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سامانة جامع اطالعرسانی ناشران (كدال)

تاریخچه
طب��ق م��ادة  2قانون بازار اوراق بهادار جمهوریاس�لامی ای��ران (مصوبآذرماه
" ،)1384س��ازمان بورس و اوراق بهادار" جهت حمایت از حقوق س��رمایهگذاران
و با هدف س��اماندهی ،حفظ و توسعة بازار شفاف ،منصفانه و کارای اوراق بهادار و
بهمنظور نظارت بر حسن اجرای قانون ،تشکیل شده است .بر اساس مادة  7همین
قانون ،اتخاذ تدابیر الزم برای پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نیز
نظارت بر افشای اطالعات مهم توسط شرکتهای ثبتشده نزد "سازمان" برعهدة
هیئت مدیرة این سازمان است.
در همین راس��تا و بهمنظور افزایش ش��فافیت اطالعات در بازار سرمایه و کاهش
فاصل��ۀ زمان��ی بین تهیۀ اطالعات تا انع��کاس آن به عموم ،ایجاد س��امانۀ جامع
اطالعرس��انی ناش��ران از آبانماه  1385در دس��تور کار س��ازمان قرار گرفت .از
جمله اقداماتی که در گذش��ته برای مکانیزه کردن ارسال اطالعات صورت گرفته،
بخش��نامۀ ش��مارۀ  170/26832مورخ  81/11/28اس��ت که ط��ی آن فرمهای
اطالعرس��انی (در قالب اکسل) به تفکیک صنعت ،برای کلیۀ شرکتها ارسال شد
و از آن پس ،دریافت فایل اکس��ل اطالعات بههمراه نس��خۀ کاغذی آن پیگیری
گردید .متعاقباً بر اس��اس بخشنامۀ ش��مارۀ  170/25322مورخ ،83/05/05مقرر
شد که اطالعیههای مربوط به صورتهای مالی میاندورهای و پرتفوی  20شرکت
برتر از نظر وضعیت اطالعرسانی ،توسط شرکتهای مزبور تهیه و از طریق پست
الکترونیک به س��ازمان ارسال ش��ود و این اطالعات به طور مستقیم و با سربرگ
شرکت به بازار منعکسگردد .در سال  1385با توجه به افزایش حجم اطالعیههای
ناش��ران اوراق بهادار و لزوم افزایش سرعت و دقت در انعکاس اطالعات ،بازنگری
در ش��یوۀ دریافت ،افش��ا و نظارت بر اطالعات از آبانماه در دس��تور کار سازمان
قرار گرفت .مطالعات الزم در این زمینه در سیس��تمهای س��ایر کش��ورها مانند
آمریکا ،مالزی و  ...انجام شد و سپس سامانه جامع اطالعرسانی ناشران به نشانی
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 WWW.CODAL.IRبرای الکترونیکیکردن فرایند جمعآوری ،بررس��ی و انتشار
اطالعات تمامی شرکتهای ثبت شده نزد سازمان و سایر اشخاصی که طبق قانون
بازار اوراق بهادار ملزم به گزارش اطالعات خود هستند ،بهوجود آمد.
پس از طراحی سیس��تم و انجام دادن تس��تهای الزم در داخل س��ازمان ،اولین
جلسه کارگاه آموزشی این سامانه در ابتدای آبان ماه  86برگزار شد .کار با سامانه
توس��ط شرکتها ابتدا با  14ش��رکت پذیرفته ش��ده در بورس آغاز شد .متعاقباً
آموزش سایر شرکتها به تدریج انجام شد و تعدادی از شرکتها به طور داوطلبانه
به ارس��ال اطالعات در این سیس��تم اقدام کردند؛ به گونهای که تا ابتدای مهرماه
س��ال  87حدود  240اطالعیه از طریق این سیس��تم به بازار منعکس شد .ارسال
اطالعات از طریق این سیستم از ابتدای مهرماه برای شرکتهای بازار اول الزامی
ش��د و همزمان ،آموزش سایر شرکتها ادامه یافت .با توجه به اتمام آموزش کلیه
شرکتها تا پایان آذرماه  ،87سایر شرکتها نیز اقدام به ارسال اطالعات از طریق
این سیستم کردند؛ به گونهای که عالوه بر ارسال اطالعات توسط شرکتهای بازار
اول ،تا پایان سال  87بیش از  90شرکت بازار دوم به طور اختیاری اطالعات خود
را از طریق این سیس��تم فرستادند .در نهایت ،از ابتدای سال  88ارسال اطالعات
تمام شرکتها از طریق این سامانه الزامی شد.
در ف��از بعدی پ��روژه ،فراهم کردن امکان ارس��ال الکترونیکی اطالعات توس��ط
«مؤسس��ات حسابرسی معتمد س��ازمان بورس» در دستور کار قرار گرفت و پس
از پیادهسازی زیرساختها و فرمهای مورد نیاز و برگزاری جلسات آموزشی برای
کلیة موسس��ات حسابرسی معتمد سازمان ،از مهر ماه  1389اطالعات موسسات
حسابرسی معتمد نیز از طریق سامانة مزبور ارسال میگردد .در سال  ،1390امكان
تكميل و ارسال فرمهاي موضوع دستورالعمل اجرايي نحوه گزارشدهي دارندگان
اطالعات نهاني از طريق سامانه كدال فراهم شد.
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لزوم ایجاد سامانة جامع اطالعرسانی ناشران
همانگونه که در قانون بازار اوراق بهادار تصریح ش��ده اس��ت ،ساماندهی ،حفظ و
توس��ع ة بازار شفاف ،منصفانه و کارای اوراق بهادار مهمترین هدف سازمان بورس
و اوراق بهادار اس��ت .با توجه به اینکه افزایش کارایی و ش��فافیت در بازار سرمایه
و حمایت از حقوق س��رمایهگذاران ،مستلزم شفافیت در دو حوزة اصلی معامالت
و اطالعات اس��ت ،و با عنایت به توسعة روزافزون بازار ،افزایش تعداد شرکتهای
ثبت ش��ده نزد س��ازمان و افزایش حجم اطالعات ارسالی ناش��ران اوراق بهادار و
لزوم افزایش س��رعت و دقت در انعکاس این اطالعات ،بازنگری در شیوه دریافت،
اعتبارسنجی ،طبقهبندی ،انتشار و نظارت بر فرایند افشای اطالعات ضرورت داشته
و سامانه جامع اطالعرسانی ناشران به این منظور به وجود آمده است.
اهداف ایجاد سامانة جامع اطالعرسانی ناشران
س��امانة جامع اطالعرسانی ناشران جهت بهبود فرایند گردآوري ،بررسی و افشاي
اطالعات طراحی شده است .اهداف اصلي كه از راهاندازی و بهکارگیری این سامانه
عبارتاند از:
ايجادس��ازوکارهاي بهينهومناسب گزارشگيري و گزارشگری مبتنيبر
ن بازار سرمايه
ت فعاال 
اصولجهاني جه 
افزایش ش��فافیت اطالعاتی ازطری��ق کاهش دورۀزمانی تهیه تا انتش��ار
اطالعات و افزایش دقت در محاسبات و کنترلها
فراهم آوردن امكان نظارت مؤثرتر بر نحوة ارائه و افشاي اطالعات
ایجاد ساز و کاری مناسب جهت تسهیل فرایند تهیه و افشای اطالعات
ایجاد خروجی استاندارد  XBRLجهت ذخیرهسازی و انتقال اطالعات به
نرمافزارهای دیگر
امکان تحلیل بیشتر دادهها و تصمیمگیری سریعتر
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فراهم آوردن امكان دسترسی آسان استفادهکنندگان به اطالعيهها
کاهش هزینههای تهیه و ارسال اطالعات توسط ناشران
افزایش هماهنگی واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی و ارتقای سطح
اطالعرسانی
یکپارچهسازی کلیة اطالعات درون سازمانی در جهت تسریع و شفافسازی
انتشار اطالعات.
فرایندهای اصلی سامانه
سامانه جامع اطالعرسانی ناشران سامانهای مستقل دارای برنامهها و سختافزارهای
خاص خود است.
فرایندهای اصلی سامانه عبارتاند از:
آمادهسازی و ثبت گزارشها به وسیلة ناشران (کلیه شرکتهای ثبت شده
نزد سازمان ،اعم از پذیرفته شده در بورس و غیربورسی) ،مؤسسات حسابرسی
معتمد بورس و دارندگان اطالعات نهانی
اعمال خودکار کنترلهای از پیش تعیین شده ،از طریق سامانه
دریافت و پذیرش گزارشها توسط سامانه
ذخیره و بازیابی گزارشهای دریافتی
نظارت موثر بر افشای اطالعات توسط سازمان
انتشار عمومی اطالعات
اس��تخراج گزارشهای متنوع از اطالعات ارسالی توسط عموم و ناشران و
کارشناسان سازمان.
کاربران سامانه
کاربران این سامانه در خارج از سازمان عبارتاند از:
شرکتهای ثبت شده نزد سازمان
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حسابرسان معتمد سازمان
دارندگان اطالعات نهانی
سرمایهگذاران و کاربران عمومی.
در داخل سازمان نیز واحدهای نظارتی مختلف از جمله نظارت بر ناشران بورسی،
نظارت بر ناش��ران غیربورس��ی ،امور حسابرس��ی و گزارش��گری مالی ،نظارت بر
بورسه��ا ،نظارت بر بازار اولیه و  ...حس��ب وظایف نظارتی به بخشهای مربوطه
دسترسی دارند.
تکمیل و ارسال گزارشها و صورتهای مالی توسط ناشران
در سامانه کدال هر شرکت (مدیرمالی و مدیرعامل) به طور مستقیم به سیستم
دسترس��ی دارد و اطالعیه را تهیه و به س��ازمان ارسال میکند .به این منظور،
هر کاربر برای ورود به ش��بکة کدال بر روی گزینة "ورود کاربران به سیس��تم"
کلیک میکند.

سپس ،در صفحة جدیدی که ارائه میشود ،نام کاربری و کلمة عبور را وارد میکند
و با امضای دیجیتال وارد کارتابل شخصی خود میشود .و اطالعات و گزارشها را
تکمیل و تأیید میکند و به سازمان بورس میفرستد.
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در طراحی این سیس��تم سعی ش��ده است که اطالعات تا حد امکان فقط یک بار
وارد سیس��تم شوند و از ورود مکرر دادههای یکسان در فرمهای متعدد خودداری
شود؛ مث ً
ال در تهیة صورتهای مالی ،شرکت صرفاً باید اقالم سال جاری را در فرم
تکمیل کند و ارقام مقایسهای س��ال قبل به صورت خودکار از اطالعیههای سال
قبل ،توسط سیستم در فرم تکمیل میشود .البته در صورتی که تعدیالت سنواتی
وجود داشته باشد ،امکان انجام دادن اصالحات وجود دارد.
به عالوه ،برای کاهش خطاها و تناقضات احتمالی در اطالعات موجود در اطالعیه،
محاسبات و کنترلهای خودکاری در سیستم پیشبینی شده است که در مرحلة
تهیة اطالعیه ،موارد اشتباه را به شرکت گوشزد میکند و تا زمانی که اشتباهات
و تناقضات رفع نش��وند ،سیستم اجازة ارس��ال اطالعیه را نمیدهد یا اگر تکمیل
بخشهایی از فرم الزامی باشد ،مانند پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود ،تا
زمان عدم تکمیل آن بخشها امکان ارس��ال اطالعات وجود ندارد .این موضوع از
بسیاری دوبارهکاریها کاسته و مشکل ارسال اطالعات ناقص را رفع کرده است.
از آنجا که برای ورود به سیستم و تکمیل و ارسال اطالعات از طریق سامانة کدال،
صرفاً باید اینترنت پرسرعت و توکن (امضای دیجیتال) در اختیار کاربر باشد ،لذا
کاربران میتوانند با همراه داشتن امضای دیجیتال شخصی خود از هر مکانی که
به اینترنت دسترسی داشته باشند ،وارد سامانه شوند و اطالعات مربوطه را تکمیل،
کنترل یا ارس��ال کنند .این امکانات سبب افزایش سرعت تهیه و افشای عمومی
اطالعات شده است.
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در این سامانه اطالعات شرکتها به جای اینکه به صورت فایل ضمیمه دریافت
ش��ود ،در فرمهای از پیش تعریف ش��ده در س��امانه ،تکمیل میشود .این امر
قابلیت جس��تجو بر حس��ب هر یک از اقالم صورتهای مالی مث ً
ال فروش ،سود
و  ...را ایج��اد میکن��د .در حالی که در صورت دریاف��ت اطالعات در فایلهای
ضمیمه ،چنین امکانی وجود ندارد .ضمن اینکه خروجی هر اطالعیه به صورت
 xmlنیز در س��ایت قرار داده میش��ود .موارد یاد شده نه تنها تحلیل اطالعات
توس��ط سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی را تس��هیل میکند بلکه شرایطی را
فراه��م میآورد که س��رمایهگذاران نیز از طریق یک سیس��تم متمرکز به کلیه
اطالعات شرکت و شرکتهای تابعه آن دسترسی داشته باشند.
به منظور کاهش زمان انتشار اطالعات ،از مهرماه  89به شرکتها این امکان داده شد
که برخی از اطالعیههای خود را به طور مستقیم از طریق سامانة کدال منتشر کنند.
به عبارت دیگر ،به محض امضای اینگونه اطالعات توسط مدیر شرکت و ارسال آن،
اطالعات مذکور به طور خودکار و بدون وقفه در سامانة کدال انتشار عمومی میشود .این
اطالعیهها شامل صورت وضعیت پرتفوی ،گزارش فعالیت هیئتمدیره ،معرفی یا تغییر
اعضای هیئت مدیره ،زمانبندی پرداخت سود سهام ،آگهی دعوت به مجامع عمومی
عادی و فوقالعاده ،زمان تشکیل جلسة هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ،مهلت
استفاده از حق تقدم خرید سهام و تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده است .با اجرای
اقدامات یاد شده ،سرعت انتشار عمومی اطالعات افزایش یافته است.
ارسال گزارشهای حسابرسان از طریق سامانه
با توجه به اجرای موفق فاز اول پروژه کدال ،در فاز بعدی پروژه ،فراهم کردن امکان
ارسال الکترونیکی اطالعات توسط «مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس»
در دس��تور کار قرار گرفت .به دنبال پیادهسازی زیرساختها و فرمهای مورد نیاز
و برگزاری جلس��ات آموزش��ی برای کلیة موسسات حسابرسی معتمد سازمان ،از
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مهرماه  1389اطالعات مؤسس��ات حسابرس��ی معتمد نیز از طریق سامانة کدال
ارسال میشود .با اجرای این فاز از پروژة بزرگ کدال ،برقراری ارتباط الکترونیکی
بین «ناشران»« ،حسابرسان معتمد» و «سازمان بورس» جهت ارسال اطالعات از
طریق یک سامانة یکپارچه فراهم شده است .به عبارت دیگر ،شرکتهای بورسی
گزارشها و صورتهای مالی را که باید حسابرس��ی شوند ،از طریق سامانة کدال
به مؤسسات حسابرسی معتمد ارسال میکنند و اظهارنظر حسابرسان معتمد نیز
از طریق این س��امانه ،ارسال و س��پس برای عموم منتشر میشود .این امر سبب
تس��هیل و تسریع در ارسال اطالعات ناشران و حسابرسان معتمد و نیز دسترسی
سریعتر س��رمایهگذاران به اطالعات مورد نیاز شده است .بدین ترتیب ،اطالعات
مؤسس��ات حسابرس��ی اعم از اطالعات مربوط به وضعیت موسسه حسابرسی یا
اظهارنظر حس��ابرس در خصوص گزارشها و صورتهای مالی شرکتها از طریق
س��امانة کدال برای سازمان ارسال میشود .ضمن اینکه طراحی سامانه در بخش
درج اظهارنظر حسابرس به گونهای است که بندهای گزارش حسابرس ،به تفکیک
درج میشود تا امکان گزارشگیری از بندهای گزارشهای حسابرسی فراهم آید.
نمونهایاز گزارش حسابرسمنتشره در نمایة زیر ارائه شدهاست:
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تأمین امنیت ارسال الکترونیکی اطالعات
تأمی��ن امنیت یکی از موضوعات کلیدی در کلیه س��امانههای مبتنی بر فناوری
اطالعات است .استفاده از  sslو پروتکل  httpsبرای رمزگذاری کلیة اطالعات رد
و بدل ش��ده میان کاربر و وب سرور ،استفاده از نام کاربری و کلمة عبور به همراه
امضای دیجیتال برای احراز هویت کاربر جهت ورود به سیس��تم ،از جمله سطوح
امنیتی به کار رفته در س��امانة کدال اس��ت .عالوه بر این موارد ،از سطوح امنیتی
متعددی برای ایمنسازی شبکه استفاده شده است.
به عبارت دیگر ،س��ازمان همزمان با ارتقا و توس��عه سامانه کدال ،پیادهسازی امضای
دیجیتال را نیز در جهت افزایش امنیت انتقال اطالعات و قابلیت اس��تناد آن از نظر
حقوقی پیگیری نمود .پس از فراهم شدن مقدمات قانونی مورد نیاز و تصویب آییننامه
اجرایی قانون تجارت الکترونیک در شهریور  ،86کارگروه تخصصی در سازمان بورس
تشکیل شد و اقدامات مورد نیاز برای پیادهسازی امضای دیجیتال در سامانة کدال انجام
گرفت .پس از مجهز کردن سامانة کدال به امضای دیجیتال و ارزیابیهای صورت گرفته
از سوی مراجع ذیصالح ،تأییدیة مربوط به پیادهسازی امضای دیجیتال در این سامانه
به سازمان بورس ارائه شد و از دی ماه  ،88کلیة اطالعات ناشران با امضای دیجیتال
مدیران آنها از طریق سامانة کدال ارسال میگردد.
بر این اساس ،برای تمام مدیران مالی ،مدیران عامل و حسابرسان ،امضای دیجیتال  -که
روی یک توکن  Tokenقرار دارد  -صادر شده است و هر یک از آنها با امضای دیجیتال
شخصی خود طبق آییننامه اجرایی قانون تجارت الکترونیک به امضا و ارسال اطالعات
اقدام میکنند .به این ترتیب ،با پیادهسازی امضای دیجیتال در سیستم کدال ،اطالعات
ارسالی از طریق این سامانه ،به تنهایی قابلیت استناد خواهد داشت.
توکن ،یک اسم عام برای نامگذاری ابزار سختافزاری رمزنگاری ،از قبیل کارتهای
هوش��مند ( )smart cardsاس��ت که رمز عبورها یا گواهیهای دیجتال بر روی
آنها ذخیره میش��ود .توکنهای کدال از نوع توکنهای  USBهستند که گواهی
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دیجیتال کاربر به همراه امضای دیجیتال او ،بر روی آنها ذخیره شده است (تصویر
این توکنها را در نمایة زیر میبینید).

امکانات عمومی سامانه
 -جستجوی اطالعیهها بر حسب فیلدهای مختلف
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 ارائة مفروضات و اطالعات تفصیلی مبنای اطالعیههااطالعیة پیشبینی درآمد هر سهم
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برخی دیگر از انواع اطالعیههای منتشر شده به شرح زیر است:
اطالعی ة صورت وضعیت پرتفوی شرکتهای سرمایهگذاری به صورت ماهانه
صورتهای مالی  6ماهه و سالیانة حسابرسی شده
خالص��ة تصمیم��ات مجمع عمومی عادی س��االنه /عادی به ط��ور فوقالعاده/
فوقالعاده
اطالعی��ة دع��وت به مجامع عمومی (عادی س��االنه/عادی به ط��ور فوقالعاده/
فوقالعاده)
اطالعیة مهلت پذیرهنویسی/تمدید مهلت پذیرهنویسی
اطالعیة تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره و س��ایر تغییرات در مشخصات
شرکت
اطالعیة گزارش فعالیت هیئت مدیره
اطالعیة صورتهای مالی و صورت وضعیت پرتفوی شرکتهای خارج از بورس
اطالعیههای توضیحی (ش��رکت در صورتی که بخواه��د موضوعی را به اطالع
س��هامداران برس��اند و س��ازمان برای آن فرمت و چارچوب خاصی را ارائه نکرده
باشد).
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برنامههای آتی
پیادهس��ازی روالها و فرمهای مربوط به افش��ای اطالعات در حوزه بازار اولیه،
شامل فرمهای بیانیة ثبت و افزایش سرمایه از جمله اقدامات آتی برای توسعه
سامانه کدال است .تکمیل سرویس گزارشساز پویا ()Report Generator
جهت تجزیه و ترکیب اطالعات و تهیة گزارشهای متنوع از گزارشها و جداول
موجود در پایگاه داده ،تهیة خروجی اطالعیههای و گزارشها به صورت XBRL
و فراه��م کردن امکان دریافت اطالعات به صورت  XBRLنیز از برنامههای در
دست اقدام در این زمینه است.
انعکاس اطالعات به زبان گزارشگری تجاری توسعهپذیر XBRL
در س��الهای اخیر بسیاری از بورسهای جهان ،اقدام به استفاده از  XBRLیا
زبان گزارشگری تجاری توس��عهپذیر برای انتقال الکترونیکی اطالعات ناشران
اوراق بهادار کردهاند XBRL .زبانی الکترونیکی و اس��تاندارد برای گزارشگری
مالی اس��ت که امکان مبادلة خودکار اطالعات مالی بین سیس��تمهای مختلف
و اس��تخراج گزارشهای متنوع را فراهم میکند .با توجه به ویژگیها و مزایای
استفاده از زبان  XBRLشامل فراهم کردن امکان تهیة انواع گزارشهای مالی
برای مراجع عمومی و قانونی و تهیة گزارشهای حس��ابداری مدیریت ،افزایش
ش��فافیت و دقت دادههای مالی ،آس��انتر کردن تجزی��ه و تحلیل صورتهای
مالی و افزایش سرعت در اطالعرسانی و بهنگام بودن اطالعات ،سازمان بورس
در نظر دارد زبان گزارش��گری  XBRLرا در س��امانة کدال پیادهسازی کند؛ به
گونهای که اطالعیههای ش��رکتها عالوه بر خروجی  PDFو اکسل ،به صورت
خروجی XBRLنیز ارائه ش��وند .عالوه بر این ،سامانه به گونهای ارتقا یابد که
امکان دریافت گزارشها و اطالعات شرکتها در قالب  XBRLفراهم باشد.
برای تحقق اهداف یاد شده ،سازمان مطالعات الزم را انجام داده است .همچنین
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واژهنامة ( )Taxonomyصورتهای مالی اساس��ی شرکتهای تولیدی تهیه
شده و اقدامات فنی مورد نیاز در حال اجرا است .در این رابطه ،عالوه بر ایجاد
هماهنگیهای الزم با س��ازمان بینالمللی  XBRLو همچنین تهیة تکسونومی
برای صورتهای مالی س��ایر صنایع و پیادهسازی آنها در سامانه ،سایر اقدامات
الزم مانند فرهنگسازی و آموزش ،مشارکت سایر سازمانها و نهادهای حرفهای
و همچنین تعامل مناس��ب ش��رکتهای تهیهکنندة نرمافزارهای حسابداری از
جمله موارد ضروری جهت پیادهسازی و اجرای موفق پروژة مذکور است.

