DOI:
 10.22034/mral.2021.539915.1207اداری
فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق

1400.07.17
چهارم /
ارســال:ــال
تـاریخ ســ

1400.09.28
پذیـرش:
تـاریخ
بهار 1401
دهم /
شمـــــاره

مطالعهی تطبیقی ساز و کارهای تضمین شفاف ّیت در
شرکتهای دولتی
چکیده

رضا طجرلو*
محمدصادق فراهانی**
روحالله قلیخانی****

شــرکتهای دولتــی کــه بــه منظــور تســهیل ارائــهی مطلــوب خدمــات عمومــی از ســوی
فعالیــت آنهــا
دولتهــا ایجــاد شــده انــد ،بــه واســطهی نبــود نظــام حقوقــی منســجم و دقیــق کــه جوانــب ّ
مبهــم هندس ـهیحقــوق عمومــی کشــور بــدل شــدهاند .یکــی از
را ســاماندهی کنــد ،بــه یکــی از نقــاط ّ
مهــم تریــن نقایــص نظــام حقــوق عمومــی داخلــی در ایــن خصــوص ،نبــود روش نظــارت مؤثّــر بــر عملکرد
ـفافیت» ،بــه
ایــن شــرکتها اســت کــه زمین ـهی بــروز فســاد را در آنهــا افزایــش داده اســت« .ایجــاد شـ ّ
عنــوان راهــکاری جهــت جلوگیــری از بــروز فســاد و در عیــن حــال توســعه و تقویــت میــزان پاســخگویی و
نظــارتپذیــری آنهــا ،از اساسـیترین راهکارهــای حـ ّ
ـل ایــن معضــل بــه شــمار مـیرود کــه نوشــتار حاضر
در صــدد یافتــن ســاز و کار مناســب بــه منظــور تضمیــن آن اســت .پژوهــش پیــش رو در مقــام پاســخ بــه
ـفافیت در شــرکتهای دولتــی چیســت؟ ضمــن احصــای
ایــن پرســش کــه ســاز و کارهــای تضمیــن شـ ّ
ب تریــن
شــفافیت اداری و مالــی ایــن شــرکتها؛ از جملــه «اســتقرار مناســ 
اصــول حاکــم بــر تحقّــق
ّ
ـفافیت ســازمانی»« ،مشــارکت بــا ذی نفعــان در برنامههــای مبــارزه بــا
شــیوههای پاســخگویی»« ،اعمــال شـ ّ
مالکیــت شــرکتها» ،تح ّقــق عملــی آن را در کشــورهای جهــان،
ـفافیت در ارتبــاط بــا ّ
فســاد» و «تأمیــن شـ ّ
ذیــل چهــار الگــوی ارائـهی گــزارش جامــع ســاالنه ،ایجــاد فراینــد حسابرســی داخلــی ،انتشــار اطالعــات و
درج بودج ـهی شــرکتهای 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 بهرهگیــری از
مطالعــات تطبیقــی و روش جمـعآوری اطالعــات آن نیــز مطالعــه اســناد و متــون و تحلیــل محتــوا اســت.
کلیدواژهها :افشای ّ
شفافیت ،فسادزدایی ،نظارت پذیری.
اطالعات ،شرکتهای دولتی،
ّ
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مقدمه
مؤسســات و نهادهــای عمومــی
مؤسســات دولتــیّ ،
شــرکتهای دولتــی در کنــار وزارتخانههــاّ ،
ّ
غیــر دولتــی ،شــوراهای اداری مشــورتی و شــوراهای اســامی محلی ،قســمی از اشــخاص حقوقی حقوق
1
عمومــی ،بــه شــمار میآینــد .حجــم گســتردهی وجــوه و منابــع مالــی در اختیــار ایــن شــرکتها
و تأثیــر قابــل توجــه آنهــا بــر زندگــی عمــوم مــردم در عرصههــای گوناگــون زیــر ســاختی ،منابــع
اهمیــت برجســتهی ایــن
امنیــت غذایــی ،ســامت و ...نشــان از ّ
طبیعــی ،خدمــات بانکــی و مالــیّ ،
شــرکتها در میــان نهادهــای عمومــی دارد.
کیفیــت زندگــی مــردم ،تحریــک توســعهی
شــرکتهایی کــه ابتــدا بــا هــدف ارتقــای ثــروت و ّ
ّ
اقتصــادی ،جــذب ســرمایهگذاریها و ...بــه وجــود آمدنــد و در ادامــه بــرای بهبــود کارایــی عملیاتیشــان
فعالیتهــای خــود را بــه صــورت فزایندهایــی بــه
تــا اندازهایــی خصوصیســازی شــدند و امــروزه ّ
عرص ـهی بینالملّلــی ســوق دادهاند.بــا ایــن حــال ،همــواره بــه دالیلــی چــون ضعــف در مدیریّــت و
اداره ،روابــط نزدیــک دولــت و سیاســتمداران بــا هیــأت مدیرههــا و مدیریــت ارشــد آنهــا ،کنتــرل
ـفافیت و گزارشدهــی عمومــی در معــرض
ضعیــف تعــارض مناف ـ 
ع و عــدم پاســخگویی از طریــق شـ ّ
فســاد قــرار داشــتهاند و کارایــی عملکردشــان از ایــن جهــت تهدیــد میشــود.
تهدیداتــی کــه بــدون پیشبینــی ســاز و کارهــای کنتــرل و مقابلــه نســبت بــه آنهــا میتواننــد
آســیبهایی چــون فســاد و ارتشــاء در قراردادهــا ،سوءاســتفاده از شــرکتها بــرای تأمیــن منابــع مالــی
احــزاب و اشــخاص سیاســی ،رفتارهــای ضــد رقابتــی و ...را در پــی داشــته باشند.بررســی تجرب ـهی
نظامهــای حقوقــی پیشــرو در زمین ـهی مقابلــه بــا فســاد در شــرکتهای دولتــی نشــان میدهــد کــه
مؤثّرتریــن راهــکار تح ّقــق نظــارت مطلــوب بــر نحــوهی عملکــرد ایــن شــرکتها و جلوگیــری از فســاد

 .1بــه عنــوان مثــال حــدود  1571هــزار میلیــارد از  2882هــزار میلیــارد تومــان بودج ـهی کل کشــور در ســال  1400بــه
شــرکتهای دولتــی اختصــاص یافتــه اســت .رقمــی بیــش از  54درصــد کل بودجـهی ســاالنهی کشــور( .بنــد ب ،مــا ّده واحــده
قانــون بودجهــی ســال  1400کل کشــور مصـ ّوب .)1399/12/26
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ـفافیت امــور مالــی و اداری» آنهــا اســت.
مالــی و اداری در آنهــا« ،تأمیــن شـ ّ

1

نوشــتار حاضــر ،بــا بهرهگیــری از مطالعــات تطبیقــی و در مقــام پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ســاز و
ـفافیت در شــرکتهای دولتــی چــه میباشــند و بــا هــدف ارائـهی الگــوی تضمیــن
کارهــای تضمیــن شـ ّ
ـفافیت امــور مالــی و اداری شــرکتهای دولتــی ،پــس از مفهومشناســی شــرکتهای دولتــی و نقــدی
شـ ّ
ّ
ّ
ـفافیت در امــور
بــر تعریــف شــرکتهای دولتــی در ایــران (گفتــار نخســت) ،ابتــدا اصــول کلــی تحقــق شـ ّ
اداری و مالــی آنهــا را مــورد اشــاره قــرار میدهــد (گفتــار د ّوم) ،ســپس تحقــق عملــی آن در کشــورهای
دنیــا را ذیــل چهــار الگــوی مرســوم و شــناخته شــده نشــان خواهــد داد (گفتــار ســوم).
مبــرم نظــام حقوقــی داخلــی بــه ارائــهی ســاز و کارهــای
علیرغــم ّ
اهمیــت موضــوع و نیــاز ّ
ـفافیت عملکــرد آنهــا ،تاکنــون اثــر
مقابلــه بــا فســاد در شــرکتهای دولتــی بــه خصــوص تضمیــن شـ ّ
مســتقّلی دراینبــاره بــه نــگارش در نیامــده و ایــن امــر از نــگاه تیزبیــن دغدغهمنــدان ایــن حــوزه
مــورد غفلــت مانــده اســت.

گفتار نخست :مفهومشناسی شرکتهای دولتی
بــا بررســی ســاختار حقوقــی کشــورهای مختلــف دنیــا میتــوان در تعریفــی جامــع ،شــرکت دولتــی
را ایــن گونــه معنــا کــرد 1:شــرکت دولتــی ،عبــارت اســت از هــر نهــادی کــه اوالً از جانــب حقــوق داخلــی
مالکیــت بپــردازد .از ایــن رو،
کشــورها بــه عنــوان شــرکت ،شــناختهشــود و ثانیـاً دولــت در آن بــه اعمــال ّ
 .1سایر ساز و کارهای مقابله با فساد در شرکتهای دولتی را میتوان در موارد نهگانهی زیر خالصه کرد:
الف) به کار بردن باالترین سطح از استانداردهای اخالق و سالمت.
ب) تضمین مدیریت تجارب مو ّفق و نظارت بر برنامههای مبارزه با فساد.
پ) تضمین حمایت سیاستهای منابع انسانی و رویهها از برنامههای مبارزه با فساد.
ت) طراحی برنامههای مبارزه فساد مبتنی بر ارزیابی تمام ریسکها.
ث) اعمال رویهها و سیاستهای تفصیلی برای مبارزه و مقابله با ریسکهای کلیدی فساد.
ج) مدیریــت ارتباطــات بــا اشــخاص ثالــث بــرای تضمیــن کارکــرد آنهــا بــرای اســتانداردهای مبــارزه بــا فســاد معــادل آن چــه
در شــرکتهای دولتــی اســت.
چ) استفاده از ارتباطات و آموزشها به منظور گفتمانسازی برنامههای مبارزه فساد.
مهیا نمودن مشورتهای امن و قابل دسترس و کانالهای اطالعرسانی فساد.
ح) ّ
خ) نظارت ،ارزیابی و بهبود مستمر رویههای مبتنی بر برنامههای 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
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شــرکت دولتــی میتوانــد در قالــب و ســاختاری شــبیه شــرکتهای ســهامی عــام ،شــرکتهای ســهامی
ـئولیت محــدود و  ...ظهــور یابــد هــر چنــد تمایــل دولتهــا بــه اســتفاده از
خــاص ،شــرکتهای بــا مسـ ّ
قالــب شــرکتهای ســهامی در خصــوص شــرکتهای دولتــی بیشــتر بــه چشــم میخــورد.
شــخصیت حقوقــی آنهــا بــه موجــب قانونگــذاری خــاص
بهعــاوه شــرکتهای قانونــی 1کــه
ّ
ایجــاد شــده اســت نیــز بــه عنــوان شــرکت دولتــی در نظــر گرفتــه میشــوند؛ مشــروط بــه ایــن کــه
ماهیــت اقتصــادی داشــته باشــد.از ســوی
هــدف و تمــام یــا بخشــی از اقدامــات آنهــا ،بــه طــور عمـ ّ
ـد ه ّ
دیگــر ،شــرکتی دولتــی بــه حســاب میآیــد کــه بــه نوعــی تحــت کنتــرل دولــت باشــد؛ چــه از ایــن
ـق رأی در آن را دارا باشــد ،چــه ســایر روشهایــی
مالکیــت اکثریــت ســهام واجــد حـ ِّ
طریــق کــه دولــت ّ
کــه چنیــن درج ـهای از کنتــرل را بــرای دولــت فراهــم میکنــد.
بــه عنــوان مثــال میتــوان از مــواردی نــام بــرد کــه تصریحــات قانونــی ،کنتــرل مســتمر دولــت
بــر یــک شــرکت یــا هیــأت مدیــرهی آن را تضمیــن میکنــد در حالــی کــه دولــت ،اکثریــت ســهام
آن شــرکت را در اختیــار نداشــته و واجــد ســهامی حداقلــی اســت 2.البتــه بایــد توجــه داشــت کــه
آن قســمت از تأثیــر دولــت بــر تصمیمــات شــرکتها کــه از طریــق وضــع قوانیــن و مقــررات اعمــال
میشــود ،بــه عنــوان کنتــرل بــه حســاب نمیآیــد .هــم چنیــن نهادهایــی کــه ســهام دولــت در آنهــا
بــه قــدری ناچیــز اســت کــه موجــب تحقّــق کنتــرل نمیشــود ،شــرکت دولتــی در نظــر گرفتــه
ـدت
نمیشــوند؛ چــرا کــه ســهامدار بــودن دولــت در آنهــا لزوم ـاً بــه معنــی تأمیــن منافــع بلنــد مـ ّ
بــرای دولــت در شــرکت نیســت.
از ســوی دیگــر ،شــرکتهایی کــه بــرای مــدت زمانــی محــدود ،بنــا بــه دالیلــی چــون نجــات از
مالکیــت یــا کنتــرل دولــت در میآینــد ،معمــوال بــه عنــوان
ورشکســتگی ،انحــال ،تصفیــه و  ...تحــت ّ
شــرکت دولتــی در نظــر گرفتــه نمیشــوند 3.در حقیقــت آن چــه باعــث دولتــی شــناخته شــدن یــک
شــرکت میشــود کنتــرل واقعــی دولــت بــر آن اســت.
در مقابــل ،ا ّمــا نظــام حقوقــی ایــران مفهومــی بســیار مضیقتــر از معنــای فــوق را بــرای شــرک 
ت
ت دولتــی
دولتــی پذیرفتــه اســت« .مــاده  »4قانــون مدیریّــت خدمــات کشــوری ،در مقــام تعریــف شــرک 
بــدون اشــاره بــه مــاک کنتــرل ،صرفـاً مــاک 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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ـمیت شــناخته اســت 1.بــر اســاس ایــن تعریــف ،اوالً تمامــی شــرکتهایی کــه ســهم
شــرکت بــه رسـ ّ
دولــت از ســهام آنهــا کمتــر از پنجــاه درصــد اســت از تعریــف شــرکت دولتــی خــارج میشــوند ،خــواه
کنتــرل واقعــی آنهــا در اختیــار دولــت باشــد یــا نباشــد؛ ثانی ـاً کلی ـهی شــرکتهایی کــه علیرغــم
اکثریــت ســهام دولتــی کنترلشــان در اختیــار شــخصی غیــر دولتــی اســت ،شــرکت دولتــی بــه حســاب
میآینــد.
کمــی اســت کــه ممکــن
چنــان کــه مالحظــه میشــود مــاک اکثریّــت ســهام ،مالکــی ظاهــری و ّ
واقعیــت (مــاک کنتــرل) همســو نباشــد .عــاوه بــر اینهــا ،اثــر دیگــر
اســت در مــوارد متعـ ّ
ـددی بــا ّ
اتّخــاذ ایــن مــاک در نظــام حقوقــی ایــران ایــن اســت کــه ایــن مــاک ســبب شــده اســت کــه
ـی کمتــر از پنجــاه درصــد ،بــا توجــه بــه ایــن کــه مشــمول
بودج ـهی شــرکتهای واجــد ســهام دولتـ ِ
2
تعریــف شــرکت دولتــی و بــه تبــع آن الــزام منــدرج در «بنــد  ،2مــاده  » 1قانــون محاســبات عمومــی
نمیشــوند ،در قانــون بودج ـهی ســاالنه ذکــر نشــوند و از نظــارت دیــوان محاســبات مصــون بماننــد.
در حالــی کــه درآمدهــا و هزینههــای ایــن شــرکتها بــه آن میــزان کــه مربــوط بــه ســهم دولــت
اســت ،اصالت ـاً جزئــی از بودج ـهی عمومــی دولــت محســوب میشــود و تبع ـاً الزم اســت تــا در قانــون
بودجــه منعکــس گــردد .صــرف نظــر از لــزوم توجــه بــه ابعــاد مختلــف ایــن موضــوع در نظــام حقــوق
داخلــی کــه میتوانــد موضــوع تحقیــق مســتقلی باشــد ،بــه منظــور پرداختــن بــه ســؤال اصلــی مقالــه
شــفافیت در عملکــرد شــرکتهای دولتــی ،بــه بررســی
مبنــی بــر یافتــن ســاز و کارهــای تضمیــن
ّ
ّ
ـفافیت در شــرکتهای دولتــی میپردازیــم تــا پــس از آن تحقــق عینــی ایــن
اصــول کلّــی تح ّقــق شـ ّ
اصــول در نظامهــای حقوقــی کشــورها را مــورد بررســی قــرار دهیــم.

گفتار د ّوم :اصول حاکم بر تح ّقق شفاف ّیت در شرکتهای دولتی
بررســی تجــارب کشــورهای پیشــرو در زمینـهی مبــارزه بــا فســاد در شــرکتهای دولتــی ،بــر اســاس
ـفافیت بینالملــل3و 4و ســازمان همــکاری
نتایــج تحقیقــات و بــه تبــع آن دســتورالعملهای ســازمان شـ ّ
« .1مــاده  »4قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصـ ّوب « :1386/7/8شــركت دولتــی :بنــگاه اقتصــاد اســت كــه بــه موجب قانــون برای
تصدیهــای دولــت  ...ایجــاد و بیــش از پنجاه درصد ( )% 50ســرمایه و ســهام آن متعلق به دولت میباشــد .هر شــركت
انجــام قســمتی از ّ
مؤسســات دولتــی و شــركتهای دولتــی منفــردا یــا مشــتركاً ایجــاد شــده مــادام كه
تجــاری كــه از طریــق ســرمایهگذاری وزارتخانههــاّ ،
بیــش از پنجــاه درصــد ( )% 50ســهام آنهــا منفــرداً یــا مشــتركاً متعلــق بــه واحدهای ســازمانی فوقالذكر باشــد شــركت دولتی اســت».
 .2بند ( )2ماده ( )1قانون محاسبات عمومی مص ّوب  « :1366/6/1بودجه كل کشور ...از سه قسمت به شرح زیر تشكیل میشود... :
 .2بودجه شركتهای دولتی»...
3-Transparency International (TI) .
0

4-Wickberg, Sofia, Transparency of State-Owned Enterprises, Transparency International, Berlin, 2013 .
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مطالعهی تطبیقی ساز و کارهای تضمین
شــفافیّت در شــرکتهای دولتی

و توســعهی اقتصــادی1و 2بــه عنــوان برجســتهترین نهادهــای بینالملّلــی متولّــی ایــن حــوزه ،نشــان
میدهــد آن چــه کــه بایــد بــرای جلوگیــری از فســاد در شــرکتهای دولتــی بــه صــورت شــفاف ارائــه
شــود را میتــوان در چهــار محــور «اســتقرار و مشــاهده مناســبتریــن شــیوههای پاســخگویی»« ،اعمــال
ـفافیت در
ـفافیت ســازمانی»« ،مشــارکت بــا ذی نفعــان در برنامههــای مبــارزه بــا فســاد» و «تأمیــن شـ ّ
شـ ّ
مالکیــت شــرکت» ،خالصــه کــرد .در ادامــه بــه بررســی هــر یــک از محورهــا میپردازیــم.
ارتبــاط بــا ّ

ب ترین شیوههای پاسخگویی
بند ا ّول :استقرار مناس 
مهــم
شــفافیت عملیــ ّات ،گزارشدهــی عمومــی و تعامــل و مشــارکت بــا ذی نفعــان را میتــوان
ّ
ّ
تریــن ابزارهــای پاســخگویی بــه مــردم ،ســرمایهگذاران و ســایر ذی نفعــان شــرکتهای دولتــی بــرای
عملیــات ،عبــارت اســت
ـفافیت ّ
مقابلــه بــا فســاد بــه شــمار آورد .در توضیــح هــر یــک بایــد گفــت :شـ ّ
فعالیتهــای شــرکتهای
از اجــازهی دسترســی عمــوم بــه اطالعــات مربــوط بــه عملکــرد ،روشهــا و ّ
امنیتــی و قواعــد حفــظ حریــم
دولتــی ،بــا رعایــت الزامــات محرمانگــی امــور تجــاری و رقابتــیّ ،
خصوصــی و گزارشدهــی عمومــی بــه معنــای برقــراری ارتبــاط رســمی میــان شــرکتهای دولتــی و
ذی نفعــان آنهــا 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
فعالیتهــای شــرکت و موضوعــات مربــوط بــه منافــع مــا ّدی بــا ذی نفعــان تبــادل میشــود و
بــه ّ
3
دســتاوردهای تعامــات قبلــی نیــز گــزارش داده میشــود.
در حــال حاضــر بســیاری از شــرکتهای دولتــی ،شــرکتهای تجــاری ،وزارتخانههــای دولتــی،
ـفافیت عملیــات و گزارشــگری؛ از جملــه
ســازمانهای داوطلبانــه و دیگــر نهادهــا ،رویکــردی جامــع را بــرای شـ ّ
گــزارش تعهــدات خــود در رابطــه بــا تضمیــن ســامت و اجــرای برنامههــای مبــارزه بــا فســاد اتخــاذ نمودهاند.
بــه نظــر میرســد مناســبتریــن راه جهــت راســتیآزمایی و اطمینــان از اثربخشــی ایــن اقــدام
در شــرکتهای دولتــی ،الــزام آنهــا بــه گزارشدهــی بــر اســاس اســتانداردهای بینالمللــی شــناخته
شــده؛ از قبیــل «اســتانداردهای گزارشدهــی مبتکران ـهی جهانــی» )GRI( 4اســت .هــم چنیــن بــرای
1-Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
2-OECD, OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, OECD Publishing, Paris, 2015

0

3-. Wilkinson, Peter, 10 Anti-Corruption Principles for State-Owned Enterprises, Transparency International, Berlin,
2017, p. 12.
4- Global Reporting Initiative.
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افزایــش اعتبــار گــزارش ،چنیــن گزارشهایــی میتوانــد بــه وســیلهی یــک بازبیــن و تجدیدنظــر
کننــدهی مســتقل تأییــد شــود.
از ســوی دیگــر الزم اســت تــا شــرکتهای دولتــی از طریــق ســامانههای ارتباطــی خــود ،هــم
ش دهــی عمومــی ،معنــی ّ
اطلعــات و اصطالحــات تخصصــی بــه کار
زمــان بــا ش ـ ّفاف ســازی و گــزار 
رفتــه در گزارشهــا را بــه صــورت عا ّمــهفهــم ،تبییــن نمــوده و در دســترس عمــوم قــرار دهنــد.
ـد بســیاری بــه عنــوان ابــزار کنتــرل فســاد
ـفافیت و گزارشدهــی عمومــی میتوانــد تــا حـ ّ
چنیــن شـ ّ
ـی مرتبــط بــا شــرکتهای دولتــی عمــل کنــد .گزارشهــای عمومــی
سیاســتمداران و مقامــات دولتـ ِ
بــه ذی نفعــان اجــازه میدهــد تــا دریابنــد کــه شــرکتهای دولتــی چگونــه ادارهمــی شــوند و تــا چــه
حــد
فعالیتهــای آنهــا تــا چــه ّ
ّ
حــد از مداخلههــای نــا بــهجــای دولــت آزاد هســتند و ایــن کــه ّ
1
منافــع عمومــی را دنبــال میکنــد.
در قوانیــن موضوع ـهی ایــران نیــز برخــی احــکام در خصــوص ضــرورت گزارشدهــی بــه چشــم
میخــورد؛ از آن جملــه میتــوان بــه «مــاده  28قانــون ارتقــای ســامت اداری و مبــارزه بــا فســاد،
مص ـ ّوب »1390اشــاره نمــود کــه یکــی از وظایــف شــورای دســتگاههای نظارتــی را بررســی اقدامــات
تهیــهی گــزارش دربــارهی عملکــرد و اجــرای برنامههــای
دســتگاههای مشــمول قانــون از راه ّ
پیشــگیرانه و مقابلــه بــا فســاد ،اعــام ق ّوتهــا و ضعفهــا و ارائــهی پیشــنهاد بــه دســتگاههای
مســئول ،عنــوان نمــوده اســت .حســب «مــاده  »8قانــون مذکــور ،نیــز تدویــن سیاسـتها و راهکارهــای
ش ـ ّفاف ســازی اطالعــات و اســتقرار و تقویــت نظامهــای اطالعاتــی و استانداردســازی امــور و مســتند
عملیاتهــا،
کلی ـهی ّ
فعالیتهــای دســتگاههای اجرائــی بــرای ثبــت و ضبــط ش ـ ّفاف و جامــع ّ
نمــودن ّ
اطالعرســانی الزم بــه عمــوم مــردم و هــم چنیــن تأمیــن نیازهــای اطالعاتــی دســتگاههای نظارتــی
و اطالعاتــی کشــور بــر عهــدهی ســازمان برنامــه و بودجــه نهــاده شــده اســت.
هــم چنیــن حســب برنامــهی هشــتم نقشــه راه اصــاح نظــام اداری مصــ ّوب یکصــد و شــصت
مــورخ ،)1393/1/20
و د ّومیــن جلســه شــورای عالــی اداری (مص ّوبــهی شــمارهی 206/93/560
ّ
موضــوع ایجــاد ســاز و کارهــای دریافــت ،بررســی و بازخــورد گزارشهــای برگرفتــه از نظــارت مــردم و
تشـ ّکلها بــر دولــت ،نظــارت و ارزیابــی عملکــرد دســتگاههای اجرایــی و تدویــن گزارشهــای ســاالنه
کیفیــت،
از نتایــج عملکــرد ،نظــارت و ارزیابــی موضوعــات
ِ
محــوری نظــام اداری؛ نظیــر بهــرهوری و ّ
ـفافیت ،پاســخگویی و مشــارکت مــردم ،نظــارت و ارزیابــی عملکــرد دســتگاههای اجرایــی و تدویــن
شـ ّ
گزارشهــای ســاالنه از نتایــج عملکــرد و رتبهبنــدی دســتگاههای اجرایــی ،اطالعرســانی و انتشــار
نتایــج ســنجشها بــرای عمــوم مــردم در زمــرهی راهبردهــای اصلــی شــمرده شــده اســت .علیرغــم
1-Ibid, p.13.
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وجــود مســتندات و الزامــات قانونــی فــوق ،بــه نظــر میرســد کــه موضــوع بازخــورد گزارشهــای
عمومــی کــه نقــش بــه ســزایی در ارتقــای اعتمــاد عمومــی و افزایــش رضایتمنــدی جامعــه ایفــاء
میکنــد ،در وادی عمــل ملمــوس نبــوده اســت.

بند د ّوم :اعمال شفاف ّیت سازمانی
ـفافیت ســازمانی خــود را بــا افشــای عمومــی داراییهــای شــرکت
شــرکتهای دولتــی بایســتی شـ ّ
اصلــی ،شــرکتهای تابعــه و ســایر نهادهــای مرتبــط ،هــم چنیــن منســوبین بــه سیاســتمداران و مقامــات
مهیــا نماینــد.
فعالیــت شــرکت اثرگــذار باشــند ّ
دولتــی کــه ممکــن اســت بــه نحــوی بــر اداره یــا ّ
افشــای چنیــن اطالعاتــی در کنــار افشــای اطالعــات مالــی و عملّیاتــی ســرمایهگذاریهای
مســتقل و مشــترک آنهــا بــا ســایر نهادهــا ســبب میشــود از یــک ســو پاســخگویی آنهــا نســبت بــه
شــهروندان و ذی نفعــان افزایــش یابــد و از ســوی دیگــر ،ســرمایهگذاران و وامدهنــدگان بــه شــرکت را
ـررات مالیاتــی و
بــرای ارزیابــی عملکــرد تجــاری آن و بررســی شــرایط و خطــرات موجــود؛ از جملــه مقـ ّ
1
بانکــی ،ثبــات اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی و عوامــل محیطــی و اجتماعــی کمــککنــد.
هــم چنیــن معرفــی شــخصی کــه شــرکت دولتــی را کنتــرل میکنــد و در حقیقــت صاحــب
مالکیــت و کنتــرل
اصلــی آن بــه حســاب میآیــد و نیــز معرفــی دیگــر نهادهــا و بخشهــای تحــت ّ
شــرکتهای دولتــی ،میتوانــد نقــش بهســزایی در جلوگیــری از تقلّــب و فســاد داخلــی و اطمینــان
2
از پاســخگویی بــه شــهروندان ،اربابــان رجــوع و مشــتریان داشــته باشــد.
فعالنـهی ّ
انتشــار ّ
ـفافیت اطالعاتــی در نظــر
اطلعــات ،بــه عنــوان معیــار و محــک اصلــی تح ّقــق شـ ّ
گرفتــه میشــود کــه اغلــب شــامل اطالعــات مربــوط بــه ســاختار ســازمانی ،حقــوق و جزئیــات مربــوط
بــه شــغل ،بودجــه ،هزینههــا 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 ّ
فعالنــه منتشــر شــود وجــود
ی زیــر بــرای
نــدارد .بــا ایــن حــال ،بــر اســاس بررسـیهای قوانیــن دسترســی بــه اطالعــات ،طبقهبنــد 
انتشــار اطالعــات شــرکتها توصیــه میشــود:
1-Wickberg, Sofia, Transparency of State-Owned Enterprises, Transparency International, Berlin, 2013, p. 22.
2-OECD, OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, OECD Publishing, Paris, 2015,
p. 39.
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ّ .1
اطلعات نهادی و مقررات داخلی.
ّ .2
اطلعات سازمانی ،شامل:اطالعات پرسنلی ،نام و اطالعات تماس مقامات عمومی.
ّ .3
فعالیتها ،گزارشها و ارزیابیها.
عملیاتی ،شامل :برنامههای راهبردیّ ،
اطلعات ّ
 .4تصمیمــات و اقدامــات ،شامل:اســناد و اطالعــات مــورد اســتفاده بــرای تصمیمگیــری بــه
خصــوص مــواردی کــه بــر عا ّمــهی مــردم تأثیــر میگــذارد.
ّ .5
اطلعات خدمات عمومی.
ّ .6
اطلعات بودجه ،شامل :درآمدها ،هزینهها (شامل اطالعات حقوق و دستمزد)
ّ .7
اطلعــات مربــوط بــه «نشســتهای آزاد» 1و ایــن کــه شــهروندان چگونــه میتواننــد در ایــن
نشســتها شــرکت کننــد.
ّ .8
اطلعات مربوط به تصمیمگیری و روشهای مشارکت عمومی.
ّ .9
اطلعــات کمکهــای مالــی و یارانهایــی شــامل :بهرهمنــدان از کمکهــا ،اهــداف آنهــا،
مقادیــر و نحــوهی اجــرای آنهــا.
ّ .10
اطلعــات مربــوط بــه قراردادهــای اداری شــامل :معیارهــا و مالکهــای معامــات ،نتایــج
مناقصــه ،نســخهایی از قــرارداد و گزارشهایــی در مــورد نحــوهی اجــرای آن.
ّ .11
اطلعات مربوط به تمامی دادهها و اطالعاتی که توسط مقامات عمومی نگهداری میشود.
ّ .12
اطلعات مربوط به تمامی نشریات چاپ شده.
ّ .13
حــق دسترســی بــه اطالعــات ،مهلــت دریافــت اطالعــات و جزئیــات
اطلعــات مربــوط بــه ِّ
2
تمــاس شــخص مســئول.
ـفافیت
در نظــام حقوقــی ایــران نیــز هــر چنــد ،چنیــن الزاماتــی مشــاهده نمیشــود؛ ا ّمــا اصــل شـ ّ
مقــررات متعــددی مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت« .بندهــای  13و  »18سیاســتهای کلــی
در ّ
مقــررات اداری و
نظــام اداری ،عدالتمحــوری،
ّ
شــفافیت و روز آمــدی در تنظیــم و تنقیــح قوانیــن و ّ
شفافســازی و آگاهــیبخشــی نســبت بــه حقــوق و تكالیــف متقابــل مــردم و نظــام اداری بــا تأكیــد
بــر دسترســی آســان و ضابطهمنــد مــردم بــه اطالعــات صحیــح را مــورد اشــاره قــرار داده اســت.
هــم چنیــن در نقشــه راه اصــاح نظــام اداری مص ـ ّوب یکصــد و شــصت و د ّومیــن جلس ـهی شــورای
ـفافیت در برنامـهی هشــتم
ـورخ  )1393/1/20موضــوع شـ ّ
عالــی اداری (مص ّوبـهی شــمارهی  206/93/560مـ ّ
البته در «مــاده 29
تحــت عنــوان «نظــارت و ارزیابــی» از اصــول راهبــردی نظــام اداری قلمــداد شــده اســتّ .
1-open meeting
2-. Martini, Maíra, Proactive Disclosure of Information and State-Owned Enterprises, Transparency International,
Berlin, 2014, pp. 2-3.
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ـفافیت؛ یعنی درج حقــوق و مزایــای مدیران و مشــمولین
قانــون برنامـهی ششــم» ،نیــز یکــی از مصادیــق شـ ّ
در ســامانه در زمــرهی تکالیــف دولــت مطــرح شــده اســت کــه تاکنــون عملیاتــی نشــده اســت.

بند س ّوم :مشارکت با ذی نفعان در برنامههای مبارزه با فساد
شــرکتهای دولتــی بایســتی ذی نفعــان کلیــدی خــود را شناســایی کننــد و بــا آنهــا بــه طــور منظم
در طراحــی و اجــرای برنامههــای مبــارزه بــا فســاد مشــارکت نماینــد .مشــارکت ذی نفعــان تنهــا زمانــی
کارآمــد خواهــد بــود کــه ارتبــاط واقعــی بیــن شــرکت دولتــی و ذی نفعــان آن؛ از جملــه کارکنــان،
مدنــی ،سیاســتمداران ،مقامــات رســمی ،ســرمایهگذاران و اشــخاص ثالــث برقــرار باشــد.
مــردم ،جامعـهی ّ
چنیــن مشــارکتی میتوانــد از طریــق اطالعرســانی بــه ذی نفعــان ،تبــادل دیدگاههــا و ارائـهی بازخــورد
1
مهیــا ســازد.
از نتایــج تبــادالت قبلــی ،شــرایط را بــرای طراحــی یــک برنامـهی مبــارزه بــا فســاد ّ
در ایــن راســتا الزم اســت کــه اصنــاف و اتحادیّههــای کارگــری ،مــورد مشــورت قــرار گیرنــد؛
چــرا کــه میتواننــد پیشــنهادهای بســیاری را در رابطــه بــا برنامههــای مبــارزه فســاد مرتبــط بــا زیــر
تخصــص ،دانــش ،ارتباطــات
مجموعههــای خــود ارائــه دهنــد .مشــارکت آنهــا بــه دلیــل برخــورداری از ّ
و حمایــت از برنامههــای مبــارزه بــا فســاد منجــر بــه تقویــت برنامـهی مبــارزه بــا فســاد خواهــد شــد.
از آن جــا کــه ممکــن اســت دولــت بــه عنــوان یــک ســهامدار غالــب ،تصمیمگیــری شــرکت را
موقعیتــی قــرار گیــرد کــه بــا اتخــاذ تصمیماتــی بــه حقــوق ســهامداران ضــرر برســاند
کنتــرل کنــد و در
ّ
و ریســک فســاد را افزایــش دهــد ،ضــرورت دارد تــا ذی نفعــان خــاص و دارای حقــوق ویــژهای؛ ماننــد
اقلیــت یــا نماینــدگان مصرفکننــدگان در طراحــی
نماینــدگان کارمنــدان ،نماینــدگان ســهامداران ّ
2
برنام ـهی مبــارزه بــا فســاد و اجــرای آن مشــارکت داشــته و مــورد مشــورت قــرار گیرنــد.
مشــارکت ایــن دســته از ذی نفعــان میتوانــد اهــرم فشــاری بــرای بهبــود برنامـهی مبــارزه بــا فســاد
شــرکت دولتــی و مقاومــت در برابــر مداخــات 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 اخــاق و ســامتی و نظــارت بــر برنامـهی 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 شفاف ّیت در ارتباط با مالک ّیت شرکت
مداخلــهی سیاســتمداران و دیگــر مقامــات دولتــی در اداره ،مدیریــت و فعالیــت شــرکتهای
دولتــی ،یکــی از حوزههــای پــر خطــر فســاد در ایــن شــرکتها اســت .توانایــی شــرکت دولتــی بــرای
اجــرای مناســبتریــن شــیوهی ادارهی شــرکت بســتگی بــه چارچــوب مدیریتــی تنظیــم شــده از ســوی
ـفافیت در خصــوص ســاختار مدیریتــی ،ســهامداران و ســایر ذی نفعان
نهــاد مالکیــت آن دارد .داشــتن شـ ّ
را قــادر میســازد تــا قضــاوت کننــد کــه او ٌال آیــا ســاختار تنظیــم شــده مطابــق بــا اســتانداردهای
بینالملّلــی قـ ّوام 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 ،کمکهــای مالــی،
قراردادهــا و ســایر مــواردی کــه میتوانــد مزایایــی را نســبت بــه ســایر رقبــای تجــاری در بــر داشــته
ـفافیت در ایــن حــوزه میتوانــد بــه عنــوان یــک عامــل بازدارنــده نســبت
باشــد شــفاف باشــد .تأمیــن شـ ّ
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
شــفافیت و گزارشدهــی عمومــی در خصــوص مجوزهــای
اســتفاده از فشــارهای ذی نفعــان شــود.
ّ
مالکیــت ،مجوزهــا و ســاختار مدیریتــی شــرکت ،نمونههایــی بــرای
اختصــاص داده شــده ،تغییــرات در ّ
تأمیــن ایــن مهــم بــه شــمار میرونــد.
بــر همیــن اســاس نیــز ضــرورت دارد کــه تفکیــک واضحــی بیــن نقــش دولــت بــه عنــوان نهــاد
تنظیمکننــدهی بــازار و نقــش آن بــه عنــوان مالــک شــرکت وجــود داشــته باشــد .ایــن موضــوع بــه
جهــت در اختیــار قــرار دادن تعریفــی واضــح از رابطـهی بیــن دولــت و شــرکتهای دولتــی بــه منظــور
1
اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت.
جلوگیــری از تعــارض منافــع و تحریــف بــازار از ّ
مالکیــت دولتــی
 .2بــه عنــوان مثــال ،دولــت فنالنــد بــه منظــور تح ّقــق ایــن هــدف در ســال  2007قانــون مدیریــت ســهام و ّ
را تصویــب کــرد کــه در آن نهادهــای تنظیمکنندهایــی از دولــت را جــدای از دولـ ِ
ـت بــه عنــوان مالــک شــرکتهای دولتــی

مؤسســات عمومــی کــرهیجنوبــی مصـ ّوب  2007از طریــق ایجــاد «ســازمان سیاســتگــذاری
مســتقر کــرد یــا قانــون مدیریــت ّ
نهادهــای عمومــی» بــه عنــوان زیــر مجموع ـهی وزارت امــور راهبــردی و مالــی ،تفکیــک واضحــی را بیــن نقــش دولــت بــه

عنــوان مالــک شــرکتهای دولتــی و نقــش آن بــه عنــوان تنظیمکننــدهی بــازار برقــرار کــرد.
OECD, State-Owned Enterprise Governance Reform: An Inventory of Recent Change, OECD Publishing, Paris, 2011, pp.
11-13
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مطالعهی تطبیقی ساز و کارهای تضمین
شــفافیّت در شــرکتهای دولتی

شــفافیت در شــرکتهای دولتــی نوبــت بــه بررســی
حــال پــس از آشــنایی بــا اصــول کلّــی
ّ
الگوهــای نشــأت یافتــه از آن در کشــورهای دنیــا میرســد.

گفتــار ســ ّوم :الگویهــای تأمیــن شــفاف ّیت شــرکتهای دولتــی در
جهــان
شــفافیت در
در ایــن بخــش بــه بررســی اقدامــات مــوردی ســایر کشــورها ،در خصــوص افزایــش
ّ
شــرکتهای دولتــی میپردازیــم .در یــک دســتهبندی کلــی میتــوان اقدامــات انجــام شــده را در قالــب
چهــار الگــو پــردازش کــرد؛ هــر چنــد کــه برخــی از کشــورها تلفیقــی از دو یــا ســه الگــو را برگزیدهانــد.

بند ا ّول :الگوی ارائهی گزارش جامع ساالنه
کشــورهایی چــون آلمــان ،ســوئیس ،هنــد و ترکیــه شــرکتهای دولتــی را مکلّــف کردهانــد تــا
گزارشــی از اقدامــات مالــی و اداری خــود را در دورههــای زمانــی مشــخص ،جهــت پاســخگویی بــه
نهادهــای حاکمیتــی ارائــه دهنــد.
ـرر مـیدارد
تغییراتــی کــه در ســال  2009در قانــون بودجـهی فــدرال آلمــان بــه تصویــب رســید مقـ ّ
کــه عــاوه بــر گــزارش ســاالنه در مــورد داراییهــای دولــت فــدرال ،نــه تنهــا اعضــای ادارهی دارایــی
فــدرال؛ بلکــه اعضــای هیــأت مدیــرهی شــرکتهای دولتــی نیــز بایســتی جهــت پاســخگویی بــه
ســؤاالت مربــوط بــه بودج ـهی شــرکتهای دولتــی ،ســهام آنهــا ،ســرمایهگذاریها و ...در کمیت ـهی
خاصــی حاضــر شــوند.
پارلمانــی ّ
در کشــور ســوئیس از ســال  2011بــه بعــد ،گزارشهــای جامعــی در مــورد تمامــی شــرکتهای
دولتــی بــه پارلمــان تقدیــم میشــود و پــس از آن بــرای اطــاع عمــوم انتشــار مییابــد .هــم چنیــن
قانــون شــرکتهای هندوســتان مص ـ ّوب  2013مقــرر م ـیدارد کــه گزارشهــای ســاالنهی شــرکتها
1
فعالیتهــای
بایســتی شــامل یــک بخــش مجــ ّزا در رابطــه بــا «حاکمیــت شــرکتی» و انطبــاق ّ
1- corporate governance

ت
«حاکمیــت شــرکتی» کــه در دهــهی پایانــی قــرن  20مطــرح شــد ،بــه دنبــال شــناخت راهکارهــای کاهــش فرصــ 
ایــدهی
ّ
عمــده اســت .محــور ایــن ایــده ،توزیــع وظایــف و اختیــارات و گــردش ّ
اطلعــات میــان
طلبیهــای مدیــران و ســهامداران
ّ
ت طلبــی آنهــا را
ارکان شــرکت اســت ،بــه گونهایــی کــه ضمــن تفویــض اختیــارات بــه مدیــران اجرایــی ،احتمــال فرصــ 
بــه حداقــل ممکــن کاهــش دهــد .جمــع میــان تفویــض اختیــار و اعمــال نظــارت ،راهبــرد اساســی بــرای بهبــود حاکمیــت
شــرکتی اســت .بــدون تفویــض اختیــار ،مدیــران نمیتواننــد تصمیمــات الزم را در زمــان مناســب اتخــاذ کننــد و از ســوی
ت طلبــی فراهــم میســازد
.دیگــر ،تفویــض اختیــار بــدون طراحــی نظــام نظارتــی کارآمــد زمینــه را بــرای سوءاســتفاده و فرصــ 
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شــرکتهای دولتــی بــا مؤلّفههــای آن باشــد .بــر اســاس ایــن قانــون ،شــرکتهای دولتــی ّ
موظــف
هســتند گزارشهــای انطبــاق خــود را بــه صــورت ســه ماهــه بــه وزارتخانـهی مربوطــه ارســال کننــد.
هــم چنیــن کلی ـهی شــرکتهای مرکــزی بخــش عمومــی 1بــرای اخــذ گواهــی از حسابرســان مکلّــف
بــه ارائ ـهی ایــن گزارشهــا هســتند.
و در نهایــت در ترکیــه بــا فرمــان هیــأت وزیــران در ســالهای  2007و  2009نقــش وزارت
تهیـهی یــک گــزارش ســاالنه
خزانـهداری در رابطــه بــا جمـعآوری اطالعــات از شــرکتهای دولتــی و ّ
از ایــن شــرکتها ،تقویــت شــده اســت .دامنــهی شــمول ایــن گزارشهــا ،کلیــهی شــرکتهای
مالکیــت شــرکت متعلــق بــه دولــت مرکــزی باشــد یــا
عمومــی را در بــر میگیــرد؛ اعــم از ایــن کــه ّ
ّ
متعلّــق بــه ســایر نهادهــای عمومــی؛ ماننــد دولتهــای محلــی (شــهرداریها) یــا شــرکتهای زیــر
توســط آنهــا ایجــاد و راهانــدازی شــدهاند.
مجموعــهی ایــن شــرکتها کــه ّ
ایــن گزارشهــا در قالــب «گزارشهــای شــرکتهای عمومــی» 2جمــعآوری و منتشــر میشــوند.
پیــش از تصویــب فرمانهــای مذکــور ،تنهــا شــرکتهایی کــه ســهم دولــت از ســرمایهی آنهــا
بیــش از  50درصــد بــود مشــمول نظــارت قــرار میگرفتنــد کــه ایــن فرمانهــا امــکان نظــارت بــر
مالکیــت ســایر نهادهــای
مالکیــت دولتهــای محلّــی ،شــرکتهای قانونــی تحــت ّ
شــرکتهای تحــت ّ
3
عمومــی و بانکهــای دولتــی را نیــز فراهــم کــرده اســت.

بند د ّوم :الگوی ایجاد فرایند حسابرسی داخلی
در ایــن الگــو ،یــا عضــوی از هیــأت مدیــرهی شــرکت دولتــی بــه عنــوان نهــاد حسابرســی شــرکت،
جهــت رســیدگی بــه فرایندهــای حسابرســی و بررســی صورتهــای مالــی آن انتخــاب میشــود و ّ
موظــف
اســت گــزارش حسابرســی خــود را بــه هیــأت مدیــر ه یــا کمیتـهی حسابرســی آن ارائــه دهــد یــا دولــت،
نماینــدهی خــود (معمــوالً عضــوی از وزارت اقتصــاد) را بــه عنــوان یــک نهــاد حسابرســی در هــر یــک از
شــرکتهای دولتــی بــه کارگمــارد تــا همــه ســاله گــزارش حسابرســی خــود را بــه دولــت ارائــه دهــد.
در نهایــت نیــز ایــن گزارشهــا بــرای دسترســی عمومــی مــردم در وبســایت وزارت مربوطــه منتشــر
میشــوند؛ از جملــه کشــورهای شــاخص ایــن الگــو میتــوان 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  ،2005الــزام مربــوط بــه تعییــن یــک مقــام ارشــد
حسابرســی ،جهــت رســیدگی بــه فرایندهــای حسابرســی و بررســی صورتهــای مالــی کــه قب ـ ً
ا در
ـری پیــدا کــرد.
خصــوص شــرکتهای غیــر دولتــی وجــود داشــت ،بــه شــرکتهای دولتــی نیــز تسـ ّ
ایــن مقــام ارشــد معمــوالً از میــان اعضــای هیــأت مدیــرهی خــود شــرکت دولتــی تعییــن میشــود.
نهــاد حسابرســی داخلــی ایــن شــرکتها ّ
موظــف اســت گــزارش حسابرســی را بــه هیــأت مدیــرهی
شــرکت یــا کمیت ـهی حسابرســی آن ارائــه دهــد.
ـرر شــد کــه شــرکتهایی کــه  100درصــد
در مرحلـهی د ّوم بــا تصویــب قانونــی در ســال  2008مقـ ّ
ســهام آنهــا متعلّــق بــه دولــت اســت یــا تصمیمگیــر اصلــی در آنهــا دولــت بــه حســاب میآیــد،
ّ
ف هســتند بــه هنــگام اســتخدام کارکنــان یــا خریــد مشــاورهی خارجــی از رویههــای بیطرفانــه،
موظـ 
ـخصی ،پیــروی کننــد.
عمومــی و شــفاف مشـ ّ
در یونــان ،نیــز دولــت کــه ســهامدار اصلــی شــرکتهای دولتــی بــه حســاب میآیــد از ســال
 2005بــه بعــد ،نمایندهایــی از وزارت مالی ـهی خــود را بــه عنــوان نهــاد حسابرســی داخلــی در ایــن
شــرکتها بــه کار گمــارده اســت تــا همــه ســاله گــزارش حسابرســی خــود را بــه دولــت ارائ ـ ه دهــد.
ب ســایت
گزارشهــای نهــاد حسابرســی داخلــی هــر شــرکت بــرای دسترســی عمــوم مــردم ،در و 
1
وزارت مالیــهی ایــن کشــور منتشــر میشــود.
در ایــران نیــز ،هــر چنــد از ســویی وظیف ـهی رســمی حسابرســی بــر شــرکتهای دولتــی وفــق
«بنــد الــف ،مــاده  7اساســنامهی ســازمان حسابرســی» و «بنــد، 1تبصــرهی  2مــاده واحــده قانــون
تشــکیل ســازمان حسابرســی» ،بــر عهــدهی ســازمان حسابرســی اســت و از ســوی دیگــر نیــز منبعــث
از آییننامههــای مالــی شــرکتهای دولتــی (بــه عنــوان مثــال مــاده  8آییننامــه مالــی شــرکت
مــادر تخصصــی فرودگاههــای کشــور) 2در ســاختار داخلــی شــرکتهای دولتــی واحــد و اداره کلّــی
تحــت عنــوان حسابرســی داخلــی ،مســئول حسابرســی داخلــی و ارائـهی گــزارش بــه هیــأت مدیــرهی
شــرکت میباشــند؛ لکــن بــا مراجعــه بــه تارنماهــای شــرکتهای مذکــور و هــم چنیــن ســامانهی
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات ،مشــاهده میشــود 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

« .2مــا ّده »8شــرکت دارای یــک واحــد حسابرســی داخلــی خواهــد بــود کــه وظایــف مح ّولــه را تحــت نظــر هیــأت مدیــره

انجــام خواهــد داد.

248

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال چهارم  /شمـــــاره دهم  /بهار 1401

از ســوی دیگــر بایــد یــادآور شــد بــا عنایــت بــه انتصــاب مدیــر کل حسابرســی داخلــی شــرکتهای
دولتــی از ســوی مدیــر عامــل شــرکت و توانایــی مطلــق وی در عــزل مســئول حسابرســی داخلــی ،عمدتـاً
اســتقالل نظــر ایــن اداره کل ،تحتالشــعاع قــرار گرفتــه و عمـ ً
ا از کارایــی الزم برخــوردار نیســت.
از ســوی دیگــر هــر چنــد وفــق «مــاده  132قانــون محاســبات عمومــی ترازنامــه و حســاب ســود و
زیــان» (شــامل عملیــات جــاری و طرحهــای عمرانــی) ،در صورتــی قابــل طــرح و تصویــب در مجمــع
عمومــی خواهــدبــود کــه از طــرف حسابرســی منتخــب وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی مــورد
وادی عمــل پــس از
رســیدگی قــرار گرفتــه و گــزارش حسابرســی را همــراه داشــته باشــد؛ لکــن در ِ
تصویــب صورتهــای مالــی شــرکت در مجمــع عمومــی وفــق «مــاده  ،»116الیح ـهی قانونــی اصــاح
قســمتی از قانــون تجــارت ،تصویــب ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان هــر دورهی مالــی شــرکت ،بــه
منزلـهی مفاصــا حســاب مدیــران بــرای همــان دوره مالــی میباشــد کــه ایــن امــر میتوانــد بــا عنایــت
بــه ترکیــب اعضــای مجمــع شــرکتهای دولتــی (وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ،رئیــس ســازمان
برنامــه و بودجــه و وزیــری کــه شــرکت دولتــی زیــر مجموع ـهی آن وزارتخانــه اســت) محملــی بــرای
نادیــده انگاشــتن تخلّفــات مدیــران شــرکتهای دولتــی قــرار گیــرد.

بند س ّوم :الگوی انتشار اط ّ
العات
کشــورهایی چــون ســوئد ،آرژانتیــن ،برزیــل ،مکزیــک ،نیوزلنــد و کــرهی جنوبــی هــر یــک ســطوح
مختلفــی از انتشــار اطالعــات را بــه اجــرا درآوردهانــد و دولــت یــا شــرکتهای دولتــی را مکلّــف بــه
انجــام اقدامــات مربــوط بــه ش ـ ّفاف ســازی اطالعــات نمودهانــد.
در نیوزلنــد ،بــا تصمیــم وزاری ســهامدار شــرکتهای دولتــی از ســال « 2010رژیــم دائمــی انتشــار
اطالعــات» ،در مــورد هفــت شــرکت بــزرگ دولتــی ایــن کشــور برقــرار شــد کــه هــدف آن عبــارت
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  2007دســتورالعملهایی را بــه تصویــب رســاند کــه بــر اســاس آن ،هــر
یــک از شــرکتهای دولتــی ّ
موظــف بــه ارائــهی گزارشهایــی تحــت عنــوان :گزارشهــای ســاالنه،
فعالیتهــای
گزارشهــای دورهایــی ،گــزارش نظــارت و کنتــرل داخلــی و گــزارش مطابقــت اقدامــات و ّ
شــرکت بــا مؤلّفههــای توســعهی پایــدار هســتند .ایــن دســتورالعملها مبتنــی بــر اصــل «مطابقــت
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یــا توضیــح» 1،تنظیــم شــدهاند .بــه ایــن صــورت کــه بــر اســاس آنهــا ،مندرجــات گــزارش شــرک 
ت
فعالیتهــای آن بــا دســتورالعملهای مذکــور باشــد یــا
یــا بایســتی حــاوی اعــام مطابقــت اقدامــات و ّ
توضیــح دهــد کــه بــه چــه دالیلــی دســتورالعملها رعایــت نشــدهاند.
هیــأت مدیــرهی شــرکت نیــز بایســتی در گــزارش ســاالنهی خــود از یــک ســو ،شــیوههای اعمــال
دســتورالعملها در ســال مالــی گذشــته را توضیــح دهــد و از ســوی دیگــر نســبت بــه هــر گونــه انحــراف
از آنهــا پاســخگو باشــد .مــوارد مذکــور بایســتی در وبســایت رســمی شــرکتها منتشــر شــود.
در آرژانتیــن بــر اســاس فرمــان شــمارهی  1172الزم اســت کــه تمامــی شــرکتهای دولتــی
اطالعــات مالــی خــود را بــه منظــور دسترســی عمــوم مــردم منتشــر کننــد .بــا ایــن حــال در عمــل
تنهــا برخــی از شــرکتهای دولتــی ّ
ش دهــی مالــی جهانــی
موظــف بــه رعایــت اســتانداردهای گــزار 
( 2)IFRSو انتشــار اطالعــات مالــی هــم چــون بودجههــا و اهــداف مالــی خــود شــدهاند.
در برزیــل و بــر اســاس قانــون دسترســی بــه اطالعــات مص ـ ّوب  2011و فرمــان شــمارهی 7724
ایــن کشــور ،کلّی ـهی نهادهــای عمومــی از جملــه شــرکتهای دولتــی بایســتی بــه صــورت ّ
فعالنــه
فهرســتی از اطالعــات؛ هــم چــون ّ
اطلعــات مربــوط بــه سلســله مراتــب و ســاختار داخلــی شــرکت،
فعالیتهــای مقامــات و بســیاری از مــوارد دیگــر را منتشــر کننــد.
فراینــد معامــات دولتــی ،برنامـهی ّ
هــم چنیــن شــرکتهای دولتــی و ســایر نهادهــای عمومــی بایســتی شــبکههای ارتباطــی را بــه
منظــور تســهیل دسترســی مــردم بــه اطالعــات مالــی و غیــر مالــی خــود فراهــم ســازند.
هــم چنیــن در ایتالیــا ،در ســال  2009قانونــی بــه تصویــب رســید کــه بــر اســاس آن دولــت
ّ
موظــف اســت لیســت کلیــهی شــرکتهای دولتــی و شــرکتهایی کــه بــه صــورت مســتقیم یــا
غیرمســتقیم زیــر مجموعــهی آنهــا قــرار دارنــد را منتشــر کنــد.
شــفافیت عمومــی و دسترســی بــه ّ
اطلعــات عمومــی مکزیــک ،کــه در
از ســوی دیگــر قانــون
ّ
ـفافیت و دسترســی بــه ّ
اطلعــات
حقیقــت جلوهایــی از «مــاده  »6قانــون اساســی آن در رابطــه بــا شـ ّ
ـق دسترســی بــه
بــه حســاب میآیــد بــا هــدف اســتقرار اصــول ،قواعــد و رویههایــی بــرای تضمیــن حـ ِّ
اطالعـ ِ
ـات در اختیــار کلیـهی نهادهــا و شــرکتهای عمومــی کــه بــه نحــوی از منابــع عمومــی اســتفاده
میکننــد یــا بــه اعمــال اقتــدار میپردازنــد بــه تصویــب رســیده اســت.
1-comply or explain.
2-International Financial Reporting Standards.
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شــفافیت و دسترســی بــه اطالعــات نهادهــای عمومــی دولتــی ،نیــز بــه منظــور
قانــون فــدرال
ّ
تضمیــن دسترســی عمومــی بــه اطالعــات نهادهــای فــدرال در ایــن کشــور بــه تصویــب رســیده اســت.
گ تریــن شــرکتهای دولتــی مکزیــکّ 1
موظفنــد گزارشهــای مربــوط بــه امــور
از ســوی دیگــر بــزر 
تجــاری ،مالــی ،اداری ،عملکــردی ،قانونــی ،اطالعــات اقتصــادی ،اطالعــات مدیریــت خطــر ،اطالعــات
مربــوط بــه بــورس اوراق بهــادار ،گزارشهایــی کــه ّ
موظفنــد بــه مجلــس ارائــه دهنــد ،نســخهی
عمومــی طرحهــای تجــاری ،اطالعــات مربــوط بــه تصمیمــات هیــأت مدیــره و گزارشهــای کمیت ـهی
حسابرســی را منتشــر کــرده و در معــرض انظــار عمومــی قــرار دهنــد.
کلیهی شــرکتهای
در ترکیــه ،نیــز مطابــق بــا فرمــان خــاص هیــأت وزیــران ،از ســال  2006بــه بعــدّ ،
ب ســایتهای رســمی و بـ ه روز خــود منتشــر کننــد.
دولتــی مکلّفنــد گزارشهــای ســاالنهی خــود را در و 
هــم چنیــن بــر اســاس قانــون حسابرســی لیتوانــی ،شــرکتهای اصلــی (مــادر) فهرســت شــده توســط
قانــون و هــم چنیــن شــرکتهای دولتــی بایســتی صورتهــای مالــی یکپارچ ـهی خــود را مطابــق بــا
«اســتانداردهای حسابرســی بینالمللــی» 2یــا «اســتانداردهای حسابرســی ملّــی» ،تهیــه کننــد.
بــر اســاس ایــن قانــون ،حســابهای ســاالنهی شــرکتهای دولتــی در دســترس عمــوم
قــرار میگیرنــد و در ســامانهی ثبــت ملّــی شــرکتهای حقوقــی منتشــر میشــوند .بــر اســاس
ـفافیت لیتوانــی کــه بــر پایـهی اصــل انطبــاق یــا توضیــح تنظیــم شــدهاند ،اطالعــات
دســتورالعملهای شـ ّ
تهیــهی گزارشهــای جامــع ،جمــعآوری شــده و منتشــر گردد.اعالمیههــا و
شــرکتها بایســتی بــرای ّ
ب ســایت هــر یــک از آنهــا در دســترس عمــوم قــرار میگیــرد.
گزارشهــای مالــی ایــن شــرکتها در و 
ـفافیت مالــی و اداری
در نهایــت شــاید بتــوان کــرهی جنوبــی را برجســتهترین کشــور در تأمیــن شـ ّ
شــرکتهای دولتــی بــه شــمار آورد .بــر اســاس قانــون انتشــار اطالعــات اداری ایــن کشــور مص ـ ّوب
 ، 1998الزم اســت کــه اطالعــات مربــوط بــه عملکــرد کلیـهی نهادهــای دولتــی ،شــرکتهای دولتــی
و نهادهــای عمومــی انتشــار داده شــوند .در راســتای همیــن الــزام قانونــی ،دولــت ایــن کشــور وب
ســایتی 3را راهانــدازی کــرده اســت کــه در آن ،تمامــی شــرکتهای دولتــی ّ
موظفنــد هــر دو قســم
اطالعــات مالــی و اطالعــات غیــر مالــی خــود را بــر اســاس طبقهبندیهــای مشــخصی منتشــر کننــد
و بــه وســیلهی آن هــر شــهروند قــادر میشــود کــه دیــد واضحــی از عملکــرد کلّــی و ارزیابیهــای
4
شــرکتهای دولتــی بــه دســت آورد.
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 کلّی موضوعاتی که به انتشار عمومی میرسد ،به شرح ذیل است:

1

1-Act on the Management of of Public Institutions of 2007 available at : yon.ir/Owc61

252

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال چهارم  /شمـــــاره دهم  /بهار 1401

در ایــن کشــور عــاوه بــر مــوارد فــوق کــه انتشــار آن از ســوی دولــت انجــام میشــود ،هــر یــک
از شــرکتهای دولتــی نیــز خــود رأسـاً بــه انتشــار گزارشهــای منظــم ،بــه موقــع و حــاوی اطالعــات
مفیــد میپردازنــد و آنهــا را در وب ســایتهای رســمی خــود منتشــر میکننــد.
ایــن شــرکتها هــم چنیــن میــزان پرداختهایشــان بــه دولــت؛ ماننــد مالیاتهــا و حقّاألمتیازهــا
و هــم چنیــن میــزان حمایتهــای مالــی کــه از دولــت دریافــت کردهانــد؛ ماننــد تضمینهــای وامهــا
را بــه صــورت گــزارش ،منتشــر میکننــد .هزین ـهی تعهــدات غیرتجــاری کــه بــر شــرکتهای دولتــی
نیــز تحمیــل میشــود ،در گزارشهــای ســاالنه منتشــر میشــود و در بودجــهی اختصاصــی ایــن
1
شــرکتها منظــور میگــردد.

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 کلّــی ایــن اســت کــه اطالعــات بــه طــور مناســبی ّ
فعالنــه منتشــر شــوند و ح ّتــی ایــن موضــوع
مؤسســات نظارتــی تعهــد داده میشــود.
بــه صــورت یــک تعهــد تضمیــن شــده نســبت بــه بســیاری از ّ
کشــورهایی هــم چــون برزیــل ، 1اســتونی 2و اســپانیا 3نیــز در حــال حاضــر ،شــرکتهای دولتــی را
ّ
موظــف بــه انتشــار ّ
فعالنـهی اطالعــات کردهانــد .در ایــران نیــز بــا تصویــب قانــون انتشــار و دسترســی
ـرر مـیدارد:
آزاد بــه اطالعــات ،ایــن الگــو مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .ایــن قانــون ،مقـ ّ
مؤسســات عمومــی 4بایــد جــز در مــواردی كــه اطالعــات دارای طبقهبنــدی میباشــد،
«هــر یــك از ّ
در راســتای نفــع عمومــی و حقــوق شــهروندی دســت كــم بــه طــور ســاالنه اطالعــات عمومــی شــامل
عملكــرد و ترازنامــه (بیــان) خــود را بــا اســتفاده از امكانــات رایانهایــی و حتیاألمــكان در یــك كتــاب
راهنمــا كــه از جملــه میتوانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد منتشــر ســازد و در صــورت درخواســت
شــهروند بــا اخــذ هزینــه تحویــل دهــد:
الف .اهداف ،وظایف ،سیاستها و خطیمشیها و ساختار.
ب .روشها و مراحل اتمام خدماتی كه مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه میدهد.
مؤسسه.
ج .ساز و كارهای شكایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن ّ
مؤسسه نگهداری میشود و آیین دسترسی به آنها.
د .انواع و اشكال اطالعاتی كه در آن ّ
و .ختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.
ه .تمــام ســاز و كارهــا یــا آیینهایــی كــه بــه وســیله آنهــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و
ســازمانهای غیــر دولتــی میتوانــد در اجــراء اختیــارات آن واحــد مشــاركت داشــته یــا بــه نحــو
دیگــری مؤثّــر واقــع شــوند.
بــا ایــن حــال ،تفــاوت بــه کارگیــری ایــن الگــو در نظــام حقوقــی ایــران بــا بســیاری دیگــر از
کشــورها ،عــدم الــزام شــرکتهای دولتــی بــه انتشــار «ف ّعــال و علیالــرأس» ایــن اطالعــات اســت بــه
نحــوی کــه تح ّقــق 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.

«مؤسســه عمومــی» را ســازمانها و نهادهــای وابســته بــه حكومــت
 .4نظــر بــه ایــن کــه «بنــد د ،مــاده  ،»1قانــون مذکــور ّ

بــه معنــای عــام كلمــه شــامل تمــام اركان و اجــزاء آن كــه در مجموعــه قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران آمــده اســت
مؤسســات عمومــی و مشــمول الزامــات منــدرج در ایــن قانــون خواهنــد بــود
معرفــی میکنــد ،شــرکتهای دولتــی قســمی از ّ
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توجــه بــه تأثیــرات قابــل توجــه اقتصــادی و اجتماعــی
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بــا ّ
ّ
شــفافیت و انتشــار فعالنــهی
شــرکتهای دولتــی بــر مردمــان یــک کشــور ،اســتاندارهای بــاالی
ّ
اطالعــات ،ارتبــاط مســتقیمی بــا اعتمــاد عمومــی مــردم نســبت بــه آنهــا دارد .هــم چنیــن تجــارب
شــفافیت در اطالعــات ،مناســبتریــن روش بــرای
بینالملّلــی نشــان میدهــد کــه بیپردگــی و
ّ
پیشــگیری از خطــرات مرتبــط بــا ادارهی شــرکتهای دولتــی اســت.

بند چهارم :الگوی درج بودجهی شرکتهای دولتی در قانون بودجه
هــر چنــد درج بودجــهی تفصیلــی شــرکتهای دولتــی در قانــون بودجــهی ســاالن هی کل کشــور
ـفافیت مالــی ایــن شــرکتها ایفــاء کنــد و از ســوی
میتوانــد از یــک ســو ،نقــش ّ
مهمــی در تأمیــن شـ ّ
ممیــزی را بــر عملکــرد ایــن شــرکتها فراهــم
دیگــر ،زمین ـهی اعمــال نظــارت نهادهــای حسابرســی و ّ
ســازد؛ ا ّمــا نظــر بــه تمایــز ماهـ ّوی بودجـهی شــرکتهای دولتــی از بودجـهی عمومــی کشــور ،بســیاری
از کشــورها ترجیــح دادهانــد ،بودج ـهی ایــن شــرکتها را از درج در قوانیــن بودجهایــی خــود مســتثنی
ش گفتــه دنبــال کننــد.
ـفافیت و جلوگیــری از فســاد در آنهــا را ،از ســایر طــرق پیـ 
نماینــد و تأمیــن شـ ّ
از جملــه ایــن کشــورها میتــوان بــه نیوزلنــد ، 1کــرهی جنوبــی و آلمــان اشــاره کــرد .مطابــق با «مــاده 14
قانــون بودجــه و حســابداری کــرهی جنوبــی مصـ ّوب  ،»1961نهادهایــی کــه تحــت پوشــش بودجـهی ملّــی
قــرار دارنــد؛ شــامل دفتــر ریاســت جمهــوری ،مجلــس شــورای ملّــی ،قـ ّوهی قضاییــه ،تمامــی وزارتخانههــای
2
مرکــزی ،ســازمانها و کمیســیونها و شــرکتهای دولتــی از بودجـهی ملّــی مســتثنی هســتند.
هــم چنیــن بــر اســاس قانــون «نحــوهی تصویــب بودجــه فدراســیون و ایــاالت» آلمــان مص ـ ّوب
ت تنهــا ،نهادهایــی کــه از اصــول حســابداری دولتــی پیــروی
 1969از آن جــا کــه بودجــهی دولــ 
میکننــد را در بــر میگیــرد ،شــرکتهای دولتــی کــه بــه لحــاظ قانونــی مســتقل بــوده و از اصــول
حســابداری تجــاری اســتفاده میکننــد را شــامل نمیشــود.
بــا ایــن حــال مطابــق بــا «بنــد  ،1مــاده  »18ایــن قانــون ،در صورتــی کــه اجــرای مندرجــات
قانــون بودجــه بــرای شــرکتهای دولتــی امکانپذیــر نباشــد ،الزم اســت تــا بودجـهی عملیاتــی خــود
یــا خالصهایــی از آن را بــه عنــوان ضمیمــه یــا متــن توضیحــی (تفســیری) بــه قانــون بودجــه پیوســت
کننــد .شــایان ذکــر اســت کــه بــر اســاس مــاده  42قانــون مذکــور ،اختیــار دادگاه حسابرســی ایــن
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 شــرکتهای دولتــی ،محــدود بــه شــرکتهایی کــه بودجــه عملیاتیشــان بــه
1
کلیــهی شــرکتهای دولتــی را در بــر میگیــرد.
قانــون بودجــه الحــاق میگــردد نشــده و ّ
در ایــران از ســویی بودجــهی شــرکتهای دولتــی میبایســت بــه تصویــب هیــأت مدیــره و
تهیــه و تنظیــم بودجــهی
متعاقبــاً مجمــع عمومــی شــرکت برســد و متعاقبــاً حســب دســتورالعمل ّ
مؤسســات انتفاعــی وابســته بــه دولــت جهــت اجــرای تشــریفات قانونــی و
شــركتهای دولتــی و ّ
نهایت ـاً درج کلیــات آن در بودجــه عمومــی کشــور بــه ســازمان برنامــه و بودجــه ارســال شــود .الب ّتــه
درج بودجــه شــرکتهای 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
کل کشــور ،وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و ســازمان برنامــه و بودجــه را در پــی داشــته باشــد .بــا
عنایــت بــه ســاختار شــرکتهای دولتــی ،چنیــن نظارتهایــی البتــه ضــروری و الزم جلــوه مینمایــد.

1- Ibid, p. 112.
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نتیجهگیری
فعالیــت شــرکتهای دولتــی و نیــز ســهم قابــل توجــه آنهــا از
گســترش دامنــهی موضوعــی ّ
درآمدهــا و داراییهــای دولتهــا ســبب شــده اســت تــا مبــارزه بــا فســاد و تنظیــم ســاز و کارهــا و
ضوابــط حاکــم بــر آن در شــرکتهای دولتــی بــه یکــی اصلیتریــن دغدغههــای حکمرانــی در جهــان
مدتهــا اســت
ـدل شــود .از همیــن رو ،نهادهــای بینالملّلــی و تخصصــی ممحــض در ایــن حــوزه ّ
مبـ ّ
توجــه خــود را بــه ایــن مهــم معطــوف داشــته و در مســیر دســتیابی بــه ضوابــط حاکــم بــر مبــارزه
کــه ّ
بــا فســاد در ایــن شــرکتها گام برداشــتهاند.
بــه اذعــان نهادهــای مذکــور ،مؤثّرتریــن راهــکار تح ّقــق نظــارت مطلــوب بــر نحــوهی عملکــرد
ـفافیت امــور مالــی و
شــرکتهای دولتــی و جلوگیــری از فســاد مالــی و اداری در آنهــا« ،تأمیــن شـ ّ
ـفافیت در شــرکتهای
اداری» اســت .از همیــن رو چهــار اصــل را بــه عنــوان اصــول حاکــم بــر تح ّقــق شـ ّ
دولتــی احصــاء نمودهانــد کــه عبارتانــد از:
ب تریــن شــیوههای پاســخگویی شــامل دسترســی عمــوم بــه اطالعــات مربوط به
 .1اســتقرار مناسـ 
فعالیتهــای شــرکتهای دولتــی و نیــز گزارشدهــی عمومــی از طریــق ارتبــاط
عملکــرد ،روشهــا و ّ
ـفافیت ســازمانی از طریــق افشــای عمومــی داراییهــای
رســمی بــا ذی نفعــان شــرکت  .2اعمــال شـ ّ
شــرکت اصلــی ،شــرکتهای تابعــه ،منســوبین بــه سیاســتمداران و مقامــات دولتــی ،معرفــی شــخصی
کــه شــرکت دولتــی را کنترلمــی کنــد و در حقیقــت صاحــب اصلــی آن بــه حســاب میآیــد و نیــز
مالکیــت و کنتــرل شــرکتهای دولتــی بــه صــورت ّ
فعالنــه
معرفــی دیگــر نهادهــا و بخشهــای تحــت ّ
ـفافیت در
 .3مشــارکت بــا ذی نفعــان در طراحــی و اجــرای برنامههــای مبــارزه بــا فســاد  .4تأمیــن شـ ّ
مالکیــت شــرکت ،ســاختار مدیریتــی و کمکهــا و مزایّــای مالــی دریافتــی آن.
ارتبــاط بــا ّ
ـدی تنهــا بــه دو اصــل نخســت
ـررات داخلــی ایــران ،تــا حـ ّ
چنــان کــه اشــاره شــد قوانیــن و مقـ ّ
ـررات کشــورهای دنیــا در
از چهــار اصــل یــاد شــده جامــه عمــل پوشــاندهاند .بررســی قوانیــن و مقـ ّ
ـفافیت در شــرکتهای دولتــی نشــان میدهــد کــه
خصــوص پیـ 
ش بینـ ِ
ـی ســاز و کارهــای تضمیــن شـ ّ
امــروزه اصــول چهارگانـهی فــوق در قالــب چهــار الگــوی ارائـهی گــزارش جامــع ســاالنه ،ایجــاد فراینــد
حسابرســی داخلــی ،انتشــار ّ
اطلعــات و درج بودجــه شــرکتهای دولتــی در قانــون بودجــه( ،البتــه
ـررات کشــورها بــه منصـهی ظهــور رســیده اســت.
بعضـاً بــه صــورت تلفیقــی)در قوانیــن و مقـ ّ
در جمهــوری اســامی ایــران نیــز الگــوی نخســت در هــر دو عرصــه تقنیــن و اجــراء مغفــول مانــده
ش بینــی الــزام قانونــی ،هــر یــک بــه دلیلــی فاقــد
و الگوهــای د ّوم ،س ـ ّوم و چهــارم نیــز علیرغــم پی ـ 
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کارآمــدی کافــی هســتند .بــر اســاس یافتههــای پژوهــش حاضــر و در مقــام ارائــه راهکارهایــی جهــت
اصــاح وضعیــت موجــود و نیــز ارتقــای کارآمــدی ســاز و کارهــای مبــارزه بــا فســاد در شــرکتهای
دولتــی ایــران بایــد گفــت ،ضــروری اســت تغییــرات و بازنگریهایــی در هــر دو ســاحت نظــر و عمــل،
ـفافیت در ایــن شــرکتها صــورت پذیــرد.
نســبت بــه ســاز و کارهــای تضمیــن شـ ّ
ـفافیت در شــرکتهای دولتــی کــه
از بُعــد نظــری الزم اســت کــه در کنــار اصــول ناظــر بــه تأمیــن شـ ّ
ی شــدهاند ،دو
ـمیت شــناخته شــده و تــا حــدی پیادهســاز 
هــم اکنــون در ســاختار حقوقــی کشــور بــه رسـ ّ
اصــل کامـ ً
ا مغفــول؛ مشــارکت بــا ذی نفعــان در طراحــی و اجــرای برنامههــای مبــارزه بــا فســاد و تأمیــن
مالکیــت شــرکت ،ســاختار مدیریتــی و کمکهــا و مزایای مالــی دریافتــی آن ،مطمح
ـفافیت در ارتبــاط بــا ّ
شـ ّ
نظــر قــرار گرفتــه و تشــریح شــوند تــا زمینــه بــرای اجراییســازی آنهــا در نظــام حقوقــی فراهــم گــردد.
در بُعــد عملــی نیــز الزم اســت از یــک ســو ،نواقــص اصــول پیادهســازی شــده مرتفــع گــردد و از
ی نشــده ،در نظر گرفتــه شــود .از اصلی
ســوی دیگــر ســاز و کارهایــی جهــت تضمیــن اصــول تاکنــون اجرایـ 
تریــن راهکارهــا جهــت رفــع نواقــص اصــول پیادهســازی شــده( ،اســتقرار شــیوههای پاســخگویی و اعمــال
ـفافیت ســازمانی) میتــوان بــه الــزام شــرکتها بــه افشــای ّ
فعالنــه اطالعــات خــود بــه جــای رویکــرد
شـ ّ
منفعــل کنونــی ،گســترش مؤلّفههــای الز م االفشــاء در گزارشهــای شــرکتها ،تنظیــم اســتانداردهایی
ی آزمایــی و اطمینــان از اثــر بخشــی اقدامــات شــرکتها در ایــن رابطــه ،سادهســازی
جهــت راســت 
ک قوانیــن
ـمتــر ،اجرایــیســازی الزامــات متــرو 
گزارشهــا جهــت عامــهفهــم ســاختن آنهــا و از همــه مهـ ّ
ـفافیت در شــرکتهای دولتــی ،اشــاره کــرد.
ـررات در رابطــه بــا مؤلّفههــای تضمیــن شـ ّ
و مقـ ّ
هــم چنیــن بــه نظــر میرســد از مهــم تریــن ،ســاز و کارهــای مــورد نیــاز جهــت تضمیــن
ـفافیت در شــرکتهای دولتــی (مشــارکت بــا ذینفعــان
اصــول اجرای ـ 
ی نشــده حاکــم بــر تح ّقــق شـ ّ
مالکیــت شــرکت) میتــوان بــه طراحــی ســامانهی مشــارکت عمومــی جهــت مبــارزه بــا
ـفافیت ّ
و شـ ّ
فســاد در شــرکتهای دولتــی جهــت مشــارکت و تبــادل نظــر کارکنــان ،مــردم ،ســرمایهگذاران و
ســایر ذینفعــان و نیــز ارائـهی بازخــورد تبــادالت قبلــی ،شفافســازی ســاختار مدیریتــی ،ســهامداران
و ذینفعــان شــرکت و تغییــرات آن و شفافســازی حمایتهــای دولتــی بــه خصــوص حمایتهــای
مالــی و مؤثّــر بــر رقابــت تجــاری ایــن شــرکتها اشــاره کــرد تــا بتــوان زمینــه را بــرای مبــارزه هــر
چــه مؤثرتــر بــا فســاد در ایــن شــرکتها فراهــم ســاخت.
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A comparative study of transparency assurance mechanisms in state-owned enterprises
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Abstract:
State-owned enterprises established to facilitate the proper provision of public services 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 regulates 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 forthcoming 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, including “establishing the most appropriate accountability methods”, “applying organizational 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, Anti-Corruption,supervision.
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