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سهم عمده شرکتهای دولتی در ساختار بودجه ایران نشان از اهمیت آنها در اقتصاد و مالیه عمومی کشور
دارد؛ شفافیت شرکتی در مدیران انگیزه بهبود عملکرد خود برای استمرار سمت مدیریت ایجاد مینماید.
توجه به اهمیت شرکتهای دولتی در اقتصاد ایران به دلیل سهم آنها از اقتصاد و فعالیت آنها در ارائه کاال
و خدمات عمومی و ضرورت اداره شفاف شرکتهای مذکور ،کامال بدیهی است .این پژوهش با استفاده از
روش تحلیل تم ،ضمن بررسی وضع موجود شفافیت شرکتهای دولتی ایران و بررسی ادبیات شفافیت در
بیانیهها و دستوالعملهای مرتبط در کشورهای مختلف ،نتایج آن را با خبرگان مطرح نموده و نظر آنان را
در خصوص عناصر مرتبط با شفافیت در شرکتهای دولتی ایران اخذ مینماید تا با مشخص نمودن عناصر
بهبود شفافیت شرکتهای دولتی ،شرایط را برای ارائه مدل بهبود شفافیت و اطالع ذینفعان از نحوه اداره
شرکت و محیط فعالیت آن فراهم نماید .بر اساس نتایج پژوهش مجموعهای از اقدامات ،مالحظات و عناصر
مرتبط با نقش و مسئولیتهای کمیته حسابرسی ،افشای اطالعات ،بودجه و مدیریت مالی دولتی،
حسابرسی داخلی ،اهداف کنترلهای داخلی ،ارتباط با ذینفعان ،سیاستهای جبران خدمات معرفی
گردیده است که استفاده از آنها میتواند بستر مناسبی برای بهبود شفافیت شرکتهای دولتی را فراهم
نماید .تدوین کنندگان مقررات می توانند با لحاظ کردن نتایج مطالعه در ارائه مقررات موجبات بهبود
شفافیت فعالیتها و اطالعات و افزایش رضایت ذینفعان (جامعه) فراهم آورند.
واژههای کلیدی :شفافیت ،راهبری شرکتی ،شرکتهای دولتی ،هیات مدیره ،کمیته حسابرسی.
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مقدمه
شفافیت برای اقتصاد ضروری است ،زیرا باعث بهبود تخصیص منابع میگردد و مستقیما با کارایی و رشد
اقتصادی سروکار دارد .نبود شفافیت در تصمیمگیری و عدم ارائه منظم اطالعات مربوط ،برای پاسخگویی
به انتظارات منطقی ،بنگاهها را مجبور میکند تا با بررسی بیشتر انتظارات خود ،قابلیت تغییرپذیری ارزش
داراییها و سرمایهگذاریها را افزایش داده و در نتیجه ریسک باالتری را برای سرمایهگذاریهای خود
متصور شوند .اما ارائه عمومی و صحیح اطالعات میتواند مشکالت موجود در این خصوص کاهش دهد.
شرکتهای دولتی بخش با اهمیتی از اقتصاد کشورها ،از جمله در بسیاری از کشورهای با اقتصاد پیشرفته،
را شامل میشود .فعالیت شرکتهای دولتی در بخشهای استراتژیک شامل انرژی ،صنایع معدنی،
زیرساختها ،شرکتهای بخش آب و برق و در برخی کشورها در بخش مالی انجام میگردد .حضور
شرکتهای دولتی در اقتصاد جهانی در سالهای اخیر رشد داشته است .در حال حاضر یک پنجم
شرکتهای بسیار بزرگ در لیست رتبهبندی بزرگترین شرکتهای دنیا بر اساس اندازه و ارزش از میان
شرکتهای دولتی بوده است که در مقایسه با دههی قبل ،که صرفا یک یا دو شرکت دولتی در این لیست
بودهاند رشد قابل توجه شرکتهای دولتی در دهه اخیر را نشان میدهد .بنابراین داشتن استانداردهای
قوی برای بهبود شفافیت مالی در اداره شرکتهای دولتی برای اطمینان از ثبات مالی و تداوم رشد اقتصاد
جهانی ضرورت دارد [.]19
بیان مسئله و اهمیت آن
اصطالح شفافیت به مفهوم ارائه اطالعات است .منظور همان انتشار اطالعات مالی و غیرمالی و اثرگذار یک
شرکت میباشد .شفافیت اطالعات مالی را میتوان دسترسی گسترده به اطالعات مربوط و قابل اتکا در
مورد عملکرد ،وضعیت مالی ،فرصتهای سرمایهگذاری ،حاکمیت و ارزش و خطرپذیری شرکتها در
اقتصاد تعریف کرد .با توجه به وجود ابهامات مالی در حوزه شرکتهای متعلق به بخش عمومی و عدم
انتشار اطالعات مالی آن شرکتها به عموم که خود زمینه مفاسد کالن مالی را فراهم مینماید[.]8
مسئوالن با شفافسازی و ایجاد ]محیط شفاف[ که در آن مردم به اطالعات و تصمیمهای مسئوالن
دسترسی داشته باشند ،هم به مسئولیت پاسخگویی خود عمل کردهاند و هم اعتماد عمومی را جلب و
حفظ میکنند .مسئوالن در سطوح مختلفی مانند راهبرد ،برنامه ،عملکرد ،فرآیندها ،التزام و مشروعیت
باید پاسخگو باشند و هر چقدر مردم بتوانند به اطالعات و تصمیمهای اتخاذ شده در پنج سطح مذکور
بیشتر دسترسی داشته باشند ،شفافیت بیشتری هم وجود دارد و از آنجا که اگر مسئوالن بدانند رفتار و
عملکرد آنها زیر ذرهبین دید مردم قرار دارد ،برای پاسخگویی خواهند کوشید [.]11
این پژوهش با ارائه عناصر بهبود شفافیت شرکتهای دولتی در فرایند تخصیص و مدیریت کارای منابع
اقتصادی ،سرمایه انسانی و اداره امور ،نقشآفرینی مینماید .در مدل این پژوهش کوشش میگردد با توجه
به اهمیت فراهم ساختن محیط کسب و کار شفاف در دنیای امروز ،این جنبهها نیز مورد توجه قرار
میگیرند تا از بروز عدم تقارن اطالعاتی و مسائل و مشکالت ناشی از آن اجتناب شود .همچنین ارائه مدل
شفافیت میتواند زمینه را برای رتبه بندی بنگاههای دولتی از بعد شفافیت فراهم آورده ،بین شرکتهای

مدل بهبود شفافیت مالی شرکتهای دولتی ایران

25.

دولتی رقابت ایجاد کند تا ضمن بهبود شفافیت عملیاتی و گزارشگری مالی اطمینان ذینفعان را جلب
نمایند .در پژوهش حاضر برای معرفی عناصر مرتبط با بهبود شفافیت مالی شرکتهای دولتی ایران به
دنبال پاسخ به سئواالت ذیل بوده است.

 وضعیت موجود شفافیت مالی در شرکتهای دولتی ایران چگونه است؟
 عناصر شفافیت مالی شرکتهای دولتی در سایر کشورها کدامند؟

 وضعیت مطلوب شفافیت مالی شرکتهای دولتی ایران بر اساس نظر خبرگان چگونه است؟
ادبیات و پیشینه پژوهش:
شفافیت از یک سو سریعترین ،کم هزینهترین ،سادهترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد
(پیشگیری ،کشف و درمان( ،افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی ،ارتقاء شایسته ساالری ،مشارکت
فعال و مؤثر مردمی ،کاهش هزینه و زمان ،و در نتیجه افزایش کارآمدی سرمایه اجتماعی است .از سوی
دیگر شفافیت ،زیرساخت تصمیمگیری و سیاست گذاری به شمار میرود .بدون وجود اطالعات دقیق،
کامل ،جزئی و به لحظه ،تصمیمگیری مختل میشود و متخصصان در حوزههای گوناگون نمیتوانند به
تحلیل صحیح دست یافته و راه کارها و بستههای پیشنهادی خود را به صاحبان قدرت و تصمیم ارائه
کنند .شفافیت یک بستر نظارتی است که حس دیده شدن توسط عموم مردم را به وجود میآورد و وقتی
این حس به وجود بیاید ،مسئوالن رفتارشان را تغییر میدهند و کاهش انحرافات و فساد در عرصه حکمرانی
اتفاق میافتد .حس دیده شدن توسط مردم چند فایده برای صاحبان مناصب دارد که از جمله آنها
میتوان به خودکنترلی ،مشارکت مردم در عرصه حکمرانی ،افزایش کارآیی و کاهش فساد اشاره کرد [.]5
کبیری [ ]16کیفیت گزارشگری مالی و شفافیت اطالعاتی را به عنوان دو رکن پاسخگویی مد نظر قرار
داده و به بررسی تاثیر مکانیزمهای راهبری شرکتی بر پاسخگویی پرداخت .جامعه آماری پژوهش،
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سالهای  1390الی  1394بوده
است که بعد از اعمال محدودیتها  100شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید .تحقیق شامل متغیرهای
مستقل (استقالل هیئت مدیره ،اندازه هیئت مدیره ،دوگانگی وظایف مدیر عامل ،مدت زمان تصدی مدیر
عامل در هیئت مدیره) ،قدر مطلق اقالم تعهدی غیر عادی به عنوان متغیر وابسته کیفیت گزارشگری مالی
وشفافیت اطالعاتی بود .نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفههای مکانیزمهای راهبری شرکتی ،دو مولفه
استقالل هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و دو مولفه دوگانگی
وظایف مدیر عامل و مدت زمان تصدی مدیر عامل تاثیر منفی بر کیفیت گزارشگری مالی دارند .همچنین
دوگانگی وظایف مدیر عامل تاثیر منفی و استقالل هیئت مدیره بر شفافیت اطالعاتی تاثیر مثبت دارند.
دو مولفه اندازه هیئت مدیره و مدت زمان تصدی مدیر عامل بر شفافیت اطالعاتی تاثیر معناداری ندارند.
در نتیجه بر اساس یافتههای مذکور میتوان گفت که مکانیزمهای راهبری شرکتی بر ارتقای سطح
پاسخگویی تاثیر گذار میباشد.
حارث آبادی [ ]6هدف اصلی پژوهش خود را شناسایی و رتبهبندی شاخصهای موثر بر اجرای درست
نظام آمارهای مالی دولت در ارتقای شفافیت و پاسخگویی صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور بیان
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کرد .جامعه آماری این پژوهش  9نفر از خبرگان معاونت نـظارت مالی و خزانهداری کل کشور بودند .در
این تحقیق برای جمعآوری اطالعات از سرشماری و پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده گردید .دادههای
جمع آوری شده از طریق تحلیل سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و همچنین روش
شناسایی شاخصهای موثر بر اجرای نظام آمارهای مالی دولت با استفاده از روش  DEAو رتبهبندی آن
نیز با روش  AHPانجام شد .معیارها و شاخصها به جهت برآورد هدف شامل شفافیت داراییها ،شفافیت
هزینهها ،شفافیت درآمدها ،شفافیت بدهیها ،عملکرد ساالنه بودجه بود .نتایج نشان داد که در محاسبه
میانگین وزن نسبی ،مهمترین معیارها شفافیت هزینهها و شفافیت درآمدها (با اولویت یکسان) خواهند
بود .با توجه به وزن نهایی محاسبه شده بیشترین اهمیت مربوط به شفافیت یارانه و شفافیت درآمد حاصل
از فروش کاالها و خدمات میباشد.
روش پژوهش و تحلیل دادهها
پژوهش حاضر ،با توجه به هدف و ماهیت آن ،با استفاده از روش پژوهش کیفی انجام میگردد .برای انجام
پژوهش ،در مرحله اول مطالعه و جستجوی اکتشافی در متون مربوطه در ایران شامل بیانیهها
ودستورالعملهای راهبری انجام میگیرد و با استفاده از روش تحلیل تم عناصر شفافیت شرکتهای دولتی
ایران برای مشخص نمودن وضعیت موجود تعیین میشود .سپس بیانیههای شفافیت شرکتهای دولتی
در کشورهای دیگر جهان بررسی میشود و با استفاده از روش تحلیل تم کدگذاری میگردد .قلمرو زمانی
پژوهش در بررسی دستورالعملها و بیانیههای راهبری شرکتی کشورهای دیگر و ایران  20سال میباشد.
اما در خصوص خبرگان حرفهای و دانشگاهی کسانی که در بازه زمانی  10سال گذشته تا حال حاضر
دارای سوابق اجرایی ،حرفهای و دانشگاهی در گروههای مذکور در بند باال شناخته شده باشند در قلمرو
پژوهش قرار میگیرند .به منظور پاسخ به سواالت اصلی پژوهش ،اطالعات به دست آمده از مراحل قبلی
به دقت بررسی و ضمن مالحظه شرایط اقتصادی ایران عناصر اولیه ضمن ارائه گزارش تمهای به دست
آمده از تحلیل بیانیههای ایران ،کشورهای منتخب به خبرگان ،با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته
نظر آنان در خصوص عناصر مرتبط با شفافیت مالی برای پاسخ به سواالت پژوهش اخذ نماید .جامعه
آماری پاسخ دهندگان این پژوهش خبرگان حرفهای و دانشگاهی دارای دانش مالی و تجربه اجرایی از
گروههای ذیل میباشند:

 مدیران و حسابرسان ارشد سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات

 مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی
 مدیران و کارشناسان امور مجامع و سهام وزارتخانهها و سازمان های بخش عمومی

 اساتید دانشگاه دارای سوابق پژوهشی و اجرایی در این حوزه
بر اساس آمار توصیفی تعداد مصاحبه شوندگان  16نفر بوده است که دو نفر از مصاحبهها به انتخاب محقق
و  14نفر از مصاحبهشوندگان مذکور با استفاده از روش گلوله برفی و با معرفی توسط مصاحبهشوندگان
قبلی بوده است .از نظر حرفهای و شغلی دو نفر از مصاحبهشوندگان به عنوان مدیرعامل در شرکتهای
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دولتی مشغول به کار هستند .پنج نفر از آنان اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی و چهار نفر نیز از
مدیران و سرپرستان ارشد حسابرسی شرکتهای دولتی در سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات میباشند.
دو نفر از مصاحبه شوندگان نیز از مدیران امور مالی و ذیحسابان شرکتهای دولتی و سه نفر نیز از مدیران
و کارشناسان ارشد امور مجامع و سهام شرکتهای دولتی بودهاند .از نظر تحصیالت نیز  3نفر دارای
تحصیالت دکتری و  13نفر از مصاحبهشوندگان نیز دارای تحصیالت کارشناسی ارشد در رشتههای
حسابداری ،مدیریت مالی و اقتصاد بودند.
یافتهها و تحلیل تم
این بخش عناصر مدل شفافیت مالی شرکتهای دولتی ایران شامل استانداردها ،مالحظات ،کنترلها و
مسئولیتهایی را مطرح مینماید که وجود و انجام آنها موجب بهبود شفافیت در اداره شرکتها و ارتقای
شفافیت در نظامهای تصمیمسازی و تصمیمگیری شرکتهای دولتی ایران میگردند .برای تعیین وضعیت
موجود عناصر مرتبط با شفافیت مالی شرکتهای دولتی بر اساس تجارب بینالمللی پس از مطالعه و
بررسی بیانیهها و دستورالعملهای چندین کشور بیانیه راهبری شرکتی پاکستان و هنگ کنگ کد گذاری
گردید .انتخاب کشورهای مذکور اول به این دلیل بود که جزو معدود کشورهایی بودند که مدل راهبری
شرکتی شامل شفافیت مالی را به صورت تفصیلی تدوین نمودهاند و عناصر اصلی و فرعی را در
استانداردهای خود معرفی نمودهاند .دلیل دوم این است که به نظر محقق بررسی عناصر راهبری شرکتی
شرکتهای دولتی کشور هنگ کنگ به عنوان یک کشور با اقتصاد توسعه یافته و پاکستان به عنوان یک
کشور اسالمی با اقتصاد در حال توسعه در معرفی عناصر مدل برای ایران مفید خواهد بود.
عناصر اصلی مرتبط با شفافیت مالی در دستوالعمل راهبری شرکتی کشور پاکستان شامل معامالت
اشخاص وابسته ،گزارشگری مالی ساالنه و میاندورهای ،جبران خدمات هیات مدیره ،کمیته حسابرسی،
حسابرسی داخلی ،حسابرس مستقل میباشد .عناصر اصلی مرتبط با شفافیت مالی در دستوالعمل راهبری
شرکتی کشور هنگ کنگ شامل شفافیت و پاسخگویی ،کنترل داخلی ،حسابرسی داخلی ،کمیته
حسابرسی ،حسابرسی مستقل ،بودجه بندی و مدیریت منابع مالی میباشد.
وضعیت موجود ایران
برای شناسایی وضعیت موجود عناصر مرتبط با شفافیت مالی در ایران بیانیهها و دستورالعملهای راهبری
شرکتی بانک مرکزی ،سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی ایران با استفاده از روش تحلیل تم
کدگذاری شده است .بانک مرکزی و بیمه مرکزی نهاد ناظر بانکها و بیمهها هستند که سهام تعداد زیادی
از آنها متعلق به دولت است بنابراین ضوابط مندرج در دستورالعملهای مذکور مشمول شرکتهای بانکها
و شرکتهای بیمه دولتی میباشد .از طرفی بخشی از سهام برخی از شرکتهای دولتی در سالهای اخیر
از طریق بورس واگذار شده است بنابراین ضوابط دستورالعمل راهبری شرکتی سازمان بورس شامل این
دسته از شرکتها میباشد که معموال بخشی از سهام آنها هنوز متعلق به دولت است .عناصر اصلی مرتبط
با شفافیت مالی در دستوالعمل راهبری شرکتی بانک مرکزی شامل تضاد منافع ،واحد حسابرسی داخلی،
وظایف هیات مدیره در جبران خدمات کارکنان ،افشا و شفافیت بوده است .دستوالعمل راهبری شرکتی
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سازمان بورس شامل پاسخگویی و افشای اطالعات میباشد .بر اساس کدگذاری عناصر مرتبط با شفافیت
مالی در دستورالعمل راهبری شرکتی بیمه مرکزی ایران شامل تشکیل واحد های حسابرسی و کنترل
داخلی ،مدیریت ریسک و تطبیق مقررات میباشد.
تحلیل تم مصاحبههای پژوهش
برخی از نکات مطرح شده توسط مصاحبهشوندگان به همراه خالصه نتایج کدگذاری مصاحبههای انجام
شده با روش تحلیل تم در جداول ذیل ارائه گردیده است.
جدول شماره یک :کمیته حسابرسی

عناصر اصلی

نقش و مسئولیتهای
کمیته حسابرسی

عناصر فرعی

نتایج مصاحبه
(تعداد تکرار)

تخصص مالی و تجربه عملی

14

طرح معامالت اشخاص وابسته و ارائه نظر به هیات مدیره

14

نظارت بر رعایت ضوابط راهبری شرکتی

14

اطمینان از مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی شرکت

15

ثبت خالصه مذاکرات و توصیهها

15

استقالل ،توانمندی و غیراجرایی

15

مرور عملکرد مالی و غیر مالی

14

حضور مدیرامورمالی ،مدیر حسابرسی داخلی در کمیته

14

حضور حسابرس مستقل در کمیته

14

بررسی دامنه رسیدگی حسابرس داخلی

13

بررسی نامه مدیریت و پاسخ مدیریت

13

بررسی گزارش کنترلهای داخلی

14

گزارش حسابرسی داخلی به کمیته

13

ارزیابی سوابق حرفهای ،تخصصی مدیر امور مالی و مدیر
حسابرسی داخلی

14

ارتباط موثر و مستقیم کمیته با حسابرس مستقل

14

عدم ریاست کمیته حسابرسی توسط رئیس هیات مدیره

14

برخی از مصاحبه شوندگان در این خصوص مواردی به شرح مطالب آتی بیان کردهاند .کمیته حسابرسی
مهمترین کمیته هیات مدیره میباشد .نقش پر رنگ این کمیته در راهبری فعالیتهای نظارتی در شرکت

29.

مدل بهبود شفافیت مالی شرکتهای دولتی ایران

و مسئولیت کمیته در ارزیابی موثر و کارآمد بودن سیستمهای گزارشگری شرکت ،نقش آن را به عنوان
یک کمیته تخصصی در تامین سالمت مالی و اهداف شرکت ممتاز نموده است .کمیته حسابرسی کارآمد
در بهبود شفافیت اهمیت دارد .برای ایجاد کمیتهی حسابرسی کارآمد نیز اعضای کمیته باید در زمینه
دانش مالی و تجربه عملی تخصص الزم را داشته باشند و در کنار آن استقالل و غیراجرایی بودن رئیس و
اکثریت اعضای کمیته حسابرسی نیز دارای اهمیت است .انجام نقش نظارتی کمیته حسابرسی در معامالت
اشخاص وابسته و رعایت ضوابط راهبری شرکتی به بهبود شفافیت کمک مینماید .به این منظور اطمینان
کمیته حسابرسی از کارکرد موثر ساختار مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی شرکت مفید میباشد.
جدول شماره دو :افشای اطالعات

عناصر اصلی

افشای اطالعات

عناصر فرعی

نتایج مصاحبه
(تعداد تکرار)

افشای عمومی اطالعات اعضای دارای سوابق یا نفوذ سیاسی

14

افشای عمومی معامالت با اشخاص دارای سوابق یا نفوذ سیاسی

14

سیستم اطالعرسانی شفاف و نقش مطبوعات و افکار عمومی

15

افشای اطالعات معامالت اشخاص وابسته

13

گزارش ارزیابی هیات مدیره از معامله با اشخاص وابسته

13

افشای عمومی اطالعات معامالت شامل وامها ،خریدها و فروشها

14

افشای موارد عدم رعایت قوانین و مقررات ( شامل حاکمیت
شرکتی)

13

انتشار عمومی اطالعات صورتهای مالی حسابرسی شده

14

انتشار عمومی تجزیه و تحلیل از وضعیت ،عملکرد مالی و
ریسکها

13

برخی از مصاحبه شوندگان در این خصوص مواردی به شرح مطالب آتی بیان کردهاند .چون مدیریت
شرکتهای دولتی عمدتا عالقهای به افشای اطالعات ندارند لذا شفافیت مالی در این بخش اقتصادی
مطلوب نیست .برخی ضوابط و چارچوبهای اداری در سیستم دولتی نیز این وضعیت را تقویت مینماید.
گردش اطالعات مهمترین بستر برای اعمال نظارت عمومی میباشد .شرکتهای دولتی منابع متعلق به
عموم جامعه را اداره میکنند و به طور معمول انتظار میرود که فعالیتهای آنها در راستای انتفاع عموم
باشد بنابراین افشای اطالعات به ارزیابی ذینفعان از عملکرد شرکت در تحقق اهداف کمک میکند .بر
اساس نظر مصاحبهشوندگان  9عنصر در این بخش معرفی شدهاند .مقررات راهبری شرکتی پاکستان 2
عنوان تقریبا مشابه را تحت عنوان اصلی گزارشگری هیات مدیره ابالغ نموده است .بیانیه راهبری هنگ
کنگ هم  4عنوان را در بخش گزارشگری برونسازمانی معرفی نموده است .مزیت عناصر معرفی شده در
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این پژوهش تاکید بر ارائه اطالعات اعضای هیات مدیره دارای نفوذ سیاسی و معامالت شرکت با این
اشخاص و افشای عمومی معامالت شرکت شامل خرید ،فروش و ارائه تسهیالت میباشد .قطع افشای این
اطالعات شفافیت مالی و عملیاتی را بهبود بخشیده و انگیزه سؤ استفاده از منابع شرکت را کاهش میدهد.
در دستورالعمل راهبری شرکت بانک مرکزی  2عنوان و بیانیه سازمان بورس نیز دو عنوان برای افشا
معرفی نمودهاند .اما در دستورالعمل راهبری بیمه مرکزی این موارد وجود ندارد.
جدول شماره سه :بودجه و مدیریت مالی

عناصر فرعی

عناصر اصلی

بودجه و مدیریت
مالی دولتی

نتایج مصاحبه
(تعداد تکرار)

اثربخشی و کارایی بودجهای

15

اولویت بخشی و پیگیری اهداف

15

کارکرد سیستمهای بودجه ،برنامهریزی و ارزیابی عملکرد

15

کنترل تولید ،منابع و مصارف با بودجه

14

تطابق مبانی حسابداری ،گزارشگری مالی و بودجه

14

برخی از مصاحبه شوندگان در این خصوص مواردی به شرح مطالب آتی بیان کردهاند .بودجهی شرکتهای
دولتی بخشی از بودجه کل کشور است .به طور معمول بودجه در نظام مالی و حسابرسی بخش دولتی
نقش اساسی ایفا میکند .بودجه عالوه بر نقش پیشبینی مالی و عملیاتی به عنوان بخشی از قوانین و
مقررات جاری کشور محسوب میگردد .بر اساس نظر مصاحبهشوندگان  5عنصر در این بخش معرفی
شدهاند .عناوین این بند در مقررات راهبری شرکتی پاکستان وجود ندارد .بیانیه راهبری هنگ کنگ هم
 5عنوان را تحت عنصر اصلی بودجهبندی و مدیریت مالی ابالغ نموده است .عناصر معرفی شده در این
پژوهش تاکید بر کنترلهای بودجهای در سطوح مختلف فعالیت مالی و عملیاتی میباشد .در دستورالعمل
راهبری شرکت بانک مرکزی ،سازمان بورس و بیمه مرکزی عناصر این بند وجود ندارد .نقشها ،کنترلها
و مالحظات این بخش در خصوص بودجه و مدیریت مالی در شرکتهای دولتی برای بهبود شفافیت تعریف
میگردند.
جدول شماره چهار :حسابرسی داخلی

عناصر اصلی
حسابرسی
داخلی

عناصر فرعی

نتایج مصاحبه
(تعداد تکرار)

کارکرد سیستم کنترلهای داخلی

15

استقالل از مدیریت

15

تعیین دامنه رسیدگی توسط هیات مدیره یا کمیته حسابرسی

14

31.
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عناصر فرعی

عناصر اصلی

نتایج مصاحبه
(تعداد تکرار)

عینیت و هدفمند بودن گزارشها

15

دسترسی مدیر حسابرسی داخلی به کمیته حسابرسی و هیات
مدیره

15

برخی از مصاحبه شوندگان در این خصوص مواردی به شرح مطالب آتی بیان کردهاند .واحد حسابرسی
داخلی بازوی نظارتی هیات مدیره برای نظارت بر مدیریت اجرایی میباشد .نقش واحد حسابرسی داخلی
در ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی و ارائه گزارشهای عینی از ارزیابی واحد حسابرسی داخلی از
واحدهای عملیاتی نقش عمدهای در حصول اهداف شرکت دارد .تعامل مدیر حسابرسی داخلی با کمیتهی
حسابرسی در ارزیابی موثر و کارآمد بودن سیستمهای گزارشگری شرکت با اهمیت است .دلیل اصلی این
موضوع را تاکید عناصر مذکور بر مفید بودن کارویژههای تعریف شده در بهبود عملکرد و تحقق اهداف
شرکت دانست.
جدول شماره پنج :کنترلهای داخلی

عناصر اصلی

اهداف
کنترلهای
داخلی

عناصر فرعی

نتایج مصاحبه
(تعداد تکرار)

بیان اهداف و برنامههای شرکت

14

تدوین سیاستها و رویههای کلیدی

15

مدیریت ریسکهای مالی و عملیاتی

13

شرح وظایف کارکنان کلیدی

15

قابلیت اعتماد گزارشگری

14

استفاده بهینه از منابع و ممانعت از سؤاستفاده

15

برخی از مصاحبه شوندگان در این خصوص مواردی به شرح مطالب آتی بیان کردهاند .یکی از ضروریات
موفقیت در اداره شرکتها استقرار سیستم کنترلهای داخلی مناسب میباشد .در اداره شرکتهای دولتی
به دلیل مدیریت وجوه عمومی و گستردگی ذینفعان محافظت از داراییها و مدیریت کارا و اثربخش منابع
اقتصادی اهمیت بیشتری دارد .اهداف کنترلهای داخلی از نظر مصاحبهشوندگان شامل بیان شفاف و
مستند اهداف و برنامههای شرکت ،تدوین سیاستها و رویههای کلیدی ،مدیریت ریسک مالی و عملیاتی،
شرح وظایف کارکنان کلیدی و سوابق آنها ،قابلیت اعتماد گزارشگری درونسازمانی و برونسازمانی و
اطمینان از استفاده مناسب از منابع عمومی و ممانعت از سؤاستفاده از آن میباشد.

.32

تحقیقات حسابداری و حسابرسی ،پاییز  ،1400شماره 51
جدول شماره شش :ارتباط با ذینفعان

عناصر
اصلی

ارتباط با
ذینفعان

عناصر فرعی

نتایج مصاحبه
(تعداد تکرار)

افشای عمومی چشمانداز ،ماموریت و اهداف شرکت

15

ایجاد ساز و کار اطالعرسانی موثر و اطمینان از اثربخشی آن

15

معرفی ذینفعان شرکت

14

گزارش عملکرد از رسانههای عمومی و بررسی شکایات و درخواستها

15

برخی از مصاحبه شوندگان در این خصوص مواردی به شرح مطالب آتی بیان کردهاند .وجود سیستم
ارتباطات و اطالعات دو سویه با ذینفعان موجب میشود که شرکتها بازخورد عملکرد خود را از جامعه
دریافت نموده و با ترجیحات و خواستههای گروههای هدف فعالیت خود آشنا شوند .بر اساس نظر
مصاحبهشوندگان در خصوص ارتباط با ذینفعان چهار عنصر برای شناسایی ذینفعان و نحوه ارتباط موثر
با آنان تعریف گردیده است .گردش اطالعات مهمترین بستر برای اعمال نظارت عمومی میباشد .شرکت-
های دولتی منابع متعلق به عموم جامعه را اداره میکنند و به طور معمول انتظار میرود که فعالیتهای
آنها در راستای انتفاع عموم باشد بنابراین تعامل با ذینفعان در بهبود عملکرد شرکت و تحقق اهداف
کمک میکند.
جدول شماره هفت :جبران خدمات

عناصر اصلی

سیاستهای
جبران خدمات

عناصر فرعی

نتایج مصاحبه
(تعداد تکرار)

وجود رویه مشخص; تعیین بستهی جبران خدمات اعضا

14

رویکرد انگیزشی برای خلق ارزش و انطباق عالیق سهامدار و
مدیریت

15

تایید بسته جبران خدمات هیات مدیره در مجمع شرکت

14

تعیین حقالزحمه اعضای غیراجرایی با مالحظه حفظ استقالل
آنها

14

افشای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره در صورتهای مالی
شرکت

14

برخی از مصاحبه شوندگان در این خصوص مواردی به شرح مطالب آتی بیان کردهاند .حصول اهداف
شرکت نیازمند بکارگیری نیروی انسانی توانمند و با انگیزه است .در این راستا وجود سیاستهای مناسب
جبران خدمات مدیران و کارکنان شرکت دارای اهمیت اساسی میباشد .بر اساس نظر مصاحبهشوندگان
پنج عنصر برای بهبود راهبری شرکتی شرکتهای دولتی ایران در جدول باال گزارش شده است .مقررات
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راهبری پاکستان  4عنوان در خصوص جبران خدمات هیات مدیره تدوین نموده است .بیانیه راهبری هنگ
کنگ  2عنصر در بخش سیاستهای منابع انسانی در خصوص جبران خدمات آورده است .دستورالعمل
راهبری شرکتی بانک مرکزی  4عنصر به عنوان وظایف هیات مدیره در رابطه با نظام جبران خدمات
شرکت معرفی نموده است .اما در مقررات راهبری شرکتی سازمان بورس و بیمه مرکزی این عناصر وجود
ندارد .مالحظات و سیاستهای جبران خدمات شامل موارد این بخش است.
یافتهها و پیشنهادات
برای بهبود شفافیت در شرکتهای دولتی مصاحبهشوندگان عناصری را پیشنهاد نمودهاند اولین عنصر
اصلی در این بخش مربوط به نقش و مسئولیتهای کمیته حسابرسی به عنوان مهمترین کمیته هیات
مدیره میباشد .نقش پر رنگ این کمیته در راهبری فعالیتهای نظارتی در شرکت و مسئولیت کمیته در
ارزیابی موثر و کارآمد بودن سیستمهای گزارشگری شرکت ،نقش آن را به عنوان یک کمیته تخصصی در
تامین سالمت مالی و اهداف شرکت ممتاز نموده است .تعداد عناصر فرعی نقش و مسئولیتهای کمیته
حسابرسی از نظر مصاحبهشوندگان در این پژوهش  16عدد بوده است که در مقررات راهبری شرکتی
پاکستان  27و هنگ کنگ  14عدد بوده است .تعداد بیشتر عناصر راهبری پاکستان به طرح برخی عناوین
مشابه بوده که در بیانیه هنگ کنگ و این پژوهش ترکیب شدهاند .اما در بیانیههای راهبری شرکتی ایران
صرفا به صورت محدود به تشکیل کمیته حسابرسی و اعضای آن اشاره شده است .تاکید نتایج این پژوهش
بر اطمینان از کارکرد و موثر بودن سیستمها و کمیته حسابرسی با مالحظه این دغدغه بوده است که بر
اساس تجارب موجود بعضا مدیریتها برای رفع تکلیف کمیته حسابرسی و سیستمهای کنترلی را ایجاد
مینمایند ولی در عمل به دلیل عدم کارکرد کمیته ،نقشی در بهبود عملکرد ،گزارشگری و نهایتا سالمت
مالی و عملیاتی شرکت ندارد.
یکی از عناصر اصلی دیگر شفافیت از نظر مصاحبهشوندگان افشای اطالعات است .مدیریت شرکتهای
دولتی عمدتا عالقهای به افشای اطالعات ندارند .برخی ضوابط و چارچوبهای اداری در سیستم دولتی
نیز این وضعیت را تقویت مینماید .گردش اطالعات مهمترین بستر برای اعمال نظارت عمومی میباشد.
شرکتهای دولتی منابع متعلق به عموم جامعه را اداره میکنند و به طور معمول انتظار میرود که
فعالیتهای آنها در راستای انتفاع عموم باشد بنابراین افشای اطالعات به ارزیابی ذینفعان از عملکرد
شرکت در تحقق اهداف کمک میکند .بر اساس نظر مصاحبهشوندگان  9عنصر در این بخش معرفی
شدهاند .مقررات راهبری شرکتی پاکستان  2عنوان تقریبا مشابه را تحت عنوان اصلی گزارشگری هیات
مدیره ابالغ نموده است .بیانیه راهبری هنگ کنگ هم  4عنوان را در بخش گزارشگری برونسازمانی
معرفی نموده است .مزیت عناصر معرفی شده در این پژوهش تاکید بر ارائه اطالعات اعضای هیات مدیره
دارای نفوذ سیاسی و معامالت شرکت با این اشخاص و افشای عمومی معامالت شرکت شامل خرید ،فروش
و ارائه تسهیالت میباشد .قطع افشای این اطالعات شفافیت مالی و عملیاتی را بهبود بخشیده و انگیزه
سؤ استفاده از منابع شرکت را کاهش میدهد .در دستورالعمل راهبری شرکت بانک مرکزی  2عنوان و
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بیانیه سازمان بورس نیز دو عنوان برای افشا معرفی نمودهاند .اما در دستورالعمل راهبری بیمه مرکزی
این موارد وجود ندارد.
از عناصر اصلی دیگر شفافیت از نظر مصاحبهشوندگان مالحظه نقش بودجه در شرکتهای دولتی است.
بودجهی شرکتهای دولتی بخشی از بودجه کل کشور است .به طور معمول بودجه در نظام مالی و
حسابرسی بخش دولتی نقش اساسی ایفا میکند .بودجه عالوه بر نقش پیشبینی مالی و عملیاتی به
عنوان بخشی از قوانین و مقررات جاری کشور محسوب میگردد .بر اساس نظر مصاحبهشوندگان  5عنصر
در این بخش معرفی شدهاند .عناوین این بند در مقررات راهبری شرکتی پاکستان وجود ندارد .بیانیه
راهبری هنگ کنگ هم  5عنوان را تحت عنصر اصلی بودجهبندی و مدیریت مالی ابالغ نموده است .عناصر
معرفی شده در این پژوهش تاکید بر کنترلهای بودجهای در سطوح مختلف فعالیت مالی و عملیاتی
میباشد .در دستورالعمل راهبری شرکت بانک مرکزی ،سازمان بورس و بیمه مرکزی عناصر این بند وجود
ندارد.
از عوامل دیگر شفافیت بر اساس پیشنهاد مصاحبهشوندگان واحد حسابرسی داخلی است که بازوی نظارتی
هیات مدیره برای نظارت بر مدیریت اجرایی میباشد .نقش واحد حسابرسی داخلی در ارزیابی سیستم
کنترلهای داخلی و ارائه گزارشهای عینی از ارزیابی واحد حسابرسی داخلی از واحدهای عملیاتی نقش
عمدهای در حصول اهداف شرکت دارد .تعامل مدیر حسابرسی داخلی با کمیتهی حسابرسی در ارزیابی
موثر و کارآمد بودن سیستمهای گزارشگری شرکت با اهمیت است .تعداد عناصر فرعی نقش و
مسئولیتهای حسابرسی داخلی در این پژوهش  5عدد بوده است که در مقررات راهبری شرکتی پاکستان
تعداد عناصر مربوط به این بخش  9عدد بوده ولی عمدتا به شرایط و ضوابط انتخاب مدیر حسابرسی
داخلی تاکید مینماید .بیانیهی راهبری شرکتی هنگ کنگ  4عنوان در این زمینه دارا میباشد .نتایج
مصاحبه این پژوهش تقریبا  4عنصر مندرج در مقررات هنگ کنگ را پوشش میدهد .دلیل اصلی این
موضوع را تاکید عناصر مذکور بر مفید بودن کارویژههای تعریف شده در بهبود عملکرد و تحقق اهداف
شرکت دانست .بیانیه راهبری شرکتی بانک مرکزی  11عنصر و بیمه مرکزی  9را در این بخش معرفی
نموده است که تقریبا اهداف پیشبینی شده از عناصر این پژوهش را با جزئیات بیشتر تدوین نموده است.
بر اساس پیشنهاد مصاحبهشوندگان برای ارتقای شفافیت در شرکتهای دولتی استقرار سیستم کنترلهای
داخلی مناسب به عنوان یکی از ضروریات موفقیت شرکت در اداره شرکتهاست .در اداره شرکتهای
دولتی به دلیل مدیریت وجوه عمومی و گستردگی ذینفعان محافظت از داراییها و مدیریت کارا و اثربخش
منابع اقتصادی اهمیت بیشتری دارد .اهداف کنترلهای داخلی از نظر مصاحبهشوندگان شامل بیان شفاف
و مستند اهداف و برنامههای شرکت ،تدوین سیاستها و رویههای کلیدی ،مدیریت ریسک مالی و عملیاتی،
شرح وظایف کارکنان کلیدی و سوابق آنها ،قابلیت اعتماد گزارشگری درونسازمانی و برونسازمانی و
اطمینان از استفاده مناسب از منابع عمومی و ممانعت از سؤاستفاده از آن میباشد .در بیانیه راهبری
شرکتی پاکستان و بیمه مرکزی ایران به دو عنوان از عناصر این بند اشاره شده است .در دستورالعملهای
داخلی هنگ کنگ ،بانک مرکزی و سازمان بورس این اهداف در بیانیه ابالغ گردیده است.
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ارتباط دو سویه با ذینفعان موجب ارتقاء شفافیت میشود .از این طریق شرکتها بازخورد عملکرد خود
را از جامعه دریافت نموده و با ترجیحات و خواستههای گروههای هدف فعالیت خود آشنا شوند .بر اساس
نظر مصاحبهشوندگان در خصوص ارتباط با ذینفعان چهار عنصر برای شناسایی ذینفعان و نحوه ارتباط
موثر با آنان تعریف گردیده است .گردش اطالعات مهمترین بستر برای اعمال نظارت عمومی میباشد.
شرکتهای دولتی منابع متعلق به عموم جامعه را اداره میکنند و به طور معمول انتظار میرود که
فعالیتهای آنها در راستای انتفاع عموم باشد بنابراین تعامل با ذینفعان در بهبود عملکرد شرکت و تحقق
اهداف کمک میکند .بیانیه راهبری هنگ کنگ ارتباط با ذینفعان را به عنوان یک عنصر فرعی معرفی
نموده است .اما در مقررات راهبری شرکتی پاکستان و دستورالعملهای بانک مرکزی ،سازمان بورس و
بیمه مرکزی این عناصر وجود ندارد.
وجود شفافیت در سیاستهای جبران خدمات کارکنان و هیات مدیره شفافیت محیط فعالیت شرکت را
بهبود میبخشد .حصول اهداف شرکت نیازمند بکارگیری نیروی انسانی توانمند و با انگیزه است .در این
راستا وجود سیاستهای مناسب جبران خدمات مدیران و کارکنان شرکت دارای اهمیت اساسی میباشد.
بر اساس نظر مصاحبهشوندگان پنج عنصر برای بهبود راهبری شرکتی شرکتهای دولتی ایران در جدول
باال گزارش شده است .مقررات راهبری پاکستان  4عنوان در خصوص جبران خدمات هیات مدیره تدوین
نموده است .بیانیه راهبری هنگ کنگ  2عنصر در بخش سیاستهای منابع انسانی در خصوص جبران
خدمات آورده است .دستورالعمل راهبری شرکتی بانک مرکزی  4عنصر به عنوان وظایف هیات مدیره در
رابطه با نظام جبران خدمات شرکت معرفی نموده است .اما در مقررات راهبری شرکتی سازمان بورس و
بیمه مرکزی این عناصر وجود ندارد.
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The major portion of Iran's annual budget belongs to state-owned companies. Their
crucial role in public finances is clearly evident due to their contribution to the national
economy and providing public goods and services. All these characteristics boost the
need for transparent management of the companies. Using a theme analysis method,
this study examines the current state of transparency of Iranian state-owned
companies and examines the literature of transparency in related statements and
guidelines in different countries, and presents its findings to experts and asks their
views on the elements. Then this work seeks to identify the elements of improving the
transparency of state-owned companies, providing information based on transparency
improvement elements can lead beneficiaries' knowledge to operating environment
and how the company is run. Based on the results of the study, a set of actions,
considerations and elements related to the role and responsibilities of the Audit
Committee, disclosure of information, budgeting and government financial
management, internal audit, internal control objectives, stakeholder engagement,
policies Compensation services have been introduced. These elements can be used to
set a good platform for improving the transparency of public companies. Regulators
can improve the transparency of activities and accountability and increase stakeholder
satisfaction by incorporating study results into the provision of regulations.
Keywords: Transparency, Corporate Governance, State Owned Companies, Board of
Directors, Audit Committee.
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