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 حوزة اقتصاد دیجیتال  نوپا و فعال در یها شرکتسهام  رشیپذ  ضوابط و شرایط اختصاصی

  1/10/1386، مصوب  "پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران  دستورالعمل   "هفتم  پیوست"عنوان  ضوابط زیر به  

پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران مصوب  دستورالعمل    "پیوست اول"اصالحات بعدی آن و  و  

 : سازمان بورس و اوراق بهادار رسید ۀت مدیرئبه تصویب هی آن ی بعداصالحات  و 25/01/1388

ا  تال یجی نوپا و فعال در حوزۀ اقتصاد د  های شرکت  -1  هماد از  بر  ی که  در صورت   شوند،ی م   ده ینام  "ی متقاض"پس  ن ی که 

شرایط زیر باشند،  شرط از    دو حداقل  ی  دارا  ، نظر یا تأیید کارگروه ساماندهی مراکز نوآوری و رویدادهای کارآفرینی  اساس

  باید   مقررات،  و   نیقوان  ر یسا و   دستورالعمل   در  مقرر  طی فرابورس، عالوه بر شرا  /بورس   ی هابرای پذیرش در هر یك از بازار 

 . باشند زین پیوست   نیا  در   مقرر ی اختصاص شرایط  واجد

 متقاضیانی که کسب و کار داده محور بر بستر اینترنت دارند. الف(

 های ایشان از نوع نامشهود باشد. درصد از دارایی  30متقاضیانی که بیش از ب( 

 متقاضیانی که کسب و کار ایشان کاربر پایه باشد. ج( 

  شرحی از کسب هیئت مدیره، مبنی بر    یاعضا طرح کسب و کار تأیید شده توسط  و    دنامهیام  ، رشیپذ   یمتقاض   -2  هماد

های گذشته )پنج سال گذشته یا از ابتدای فعالیت  سال  یدر ط  (یسودآور   و)فروش    شرکتعملكرد    حی تشر  ، هاوکار و فعالیت

  گذاران هیماسر  ،یآت   توسعه  ی هاطرح  ،شرکت  فعالیت   و تداوم  انداز روشنی از سودآوری چشمشرکت هرکدام کمتر باشد(،  

در    ینماد معامالت   درج پس از    اسناد   ن ی. ا د ینما یم   ارائهفرابورس  /بورسجریانات نقدی ورودی و خروجی و ... به    ،ی خارج

   .ابد یی های ثبت شده نزد سازمان انتشار مسامانه رسمی افشای اطالعات شرکت

  ئت یه  صیتشخ  به  شرکت  سهام  ازنیمی    بیش از  قیتوثبه    نسبت   ه،یاز عرضه اول  شیپ  است  موظف  رشیپذ  یمتقاض -3ه  ماد

اوراق بهادار   یمرکز یگذار سپرده  شرکت نزد، سایر سهامداران  عمده و در صورت لزومسهامداران  کلیه ، متعلق به رشی پذ

به    ی بند یپا   ی به عنوان ضمانت اجرا  ق ی وثا  ن یا  . د ینما  اقدام  فرابورس /بورسبه نفع    وکالت فروش  اعطای   با   وجوه   ه یو تسو 

 خواهد بود. موضوع این مقررات  تعهدات 

 اقدام نماید.  فوق هیئت پذیرش موظف است نسبت به تعیین حداکثر زمان توثیق سهام  -1 هتبصر

  باشد،   داشته   ضرورت   سهام  ق یتوث  تداوم  رش، ی پذ  ئت یه  صی تشخ  به  که  ی ط یشرا  بروز   ا ی  سكیر  وجود   صورت   در   - 2ه  تبصر

  به   د یبا   موضوع   ن ی ا.  دی اقدام نما  ه، یاول   زمان   مدت   ان یپا   از   پس سازمان    د یی با تأ  ق یتوث  تداوم  به   نسبت   تواندی م   رش یپذ   ئتیه

 .  شود اعالم شرکت  به قی توث تداوم زمان حداکثر نیی تع با  و قی توث تداوم لیدل  ۀائار با همراه  مكتوب صورت 

  ی انقضا   از   پس  است  موظف  فرابورس  /بورس  سهام،  ق یتوث  تداوم  به موضوع  رش یپذ  ئتیه  ورود  عدم  صورت  در  -3  ه تبصر

  شرکت   به  سهام  ق یتوث  رفع  درخواست ارسال  به  نسبتو پس از اخذ نظر آن هیئت،    رش یپذ ئتیه توسط  شده  نییتع  مدت

 . دی نما اقدام  وجوه ه یتسو و بهادار اوراق ی مرکز ی گذارسپرده 



  21/02/1401هیئت مدیره سازمان مورخ   795صورتجلسۀ  6پیوست بند 

2 
 

مرجع  از  ر ینسبت به استعالم موارد ز  رش، ی پذ ئت یدر ه  رشیفرابورس موظف است قبل از طرح موضوع پذ / بورس-4ه ماد

 : دی نما اقدامدر ماده یك   مذکور

 شرکت؛  درصد  1با مالكیت بیش از   و سهامداران، مدیرعامل تأییدیه صالحیت اعضای هیئت مدیرهالف( 

 ؛ یینها نفعی ذ یی شناسا و  یسهامدار ه یل سه  تا رش ی پذ  یمتقاض   یسهامدارمالكیت  ت یوضعب( 

 یی پولشو  به مربوط  مباحث و شرکت  یۀسرما  ی پول  منشأ یی شناساج( 

 از طریق سامانه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان  ان ی بن دانش  عنوان مجوز د( 

فرابورس، نسبت به تشریح تمهیدات و    بورس/ متقاضی پذیرش موظف است در ارائۀ طرح کسب و کار خود به    -1  هتبصر

 های عملیاتی اقدام کند. اقدامات لزم شرکت برای حفاظت از اطالعات کاربران سامانه

  خصوص   در  استعالم  انجام  به  نسبت  رش،ی پذ  ئتیدر ه  رشی از طرح موضوع پذ  قبل  است  موظفپذیرش    متقاضی  -2  هتبصر

 . دی نما اقدام و ارائه مستندات آن رقابت  یمل  مرکز  از  انحصار منع و رقابت به مربوط  مقررات و  نیقوان تیرعا

  ذیل به شرح  و ارائه مستندات    طی منوط به احراز شرا  رش،یپذ  ئتیدر ه  رشیپذ  ی متقاض  رشیدرخواست پذ  طرح  -5  هماد

 :است

  از   را  خود  حسابرس   درخواست،  ۀارائ  از   قبل   مالی  سال   و  ی گزارشگر  دوره  آخرین  و   پذیرش  درخواست  ۀارائ  زمان   در  الف(

   .باشد نموده انتخاب هستند،  الف رتبه  یدارا  که بهادار  اوراق  و بورس  سازمان معتمد  حسابرسان میان

  تیقابل  رشی پذ  درخواست  ارائه  از  قبل به تشخیص بورس / فرابورس  که    یشرکت   تیحاکم  دستورالعمل  الزامات  از   یبخش  ب(

 . باشد نموده ت یرعا را  دارد اجرا

از سهام سهامداران شرکت به نسایر  و    عمده  سهامداران مدیران،  کتبی  تعهدنامه    ج(   حوی که دارندگان حداقل دو سوم 

 مبنی بر موضوعات زیر اخذ و ارائه شده باشد: شرکت را شامل شوند، 

   ؛ایران فرابورس  و  تهران بهادار  اوراق  بورس  در   شده پذیرفته  هایشرکت  ی شرکت تیحاکم دستورالعمل  الزامات  تیرعا .1

   ؛شرکت در   شانیا تملك تحت  سهام درخصوص   یگر ید  به / از وکالت  ای  تصرف  و دخل  ار یاخت ا ی ی واگذار عدم .2

   ؛ رشیپذ   یمتقاض  شرکت از خروج از  بعد  سال  سه تا و  همزمان صورت  به مشابه شرکت در اشتغال  ا ی و  سی تأس عدم .3

 ؛ بود  خواهد از محل سلب حق تقدم  هیسرما  شی افزا روش  به هیاول عرضه  انجام .4

 . های عملیاتی شرکتاطالعات کاربران سامانهها و رعایت مداوم الزامات حفاظت از داده  .5

 .نامساعد نباشد وستی پ ن یا  چهار ماده موضوعنظر مراجع ذیصالح پاسخ و   د(

 حسب نوع فعالیت متقاضی، مستندات زیر ارائه شده باشد: هـ(

   افتا؛ ی راهبرد تیر یمد  د ییشرکت، صادره از مراکز مورد تا یرساختها ی ها و زسامانه  یت یامن ی ابیآزمون و ارز   یگواه  .1

   ؛ یمورد استفاده شرکت در سطوح مختلف فن ی ها س یسامانه ها و سرو ی سازامن  مستندات .2

 ؛ مشخص ف یاطالعات با شرح وظا تیمثبت استخدام مسئول امن مستندات .3

 ؛افتا ی راهبرد ت یریمد  د ییتا مورد مراکز از صادره  شرکت استفاده  مورد ی افزارها نرم تیفی ک یگواه  .4

 ؛ رانیاطالعات ا  یسالمت و احراز اصالت نرم افزار از سازمان فناور یگواه  .5
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 ؛ رانیا اطالعات  یفناور سازمان  از افزارنرم ی فن هید ییتا .6

 ؛ یاسالم  ارشاد  و  فرهنگ وزارت  از  افزارها نرم از  ی معنو و ی ماد ی برداربهره حق  و  اجرا عرضه،  نشر، حق یگواه  .7

های مرتبط را  صرفاً تاییدیه موظفند  متقاضیان ارائه دهنده خدمات میزبانی )هاستینگ( و مرکز داده )دیتاسنتر(،  -1ه تبصر 

،  1  شماره   هایو نیاز به ارائه مستندات موضوع جزء   نمودهاز سازمان فناوری اطالعات و سازمان پدافند غیرعامل اخذ و ارائه  

 . ستندنیاین ماده  ( هبند ) 7و  6،  5،  4، 2

 . است 3ۀ مادمشمول ضمانت اجرای پیش بینی شده در  ( این ماده جات موضوع بند )تعهد نقض -2 هتبصر

  ی ابیارزش   گزارش   ۀارائ  به  نسبت  ه،یاول  ۀعرض  از   قبل   و  رش ی پذ  مجوز   اخذ   از  پس   است  موظف   رش ی پذ  ی متقاض-6ماده  

  از  ماده موظف است  نیموضوع ا  ی. نهادمال د یاقدام نما  سازمان  از  مرتبط   مجوز   یدارا  یمال  نهاد   ك ی  توسط  صادره  ،شرکت

  ۀ خانواد  مشاوران  و   یرسم   کارشناسان  ، وکال  مرکز  ای  یدادگستر  ی رسم  کارشناسان  کانون  منتخب  ی رسم  کارشناسان  خدمات 

 . د ینما  استفاده هیقضائ قوه

  ی طیشرا   ،تالی جینوپا و فعال در حوزۀ اقتصاد د  هایشرکتبهادار    وراقا  ۀدر عرض  است  موظف  فرابورس  /بورس   -7  هماد

  نامشهود   ی هایی دارا  نسبت  ، رشی پذ  ی متقاض  شده   ی حسابرس  یمال   یهاصورت  ن ی آخر  اساس  برکه    ی تا در صورت  دی نما  نییتب

موضوع دستورالعمل    ط یشرا  واجد  ذاران گه یسرما   بهدرصد باشد، سهام شرکت صرفاً    50با    یمساو   ای از    شتریب  هاییدارا  کل  به

  ن ی که ا  یعرضه شود. در صورت اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران    ۀ اولی  ۀ پذیره نویسی و عرض

 .  استعرضه به عموم   قابلسهام شرکت  رش،یپذ   ئتیه ص یدرصد باشد، به تشخ 50نسبت کمتر از 

  بند   این  موضوع  گذاران واجد شرایطبه سرمایه   شده   های عرضه اولیهبورس می تواند معامالت ثانویه سهام شرکت  :  تبصره

تعیین و  فرابورس    / ت مدیره بورس  ئای توسط هیای نماید. شرایط سرمایه گذاران حرفهگذاران حرفهمحدود به سرمایه   را

 .شوداعالم می

لزم    یهامستندات اتخاذ ساز و کار  ، شرکت  ید یکل  کارکنان و    رانیمد  ی موظف است ضمن معرف  رشیپذ  ی متقاض   -8  ماده

را    کتشر  از  هاآن   استفاده  سوء   ای  خروج  فرض  باشرکت    تی اختالل در تداوم فعال  جادیاز ا  یر یو جلوگ  آنان  نگهداشتجهت  

 . دی نما میتسل رش ی پذ  تئیبه ه

  ك یحداقل   حضور  ، تالیجینوپا و فعال در حوزۀ اقتصاد د   هایشرکت   رش یپذ  موضوع   با   رشیپذ  ئتیه   جلسات   در  -9  ماده

 . است یالزام  فرابورس /بورس  عامل ری مد انتخاب به های یاد شده شرکت تخصصی  حوزه در مستقل  کارشناس

 

 

 


