
  

  :کدال چیست 

این . است سازمان بورس و اوراق بهادار تحت نظارت اوراق بهاداررسانی ناشران سامانه جامع اطالع سرواژه انگلیسی کدال
اندازي شده  راه هاي دیگر جهان رسانی بورس هاي اطالع است که با اقتباس از سامانه الکترونیکی سامانهسامانه در واقع یک

سازمان بورس و اوراق ( 1384آذر  1مصوب  )قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران (2طبق ماده .است
شفاف، منصفانه و کاراي اوراق بهادار دهی، حفظ و توسعه بازار  گذاران و با هدف سامان براي حمایت از حقوق سرمایه) بهادار

گیري از  این قانون، اتخاذ تدابیر الزم براي پیش 7بر اساس ماده . و به منظور نظارت بر حسن اجراي این قانون تشکیل شد
شده نزد سازمان بورس و اوراق  هاي ثبت و نیز نظارت بر افشاي اطالعات مهم توسط شرکت بازار اوراق بهادار وقوع تخلفات در

و در همین راستا و به منظور افزایش شفافیت اطالعات در بازار سرمایه ایران . بهادار بر عهده هیئت مدیره این سازمان است
در  1385از آبان  رسانی ناشران سامانه جامع اطالع کاهش فاصله زمانی بین تهیه اطالعات تا انتشار آن به عموم، ایجاد

  .دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت

سامانه جامع سرانجام، . انجام شد... هاي دیگر کشورها مانند آمریکا، مالزي و ر این راستا، مطالعات الزم در سامانهد
شده نزد  هاي ثبت آوري، بررسی و انتشار اطالعات همه شرکت رسانی ناشران براي الکترونیکی کردن فرایند جمع اطالع

  سازمان و دیگر اشخاصی که طبق قانون بازار اوراق بهادار ملزم به گزارش اطالعات خود هستند به وجود آمد

 ي الزم در داخل سازمان، اولین جلسه کارگاه آموزشی این سامانه در ها و انجام آزمایش کدال سامانه پس از طراحی
 .گزار شد شده در بورس اوراق بهادار تهران بر هاي پذیرفته با حضور مدیران شرکت 1386ابتداي آبان 

  شده در بورس آغاز شد شرکت پذیرفته 14کار با سامانه کدال ابتدا با. 

 ها به طور داوطلبانه به ارسال اطالعات در این  انجام شد و تعدادي از شرکتها به تدریج  متعاقباً آموزش دیگر شرکت
 .اطالعیه از طریق این سامانه به بازار منعکس شد 240حدود  1387اي که تا ابتداي مهر  سامانه اقدام کردند؛ به گونه

  الزامی  بورس اوراق بهادار تهران بازار اول هاي براي شرکت 1387ارسال اطالعات از طریق این سامانه از ابتداي مهر
 .شرکتها نیز ادامه یافتزمان، آموزش دیگر  شد؛ و هم

 ها نیز اقدام به ارسال اطالعات از طریق این  ، دیگر شرکت1387ها تا پایان آذر  با توجه به اتمام آموزش همه شرکت
 90بیش از  1387هاي بازار اول، تا پایان سال  اي که عالوه بر ارسال اطالعات توسط شرکت سامانه کردند؛ به گونه

 .ور اختیاري اطالعات خود را از طریق این سامانه فرستادندنیز به ط بازار دوم شرکت

  ها از طریق این سامانه الزامی شد ارسال اطالعات همه شرکت 1388از ابتداي سال. 

  در فاز بعدي پروژه، فراهم کردن امکان ارسال الکترونیکی اطالعات توسط موسسات حسابرسی معتمد سازمان
هاي مورد نیاز و برگزاري جلسات  ها و فرم سازي زیرساخت پس از پیاده. قرار گرفت بورس و اوراق بهادار در دستور کار

اطالعات این موسسات نیز از  1389موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار از مهر  آموزشی براي همه
 .شود طریق سامانه کدال ارسال می

  دهی دارندگان اطالعات  ضوع دستورالعمل اجرایی نحوه گزارشهاي مو نیز امکان تکمیل و ارسال فرم 1390در سال
 نهانی نیز از طریق سامانه کدال فراهم شد

 


