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چکیده
ــوی  ــی از س ــات عموم ــوب خدم ــه ی مطل ــهیل ارائ ــور تس ــه منظ ــه ب ــی ک ــرکت های دولت ش  
دولت هــا ایجــاد شــده انــد، بــه واســطه ی نبــود نظــام حقوقــی منســجم و دقیــق کــه جوانــب فعالّیــت آن هــا 
را ســاماندهی کنــد، بــه یکــی از نقــاط مّبهــم هندســه ی  حقــوق عمومــی کشــور بــدل شــده اند. یکــی از 
مهــم تریــن نقایــص نظــام حقــوق عمومــی داخلــی در ایــن خصــوص، نبــود روش نظــارت مؤّثــر بــر عملکرد 
ایــن شــرکت ها اســت کــه زمینــه ی بــروز فســاد را در آن هــا افزایــش داده اســت. »ایجــاد شــفافّیت«، بــه 
عنــوان راهــکاری جهــت جلوگیــری از بــروز فســاد و در عیــن حــال توســعه و تقویــت میــزان پاســخگویی و 
نظــارت  پذیــری آن هــا، از اساســی ترین راهکارهــای حــّل ایــن معضــل بــه شــمار مــی رود کــه نوشــتار حاضر 
در صــدد یافتــن ســاز و کار مناســب بــه منظــور تضمیــن آن اســت. پژوهــش پیــش رو در مقــام پاســخ بــه 
ایــن پرســش کــه ســاز و کارهــای تضمیــن شــفافّیت در شــرکت های دولتــی چیســت؟ ضمــن احصــای 
ــن  ــب  تری ــتقرار مناس ــه »اس ــرکت ها؛ از جمل ــن ش ــی ای ــفافّیت اداری و مال ــق ش ــر تحّق ــم ب ــول حاک اص
شــیوه های پاســخگویی«، »اعمــال شــفافّیت ســازمانی«، »مشــارکت بــا ذی نفعــان در برنامه هــای مبــارزه بــا 
فســاد« و »تأمیــن شــفافّیت در ارتبــاط بــا مالکّیــت شــرکت ها«، تحّقــق عملــی آن را در کشــورهای جهــان، 
ذیــل چهــار الگــوی ارائــه ی گــزارش جامــع ســاالنه، ایجــاد فراینــد حسابرســی داخلــی، انتشــار اطالعــات و 
درج بودجــه ی شــرکت های دولتــی در قانــون بودجــه مــورد بررســی قــرار داده و خألهــای نظــام حقوقــی 
داخلــی را در ایــن بــاره، نمایــان ســاخته اســت. روش پژوهــش حاضــر تحلیلــی- توصیفــی بــا بهره گیــری از 
مطالعــات تطبیقــی و روش جمــع آوری اطالعــات آن نیــز مطالعــه اســناد و متــون و تحلیــل محتــوا اســت. 
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مقدمه
ــی  ــای عموم ــی، مؤّسســات و نهاده ــا، مؤّسســات دولت ــار وزارتخانه ه ــی در کن   شــرکت های دولت
غیــر دولتــی، شــوراهای اداری مشــورتی و شــوراهای اســالمی محّلی، قســمی از اشــخاص حقوقی حقوق 
ــن شــرکت ها1  ــار ای ــی در اختی ــع مال ــد. حجــم گســترده ی وجــوه و مناب ــه شــمار می آین ــی، ب عموم
و تأثیــر قابــل توجــه آن هــا بــر زندگــی عمــوم مــردم در عرصه هــای گوناگــون زیــر ســاختی، منابــع 
ــن  ــت برجســته ی ای ــی، ســالمت و... نشــان از اهمّی ــت غذای ــی، امنّی ــی و مال ــات بانک ــی، خدم طبیع

ــی دارد.  ــای عموم ــان نهاده ــرکت ها در می ش

ــک توســعه ی  ــردم، تحری ــت زندگــی م ــروت و کیفّی ــای ث ــا هــدف ارتق ــدا ب ــه ابت شــرکت هایی ک
اقتصــادی، جــذب ســرمایه گذاری ها و... بــه وجــود آمدنــد و در ادامــه بــرای بهبــود کارایــی عمّلیاتیشــان 
ــه  ــی ب ــورت فزاینده ای ــه ص ــود را ب ــای خ ــروزه فعالّیت ه ــدند و ام ــازی ش ــی خصوصی س ــا اندازه ای ت
ــت و  ــی چــون ضعــف در مدیرّی ــه دالیل ــن حــال، همــواره ب ــا ای ــی ســوق داده اند.ب عرصــه ی بین المّلل
ــرل  ــت ارشــد آن هــا، کنت ــأت مدیره هــا و مدیری ــا هی ــت و سیاســتمداران ب ــک دول ــط نزدی اداره ، رواب
ــق شــفافّیت و گزارش دهــی عمومــی در معــرض  ــع  و عــدم پاســخگویی از طری ضعیــف تعــارض مناف

ــد می شــود. ــن جهــت تهدی ــی عملکردشــان از ای ــرار داشــته اند و کارای فســاد ق

 تهدیداتــی کــه بــدون پیش بینــی ســاز و کارهــای کنتــرل و مقابلــه نســبت بــه آن هــا می تواننــد 
آســیب هایی چــون فســاد و ارتشــاء در قراردادهــا، سوءاســتفاده از شــرکت ها بــرای تأمیــن منابــع مالــی 
ــه ی  ــی داشــته باشند.بررســی تجرب ــی و... را در پ ــای ضــد رقابت احــزاب و اشــخاص سیاســی، رفتاره
نظام هــای حقوقــی پیشــرو در زمینــه ی مقابلــه بــا فســاد در شــرکت های دولتــی نشــان می دهــد کــه 
مؤّثرتریــن راهــکار تحّقــق نظــارت مطلــوب بــر نحــوه ی عملکــرد ایــن شــرکت ها و جلوگیــری از فســاد 

مطالعه ی تطبیقی ساز و کارهای تضمین
 شــفافیّت در شــرکت های دولتی

ــه  ــارد تومــان بودجــه ی کل کشــور در ســال 1400 ب ــارد از 2882 هــزار میلی ــه عنــوان مثــال حــدود 1571 هــزار میلی 1.  ب

شــرکت های دولتــی اختصــاص یافتــه اســت. رقمــی بیــش از 54 درصــد کل بودجــه ی ســاالنه ی کشــور. )بنــد ب، مــاّده واحــده 

قانــون بودجهــی ســال 1400 کل کشــور مصــّوب 1399/12/26(.
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مالــی و اداری در آن هــا، »تأمیــن شــفافّیت امــور مالــی و اداری« آن هــا اســت.1

نوشــتار حاضــر، بــا بهره گیــری از مطالعــات تطبیقــی و در مقــام پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ســاز و 
کارهــای تضمیــن شــفافّیت در شــرکت های دولتــی چــه می باشــند و بــا هــدف ارائــه ی الگــوی تضمیــن 
شــفافّیت امــور مالــی و اداری شــرکت های دولتــی، پــس از مفهوم شناســی شــرکت های دولتــی و نقــدی 
بــر تعریــف شــرکت های دولتــی در ایــران )گفتــار نخســت(، ابتــدا اصــول کّلــی تحّقــق شــفافّیت در امــور 
اداری و مالــی آن هــا را مــورد اشــاره قــرار می دهــد )گفتــار دّوم(، ســپس تحقــق عملــی آن در کشــورهای 

دنیــا را ذیــل چهــار الگــوی مرســوم و شــناخته شــده نشــان خواهــد داد )گفتــار ســوم(.

ــای  ــاز و کاره ــه ی س ــه ارائ ــی ب ــی داخل ــام حقوق ــّرم نظ ــاز مب ــوع و نی ــت موض ــم اهمّی علی رغ
مقابلــه بــا فســاد در شــرکت های دولتــی بــه خصــوص تضمیــن شــفافّیت عملکــرد آن هــا، تاکنــون اثــر 
ــوزه  ــن ح ــدان ای ــن دغدغه من ــگاه تیزبی ــر از ن ــن ام ــده و ای ــگارش در نیام ــه ن ــاره ب ــتّقلی دراین ب مس

مــورد غفلــت مانــده اســت.

گفتار نخست: مفهوم شناسی شرکت های دولتی

بــا بررســی ســاختار حقوقــی کشــورهای مختلــف دنیــا می تــوان در تعریفــی جامــع، شــرکت دولتــی 
را ایــن گونــه معنــا کــرد:1 شــرکت دولتــی، عبــارت اســت از هــر نهــادی کــه اواًل از جانــب حقــوق داخلــی 
کشــور ها بــه عنــوان شــرکت، شــناخته  شــود و ثانیــًا دولــت در آن بــه اعمــال مالکّیــت بپــردازد. از ایــن رو، 

1. سایر ساز و کارهای مقابله با فساد در شرکت های دولتی را می توان در موارد نه گانه ی زیر خالصه کرد:
الف( به کار بردن باالترین سطح از استانداردهای اخالق و سالمت.

ب( تضمین مدیریت تجارب موّفق و نظارت بر برنامه های مبارزه با فساد.
پ( تضمین حمایت سیاست های منابع انسانی و رویه ها از برنامه های مبارزه با فساد.

ت( طراحی برنامه های مبارزه فساد مبتنی بر ارزیابی تمام ریسک ها.
ث( اعمال رویه ها و سیاست های تفصیلی برای مبارزه و مقابله با ریسک های کلیدی فساد.

ج( مدیریــت ارتباطــات بــا اشــخاص ثالــث بــرای تضمیــن کارکــرد آن هــا بــرای اســتانداردهای مبــارزه بــا فســاد معــادل آن چــه 
در شــرکت های دولتــی اســت.

چ( استفاده از ارتباطات و آموزش ها به منظور گفتمان سازی برنامه های مبارزه فساد.
ح( مهّیا نمودن مشورت های امن و قابل دسترس و کانال های اطالع رسانی فساد.

خ( نظارت، ارزیابی و بهبود مستمر رویه های مبتنی بر برنامه های مبارزه با فساد. 
)Wilkinson, Peter, 10 Anti-Corruption Principles for State-Owned Enterprises, Transparency International, Berlin, 2017, P. 5(

 2-OECD, Disclosure and Transparency in the State-Owned Enterprise Sector in Asia: Stocktaking of National Practices,

OECD Publishing, Paris, 2017, p. 16



238

شــرکت دولتــی می توانــد در قالــب و ســاختاری شــبیه شــرکت های ســهامی عــام، شــرکت های ســهامی 
خــاص، شــرکت های بــا مســئولّیت محــدود و ... ظهــور یابــد هــر چنــد تمایــل دولت هــا بــه اســتفاده از 

قالــب شــرکت های ســهامی در خصــوص شــرکت های دولتــی بیشــتر بــه چشــم می خــورد. 

ــاص  ــذاری خ ــب قانونگ ــه موج ــا ب ــی آن ه ــخصّیت حقوق ــه ش ــی1 ک ــرکت های قانون ــالوه ش به ع
ایجــاد شــده اســت نیــز بــه عنــوان شــرکت دولتــی در نظــر گرفتــه می شــوند؛ مشــروط بــه ایــن کــه 
هــدف و تمــام یــا بخشــی از اقدامــات آن هــا، بــه طــور عمــّده  ماهّیــت اقتصــادی داشــته باشــد.از ســوی 
دیگــر، شــرکتی دولتــی بــه حســاب می آیــد کــه بــه نوعــی تحــت کنتــرل دولــت باشــد؛ چــه از ایــن 
طریــق کــه دولــت مالکّیــت اکثریــت ســهام واجــد حــّق رأی در آن را دارا باشــد، چــه ســایر روش هایــی 

ــرای دولــت فراهــم می کنــد.  کــه چنیــن درجــه ای از کنتــرل را ب

ــی، کنتــرل مســتمر دولــت  ــرد کــه تصریحــات قانون ــام ب ــوان از مــواردی ن ــه عنــوان مثــال می ت ب
ــت، اکثریــت ســهام  ــی کــه دول ــره ی آن را تضمیــن می کنــد در حال ــا هیــأت مدی ــر یــک شــرکت ی ب
ــه  ــد توجــه داشــت ک ــه بای ــی اســت.2 البت ــار نداشــته و واجــد ســهامی حداقل آن شــرکت را در اختی
آن قســمت از تأثیــر دولــت بــر تصمیمــات شــرکت ها کــه از طریــق وضــع قوانیــن و مقــررات اعمــال 
می شــود، بــه عنــوان کنتــرل بــه حســاب نمی آیــد. هــم چنیــن نهادهایــی کــه ســهام دولــت در آن هــا 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــرکت دولت ــود، ش ــرل نمی ش ــق کنت ــب تحّق ــه موج ــت ک ــز اس ــدری ناچی ــه ق ب
ــع بلنــد مــّدت  ــه معنــی تأمیــن مناف ــًا ب ــت در آن هــا لزوم ــودن دول نمی شــوند؛ چــرا کــه ســهامدار ب

ــرای دولــت در شــرکت نیســت. ب

 از ســوی دیگــر، شــرکت هایی کــه بــرای مــدت زمانــی محــدود، بنــا بــه دالیلــی چــون نجــات از 
ورشکســتگی، انحــالل، تصفیــه و ... تحــت مالکّیــت یــا کنتــرل دولــت در می آینــد، معمــوال بــه عنــوان 
شــرکت دولتــی در نظــر گرفتــه نمی شــوند.3 در حقیقــت آن چــه باعــث دولتــی شــناخته شــدن یــک 

شــرکت می شــود کنتــرل واقعــی دولــت بــر آن اســت.

ــا نظــام حقوقــی ایــران مفهومــی بســیار مضیق تــر از معنــای فــوق را بــرای شــرکت   در مقابــل، اّم
دولتــی پذیرفتــه اســت. »مــاده 4« قانــون مدیرّیــت خدمــات کشــوری، در مقــام تعریــف شــرکت  دولتــی 
بــدون اشــاره بــه مــالک کنتــرل، صرفــًا مــالک اکثریــت ســهام و ســرمایه را بــرای دولتــی دانســتن یــک 

1-Statutory Corporation.

2-Ibid, p. 17 .  

3-OECD, OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, OECD Publishing, Paris, 2015, p.14   
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1. »مــاده 4« قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــّوب 1386/7/8: »شــرکت دولتــی: بنــگاه اقتصــاد اســت کــه بــه موجب قانــون برای 
انجــام قســمتی از تصّدی هــای دولــت ... ایجــاد و بیــش از پنجاه درصد )50 %( ســرمایه و ســهام آن متعلق به دولت می باشــد. هر شــرکت 
تجــاری کــه از طریــق ســرمایه گذاری وزارتخانه هــا، مؤّسســات دولتــی و شــرکت های دولتــی منفــردا یــا مشــترکًا ایجــاد شــده مــادام که 
بیــش از پنجــاه درصــد )50 %( ســهام آن هــا منفــرداً یــا مشــترکًا متعلــق بــه واحدهای ســازمانی فوق الذکر باشــد شــرکت دولتی اســت.«
2. بند )2( ماده )1( قانون محاسبات عمومی مصّوب 1366/6/1: » بودجه کل کشور... از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود: ...  

2. بودجه شرکت های دولتی...«
3-Transparency International )TI(0 .  
4-Wickberg, Sofia, Transparency of State-Owned Enterprises, Transparency International, Berlin, 2013 .  

ــر اســاس ایــن تعریــف، اواًل تمامــی شــرکت هایی کــه ســهم  شــرکت بــه رســمّیت شــناخته اســت.1 ب
دولــت از ســهام آن هــا کمتــر از پنجــاه درصــد اســت از تعریــف شــرکت دولتــی خــارج می شــوند، خــواه 
ــًا کلیــه ی شــرکت هایی کــه علی رغــم  ــا نباشــد؛ ثانی ــت باشــد ی کنتــرل واقعــی آن هــا در اختیــار دول
اکثریــت ســهام دولتــی کنترلشــان در اختیــار شــخصی غیــر دولتــی اســت، شــرکت دولتــی بــه حســاب 

می آینــد.

چنــان کــه مالحظــه می شــود مــالک اکثرّیــت ســهام، مالکــی ظاهــری و کّمــی اســت کــه ممکــن 
اســت در مــوارد متعــّددی بــا واقعّیــت )مــالک کنتــرل( همســو نباشــد. عــالوه بــر این هــا، اثــر دیگــر 
ــه  ــت ک ــده اس ــبب ش ــالک س ــن م ــه ای ــت ک ــن اس ــران ای ــی ای ــام حقوق ــالک در نظ ــن م ــاذ ای اّتخ
بودجــه ی شــرکت های واجــد ســهام دولتــِی کمتــر از پنجــاه درصــد، بــا توجــه بــه ایــن کــه مشــمول 
تعریــف شــرکت دولتــی و بــه تبــع آن الــزام منــدرج در »بنــد 2، مــاده 1 « قانــون محاســبات عمومــی2 
نمی شــوند، در قانــون بودجــه ی ســاالنه ذکــر نشــوند و از نظــارت دیــوان محاســبات مصــون بماننــد.

 در حالــی کــه درآمدهــا و هزینه هــای ایــن شــرکت ها بــه آن میــزان کــه مربــوط بــه ســهم دولــت 
اســت، اصالتــًا جزئــی از بودجــه ی عمومــی دولــت محســوب می شــود و تبعــًا الزم اســت تــا در قانــون 
بودجــه منعکــس گــردد. صــرف نظــر از لــزوم توجــه بــه ابعــاد مختلــف ایــن موضــوع در نظــام حقــوق 
داخلــی کــه می توانــد موضــوع تحقیــق مســتقلی باشــد، بــه منظــور پرداختــن بــه ســؤال اصلــی مقالــه 
ــه بررســی  ــی، ب ــرد شــرکت های دولت ــن شــفافّیت در عملک ــای تضمی ــن ســاز و کاره ــر یافت ــی ب مبن
اصــول کّلــی تحّقــق شــفافّیت در شــرکت های دولتــی می پردازیــم تــا پــس از آن تحّقــق عینــی ایــن 

اصــول در نظام هــای حقوقــی کشــورها را مــورد بررســی قــرار دهیــم.

گفتار دّوم: اصول حاکم بر تحّقق شفافّیت در شرکت های دولتی

بررســی تجــارب کشــورهای پیشــرو در زمینــه ی مبــارزه بــا فســاد در شــرکت های دولتــی، بــر اســاس 
نتایــج تحقیقــات و بــه تبــع آن دســتورالعمل های ســازمان شــفافّیت بین الملــل3و4 و ســازمان همــکاری 
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1-Organization for Economic Co-operation and Development )OECD(.

2-OECD, OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, OECD Publishing, Paris, 20150

3-. Wilkinson, Peter, 10 Anti-Corruption Principles for State-Owned Enterprises, Transparency International, Berlin, 

2017, p. 12.

4- Global Reporting Initiative.

ــان  ــوزه، نش ــن ح ــی ای ــی متوّل ــای بین المّلل ــته ترین نهاده ــوان برجس ــه عن ــادی1و2 ب ــعه ی اقتص و توس
می دهــد آن چــه کــه بایــد بــرای جلوگیــری از فســاد در شــرکت های دولتــی بــه صــورت شــفاف ارائــه 
شــود را می تــوان در چهــار محــور »اســتقرار و مشــاهده مناســب  تریــن شــیوه های پاســخگویی«، »اعمــال 
شــفافّیت ســازمانی«، »مشــارکت بــا ذی نفعــان در برنامه هــای مبــارزه بــا فســاد« و »تأمیــن شــفافّیت در 

ارتبــاط بــا مالکّیــت شــرکت«، خالصــه کــرد. در ادامــه بــه بررســی هــر یــک از محورهــا می پردازیــم.

بند اّول: استقرار مناسب  ترین شیوه های پاسخگویی

ــّم  ــوان مه ــان را می ت ــا ذی نفع ــل و مشــارکت ب ــی و تعام ــّات، گزارش دهــی عموم شــفافّیت عملی
تریــن ابزارهــای پاســخگویی بــه مــردم، ســرمایه گذاران و ســایر ذی نفعــان شــرکت های دولتــی بــرای 
مقابلــه بــا فســاد بــه شــمار آورد. در توضیــح هــر یــک بایــد گفــت: شــفافّیت عملّیــات، عبــارت اســت 
از اجــازه ی دسترســی عمــوم بــه اطالعــات مربــوط بــه عملکــرد، روش هــا و فعالّیت هــای شــرکت های 
ــم  ــظ حری ــد حف ــی و قواع ــی، امنّیت ــاری و رقابت ــور تج ــی ام ــات محرمانگ ــت الزام ــا رعای ــی، ب دولت
خصوصــی و گزارش دهــی عمومــی بــه معنــای برقــراری ارتبــاط رســمی میــان شــرکت های دولتــی و 

ذی نفعــان آن هــا در خصــوص موضوعــات مــورد عالقــه و منافــع ایشــان اســت.

تعامــل و مشــارکت بــا ذی نفعــان، نیــز عبــارت اســت از فراینــدی کــه در آن رویکردهــای مربــوط 
ــود و  ــادل می ش ــان تب ــا ذی نفع ــاّدی ب ــع م ــه مناف ــوط ب ــات مرب ــرکت و موضوع ــای ش ــه فعالّیت ه ب

ــزارش داده می شــود.3 ــز گ ــی نی ــالت قبل ــتاوردهای تعام دس

در حــال حاضــر بســیاری از شــرکت های دولتــی، شــرکت های تجــاری، وزارتخانه هــای دولتــی، 
ســازمان های داوطلبانــه و دیگــر نهادهــا، رویکــردی جامــع را بــرای شــفافّیت عملیــات و گزارشــگری؛ از جملــه 
گــزارش تعهــدات خــود در رابطــه بــا تضمیــن ســالمت و اجــرای برنامه هــای مبــارزه بــا فســاد اتخــاذ نموده اند.

ــه نظــر می رســد مناســب  تریــن راه جهــت راســتی آزمایی و اطمینــان از اثربخشــی ایــن اقــدام   ب
در شــرکت های دولتــی، الــزام آن هــا بــه گزارش دهــی بــر اســاس اســتانداردهای بین المللــی شــناخته 
شــده؛ از قبیــل »اســتانداردهای گزارش دهــی مبتکرانــه ی جهانــی«GRI( 4( اســت. هــم چنیــن بــرای 
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ــر  ــن و تجدیدنظ ــک بازبی ــیله ی ی ــه وس ــد ب ــی می توان ــن گزارش های ــزارش، چنی ــار گ ــش اعتب افزای
کننــده ی مســتقل تأییــد شــود.

ــم  ــود، ه ــی خ ــامانه های ارتباط ــق س ــی از طری ــرکت های دولت ــا ش ــت ت ــر الزم اس ــوی دیگ از س
زمــان بــا شــّفاف ســازی و گــزارش  دهــی عمومــی، معنــی اطاّلعــات و اصطالحــات تخصصــی بــه کار 
ــد.  ــرار دهن ــوم ق ــترس عم ــوده و در دس ــن نم ــم، تبیی ــه  فه ــورت عاّم ــه ص ــا را ب ــه در گزارش ه رفت
ــزار کنتــرل فســاد  چنیــن شــفافّیت و گزارش دهــی عمومــی می توانــد تــا حــّد بســیاری بــه عنــوان اب
ــد. گزارش هــای عمومــی  ــا شــرکت های دولتــی عمــل کن ــِی مرتبــط ب ــات دولت سیاســتمداران و مقام
بــه ذی نفعــان اجــازه می دهــد تــا دریابنــد کــه شــرکت های دولتــی چگونــه اداره مــی شــوند و تــا چــه 
ــا چــه حــّد  ــا ت ــای آن ه ــه فعالّیت ه ــن ک ــت آزاد هســتند و ای ــه  جــای دول ــا ب ــای ن حــّد از مداخله ه

ــد.1 ــال می کن ــی را دنب ــع عموم مناف

ــه چشــم  ــز برخــی احــکام در خصــوص ضــرورت گزارش دهــی ب ــران نی ــه ی ای ــن موضوع در قوانی
ــاد،  ــا فس ــارزه ب ــای ســالمت اداری و مب ــون ارتق ــاده 28 قان ــه »م ــوان ب ــه می ت ــورد؛ از آن جمل می خ
مصــّوب 1390«اشــاره نمــود کــه یکــی از وظایــف شــورای دســتگاه های نظارتــی را بررســی اقدامــات 
دســتگاه های مشــمول قانــون از راه تهّیــه ی گــزارش دربــاره ی عملکــرد و اجــرای برنامه هــای 
ــتگاه های  ــه دس ــنهاد ب ــه ی پیش ــا و ارائ ــا و ضعف ه ــالم قّوت ه ــاد، اع ــا فس ــه ب ــگیرانه و مقابل پیش
مســئول، عنــوان نمــوده اســت. حســب »مــاده 8« قانــون مذکــور، نیــز تدویــن سیاســت ها و راهکارهــای 
شــّفاف  ســازی اطالعــات و اســتقرار و تقویــت نظام هــای اطالعاتــی و استانداردســازی امــور و مســتند 
نمــودن فعالّیت هــای دســتگاه های اجرائــی بــرای ثبــت و ضبــط شــّفاف و جامــع کلّیــه ی عملّیات هــا، 
ــه عمــوم مــردم و هــم  چنیــن تأمیــن نیازهــای اطالعاتــی دســتگاه های نظارتــی  اطالع رســانی الزم ب

و اطالعاتــی کشــور بــر عهــده ی ســازمان برنامــه و بودجــه نهــاده شــده اســت. 

ــصت  ــد و ش ــّوب یکص ــام اداری مص ــالح نظ ــه راه اص ــتم نقش ــه ی هش ــب برنام ــن حس ــم چنی ه
و دّومیــن جلســه شــورای عالــی اداری )مصّوبــه ی شــماره ی 206/93/560 مــوّرخ 1393/1/20(، 
موضــوع ایجــاد ســاز و کارهــای دریافــت، بررســی و بازخــورد گزارش هــای برگرفتــه از نظــارت مــردم و 
تشــّکل ها بــر دولــت،  نظــارت و ارزیابــی عملکــرد دســتگاه های اجرایــی و تدویــن گزارش هــای ســاالنه 
ــت،  ــره وری و کیفّی ــر به ــام اداری؛ نظی ــات محــورِی نظ ــی موضوع ــرد، نظــارت و ارزیاب ــج عملک از نتای
شــفافّیت، پاســخگویی و مشــارکت مــردم، نظــارت و ارزیابــی عملکــرد دســتگاه های اجرایــی و تدویــن 
ــار  ــانی و انتش ــی، اطالع رس ــتگاه های اجرای ــدی دس ــرد و رتبه بن ــج عملک ــاالنه از نتای ــای س گزارش ه
نتایــج ســنجش ها بــرای عمــوم مــردم در زمــره ی راهبرد هــای اصلــی شــمرده شــده اســت. علی رغــم 

1-Ibid, p.13.
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ــای  ــورد گزارش ه ــوع بازخ ــه موض ــد ک ــر می رس ــه نظ ــوق، ب ــی ف ــات قانون ــتندات و الزام ــود مس وج
ــاء  ــه ایف ــدی جامع ــش رضایت من ــی و افزای ــاد عموم ــای اعتم ــه ســزایی در ارتق ــه نقــش ب ــی ک عموم

ــوده اســت. ــوس نب ــل ملم ــد، در وادی عم می کن

بند دّوم: اعمال شفافّیت سازمانی

ــا افشــای عمومــی دارایی هــای شــرکت  شــرکت های دولتــی بایســتی شــفافّیت ســازمانی خــود را ب
اصلــی، شــرکت های تابعــه و ســایر نهادهــای مرتبــط، هــم چنیــن منســوبین بــه سیاســتمداران و مقامــات 

دولتــی کــه ممکــن اســت بــه نحــوی بــر اداره یــا فعالّیــت شــرکت اثرگــذار باشــند مهّیــا نماینــد. 

افشــای چنیــن اطالعاتــی در کنــار افشــای اطالعــات مالــی و عمّلیاتــی ســرمایه گذاری های 
مســتقل و مشــترک آن هــا بــا ســایر نهادهــا ســبب می شــود از یــک ســو پاســخگویی آن هــا نســبت بــه 
شــهروندان و ذی نفعــان افزایــش یابــد و از ســوی دیگــر، ســرمایه گذاران و وام دهنــدگان بــه شــرکت را 
بــرای ارزیابــی عملکــرد تجــاری آن و بررســی شــرایط و خطــرات موجــود؛ از جملــه مقــّررات مالیاتــی و 

بانکــی، ثبــات اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی و عوامــل محیطــی و اجتماعــی کمــک  کنــد.1

ــب  ــت صاح ــد و در حقیق ــرل می کن ــی را کنت ــرکت دولت ــه ش ــخصی ک ــی ش ــن معرف ــم چنی ه
ــرل  ــت و کنت ــای تحــت مالکّی ــا و بخش ه ــی دیگــر نهاده ــز معرف ــد و نی ــه حســاب می آی ــی آن ب اصل
ــان  ــی و اطمین ــب و فســاد داخل ــری از تقّل ــش به ســزایی در جلوگی ــد نق ــی، می توان شــرکت های دولت

ــان رجــوع و مشــتریان داشــته باشــد.2 ــه شــهروندان، ارباب از پاســخگویی ب

انتشــار فعااّلنــه ی اطاّلعــات، بــه عنــوان معیــار و محــک اصلــی تحّقــق شــفافّیت اطالعاتــی در نظــر 
گرفتــه می شــود کــه اغلــب شــامل اطالعــات مربــوط بــه ســاختار ســازمانی، حقــوق و جزئیــات مربــوط 
بــه شــغل، بودجــه، هزینه هــا و قراردادهــا اســت. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه هیــچ 
اجمــاع و توافــق عامــی در مــورد ایــن کــه چــه اطالعاتــی بایــد بــه صــورت فعااّلنــه منتشــر شــود وجــود 
نــدارد. بــا ایــن حــال، بــر اســاس بررســی های قوانیــن دسترســی بــه اطالعــات، طبقه بنــدی  زیــر بــرای 

ــه می شــود: ــات شــرکت ها توصی انتشــار اطالع

مطالعه ی تطبیقی ساز و کارهای تضمین
 شــفافیّت در شــرکت های دولتی
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1. اطاّلعات نهادی و مقررات داخلی.
2. اطاّلعات سازمانی، شامل:اطالعات پرسنلی، نام و اطالعات تماس مقامات عمومی.

3. اطاّلعات عملّیاتی، شامل: برنامه های راهبردی، فعالّیت ها، گزارش ها و ارزیابی ها.
ــه  ــری ب ــرای تصمیم گی ــتفاده ب ــورد اس ــات م ــناد و اطالع ــات، شامل:اس ــات و اقدام 4. تصمیم

ــذارد. ــر می گ ــردم تأثی ــه ی م ــر عاّم ــه ب ــواردی ک ــوص م خص
5. اطاّلعات خدمات عمومی.

6. اطاّلعات بودجه، شامل: درآمدها، هزینه ها )شامل اطالعات حقوق و دستمزد(
ــن  ــد در ای ــه می توانن ــه شــهروندان چگون ــن ک ــه »نشســت های آزاد«1 و ای ــوط ب ــات مرب 7. اطاّلع

ــد. ــرکت کنن ــت ها ش نشس
8. اطاّلعات مربوط به تصمیم گیری و روش های مشارکت  عمومی.

9. اطاّلعــات کمک هــای مالــی و یارانه ایــی شــامل: بهره منــدان از کمک هــا، اهــداف آن هــا، 
ــا. ــرای آن ه ــوه ی اج ــر و نح مقادی

ــج  ــالت، نتای ــای معام ــا و مالک ه ــامل: معیاره ــای اداری ش ــه قرارداده ــوط ب ــات مرب 10. اطاّلع
ــورد نحــوه ی اجــرای آن. ــی در م ــرارداد و گزارش های مناقصــه، نســخه ایی از ق

11. اطاّلعات مربوط به تمامی داده ها و اطالعاتی که توسط مقامات عمومی نگهداری می شود.
12. اطاّلعات مربوط به تمامی نشریات چاپ شده.

ــات  ــات و جزئی ــت اطالع ــت دریاف ــات، مهل ــه اطالع ــّق دسترســی ب ــه ح ــوط ب ــات مرب 13. اطاّلع
ــاس شــخص مســئول.2 تم

در نظــام حقوقــی ایــران نیــز هــر چنــد، چنیــن الزاماتــی مشــاهده نمی شــود؛ اّمــا اصــل شــفافّیت 
ــی  ــت های کل ــای 13 و 18« سیاس ــت. »بنده ــه اس ــرار گرفت ــاره ق ــورد اش ــددی م ــّررات متع در مق
ــّررات اداری و  ــن و مق ــح قوانی ــم و تنقی ــدی در تنظی ــفافّیت و روز آم ــام اداری، عدالت محــوری، ش نظ
شفاف ســازی و آگاهــی  بخشــی نســبت بــه حقــوق و تکالیــف متقابــل مــردم و نظــام اداری بــا تأکیــد 

ــرار داده اســت. ــه اطالعــات صحیــح را مــورد اشــاره ق ــر دسترســی آســان و ضابطه منــد مــردم ب ب

هــم چنیــن در نقشــه راه اصــالح نظــام اداری مصــّوب یکصــد و شــصت و دّومیــن جلســه ی شــورای 
عالــی اداری )مصّوبــه ی شــماره ی 206/93/560 مــوّرخ 1393/1/20( موضــوع شــفافّیت در برنامــه ی هشــتم 
تحــت عنــوان »نظــارت و ارزیابــی« از اصــول راهبــردی نظــام اداری قلمــداد شــده اســت. الّبته در »مــاده 29 



244

قانــون برنامــه ی ششــم«، نیــز یکــی از مصادیــق شــفافّیت؛ یعنی درج حقــوق و مزایــای مدیران و مشــمولین 
در ســامانه در زمــره ی تکالیــف دولــت مطــرح شــده اســت کــه تاکنــون عملیاتــی نشــده اســت.

بند سّوم: مشارکت با ذی نفعان در برنامه های مبارزه با فساد

شــرکت های دولتــی بایســتی ذی نفعــان کلیــدی خــود را شناســایی کننــد و بــا آن هــا بــه طــور منظم 
در طراحــی و اجــرای برنامه هــای مبــارزه بــا فســاد مشــارکت نماینــد. مشــارکت ذی نفعــان تنهــا زمانــی 
ــان،  ــه کارکن ــان آن؛ از جمل ــاط واقعــی بیــن شــرکت دولتــی  و ذی نفع ــود کــه ارتب کارآمــد خواهــد ب
مــردم، جامعــه ی مّدنــی، سیاســتمداران، مقامــات رســمی، ســرمایه گذاران و اشــخاص ثالــث برقــرار باشــد. 
چنیــن مشــارکتی می توانــد از طریــق اطالع رســانی بــه ذی نفعــان، تبــادل دیدگاه هــا و ارائــه ی بازخــورد 

از نتایــج تبــادالت قبلــی، شــرایط را بــرای طراحــی یــک برنامــه ی مبــارزه بــا فســاد مهّیــا ســازد.1

ــد؛  ــرار گیرن ــورد مشــورت ق ــری، م ــای کارگ ــاف و اتحادّیه ه ــه اصن ــن راســتا الزم اســت ک   در ای
چــرا کــه می تواننــد پیشــنهادهای بســیاری را در رابطــه بــا برنامه هــای مبــارزه فســاد مرتبــط بــا زیــر 
مجموعه هــای خــود ارائــه دهنــد. مشــارکت آن هــا بــه دلیــل برخــورداری از تخّصــص، دانــش، ارتباطــات 
و حمایــت از برنامه هــای مبــارزه بــا فســاد منجــر بــه تقویــت برنامــه ی مبــارزه بــا فســاد خواهــد شــد. 
ــری شــرکت را  ــب، تصمیم گی ــک ســهامدار غال ــوان ی ــه عن ــت ب ــه ممکــن اســت دول از آن جــا ک
کنتــرل کنــد و در موقعّیتــی قــرار گیــرد کــه بــا اتخــاذ تصمیماتــی بــه حقــوق ســهامداران ضــرر برســاند 
و ریســک فســاد را افزایــش دهــد، ضــرورت دارد تــا ذی نفعــان خــاص و دارای حقــوق ویــژه ای؛ ماننــد 
ــی  ــدگان در طراح ــدگان مصرف کنن ــا نماین ــت ی ــهامداران اقلّی ــدگان س ــدان، نماین ــدگان کارمن نماین

برنامــه ی مبــارزه بــا فســاد و اجــرای آن مشــارکت داشــته و مــورد مشــورت قــرار گیرنــد.2

مشــارکت ایــن دســته از ذی نفعــان می توانــد اهــرم فشــاری بــرای بهبــود برنامــه ی مبــارزه بــا فســاد 
شــرکت دولتــی و مقاومــت در برابــر مداخــالت نامناســب سیاســتمداران و مقامــات دولتــی در عملیــات آن  
باشــد. در تکمیــل ایــن فراینــد الزم اســت تــا هیــأت مدیــره بــه طــور منظــم بــه ســهامداران در خصــوص 

تعهــد خــود بــه اخــالق و ســالمتی و نظــارت بــر برنامــه ی مبــارزه بــا فســاد گــزارش دهنــد.

1-Wickberg, Sofia, Transparency of State-Owned Enterprises, Transparency International, Berlin, 2013, p. 25.

2-OECD, OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, OECD Publishing, Paris, 2015, p. 39.
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بند چهارم: تأمین شفافّیت در ارتباط با مالکّیت شرکت

ــرکت های  ــت ش ــت و فعالی ــی در اداره، مدیری ــات دولت ــر مقام ــتمداران و دیگ ــه ی سیاس مداخل
دولتــی، یکــی از حوزه هــای پــر خطــر فســاد در ایــن شــرکت ها اســت. توانایــی شــرکت دولتــی بــرای 
اجــرای مناســب  تریــن شــیوه ی اداره ی شــرکت بســتگی بــه چارچــوب مدیریتــی تنظیــم شــده از ســوی 
نهــاد مالکیــت آن دارد. داشــتن شــفافّیت در خصــوص ســاختار مدیریتــی، ســهامداران و ســایر ذی نفعان 
ــتانداردهای  ــا اس ــق ب ــم  شــده مطاب ــا ســاختار تنظی ــه اواٌل آی ــد ک ــا قضــاوت کنن ــازد ت ــادر می س را ق
بین المّللــی قــّوام یافتــه اســت؟ و ثانیــا آیــا ایــن موضــوع توســط نهــاد مالکیــت شــرکت دولتــی ترویــج 

داده شــده یــا در تنگنــا قــرار گرفتــه اســت؟ 

هــم چنیــن الزم اســت کــه شــرکت دولتــی در مــورد هــر گونــه حمایــت دولتــی، کمک هــای مالــی، 
قراردادهــا و ســایر مــواردی کــه می توانــد مزایایــی را نســبت بــه ســایر رقبــای تجــاری در بــر داشــته 
باشــد شــفاف باشــد. تأمیــن شــفافّیت در ایــن حــوزه می توانــد بــه عنــوان یــک عامــل بازدارنــده نســبت 
بــه فســادی کــه ممکــن اســت در یــک شــرکت دولتــی بــه دلیــل ارتبــاط بــا سیاســتمداران و مقامــات 
دولتــی بــه وجــود آیــد، عمــل کنــد و موجــب بهبــود در ترتیبــات مدیریتــی و اجرایــی شــرکت از طریــق 
ــای  ــوص مجوزه ــی در خص ــی عموم ــفافّیت و گزارش ده ــود. ش ــان ش ــارهای ذی نفع ــتفاده از فش اس
اختصــاص داده شــده، تغییــرات در مالکّیــت، مجوزهــا و ســاختار مدیریتــی شــرکت، نمونه هایــی بــرای 

تأمیــن ایــن مهــم بــه شــمار می رونــد.

بــر همیــن اســاس نیــز ضــرورت دارد کــه تفکیــک واضحــی بیــن نقــش دولــت بــه عنــوان نهــاد 
ــه  ــه عنــوان مالــک شــرکت وجــود داشــته باشــد. ایــن موضــوع ب ــازار و نقــش آن ب تنظیم کننــده ی ب
جهــت در اختیــار قــرار دادن تعریفــی واضــح از رابطــه ی بیــن دولــت و شــرکت های دولتــی بــه منظــور 

جلوگیــری از تعــارض منافــع و تحریــف بــازار از اهمّیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت.1

2. بــه عنــوان مثــال، دولــت فنالنــد بــه منظــور تحّقــق ایــن هــدف در ســال 2007 قانــون مدیریــت ســهام و مالکّیــت دولتــی 

ــی  ــک شــرکت های دولت ــوان مال ــه عن ــِت ب ــت را جــدای از دول ــی از دول ــای تنظیم کننده ای ــه در آن نهاده ــرد ک ــب ک را تصوی

مســتقر کــرد یــا قانــون مدیریــت مؤّسســات عمومــی کــره ی  جنوبــی مصــّوب 2007 از طریــق ایجــاد »ســازمان سیاســت  گــذاری 

ــه  ــت ب ــی، تفکیــک واضحــی را بیــن نقــش دول ــر مجموعــه ی وزارت امــور راهبــردی و مال ــه عنــوان زی نهادهــای عمومــی« ب

ــرار کــرد.  ــازار برق ــه عنــوان تنظیم کننــده ی ب عنــوان مالــک شــرکت های دولتــی و نقــش آن ب

 OECD, State-Owned Enterprise Governance Reform: An Inventory of Recent Change, OECD Publishing, Paris, 2011, pp.

11-13
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ــت  ــش فرص ــای کاه ــناخت راهکاره ــال ش ــه دنب ــد، ب ــرح ش ــرن 20 مط ــی ق ــه ی پایان ــه در ده ــرکتی«  ک ــت ش ــده ی »حاکمّی  ای

 طلبی هــای مدیــران و ســهامداران عمــّده اســت. محــور ایــن ایــده، توزیــع وظایــف و اختیــارات و گــردش اطاّلعــات میــان

 ارکان شــرکت اســت، بــه گونه ایــی کــه ضمــن تفویــض اختیــارات بــه مدیــران اجرایــی، احتمــال فرصــت  طلبــی آن هــا را

ــت ــود حاکمی ــرای بهب ــی ب ــرد اساس ــارت، راهب ــال نظ ــار و اعم ــض اختی ــان تفوی ــع می ــد. جم ــش ده ــن کاه ــل ممک ــه حداق  ب

 شــرکتی اســت. بــدون تفویــض اختیــار، مدیــران نمی تواننــد تصمیمــات الزم را در زمــان مناســب اتخــاذ کننــد و از ســوی

ــازد ــم می س ــی فراه ــت  طلب ــتفاده و فرص ــرای سوءاس ــه را ب ــد زمین ــی کارآم ــام نظارت ــی نظ ــدون طراح ــار ب ــض اختی ــر، تفوی .دیگ

ــی  ــه بررس ــت ب ــی نوب ــرکت های دولت ــفافّیت در ش ــی ش ــول کّل ــا اص ــنایی ب ــس از آش ــال پ ح
الگوهــای نشــأت یافتــه از آن در کشــورهای دنیــا می رســد.

ــی در  ــرکت های دولت ــفافّیت ش ــن ش ــای تأمی ــّوم: الگوی ه ــار س گفت
جهــان

ــفافّیت در  ــش ش ــایر کشــورها، در خصــوص افزای ــوردی س ــات م ــه بررســی اقدام ــن بخــش ب در ای
شــرکت های دولتــی می پردازیــم. در یــک دســته بندی کلــی می تــوان اقدامــات انجــام شــده را در قالــب 
چهــار الگــو پــردازش کــرد؛ هــر چنــد کــه برخــی از کشــورها تلفیقــی از دو یــا ســه الگــو را برگزیده انــد.

بند اّول: الگوی ارائه ی گزارش جامع ساالنه 

ــا  ــد ت ــف کرده ان ــی را مکّل ــه شــرکت های دولت ــد و ترکی ــوئیس، هن ــان، س ــون آلم کشــورهایی چ
ــه  ــخگویی ب ــت پاس ــخص، جه ــی مش ــای زمان ــود را در دوره ه ــی و اداری خ ــات مال ــی از اقدام گزارش

ــه دهنــد. نهادهــای حاکمیتــی ارائ

تغییراتــی کــه در ســال 2009 در قانــون بودجــه ی فــدرال آلمــان بــه تصویــب رســید مقــّرر مــی دارد 
کــه عــالوه بــر گــزارش ســاالنه  در مــورد دارایی هــای دولــت فــدرال، نــه تنهــا اعضــای اداره ی دارایــی 
ــه  ــخگویی ب ــت پاس ــتی جه ــز بایس ــی نی ــرکت های دولت ــره ی ش ــأت مدی ــای هی ــه اعض ــدرال؛ بلک ف
ــه بودجــه ی شــرکت های دولتــی، ســهام آن هــا، ســرمایه گذاری ها و... در کمیتــه ی  ــوط ب ســؤاالت مرب

پارلمانــی خاّصــی حاضــر شــوند.

ــه بعــد، گزارش هــای جامعــی در مــورد تمامــی شــرکت های  در کشــور ســوئیس از ســال 2011 ب
دولتــی بــه پارلمــان تقدیــم می شــود و پــس از آن بــرای اطــالع عمــوم انتشــار می یابــد. هــم چنیــن 
ــون شــرکت های هندوســتان مصــّوب 2013 مقــرر مــی دارد کــه گزارش هــای ســاالنه ی شــرکت ها  قان
ــای  ــاق فعالّیت ه ــرکتی«1 و انطب ــت ش ــا »حاکمی ــه ب ــّزا در رابط ــش مج ــک بخ ــامل ی ــتی ش بایس
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ــف  ــی موّظ ــرکت های دولت ــون، ش ــن قان ــاس ای ــر اس ــد. ب ــای آن باش ــا مؤّلفه ه ــی ب ــرکت های دولت ش
هســتند گزارش هــای انطبــاق خــود را بــه صــورت ســه ماهــه بــه وزارتخانــه ی مربوطــه ارســال کننــد. 
هــم چنیــن کلیــه ی شــرکت های مرکــزی بخــش عمومــی1 بــرای اخــذ گواهــی از حسابرســان مکّلــف 

ــا هســتند. ــن گزارش ه ــه ی ای ــه ارائ ب

ــش وزارت  ــأت وزیــران در ســال های 2007 و 2009 نق ــان هی ــه بــا فرم ــت در ترکی و در نهای
خزانــه داری در رابطــه بــا جمــع آوری اطالعــات از شــرکت های دولتــی و تهّیــه ی یــک گــزارش ســاالنه 
ــرکت های  ــه ی ش ــا، کلی ــن گزارش ه ــمول ای ــه ی ش ــت. دامن ــده اس ــت ش ــرکت ها، تقوی ــن ش از ای
عمومــی را در بــر می گیــرد؛ اعــم از ایــن کــه مالکّیــت شــرکت متعلــق بــه دولــت مرکــزی باشــد یــا 
ــر  ــا شــرکت های زی ــی )شــهرداری ها( ی ــای محّل ــد دولت ه ــی؛ مانن ــای عموم ــه ســایر نهاده ــق ب متعّل

ــده اند.  ــدازی ش ــاد و راه ان ــا ایج ــط آن ه ــه توّس ــرکت ها ک ــن ش ــه ی ای مجموع

ــوند.  ــع آوری و منتشــر می ش ــی«2 جم ــای شــرکت های عموم ــب »گزارش ه ــا در قال ــن گزارش ه ای
ــا  ــرمایه ی آن ه ــت از س ــهم دول ــه س ــرکت هایی ک ــا ش ــور، تنه ــای مذک ــب فرمان ه ــش از تصوی پی
ــر  ــکان نظــارت ب ــا ام ــن فرمان ه ــه ای ــد ک ــرار می گرفتن ــود مشــمول نظــارت ق بیــش از 50 درصــد ب
شــرکت های تحــت مالکّیــت دولت هــای محّلــی، شــرکت های قانونــی تحــت مالکّیــت ســایر نهادهــای 

ــز فراهــم کــرده اســت.3 عمومــی و بانک هــای دولتــی را نی

بند دّوم: الگوی ایجاد فرایند حسابرسی داخلی

در ایــن الگــو، یــا عضــوی از هیــأت مدیــره ی شــرکت دولتــی بــه عنــوان نهــاد حسابرســی شــرکت، 
جهــت رســیدگی بــه فرایندهــای حسابرســی و بررســی صورت هــای مالــی آن انتخــاب می شــود و موّظــف 
اســت گــزارش حسابرســی خــود را بــه هیــأت مدیــره  یــا کمیتــه ی حسابرســی آن ارائــه دهــد یــا دولــت، 
نماینــده ی خــود )معمــواًل عضــوی از وزارت اقتصــاد( را بــه عنــوان یــک نهــاد حسابرســی در هــر یــک از 
شــرکت های دولتــی بــه کار  گمــارد تــا همــه ســاله گــزارش حسابرســی خــود را بــه دولــت ارائــه دهــد. 
در نهایــت نیــز ایــن گزارش هــا بــرای دسترســی عمومــی مــردم در وب  ســایت وزارت مربوطــه منتشــر 

می شــوند؛ از جملــه کشــورهای شــاخص ایــن الگــو می تــوان بــه ایتالیــا و یونــان اشــاره کــرد.

1-Central Public Sector Enterprises )CPSEs(.

2-Public Enterprise Reports.

3-OECD, State-Owned Enterprise Governance Reform An Inventory of Recent Change, OECD Publishing, Paris, 2005, 
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در ایتالیــا، ابتــدا بــا تصویــب قانونــی در ســال 2005، الــزام مربــوط بــه تعییــن یــک مقــام ارشــد 
ــاًل در  ــی کــه قب ــه فرایندهــای حسابرســی و بررســی صورت هــای مال حسابرســی، جهــت رســیدگی ب
ــه شــرکت های دولتــی نیــز تســّری پیــدا کــرد.  خصــوص شــرکت های غیــر دولتــی وجــود داشــت، ب
ایــن مقــام ارشــد معمــواًل از میــان اعضــای هیــأت مدیــره ی خــود شــرکت دولتــی تعییــن می شــود. 
ــره ی  ــأت  مدی ــه هی ــف اســت گــزارش حسابرســی را ب ــن شــرکت ها موّظ ــی ای نهــاد حسابرســی داخل

شــرکت یــا کمیتــه ی حسابرســی آن ارائــه دهــد.

در مرحلــه ی دّوم بــا تصویــب قانونــی در ســال 2008 مقــّرر شــد کــه شــرکت هایی کــه 100 درصــد 
ــد،  ــه حســاب می آی ــت ب ــی در آن هــا دول ــر اصل ــا تصمیم گی ــت اســت ی ــه دول ــق ب ســهام آن هــا متعّل
موّظــف  هســتند بــه هنــگام اســتخدام کارکنــان یــا خریــد مشــاوره ی خارجــی از رویه هــای بی طرفانــه، 

عمومــی و شــفاف مشــخّصی، پیــروی کننــد.

ــال  ــد از س ــاب می آی ــه حس ــی ب ــرکت های دولت ــی ش ــهام دار اصل ــه س ــت ک ــز دول ــان، نی در یون
ــه عنــوان نهــاد حسابرســی داخلــی در ایــن  ــی از وزارت مالیــه ی خــود را ب ــه بعــد، نماینده ای 2005 ب
شــرکت ها بــه کار گمــارده اســت تــا همــه ســاله گــزارش حسابرســی خــود را بــه دولــت ارائــه  دهــد. 
ــایت  ــردم، در وب  س ــوم م ــی عم ــرای دسترس ــرکت ب ــر ش ــی ه ــی داخل ــاد حسابرس ــای نه گزارش ه

ــود.1 ــر می ش ــور منتش ــن کش ــه ی ای وزارت مالی

ــق  ــر شــرکت های دولتــی وف ــه ی رســمی حسابرســی ب ــد از ســویی وظیف ــز، هــر چن ــران نی در ای
ــون  ــاده واحــده قان ــاده 7 اساســنامه ی ســازمان حسابرســی« و »بنــد1  ،تبصــره ی 2 م ــف، م ــد ال »بن
تشــکیل ســازمان حسابرســی«، بــر عهــده ی ســازمان حسابرســی اســت و از ســوی دیگــر نیــز منبعــث 
ــرکت  ــی ش ــه مال ــاده 8 آیین نام ــال م ــوان مث ــه عن ــی )ب ــرکت های دولت ــی ش ــای مال از آیین نامه ه
ــی  ــد و اداره کّل ــی واح ــرکت های دولت ــی ش ــاختار داخل ــور(2 در س ــای کش ــی فرودگاه ه ــادر تخصص م
تحــت عنــوان حسابرســی داخلــی، مســئول حسابرســی داخلــی و ارائــه ی گــزارش بــه هیــأت مدیــره ی 
ــامانه ی  ــن س ــم چنی ــور و ه ــرکت های مذک ــای ش ــه تارنماه ــه ب ــا مراجع ــن ب ــند؛ لک ــرکت می باش ش
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات، مشــاهده می شــود کــه ایــن حکــم قانونــی در بســیاری از مــوارد 

بــه صــورت کامــل اجــرا نشــده اســت. 

1-OECD, State-Owned Enterprise Governance Reform An Inventory of Recent Change, OECD Publishing, Paris, 2005, p. 24

ــره  ــأت مدی ــه را تحــت نظــر هی ــف محّول ــود کــه وظای ــی خواهــد ب ــک واحــد حسابرســی داخل ــاّده8« شــرکت دارای ی 2. »م

انجــام خواهــد داد.

مطالعه ی تطبیقی ساز و کارهای تضمین
 شــفافیّت در شــرکت های دولتی
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از ســوی دیگــر بایــد یــادآور شــد بــا عنایــت بــه انتصــاب مدیــر کل حسابرســی داخلــی شــرکت های 
دولتــی از ســوی مدیــر عامــل شــرکت و توانایــی مطلــق وی در عــزل مســئول حسابرســی داخلــی، عمدتــًا 

اســتقالل نظــر ایــن اداره کل، تحت الشــعاع قــرار گرفتــه و عمــاًل از کارایــی الزم برخــوردار نیســت.

از ســوی دیگــر هــر چنــد وفــق »مــاده 132 قانــون محاســبات عمومــی ترازنامــه و حســاب ســود و 
زیــان« ) شــامل عملیــات جــاری و طرح هــای عمرانــی(، در صورتــی قابــل طــرح و تصویــب در مجمــع 
ــورد  ــی م ــادی و دارای ــور اقتص ــب وزارت ام ــی منتخ ــرف حسابرس ــه از ط ــود ک ــد  ب ــی خواه عموم
ــس از  ــه و گــزارش حسابرســی را همــراه داشــته باشــد؛ لکــن در وادِی عمــل پ ــرار گرفت رســیدگی ق
تصویــب صورت هــای مالــی شــرکت در مجمــع عمومــی وفــق »مــاده 116« ، الیحــه ی قانونــی اصــالح 
قســمتی از قانــون تجــارت، تصویــب ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان هــر دوره ی مالــی شــرکت، بــه 
منزلــه ی مفاصــا حســاب مدیــران بــرای همــان دوره مالــی می باشــد کــه ایــن امــر می توانــد بــا عنایــت 
ــی، رئیــس ســازمان  ــور اقتصــادی و دارای ــر ام ــی )وزی ــب اعضــای مجمــع شــرکت های دولت ــه ترکی ب
برنامــه و بودجــه و وزیــری کــه شــرکت دولتــی زیــر مجموعــه ی آن وزارتخانــه اســت( محملــی بــرای 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــران شــرکت های دولت ــات مدی ــده انگاشــتن تخّلف نادی

بند سّوم: الگوی انتشار اطاّلعات

کشــورهایی چــون ســوئد، آرژانتیــن، برزیــل، مکزیــک، نیوزلنــد و کــره ی جنوبــی هــر یــک ســطوح 
ــه  ــف ب ــا شــرکت های دولتــی را مکّل ــت ی ــد و دول ــه اجــرا درآورده ان مختلفــی از انتشــار اطالعــات را ب

انجــام اقدامــات مربــوط بــه شــّفاف  ســازی اطالعــات نموده انــد. 

در نیوزلنــد، بــا تصمیــم وزاری ســهام دار شــرکت های دولتــی از ســال 2010 »رژیــم دائمــی انتشــار 
ــرار شــد کــه هــدف آن عبــارت  ــن کشــور برق ــزرگ دولتــی ای اطالعــات«، در مــورد هفــت شــرکت ب
اســت از ایــن کــه عمــوم مــردم را بــه طــور مــداوم نســبت بــه موضوعــات مختلفــی کــه ممکــن اســت 

بــر هــر یــک از ایــن هفــت شــرکت دولتــی اثــر بگــذارد، آگاه ســازد.

دولــت ســوئد نیــز در ســال 2007 دســتورالعمل هایی را بــه تصویــب رســاند کــه بــر اســاس آن، هــر 
ــاالنه،  ــای س ــوان: گزارش ه ــت عن ــی تح ــه ی گزارش های ــه ارائ ــف ب ــی موّظ ــرکت های دولت ــک از ش ی
گزارش هــای دوره ایــی، گــزارش نظــارت و کنتــرل داخلــی و گــزارش مطابقــت اقدامــات و فعالّیت هــای 
ــر اصــل »مطابقــت  ــی ب ــن دســتورالعمل ها مبتن ــدار هســتند. ای ــا مؤّلفه هــای توســعه ی پای شــرکت ب
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یــا توضیــح«،1 تنظیــم شــده اند. بــه ایــن صــورت کــه بــر اســاس آن هــا، مندرجــات گــزارش شــرکت  
یــا بایســتی حــاوی اعــالم مطابقــت اقدامــات و فعالّیت هــای آن بــا دســتورالعمل های مذکــور باشــد یــا 

ــه چــه دالیلــی دســتورالعمل ها رعایــت نشــده اند. توضیــح دهــد کــه ب

 هیــأت مدیــره ی شــرکت نیــز بایســتی در گــزارش ســاالنه ی خــود از یــک ســو، شــیوه های اعمــال 
دســتورالعمل ها در ســال مالــی گذشــته را توضیــح دهــد و از ســوی دیگــر نســبت بــه هــر گونــه انحــراف 

از آن هــا پاســخگو باشــد. مــوارد مذکــور بایســتی در وب  ســایت رســمی شــرکت ها منتشــر شــود.

ــی  ــرکت های دولت ــی ش ــه تمام ــت ک ــماره ی 1172 الزم اس ــان ش ــاس فرم ــر اس ــن ب در آرژانتی
ــا ایــن حــال در عمــل  اطالعــات مالــی خــود را بــه منظــور دسترســی عمــوم مــردم منتشــر کننــد. ب
ــه رعایــت اســتانداردهای گــزارش  دهــی مالــی جهانــی  تنهــا برخــی از شــرکت های دولتــی موّظــف ب

ــده اند. ــود ش ــی خ ــداف مال ــا و اه ــون بودجه ه ــم چ ــی ه ــات مال ــار اطالع )IFRS(2 و انتش

در برزیــل و بــر اســاس قانــون دسترســی بــه اطالعــات مصــّوب 2011 و فرمــان شــماره ی 7724 
ــه  ــه صــورت فعااّلن ــی بایســتی ب ــه شــرکت های دولت ــی از جمل ــه ی نهادهــای عموم ــن کشــور، کّلی ای
ــه سلســله مراتــب و ســاختار داخلــی شــرکت،  فهرســتی از اطالعــات؛ هــم چــون اطاّلعــات مربــوط ب
فراینــد معامــالت دولتــی، برنامــه ی فعالّیت هــای مقامــات و بســیاری از مــوارد دیگــر را منتشــر کننــد. 
ــه  ــی را ب ــبکه های ارتباط ــتی ش ــی بایس ــای عموم ــایر نهاده ــی و س ــرکت های دولت ــن ش ــم چنی ه

منظــور تســهیل دسترســی مــردم بــه اطالعــات مالــی و غیــر مالــی خــود فراهــم ســازند.

ــت  ــاس آن دول ــر اس ــه ب ــید ک ــب رس ــه تصوی ــی ب ــال 2009 قانون ــا، در س ــن در ایتالی ــم چنی ه
ــا  ــتقیم ی ــورت مس ــه ص ــه ب ــرکت هایی ک ــی و ش ــرکت های دولت ــه ی ش ــت کلی ــت لیس ــف اس موّظ

ــد. ــر کن ــد را منتش ــرار دارن ــا ق ــه ی آن ه ــر مجموع ــتقیم زی غیرمس

ــه در  ــک، ک ــی مکزی ــات عموم ــه اطاّلع ــی ب ــی و دسترس ــفافّیت عموم ــون ش ــر قان ــوی دیگ از س
حقیقــت جلوه ایــی از »مــاده 6« قانــون اساســی آن در رابطــه بــا شــفافّیت و دسترســی بــه اطاّلعــات 
بــه حســاب می آیــد بــا هــدف اســتقرار اصــول، قواعــد و رویه هایــی بــرای تضمیــن حــّق دسترســی بــه 
اطالعــاِت در اختیــار کلیــه ی نهادهــا و شــرکت های عمومــی کــه بــه نحــوی از منابــع عمومــی اســتفاده 

ــه تصویــب رســیده اســت. ــد ب ــه اعمــال اقتــدار می پردازن ــا ب می کننــد ی

1-comply or explain.

2-International Financial Reporting Standards.
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ــور  ــه منظ ــز ب ــی، نی ــی دولت ــای عموم ــات نهاده ــه اطالع ــفافّیت و دسترســی ب ــدرال ش ــون ف قان
تضمیــن دسترســی عمومــی بــه اطالعــات نهادهــای فــدرال در ایــن کشــور بــه تصویــب رســیده اســت.

ــه امــور  ــوط ب ــن شــرکت های دولتــی مکزیــک1 موّظفنــد گزارش هــای مرب ــزرگ  تری از ســوی دیگــر ب
تجــاری، مالــی، اداری، عملکــردی، قانونــی، اطالعــات اقتصــادی، اطالعــات مدیریــت خطــر، اطالعــات 
ــخه ی  ــد، نس ــه دهن ــس ارائ ــه مجل ــد ب ــه موّظفن ــی ک ــادار، گزارش های ــورس اوراق به ــه ب ــوط ب مرب
عمومــی طرح هــای تجــاری، اطالعــات مربــوط بــه تصمیمــات هیــأت مدیــره و گزارش هــای کمیتــه ی 

حسابرســی را منتشــر کــرده و در معــرض انظــار عمومــی قــرار دهنــد.

در ترکیــه، نیــز مطابــق بــا فرمــان خــاص هیــأت وزیــران، از ســال 2006 بــه بعــد، کلّیه ی شــرکت های 
دولتــی مکّلفنــد گزارش هــای ســاالنه ی خــود را در و ب  ســایت های رســمی و بــه  روز خــود منتشــر کننــد.

هــم چنیــن بــر اســاس قانــون حسابرســی لیتوانــی، شــرکت های اصلــی )مــادر( فهرســت شــده توســط 
ــا  ــق ب ــی یکپارچــه ی خــود را مطاب ــون و هــم چنیــن شــرکت های دولتــی بایســتی صورت هــای مال قان

»اســتانداردهای حسابرســی بین المللــی«2 یــا »اســتانداردهای حسابرســی مّلــی«، تهیــه کننــد.

 بــر اســاس ایــن قانــون، حســاب های ســاالنه ی شــرکت های دولتــی در دســترس عمــوم 
قــرار می گیرنــد و در ســامانه ی ثبــت مّلــی شــرکت های حقوقــی منتشــر می شــوند. بــر اســاس 
دســتورالعمل های شــفافّیت لیتوانــی کــه بــر پایــه ی اصــل انطبــاق یــا توضیــح تنظیــم شــده اند، اطالعــات 
ــا و  ــع، جمــع آوری شــده و منتشــر گردد.اعالمیه ه ــای جام ــه ی گزارش ه ــرای تهّی شــرکت ها بایســتی ب
گزارش هــای مالــی ایــن شــرکت ها در وب  ســایت هــر یــک از آن هــا در دســترس عمــوم قــرار می گیــرد.

در نهایــت شــاید بتــوان کــره ی جنوبــی را برجســته ترین کشــور در تأمیــن شــفافّیت مالــی و اداری 
ــن کشــور مصــّوب  ــون انتشــار اطالعــات اداری ای ــر اســاس قان ــه شــمار آورد. ب شــرکت های دولتــی ب
1998 ، الزم اســت کــه اطالعــات مربــوط بــه عملکــرد کلیــه ی نهادهــای دولتــی، شــرکت های دولتــی 
ــن کشــور وب   ــت ای ــی، دول ــزام قانون ــن ال ــتای همی ــوند. در راس ــار داده ش ــی انتش ــای عموم و نهاده
ــر دو قســم  ــد ه ــی موّظفن ــرکت های دولت ــی ش ــه در آن، تمام ــرده اســت ک ــدازی ک ــایتی3 را راه ان س
اطالعــات مالــی و اطالعــات غیــر مالــی خــود را بــر اســاس طبقه بندی هــای مشــخصی منتشــر کننــد 
ــای  ــی و ارزیابی ه ــرد کّل ــد واضحــی از عملک ــه دی ــادر می شــود ک ــر شــهروند ق ــه وســیله ی آن ه و ب

ــت آورد.4 ــه دس ــی ب ــرکت های دولت ش

1-Petróleos Mexicanos )PEMEX( and Comisión Federal de Electricidad )CFE(.
2- International Accounting Standards )IFRs(.
3- www.alio.go.kr.
4-OECD, Disclosure and Transparency in the State-Owned Enterprise Sector in Asia: Stocktaking of National Practices, 
OECD Publishing, Paris, 2017
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 شمای کّلی موضوعاتی که به انتشار عمومی می رسد، به شرح ذیل است:1

1-Act on the Management of of Public Institutions of 2007 available at : yon.ir/Owc61
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در ایــن کشــور عــالوه بــر مــوارد فــوق کــه انتشــار آن از ســوی دولــت انجــام می شــود، هــر یــک 
از شــرکت های دولتــی نیــز خــود رأســًا بــه انتشــار گزارش هــای منظــم، بــه موقــع و حــاوی اطالعــات 

ــد.  ــود منتشــر می کنن ــایت های رســمی خ ــا را در وب  س ــد و آن ه ــد می پردازن مفی

ایــن شــرکت ها هــم چنیــن میــزان پرداخت هایشــان بــه دولــت؛ ماننــد مالیات هــا و حقّ األمتیازهــا 
و هــم چنیــن میــزان حمایت هــای مالــی کــه از دولــت دریافــت کرده انــد؛ ماننــد تضمین هــای وام هــا 
را بــه صــورت گــزارش، منتشــر می کننــد. هزینــه ی تعهــدات غیرتجــاری کــه بــر شــرکت های دولتــی 
ــن  ــی ای ــه ی اختصاص ــود و در بودج ــر می ش ــاالنه منتش ــای س ــود، در گزارش ه ــل می ش ــز تحمی نی

ــردد.1 ــور می گ ــرکت ها منظ ش

1-Lee, Whonhee, Transparency of State-Owned Enterprises in South Korea, International Budget Partnership, Seoul, 

2014, p. 9.
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بــا وجــود ایــن کــه قوانیــن دسترســی بــه اطالعــات از کشــوری بــه کشــور دیگــر متفــاوت اســت، 
رونــد کّلــی ایــن اســت کــه اطالعــات بــه طــور مناســبی فعااّلنــه منتشــر شــوند و حّتــی ایــن موضــوع 
بــه صــورت یــک تعهــد تضمیــن شــده نســبت بــه بســیاری از مؤّسســات نظارتــی تعهــد داده می شــود. 
ــی را  ــرکت های دولت ــر، ش ــال حاض ــز در ح ــپانیا3 نی ــتونی2 و اس ــل1 ، اس ــون برزی ــم چ کشــورهایی ه
موّظــف بــه انتشــار فعااّلنــه ی اطالعــات کرده انــد.  در ایــران نیــز بــا تصویــب قانــون انتشــار و دسترســی 

آزاد بــه اطالعــات، ایــن الگــو مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. ایــن قانــون، مقــّرر مــی دارد: 

»هــر یــك از مؤّسســات عمومــی4 بایــد جــز در مــواردی کــه اطالعــات دارای طبقه بنــدی می باشــد، 
در راســتای نفــع عمومــی و حقــوق شــهروندی دســت کــم بــه طــور ســاالنه اطالعــات عمومــی شــامل 
عملکــرد و ترازنامــه )بیــالن( خــود را بــا اســتفاده از امکانــات رایانه ایــی و حتی األمــکان در یــك کتــاب 
ــت  ــورت درخواس ــازد و در ص ــر س ــد منتش ــر باش ــوارد زی ــامل م ــد ش ــه می توان ــه از جمل ــا ک راهنم

شــهروند بــا اخــذ هزینــه تحویــل دهــد:
الف. اهداف، وظایف، سیاست ها و خطی مشی ها و ساختار.

 ب. روش ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیمًا به اعضاء جامعه ارائه می دهد.
 ج. ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤّسسه.

 د. انواع و اشکال اطالعاتی که در آن مؤّسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی  به آن ها.
 و. ختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.

ــی و  ــی و حقوق ــخاص حقیق ــا اش ــیله آن ه ــه وس ــه ب ــی ک ــا آیین های ــا ی ــاز و کاره ــام س  ه. تم
ــو  ــه نح ــا ب ــته ی ــارکت داش ــد مش ــارات آن واح ــراء اختی ــد در اج ــی می توان ــر دولت ــازمان های غی س

ــوند. ــع ش ــر واق ــری مؤّث دیگ

ــر از  ــا بســیاری دیگ ــران ب ــی ای ــن الگــو در نظــام حقوق ــری ای ــه کارگی ــاوت ب ــن حــال، تف ــا ای  ب
کشــورها، عــدم الــزام شــرکت های دولتــی بــه انتشــار »فّعــال و علی الــرأس« ایــن اطالعــات اســت بــه 

نحــوی کــه تحّقــق تمامــی ایــن مــوارد منــوط بــه درخواســت مــوردی شــهروندان شــده اســت. 

1-http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm.

2- https://www.rti-rating.org/files/pdf/Estonia.pdf.

3-https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf.

ــه حکومــت ــای وابســته ب ــی« را ســازمان ها و نهاده ــور »مؤّسســه عموم ــون مذک ــاده 1«، قان ــد د، م ــه »بن ــن ک ــه ای  4. نظــر ب

ــت ــده اس ــران آم ــالمی ای ــوری اس ــن جمه ــه قوانی ــه در مجموع ــزاء آن ک ــام ارکان و اج ــامل تم ــه ش ــام کلم ــای ع ــه معن  ب

معرفــی می کنــد، شــرکت های دولتــی قســمی از مؤّسســات عمومــی و مشــمول الزامــات منــدرج در ایــن قانــون خواهنــد بــود
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ــل توجــه اقتصــادی و اجتماعــی  ــه تأثیــرات قاب ــه ب ــا توّج ــن نکتــه ضــروری اســت کــه ب ذکــر ای
ــه ی  ــار فعااّلن ــفافّیت و انتش ــاالی ش ــتاندارهای ب ــور، اس ــک کش ــان ی ــر مردم ــی ب ــرکت های دولت ش
اطالعــات، ارتبــاط مســتقیمی بــا اعتمــاد عمومــی مــردم نســبت بــه آن هــا دارد. هــم چنیــن تجــارب 
ــرای  ــن روش ب ــب  تری ــات، مناس ــفافّیت در اطالع ــی و ش ــه بی پردگ ــد ک ــان می ده ــی نش بین المّلل

ــت.  ــی اس ــرکت های دولت ــا اداره ی ش ــط ب ــرات مرتب ــگیری از خط پیش

بند چهارم: الگوی درج بودجه ی شرکت های دولتی در قانون بودجه

ــون بودجــه ی ســاالنه  ی کل کشــور  ــی در قان ــی شــرکت های دولت ــد درج بودجــه ی تفصیل ــر چن ه
می توانــد از یــک ســو، نقــش مهّمــی در تأمیــن شــفافّیت مالــی ایــن شــرکت ها ایفــاء کنــد و از ســوی 
دیگــر، زمینــه ی اعمــال نظــارت نهادهــای حسابرســی و ممّیــزی را بــر عملکــرد ایــن شــرکت ها فراهــم 
ســازد؛ اّمــا نظــر بــه تمایــز ماهــّوی بودجــه ی شــرکت های دولتــی از بودجــه ی عمومــی کشــور، بســیاری 
از کشــورها ترجیــح داده انــد، بودجــه ی ایــن شــرکت ها را از درج در قوانیــن بودجه ایــی خــود مســتثنی 
نماینــد و تأمیــن شــفافّیت و جلوگیــری از فســاد در آن هــا را، از ســایر طــرق پیــش  گفتــه دنبــال کننــد.

از جملــه ایــن کشــورها می تــوان بــه نیوزلنــد1 ، کــره ی جنوبــی و آلمــان اشــاره کــرد. مطابــق با »مــاده 14 
قانــون بودجــه و حســابداری کــره ی جنوبــی مصــّوب 1961«، نهادهایــی کــه تحــت پوشــش بودجــه ی مّلــی 
قــرار دارنــد؛ شــامل دفتــر ریاســت جمهــوری، مجلــس شــورای مّلــی، قــّوه ی قضاییــه، تمامــی وزارتخانه هــای 

مرکــزی، ســازمان ها و کمیســیون ها و شــرکت های دولتــی از بودجــه ی مّلــی مســتثنی هســتند.2

ــاالت« آلمــان مصــّوب  ــب بودجــه فدراســیون و ای ــون »نحــوه ی تصوی ــر اســاس قان هــم چنیــن ب
ــروی  ــی پی ــابداری دولت ــول حس ــه از اص ــی ک ــا، نهادهای ــت  تنه ــه ی دول ــه بودج ــا ک 1969 از آن ج
ــوده و از اصــول  ــی مســتقل ب ــه لحــاظ قانون ــه ب ــی ک ــرد، شــرکت های دولت ــر می گی ــد را در ب می کنن

ــود. ــامل نمی ش ــد را ش ــتفاده می کنن ــاری اس ــابداری تج حس

ــی کــه اجــرای مندرجــات  ــون، در صورت ــن قان ــاده 18« ای ــد 1، م ــا »بن ــق ب ــن حــال مطاب ــا ای  ب
قانــون بودجــه بــرای شــرکت های دولتــی امکان پذیــر نباشــد، الزم اســت تــا بودجــه ی عملیاتــی خــود 
یــا خالصه ایــی از آن را بــه عنــوان ضمیمــه یــا متــن توضیحــی )تفســیری( بــه قانــون بودجــه پیوســت 
ــون مذکــور، اختیــار دادگاه حسابرســی ایــن  ــر اســاس مــاده 42 قان کننــد. شــایان ذکــر اســت کــه ب

1- Lienert, Ian, The  Legal  Framework for Budget System (An International Comparison), OECD Journal on Budgeting 

)Special Issue(, Vol. 4, 2004, p. 240.

2- Ibid, p. 162.
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کشــور در حسابرســی از شــرکت های دولتــی، محــدود بــه شــرکت هایی کــه بودجــه عملیاتیشــان بــه 
ــرد.1 ــر می گی ــی را در ب ــرکت های دولت ــه ی ش ــردد نشــده و کلّی ــاق می گ ــه الح ــون بودج قان

ــره و  ــأت مدی ــب هی ــه تصوی ــت ب ــی می بایس ــرکت های دولت ــه ی ش ــویی بودج ــران از س در ای
ــم بودجــه ی  ــه و تنظی ــتورالعمل تهّی ــًا حســب دس ــی شــرکت برســد و متعاقب ــع عموم ــًا مجم متعاقب
ــی و  ــریفات قانون ــرای تش ــت اج ــت جه ــه دول ــته ب ــی وابس ــات انتفاع ــی و مؤّسس ــرکت های دولت ش
نهایتــًا درج کلیــات آن در بودجــه عمومــی کشــور بــه ســازمان برنامــه و بودجــه ارســال شــود. البّتــه 
درج بودجــه شــرکت های دولتــی در قانــون بودجــه موجــب خواهــد شــد کــه نظــارت دوگانــه مجمــع 
عمومــی شــرکت از یــک ســو و نهادهــای نظارتــی از قبیــل دیــوان محاســبات کشــور، ســازمان بازرســی 
ــا  کل کشــور، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و ســازمان برنامــه و بودجــه را در پــی داشــته باشــد. ب
عنایــت بــه ســاختار شــرکت های دولتــی، چنیــن نظارت هایــی البتــه ضــروری و الزم جلــوه می نمایــد.

 

1- Ibid, p. 112.

مطالعه ی تطبیقی ساز و کارهای تضمین
 شــفافیّت در شــرکت های دولتی
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نتیجه گیری
ــا از  ــل توجــه آن ه ــز ســهم قاب ــی و نی ــت شــرکت های دولت ــی فعالّی ــه ی موضوع   گســترش دامن
ــا فســاد و تنظیــم ســاز و کارهــا و  ــارزه ب ــا مب درآمدهــا و دارایی هــای دولت هــا ســبب شــده اســت ت
ضوابــط حاکــم بــر آن در شــرکت های دولتــی بــه یکــی اصلی تریــن دغدغه  هــای حکمرانــی در جهــان 
مبــّدل شــود. از همیــن رو، نهادهــای بین المّللــی و تخصصــی ممحــض در ایــن حــوزه مّدت هــا اســت 
کــه توّجــه خــود را بــه ایــن مهــم معطــوف داشــته  و در مســیر دســتیابی بــه ضوابــط حاکــم بــر مبــارزه 

ــته اند.  ــرکت ها گام برداش ــن ش ــاد در ای ــا فس ب

ــر نحــوه ی عملکــرد  ــق نظــارت مطلــوب ب ــه اذعــان نهادهــای مذکــور، مؤّثرتریــن راهــکار تحّق   ب
ــی و  ــور مال ــن شــفافّیت ام ــا، »تأمی ــی و اداری در آن ه ــری از فســاد مال ــی و جلوگی شــرکت های دولت
اداری« اســت. از همیــن رو چهــار اصــل را بــه عنــوان اصــول حاکــم بــر تحّقــق شــفافّیت در شــرکت های 

ــد از: ــه عبارت ان ــد ک ــاء نموده ان ــی احص دولت
 1. اســتقرار مناســب  تریــن شــیوه های پاســخگویی شــامل دسترســی عمــوم بــه اطالعــات مربوط به 
عملکــرد، روش هــا و فعالّیت هــای شــرکت های دولتــی و نیــز گزارش دهــی عمومــی از طریــق ارتبــاط 
ــق افشــای عمومــی دارایی هــای  ــا ذی نفعــان شــرکت 2. اعمــال شــفافّیت ســازمانی از طری رســمی ب
شــرکت اصلــی، شــرکت های تابعــه، منســوبین بــه سیاســتمداران و مقامــات دولتــی، معرفــی شــخصی 
ــه حســاب می آیــد و نیــز  کــه شــرکت دولتــی را کنترل مــی کنــد و در حقیقــت صاحــب اصلــی آن ب
معرفــی دیگــر نهادهــا و بخش هــای تحــت مالکّیــت و کنتــرل شــرکت های دولتــی بــه صــورت فعااّلنــه 
3. مشــارکت بــا ذی نفعــان در طراحــی و اجــرای برنامه هــای مبــارزه بــا فســاد 4. تأمیــن شــفافّیت در 

ارتبــاط بــا مالکّیــت شــرکت، ســاختار مدیریتــی و کمک هــا و مزاّیــای مالــی دریافتــی آن.

  چنــان کــه اشــاره شــد قوانیــن و مقــّررات داخلــی ایــران، تــا حــّدی تنهــا بــه دو اصــل نخســت 
ــا در  ــّررات کشــورهای دنی ــن و مق ــه عمــل پوشــانده اند. بررســی قوانی ــاد شــده جام ــار اصــل ی از چه
خصــوص پیــش  بینــِی ســاز و کارهــای تضمیــن شــفافّیت در شــرکت های دولتــی نشــان می دهــد کــه 
امــروزه اصــول چهارگانــه ی فــوق در قالــب چهــار الگــوی ارائــه ی گــزارش جامــع ســاالنه، ایجــاد فراینــد 
ــه  ــون بودجــه، )البت ــی در قان ــات و درج بودجــه شــرکت های دولت ــی، انتشــار اطاّلع حسابرســی داخل

بعضــًا بــه صــورت تلفیقــی(در قوانیــن و مقــّررات کشــورها بــه منصــه ی ظهــور رســیده اســت.

 در جمهــوری اســالمی ایــران نیــز الگــوی نخســت در هــر دو عرصــه تقنیــن و اجــراء مغفــول مانــده 
و الگو هــای دّوم، ســّوم و چهــارم نیــز علی رغــم پیــش  بینــی الــزام قانونــی، هــر یــک بــه دلیلــی فاقــد 
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کارآمــدی کافــی هســتند. بــر اســاس یافته هــای پژوهــش حاضــر و در مقــام ارائــه راهکارهایــی جهــت 
ــا فســاد در شــرکت های  اصــالح وضعیــت موجــود و نیــز ارتقــای کارآمــدی ســاز و کارهــای مبــارزه ب
دولتــی ایــران بایــد گفــت، ضــروری اســت تغییــرات و بازنگری هایــی در هــر دو ســاحت نظــر و عمــل، 

نســبت بــه ســاز و کار هــای تضمیــن شــفافّیت در ایــن شــرکت ها صــورت پذیــرد.

 از ُبعــد نظــری الزم اســت کــه در کنــار اصــول ناظــر بــه تأمیــن شــفافّیت در شــرکت های دولتــی کــه 
هــم اکنــون در ســاختار حقوقــی کشــور بــه رســمّیت شــناخته شــده و تــا حــدی پیاده ســازی  شــده اند، دو 
اصــل کامــاًل مغفــول؛ مشــارکت بــا ذی نفعــان در طراحــی و اجــرای برنامه هــای مبــارزه بــا فســاد و تأمیــن 
شــفافّیت در ارتبــاط بــا مالکّیــت شــرکت، ســاختار مدیریتــی و کمک هــا و مزایای مالــی دریافتــی آن، مطمح 

نظــر قــرار گرفتــه و تشــریح شــوند تــا زمینــه بــرای اجرایی ســازی آن هــا در نظــام حقوقــی فراهــم گــردد.
ــردد و از  ــع گ ــده مرتف ــازی ش ــص اصــول پیاده س ــو، نواق ــک س ــز الزم اســت از ی ــی نی ــد عمل  در ُبع
ســوی دیگــر ســاز و کارهایــی جهــت تضمیــن اصــول تاکنــون اجرایــی  نشــده، در نظر گرفتــه شــود. از اصلی  
تریــن راهکارهــا جهــت رفــع نواقــص اصــول پیاده ســازی شــده، )اســتقرار شــیوه های پاســخگویی و اعمــال 
شــفافّیت ســازمانی( می تــوان بــه الــزام شــرکت ها بــه افشــای فعااّلنــه اطالعــات خــود بــه جــای رویکــرد 
ــتانداردهایی  ــم اس ــرکت ها، تنظی ــای ش ــاء در گزارش ه ــای الزم  االفش ــترش مؤّلفه ه ــی، گس ــل کنون منفع
ــازی  ــه، ساده س ــن رابط ــرکت ها در ای ــات ش ــی اقدام ــر بخش ــان از اث ــی و اطمین ــتی  آزمای ــت راس جه
گزارش هــا جهــت عامــه  فهــم ســاختن آن هــا و از همــه مهــّم  تــر، اجرایــی  ســازی الزامــات متــروک  قوانیــن 

ــا مؤّلفه هــای تضمیــن شــفافّیت در شــرکت های دولتــی، اشــاره کــرد.  ــّررات در رابطــه ب و مق

ــن  ــت تضمی ــاز جه ــورد نی ــای م ــاز و کاره ــن، س ــم تری ــد از مه ــر می رس ــه نظ ــن ب ــم چنی   ه
ــان  ــا ذی نفع ــق شــفافّیت در شــرکت های دولتــی )مشــارکت ب ــر تحّق ــی  نشــده حاکــم ب اصــول اجرای
ــا  ــارزه ب ــه طراحــی ســامانه ی مشــارکت عمومــی جهــت مب ــوان ب ــت شــرکت( می ت و شــفافّیت مالکّی
ــرمایه گذاران و  ــردم، س ــان، م ــر کارکن ــادل نظ ــارکت و تب ــت مش ــی جه ــرکت های دولت ــاد در ش فس
ســایر ذی نفعــان و نیــز ارائــه ی بازخــورد تبــادالت قبلــی، شفاف ســازی ســاختار مدیریتــی، ســهامداران 
ــای  ــوص حمایت ه ــه خص ــی ب ــای دولت ــازی حمایت ه ــرات آن و شفاف س ــرکت و تغیی ــان ش و ذی نفع
ــر بــر رقابــت تجــاری ایــن شــرکت ها اشــاره کــرد تــا بتــوان زمینــه را بــرای مبــارزه هــر  مالــی و مؤّث

ــن شــرکت ها فراهــم ســاخت. ــا فســاد در ای ــر ب چــه مؤثرت
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A comparative study of transparency assurance mecha-
nisms in state-owned enterprises

Reza Tajarlou *
Rouhollah Gholikhani**
Mohammad Sadegh Farahani***
Abstract:
State-owned enterprises established to facilitate the proper provision of public ser-
vices by governments have become one of the ambiguities in the geometry of public 
law in the country due to the lack of a coherent and precise legal system that regu-
lates their activities. One of the most important shortcomings of the domestic public 
law system in this regard is the lack of effective monitoring of the performance of 
these companies, which has increased the incidence of corruption in them. “Creating 
transparency” as a way to prevent corruption while developing and strengthening 
their accountability and oversight is one of the most basic solutions to this problem 
that the present article seeks to find a suitable mechanism to ensure it. The forth-
coming research in response to the question of what are the mechanisms to ensure 
transparency in state-owned companies, while enumerating the principles governing 
the realization of administrative and financial transparency of these companies, in-
cluding “establishing the most appropriate accountability methods”, “applying orga-
nizational transparency”, “partnership with stakeholders” Anti-corruption programs 
“and” Ensuring transparency in corporate ownership “, its practical realization in 
countries around the world under the four models of” providing a comprehensive 
annual report “,” creating an internal audit process “,” disseminating information 
“and” inserting the budget of state-owned companies “ In the Budget Law ”and has 
highlighted the gaps in the domestic legal system in this regard. The method of the 
present research is analytical-descriptive using comparative studies and the method 
of data collection is the study of documents and texts and content analysis.
Keywords:Information Disclosure, State-Owned Enterprises, Transparency, An-
ti-Corruption,supervision.
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