفنآنن٣نتبرصهنونناصالحنزیرننشر

ننـن۵ماده ایطناحرازننازننپسنشدفتر ننشر نکننده،نندرخواستنصالحیتنوننهویتناحرازننونناجرائیهنصدورننقانوئ 

نبهنراننمربوطنمستنداتنوننمدارکناقدام،ناجراننسامانهندرنناطالعاتنتکمیلنوننورودننبهننسبتناستنمکلف

ونییکنسندن ننصادرهناجراییهنبانضمامنوننتبدیلنالکتر نبهنمذکور،نسامانهنطریقنازننساعتن۴٨نظرفنحداکت 

ننوننضبطنراننمستنداتنوننمدارکناصولنوننارسالنمحلنثبتناجرایناداره ن.ننمایدننبایگائ 

ننهرگاهنـ١تبرصه نظرفنوننکردهننخوددارینآننصدورننازننبایدننشودننروبرونناشکایلنبانناجرائیهنصدورنندرننشدفتر

ن.ننمایدننتکلیفنکسبننونناستعالمنمحلنثبتنازنناشکال،نرصیــــحنطرحنباننساعتن٢۴

نناالجراننالزمنسندنندرننکهنناینشدهنحالنتعهداتنبهننسبتنفقطناجراییهنصدورننـ٢تبرصه
 
نشدهنقیدننمنجزا

ن.ناستنامکانپذیرننباشد،نثبتنادارهنصالحیتندرننآنناجراینوننباشدن

حنبهنآننتبرصهنونن١۴نمادهنـ٣ ن:نشودننیمناصالحنزیرننشر

نابالغنارسالنبراینمناسبنسامانهنوننزیرساختناستنموظفنکشورنننامالکنونناسنادننثبتنسازماننـ١۴ماده

ونییکنصورتنبه ،ننمایندگاننوکال،نپرونده،نطرفی  ننبهنالکتر نمرتبطناشخاصندیگرننوننرسیمنکارشناسانننقانوئ 

ننپروندهنبان ن.ننمایدننایجادنناجرائ 

ونیکننحوننبهناجراننپروندهنباننمرتبطنهاینابالغنتمایمنـ١تبرصه نخواهدننانجامنمذکور،نسامانهنطریقنازننالکتر

نناشخاصنکلیه.ننشدن ننیاننحقیقر
ر
ننپروندهنباننمرتبطنحقوق نسامانهناینندرنننامنثبتنبهننسبتناندننموظفناجرائ 

،ناوراقنرؤیت.ننمایندنناقدام هنجزئیات،نسایرننوننزماننثبتنبانناجرائ  نبرننواقیعنابالغنآثارننکلیهننوننشودننیمنذخت 

تبنآن ونییکنوصول.نگرددنننیمنمتر نناوراقنالکتر نطریقنازننسامانهنبهنورودننوننمخاطبنکاربریننحسابنبهناجرائ 

لهنبهنوننمحسوبنابالغنطریق،نایننازنناوراقنرؤیتنوننکاربریننحساب ن.ناستنرسیدننمت  

ننکاربریننحسابندریافتنجھتنشخصنهرننـ٢تبرصه
 
نوننازدواجنرسیم،ناسنادنندفاترننطریقنازننیاننمستقیما

یاننخدماتندرگاهنسامانهنبهنطالق ننوننتأییدن.نمیکندننمراجعهنمشتر نھویتناحرازنننیازمندنننامنثبتنشدنننھائ 

یاننھزینهنباننوننالذکرننفوقنمراجعنطریقنازننتواندننیمنھویتناحرازن.ناست دنننصورتنمشتر ان.نگت  نحقنمت  

ن.نشودننیمنتعیی  ننسازماننتوسطنالزحمه
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حنبهنآننھاینتبرصهنونن١۵نمادهنـ۴ ن:نشودننیمناصالحنزیرننشر

ونییکنپستنیاننھمراهنتلفننشمارهنمخاطبنازنندرصورتیکهنـ١۵ماده سندرننالکتر نابالغنامهننباشد،ندستر

ننامورنندرننانقالبنوننعمویمنھایندادگاهندادریسنآیی  ننقانوننمقرراتنمطابق نوننابالغنویناقامتگاهندرننمدئ 

ننونناقدامنکاربریننحسابندریافتنونننامنثبتنجهتناستنموظفنمخاطب»نگرددنننیمنمقررننابالغنامهندرن

ن«.نشدننخواهدننانجامنابالغنسامانهنطریقنازننبعدینھاینابالغنکلیه

ننمربوطنھاینپیوستنوننبعدینھاینابالغنواقیع،نابالغنصورتندرن
 
نندرننوننانجامنسامانهنطریقنازننرصفا ننصورئر

ونییکنصورتنبهنابالغیهنهاینپیوستنارسالنکه نانجامنابالغنامهنوسیلهنبهنابالغنامرنننباشد،نممکننالکتر

ن.نشودننیم

نامورنندرننانقالبنوننعمویمندادگاههایندادریسنآیی  ننقانونن۶٨مادهن١تبرصهنموضوعنمواردنندرننـ١تبرصه

، نناوراقنمدئ  ناشخاص.نگرددنننیمنارسالنمذکورننمادهن١نتبرصهندرننمندرجنمراجعنکاربریننحسابنبهناجرائ 

نازننرانناوراقنابالغننتیجهندریافت،نتاریــــخنازننروزنندهنظرفناندننموظفنوننبودهنابالغناجراینمسئولنیادشده

ننباننمادهنایننمفادنناجراینبرای.ننمایندنناعادهناجراننواحدننبهننامهنآیی  ننایننموضوعنسامانهنطریق
 

نهماهنیک

ن.نشودننیمناقدامنطریقنآننازننوننایجادننمخصوصنکاربریننحسابنمذکورننمراجع

ننـ٢تبرصه ننحسابنبرننعالوهنابالغنباشد،نکیفریننمؤسساتنیاننزنداننیاننبازداشتگاهندرننمخاطبنکهنندرصورئر

نننگهدارینمحلنمؤسسهنیاننبازداشتگاهنزندان،نکاربریننحسابنبهنمخاطبنکاربری ننیمنارسالننت  ننزندائ 

ن.نگرددن

نطریقنازننرانناوراقنابالغننتیجهناندننموظفنوننبودننخواهندننمقرراتنبرابرننابالغناجراینمسئولنمذکورننمراجع

نفوقنمراجعنباشد،نکاربریننحسابنفاقدننمخاطبنصورتیکهندرننونننمایندننارسالناجراننواحدننبهنابالغنسامانه

ن.ندارندننمعمولنوینکاربریننحسابنایجادننجهتنراننالزمنهمکاریناندننموظفنالذکرن

حنبهن١۶نمادهنـن۵ ن:نشودننیمناصالحنزیرننشر

ونییک،نابالغندرننـ١۶ماده نناظهارننتواندنننیمنمخاطبنالکتر نلحاظنبهننمایدننثابتناینکهنمگرننکند؛نناطالیعنئ 

یسنعدم ونیکنسیستمنیاننسامانهندرنننقصنیانندستر ننشبکهنیاننابالغنالکتر ننشدهنمطلعنابالغنمفادننازننمخابرائر

ناست لهنبهنابالغ،نسامانهنبهنمراجعهنازننخودداری. نناوراقنقبولنازنناستنکافنمت   نابالغنوننبودهناجرائ 

ن.نگرددنننیمنمحسوب

حنبهن١٧نمادهنـن۶ ن:نشودننیمنالحاقنآننبهنتبرصهنیکنونناصالحنزیرننشر

ننهرگونهنصورتندرننـ١٧ماده ننقبیلنازننمذکورننسامانهندرننشدهنثبتناطالعاتنتغیت  نیانننامنیاننآدرسنتغیت 

اتناندننموظفناشخاصنآن،نمانندننوننهمراهنتلفن نثبتنمذکورننسامانهندرننبالفاصلهنراننشدهنایجادننتغیت 

ن.ننمایندن

ننحوزهنازننخارجنمخاطبناقامتنمحلنچنانچهنـنتبرصه نابالغنامهنباشد،نابالغنامهنصادرکنندهنمرجعنثبتر

ونییکنصورتنبه ننحوزهنبهنالکتر ننتاننگرددنننیمنارسالنمربوطنثبتر ندریافت،نتاریــــخنازننروزنندهنظرفنحداکت 

نامرنننتیجهنوننکیفیتنناستنموظفنکنندهننابالغنواحدننصورت،ناینندرن.ننمایدنناقدامنآننابالغنبهننسبت

ننراننابالغنامهندومننسخهنوننثبتنسامانهندرننراننابالغ ن.ننمایدننبایگائ  نبهنراجعنابالغنسامانهندرننکهنناطالعائر

ننشودننیمنثبتنابالغنجزئیاتنوننکیفیت ن.نکافیستنناجراننواحدننبراینوننبودهنمعتت 
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حنبهن١٨نمادهنـ٧ ن:نشودننیمناصالحنزیرننشر

یسنعدمنوننمخاطبنبودننالمکاننمجهولنصورتندرننـ١٨ماده ناوراقنابالغنوی،نکاربریننحسابنبهندستر

ن نییکنوننسازماننھاینآگیهنسایتندرننآگیهندرجنطریقنازنناجرا،نعملیاتنباننمرتبطنآگھیھاینسایرننونناجرائ 

ونییکنھاینروزنامهنازن االنتشارنننالکتر ننوننانجامنسازماننتشخیصنبهنکثت 
 
نکهننگرددنننیمنقیدننابالغندرننضمنا

ننمایدناقدامنکاربریننحسابندریافتنوننثبتنامنجهتناستنموظفنمخاطب

نعملنبهنورثهنعلیهناجراییهنصدورنندرخواستنوننشودننفوتناجراییهنصدورننازننقبلنمتعهدننگاهننرنهنـنتبرصه

نهبنمزبورننمحلندرننواقیعنابالغنصورتیکهندرن.نگرددنننیمنواقیعنابالغنآناننبهنمورثناقامتگاهندرنناجراییهنآید،

ننبهنرانناونناقامتگاهننتواندنننت  ننمتعهدلهنونننگرددننمیسننآناننازننیکنرنه ندد،گرنننمیسننواقیعنابالغندرننکهننترتیت 

نایهنروزنامهنازننییکنوننثبتنسازماننایهنآگیهنرسیمنسایتندرنندرجنوسیلهنبهناجراییهنابالغننماید،نتعیی  ن

ونییک ن.نآمدننخواهدننعملنبهنالکتر

حنبهنآننتبرصهنونن١٩نمادهنـن٨ ن:نشودننیمناصالحنزیرننشر

ونییکنابالغنجزئیاتنوننکیفیتنناستنموظفنثبتنسازماننـ١٩ماده هنابالغنسامانهندرننراننالکتر نازننوننذخت 

ندهدننقرارنناجراننواحدنناختیارنندرنناجراننسامانهنطریق نپستنیاننهمراهنتلفننشمارهنمخاطبنازننچنانچه.

ونییک سندرننالکتر ونیکننحوننبهنمذکورنناقداماتنباشد؛ندستر ن.نرسدننیمنمخاطبناطالعنبهنالکتر

ونییکنابالغنامکاننکهننمواردیندرننـنتبرصه نبتثنسازماننگردد؛ننمحولنمأمورننبهنابــالغنامرننونننباشدننمیسننالکتر

کتنمأموریننازننتواندننیم کتنیاننپستنشر ننھاینشر دولتر نافرادننموردنندرن.ننمایدنناستفادهنمقرراتنبرابرننغت 

ننوسیلهنبهنابالغیهنکشورنننازننخارجندرننمقیم نامورننوزارتنبهنثبتنسازماننرسیمناسنادنناجراینبرنننظارتندفتر

ن.ننمایندننابالغنمقرراتنطبقنتاننشودننیمنارسالنخارجه

حنبهن٢١نمادهنتبرصهنـ٩ ن:نشودننیمناصالحنزیرننشر

ننپروندهنتشکیلنباننبالفاصلهنمکلفندننثبتناجرایناداراتنـنتبرصه ونییکناجرائ  ننبهننسبتنالکتر نوننشناسائ 

ننونناموالنتوقیف ننھاینبانکنطریقنازننمتعهدننھایندارائ  نهرننبهنکهنندستگاههاننسایرننوننثبتنسازمانناطالعائر

نننحون نکهنناموایلنتوقیفنازننمانعنمادهنایننمقررات.ننمایندنناقدامندارند،ناشخاصناموالنموردنندرنناطالعائر

ننطلبناستیفاینونناجرائیهنتعقیبنمنظورننبهنبستانکارننسوینازن
 
ن.نبودنننخواهدننشود،نیمنمعرق

حنبهنآننتبرصهنونن٣٩نمادهنـ١٠ ن:نشودننیمناصالحنزیرننشر

ننمالنمواردیکهندرننـ٣٩ماده
 
نکنندهننبازداشتنباشد،نبازداشتنسابقهنداراینبستانکارننطرفنازننشدهنمعرق

ننایهنهزینهنونندیوننتمامنتواندننیمنمازادن ننحقوقنوننمقدمنکنندگانننبازداشتنقانوئ  نثبتنصندوقندرننرانندولتر

نندرننبنماید؛نآننازننراننخودننحقوقناستیفاینوننمالنتوقیفنتقاضاینوننتودیع نهرننتقاضاینبانناینصورتنغت 

نبهننسبتنتانناخطارننمقدمنبستانکارننبهنبالفاصلهناستنمکلفنثبتنادارهنمؤخرننکنندگانننبازداشتنازننیک

ننعملیاتنادامهندرخواست ننمایدنناقدامناجرائ  نمذکورننابالغناخطارننتاریــــخنازننروزننپنجنظرفنچنانچه.

ناقدامنمزایدهنبهننسبتنمقدمنبستانکارننحقوقنحفظنباننثبتنادارهنننماید،ناقدایمنمقدم،نکنندهننبازداشت

ننپروندهنمطالباتنکسنننازننپسنمزایدهنجلسهندرننخریدارننوجودننصورتندرن.ننمودننخواهدن نازننمقدمناجرائ 

نعدمنصورتندرن.نشدننخواهدننپرداختنمؤخرننبستانکارننبهنمبلغنباقیماندهنمزایده،نازننحاصلنوجوهنمحل

ن.نشودننیمنواگذارننمؤخرننبستانکارننبهنباقیماندهنمقدم،نبستانکارننسهمنکسنننباننخریدارننوجودن
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ننھاینپروندهنکلیهنندرننـنتبرصه نبلقنتاننتواندننیمنبدهکارننشود،نیمنواگذارننبستانکارننبهنمزایدهنموردننکهنناجرائ 

ننانتقالنسندننامضاینوننتنظیمنازن نبدیهنپرداختنبهناقدامنموردننحسبنمنقول،نمالنتحویلنیانناموالناجرائ 

ننخسارتنصورتناینندرن.ننمایدننخودن ننکهننمراجیعنبراینتأدیهنتأخت 
 
نروزننتانندارندننراننآنندریافتنحقنقانونا

ن.نشدننخواھدننوصولنوننمحاسبهنثبت،نصندوقندرننوجهنپرداخت

حنبهنآننایهنتبرصهنونن۶١نمادهنـ١١ ن:نشودننیمناصالحنزیرننشر

حنبهنبدهکارنندیننمستثنیاتنـن۶١ماده ن.ناستنذیلنشر

لنـنالف ننمت   ننکهننمسکوئ 
 
ن.نباشدنناونناعسارننحالتندرننمدیوننشأنندرننعرفا

نننیازننموردنناثاثیهنـنب
 

ورینحوائجنرفعنبراینکهننزندگ ن.ناستنالزمنوینتکفلنتحتنافرادننوننمدیوننرص 

ننبراینوینتکفلنتحتنافرادننوننمدیونناحتیاجنقدرننبهنموجودننآذوقهنـنج ننکهننمدئر
 
هنآذوقهنعرفا نیمنذخت 

ن.نشودن

ننوننعلیمنابزارننوننکتبنـنندن ن.نننهانآنشأننباننمتناسبنتحقیقنوننعلمنهلانبراینتحقیقائر

ورینمعاشنامرارننبراینکهنناشخاصنسایرننوننکشاورزانننوران،نپیشهنکسبه،ننکارنننابزارننوننوسایلنـنھـ نننهانآنرص 

ن.ناستنالزمنتکفلشاننتحتنافرادننون

نمدیونننیازننموردننتلفننوـ

ننزـ وطنشود،نیمنپرداختنموجرننبهناجارهنعقدننضمنندرننکهننمبلیع  نبدوننبهانناجارهنپرداختناینکهنبرننمسر

ن.ننباشدنناوننشأننازننباالترننوننبودهنمدیونننیازننموردننمستأجرهنعی  ننوننگرددنننحرجنوننعسننموجبنآن

لنچنانچهنـ١تبرصه ننمت   ننشأننونننیازننازننبیشنمدیوننمسکوئ 
 
ندیگرینمالنوننبودهناعسارننحالتندرنناوننعرق

سندرننوینازن ننمشاٌرالیهنونننباشدنندستر لنفروشنبهنحارص  ننمت   نکنندهنناجراننمرجعننظارتنتحتنخودننمسکوئ 

یفاتنرعایتنباننکنندهنناجراننمرجعنوسیلهنبهنبستانکارننتقاضاینبهننباشدننرأی ننتسر نوننرفتهنفروشنبهنقانوئ 

لنقیمتنبرننمازادن ،نمناسبنمت  
 
نبهندینناستیفایناینکهنمگرننشد،نخواهدننمدیونندیوننتأدیهنرصفنعرق

لنمازادننبخشنمنافعنمحلنازنناستیفاننمانندننترینسهلنطریق ننمت   نازننمشایعنسهمنانتقالنیاننمدیوننمسکوئ 

نخواهدنناستیفاننمذکورننطرقنازنندیننصورتناینندرننکهننباشدننپذیرننامکاننبستانکارننیاننثالثنشخصنبهنآن

ن.نشدن

نمسکنناینکهنمانندننباشد،نشدهندیگرینعوضنبهنتبدیلندیننمستثنیاتنقانوننحکمنبهنچنانچهنـ٢تبرصه

ننهاینطرحندرننگرفیر نننقرارنندلیلنبه ،نبی  ننازنناثرنندرننیاننگردد،ننوجهنبهنتبدیلنعمرائ  ننرفیر  نشدهندریافتنعوض 

نرانننخستی  ننموضوعنتهویهنقصدننمدیوننشودننمحرزنناینکهنمگرننپذیراست،نامکاننآننازنندیننوصولنباشد،

ن.نداردن

ی،ناستثناءنبدونناوننازننماندهنجاننبهناموالنکلیهننازنندیوننمدیون،نفوتنصورتندرننـ٣تبرصه نیمناستیفاءنچت  

ن.نشودن

حنبهن۶٣نمادهنـ١٢ ن:نشودننیمناصالحنزیرننشر
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ننبستانکارنندینناستیفاینجهتنکهننرسیمنسندننفاقدننمنقولنمالنبازداشتـنن۶٣ماده
 
ننیاننمعرق نشده،نشناسائ 

ننترصفندرننلکن ن.ناستنممنوعنکند،ننیمنمالکیـتنادعـاینآننبهننسبتنمترصفنونناستنغت 

حنبهن٩٨نمادهنـ١٣ ن:نشودننیمنالحاقنآننتبرصهنیکنونناصالحنزیرننشر

ننمنظورننبهنپروندهنطرفی  ننازننیکنهرننتقاضاینبهنبناننـ٩٨ماده نوثیقه،نموردننیاننشدهنبازداشتناموالنارزیائ 

ونیک،نسیستمنطریقنازننقرعهنصورتنبه(نموردنحسب)ناجراننواحدننیاننثبتنرئیس نکارشناسنننفرننیکنالکتر

ینرسیم ننبهننسبتنمحلنبهنمراجعهنباننکهنننمایدننیمنانتخابندادگستر نوننمتعهدننحضورن.ننمایدنناقدامنارزیائ 

ننهنگامنمتعهدله نمحلنبودننبستهننت  ننونناوننخادمی  ننیاننبستگاننمتعهد،نحضورننعدم.ناستنبالمانعنارزیائ 

ننازننمانعنملک،نبهنورودننازننممانعتنیان نبهنیاننونننشودنندادهنمحلنبهنورودنناجازهنچنانچهنلذان.ننیستنارزیائ 

نبهناخطارننضمننگردد؛ننایجادننمانعنآننانجامندرننوننبماندننمعطلنامرننایننمال،نصاحبنحضورننعدمندلیل

نندرنننماید؛نفراهمنراننبازدیدننزمینهنتاننگرددنننیمنابالغنمالک نرنمأموننونندادستانننمایندهنحضورننبانناینصورتنغت 

وی ننوننمحلندربنبازکردننیاننوننمانعنرفعنبهننسبتنانتظایمننت  ن.نشدننخواهدنناقدامنمحلندرننارزیائ 

ننموردنندرننـنتبرصه نرسیمنکارشناسننبهنامرننارجاعنبهننیازننبهادارنناوراقنبورسندرننشدهنعرضهنسهامنارزیائ 

نطریقنازننبازداشتندستورننصدورننازننپسنوننبودهناعتبارننمناطنمذکورننمرجعنطرفنازنناعالیمنارزشنونننبوده

ننثبت،ناجرای ندریافتنمشمولنوننآمدننخواهدننعملنبهنبهادارنناوراقنبورسنبازارننطریقنازننآننمزایدهنوننارزیائ 

ن.نبودنننخواهدننثبتناجرایندرننمزایدهنحق

حنبهن٩٩نمادهنـ١۴ ن:نشودننیمناصالحنزیرننشر

ننازننپسناستنمکلفنکارشناسنـن٩٩ماده ننمال،نارزیائ  ناجراینادارهنبهنراننخودنننظرننروزنندهنمدتنبهنحداکت 

ننمراتب.نکندننناعالمنثبت ننمجددننکارشنایسنندستمزدننهزینهنذکرننوننکارشناسنننظرننانضمامنبهنارزیائ  نحداکت 

ن.نشودننیمنابالغنطرفی  ننبهنثبتناجراینطرفنازننروزننسهنظرف

حنبهنآننهاینتبرصهنونن١٠١نمادهنـ١۵ ن:نشودننیمناصالحنزیرننشر

ننبهنمخاطبنهرگاهنـ١٠١ماده ضنارزیائ  نننبایدننابالغنتاریــــخنازننروزننپنجنظرفنباشدننمعتر
 
اضنکتبا نراننخودنناعتر

دهنقبضنکردنننپیوستنبان نندرن.نداردننتسلیمناجراءنبهنمجددننکارشنایسنندستمزدننستر نترتیبنبهنکهننصورئر

ننفوقنمقررن اض  نننگردد،نواصلناعتر ن.نشدننخواهدننقطیعنارزیائ 

ضنعهدهنبهنمجدد،نکارشنایسنندستمزدننـنتبرصه ناستنمعتر ضنطرفی  ننچنانچه. ندستمزدننباشند،نمعتر

ن.نبودننخواهدننهاننآننعهدهنبهنبالمناصفه

حنبهن١٠٢نمادهنـ١۶ ن:نشودننیمنالحاقنآننبهنتبرصهنیکنونناصالحنزیرننشر

اضنکارشناسنننظرننبهنچنانچهنـ١٠٢ماده نصورتنبه(نموردنحسب)ناجراننواحدننیاننثبتنرئیسنشود،ناعتر

نهیات.ننمایدننیمنانتخابنرسیمنکارشناسانننبی  ننازننراننکارشنایسنننفرهنسهنهیاتنسیستم،نطریقنازننقرعه

یتننظرن.ننمایدنناعالمنارجاعنتاریــــخنازننروزنن١٠نظرفنراننخودنننظرننبایدننکارشنایس ننموردنندرنناعضانناکت  نارزیائ 

یت،ننظرننحصولنعدمنصورتندرننونناستنقطیع نچنانچه.نبودننخواهدننعملنمالکناعضاءننظرننمیانگی  نناکت 

نثبتنرئیسنازننمستدلننحوننبهنمکلفندنننمایند،ناعالمنراننخودنننظرننمقررننمهلتندرنننتوانندننکارشناسانننهیات

ننمهلتنتقاضایناجراننواحدننیان ننمذکورننمهلتنصورت،ناینندرن.ننمایندننبیشتر ندیگرننروزنندهنمدتنبهنحداکت 

ن.نبودننخواهدننتمدیدننقابل
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ننـنتبرصه ننقطعیتنتاریــــخنازننماهنششنکهنندرصورئر نپروندهنطرفی  ننازننیکنهرننباشد،نگذشتهنناموالنارزیائ 

ننمزایده،نآگیهنانتشارننازننقبلنتاننمیتواندن ندرخواستنکارشنایسننالزحمهنحقنقبضنضمیمهنبهنراننمجددننارزیائ 

ننصورت،ناینندرن.ننمایدن ناجراننواحدننیاننثبتنرئیسنانتخابنبهنرسیمنکارشناساننننفرهنسهنهیاتنبهنارزیائ 

ن.ناستنقطیعننظریهناین.نگرددنننیمنارجاعنسیستمنطریقنازننقرعهنصورتنبه(نموردنحسب)

ضنکهننموردننهرنندرن ناثرننترتیبنویندرخواستنبهننماید،نامتناعنکارشنایسننالزحمهنحقنپرداختنازننمعتر

ننوننشدنننخواهدننداده ن.ناستنعملنمالکنقبیلنارزیائ 

حنبهن١٢٢نمادهنـ١٧ ن:نشودننیمنالحاقنآننبهنتبرصهنیکنونناصالحنزیرننشر

ونییکنهاینروزنامهنازننییکنوننثبتنسازماننھاینآگیهنسایتندرنننوبتنیکندرننمزایدهنآگیهنـ١٢٢ماده ننالکتر

االنتشارن ننسازماننتشخیصنبهنکثت  نوننمزایدهنمحلنوننمالنوقوعنمحلندرننوننتهیهنآننازننایننسخهنوننمنتسر

نروزننتاننسازماننسایتندرننآگیهنانتشارننبی  ننفاصله.نشودننیمنالصاقنمحلناسنادننثبتنادارهناعالناتنتابلون

ننننبایدننمزایده ننوننروزنن١٠نازننکمتر ننسخهنسایت،ندرننمزایدهنآگیهنانتشارننمحضنبه.نباشدننروزنن٢٠نازننبیشتر

ننمزایدهنآگیهنازننای
 
ن.نشودننیمنابالغنمتعهدلهنوننمتعهدننبهناطالعنجهتنرصفا

لهنبهنثبتنسازماننھاینآگیهنسایتندرننآگیهندرجـننتبرصه االنتشارنننروزنامهندرننآگیهنانتشارننمت   نمحیلنکثت 

ن.ناست

حنبهنآننتبرصهنونن١٢۶نمادهنـ١٨ ن:نشودننیمناصالحنزیرننشر

نندرن.نشودننیمنبرگزارنن١٢نتانن٩نساعتنازننجلسهنیکندرننونناستنحضورینمزایدهنـ١٢۶ماده نمالنکهننصورئر

ن نبهنمزایدهنحقنونناالجراننحقندریافتنباننمالننکندننپیداننخریدارننمزایدهنجلسهندرننوثیقهنموردننیاننبازداشتر

ن وعنآننازننمزایدهنکهننقیمتر ن.نشودننیمنواگذارننبستانکارننبهنشودننیمنشر

نبرگزارینصورتجلسهنتنظیمنضمنناجراننادارهنباشد،نداشتهنطلبنبرننمازادننمزایده،نموردننمالنچنانچهـننتبرصه

نمشایعنسهمنواگذارینیاننالتفاوتنبهمانواریزننبهننسبتنماهنیکنظرفنکهننمینمایدننتفهیمنبستانکارننبهنمزایده

اننبه نابالغنوینبهناخطارننیطنمذکورننمراتبنبستانکارننحضورننعدمنصورتندرن.ننمایدنناقدامنطلب،نمت  

اننبهنمشایعنانتقالنقبولنیاننالتفاوتنمابهنپرداختنبهناقدامنبستانکارننچنانچه.نمیگرددن نننماید،نطلبنمت  

ننحقوقناخذننازننپسنمتعهدنندرخواستنبه نعملنبهنبازداشتنرفعنیاننرھننفکنموردننحسبنمازاد،نازنندولتر

ن.نآیدننیم

حنبهن١٣۶نمادهنـ١٩ ن:نشودننیمنالحاقنآننبهنتبرصهنیکنونناصالحنزیرننشر

کتنـ١٣۶ماده دهنحسابنبهنکارشنایسننپایهنمبلغنازنندرصدنندهنپرداختنبهنمنوطنمزایدهندرننشر نوننثبتنستر

نننمایندهنیاننخریدارننحضورن نمبلغنالتفاوتنبهنمانناستنمکلفنمزایدهنبرنده.ناستنمزایدهنجلسهندرنناوننقانوئ 

نندرننونننمایدننتودیعنثبتنصندوقنحسابنبهنمزایدهنتاریــــخنازننروزننپنجنمدتنظرفنراننفروش نکهننصورئر

دهنحسابنبهنراننفروشنماندهنمقرر،نمهلتنظرف دادننقابلنمذکورننمبلغننکند،نواریزننثبتنستر نونننبودهناستر

نتجدیدننمزایدهنوننساقطناعتبارنندرجهنازننفروشنعملیاتنصورت،ناینندرن.نشدننخواهدننواریزننخزانهنحسابنبه

ن.نگرددنننیم
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نندرنننسیهنبهنمالنفروشنـنتبرصه ننت  ننمدیوننوننقبولنرانننسیهنبهنفروشنمتعهدلهننٌکهنناستنجایزننصورئر

ننراننمازادن
 
نوصولنمسئولنخودننصورت،ندوننهرنندرن.ننمایندننقبولنرانننسیهنمازادننبهننسبتنیاننونندریافتننقدا

ننمزایده،نحقنوننبودننخواهندن
 
ن.ننشودننیمندریافتننقدا

حنبهنآننتبرصهنونن١٨٣نمادهنـ٢٠ ن:نشودننیمناصالحنزیرننشر

نواقعنمحلنآنندرننچکنکنندهننصادرننحسابنطرفنبانکنکهننمحیلنازننچکناجرایندرخواستنـ١٨٣ماده

نتقاضانامهناستنمکلفنبستانکارنناجرائیه،نصدورننبرای.نآیدننیمنعملنبهنمتعهدلهناقامتنمحلنیاننشده

ننونناصلنچنی  ننهمنونناجرائیهنصدورننمخصوص ننآگیهنوننچکنمصدقنفتوکتر خانهنبهنراننآننبرگشتر ندفتر

خانه.ننمایدننارائهناجرائیهنپذیرشنمسئولنرسیمناسنادن (نشدناجراننپذیرش)نمهرننبهنممهورننراننچکناصلندفتر

دننبستانکارننبهنراننآننونننموده ن.ننمایدننیمنمستر

ننبانکهاینشعبنازننصادرهنهاینچکناجرایندرخواستنـ١تبرصه خانهندرننکشورنننازننخارجنایرائ  نهایندفتر

ن.نآمدننخواهندننعملنبهنگردد،ننیمنمعی  ننثبتنسازمانننامهنشیوهندرننکهننتهراننرسیمناسنادن

نثبتنادارهنازننراننالزمنگوایهننانرصاف،ناعالمنضمننتواندننیمنچکندارندهناجرائیهنصدورننازننپسنـ٢تبرصه

نپروندهنوننوصولنمقرراتنبرابرنناالجراءنحقنباشد،نشدهنابالغناجرائیهناگرننصورت،ناینندرن.ننمایدنندرخواست

ن.نگرددنننیمنمختومه

 

 . رسید  قضائیه قوه رئیس تصویب به ۶/ ١٣٩٨/١٢ تاری    خ در  ماده بیست در  اصالحیه این     

    قضاییه قوه ییسر                                                                                            

 ریییس ابراهیم ید س                                                                                          


