پيشنهادهايي براي بهبود كيفيت ورود مجلس شوراي اسالمي
به بودجه شركتهاي دولتي

مقدمه
طي سالهاي اخير مباحث متعددي پيرامون بودجه شركتهاي دولتي توسط سياستگذاران عنوان شده است .اين
توجه ويژه به موضوع بودجه شركتهاي دولتي ،عمدتاً از رقم قابل توجه گردش مالي اين شركتها ناشي ميشود .اما
همواره اين سؤال وجود داشته است كه اساساً جايگاه مجلس شوراي اسالمي و نحوه ورود نهاد قانونگذاري به بودجه
شركتهاي دولتي ميبايست چگونه باشد .پاسخ جامع به اين سؤال نيازمند تشريح الگوي جداگانهاي است كه پرداختن
به آن ،موضوع اين گزارش نيست؛ در اين گزارش تالش شده است كه يكي از مجاري كه در كوتاهمدت بهواسطه آن
مجلس شوراي اسالمي امكان ورود مؤثرتر به بودجه شركتهاي دولتي را دارد ،تبيين شود.
جايگاه مجلس شوراي اسالمي در بررسي بودجه شركتهاي دولتي
ايفاي نقش مجلس شوراي اسالمي در بودجه شركتهاي دولتي ،تاكنون صرفاً محدود به تصويب ارقام كالن منابع و
مصارف بودجه اين شركتها بدون بررسي جزئيات ارقام پيوست  3اليحه بودجه بوده است .البته بايد توجه داشت
كه عدم ورود مجلس به جزئيات بودجه شركتهاي دولتي تا حد زيادي اجتنابناپذير بوده است .طبيعي است كه مجلس
معاونت پژوهشهاي

در فرصت اندك بررسي اليحه بودجه ،اين فرصت را نخواهد داشت كه بودجه حدود  380شركت (كه سالهاي دورتر تعداد

اقتصادي

آنها بسيار بيشتر بود) را بررسي نمايد .حتي در صورت وجود اين فرصت ،دخل و تصرف در جزئيات ارقام بودجه تكتك

دفتر :مطالعات ماليه

شركتها با توجه به تنوع فعاليت آنها و موضوعات خاص مربوط به هر شركت ،ورود تخصصي و دقيق به مسائل هريك از

عمومي و توسعه
مديريت

شركتهاي دولتي را طلب ميكند كه كميسيونهاي تخصصي مجلس عموماً مجال چنين اقدامي را نمييابند.
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ازسوي ديگر ،حتي در صورت وجود فرصت و ظرفيت ورود تخصصي به مسائل تكتك شركتها ،باز هم عايدي ورود به جزئيات اين
ارقام چندان قابل توجه نخواهد بود ،زيرا مطابق ماده ( )2قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،شركتهاي دولتي از اختيار
اصالح بودجه خود (منوط به رعايت برخي شروط) 1برخوردار هستند.
عالوه بر تمام موارد پيشگفته ،بايد توجه داشت كه «شركت» بهلحاظ ماهيت حقوقي با ساير دستگاههاي اجرايي متفاوت است.
«شركت» مطابق قانون تجارت داراي اركاني است كه عاليترين آنها مجمع عمومي است .به بيان ديگر ،باالترين مرجع تصميمگير براي
هر شركت مطابق قانون تجارت ،مجمع عمومي است .لذا دولتي بودن يك شركت نبايد موجب برخورد يكسان مراجع سياستگذاري با
شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي شود .ازاينرو ،ورود به بودجه شركتهاي دولتي نميبايست بهگونهاي باشد كه نقش و
اختيارات مجمع عمومي در تأييد و تصويب بودجه ساليانه شركت را به كلي مضمحل نمايد .اصوالً بودجه شركتهاي دولتي همانند
شركتهاي بخش خصوصي ،تابع تغييرات قيمت نهادهها و ستاندهها است كه باعث ميشود در عمل ،تصويب بودجه آنها به شكلي كه
درباره بودجه عمومي مرسوم است ،ناممكن شود.
مجموع نكات پيشگفته حكايت از آن دارد كه ورود مجلس شوراي اسالمي (بهمعناي نمايندگان ،كميسيونهاي تخصصي و صحن
علني) به جزئيات ارقام بودجه شركتهاي دولتي ،نه ممكن و نه مطلوب است .سؤالي كه بالفاصله مطرح ميشود اين است كه :الگوي
مطلوب ورود مجلس به اين بخش از بودجه چيست؟ همان طور كه عنوان شد ،پاسخ جامع به اين پرسش نيازمند تشريح الگوي
جداگانهاي است ،اما در اين گزارش تالش شده كه ضمن ارائه گزارش وضعيت اجراي سازوكار در نظر گرفته شده در ماده ( )182آييننامه
داخلي مجلس در رابطه با بودجه شركتهاي دولتي ،براي استفاده از اين ظرفيت بهمنظور ورود مؤثرتر مجلس به اين بخش از اليحه
بودجه ،پيشنهادهايي ارائه شود.
پيشنهادهايي جهت استفاده مؤثر از ظرفيت ماده ( )182آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي
در مردادماه  ،1398قانون الحاق يك تبصره به ماده ( )182آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي 2به تصويب رسيد كه بهموجب آن ،سازمان
برنامه و بودجه مكلف شد يك ماه پيش از تقديم اليحه بودجه ،صورتهاي مالي حسابرسي شده ،بودجه تفصيلي سال جاري ،عملكرد بودجه
 .1ماده ( )2ـ به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده ( )4قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  1366/6/1و سایر شرکتهایی که
بیش از پنجاه درصد ( )% 50سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی ،شرکتهای دولتی (بهاستثنای بانکها و مؤسسات
اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ازجمله شرکت ملی
نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کاال که بودجه آنها
در قوانین بودجه سنواتی درج میگردد ،اجازه داده میشود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را
براساس سیاستهای دولت ،یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور ،مجاز به اتخاذ آن هستند ،یا در صورت فراهم شدن
موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها ،یا به تبع دیگر تحوالت اقتصادی و مالی ،با رعایت مقررات اساسنامه
ل ا ،موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی ازجمله وام
مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر او ً
موضوع ماده ( )32قانون برنامه و بودجه مصوب  1351/12/5مندرج در بودجه مصوب (یا اصالحی احتمالی) نشود .ثانی ًاا ،میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی
دولت را افزایش ندهد .ثالث ًاا ،میزان تسهیالت قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد .مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای موضوع این ماده ،در
موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی
تهیه میشود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدفها و هزینههای مصوب شرکت به مجمع عمومی یا
شورای عالی ارائه میگردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند .رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این ماده
خواهند بود .آخرین زمان مجاز برای اصالح بودجه توسط شرکتهای دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبانماه هر سال تعیین میشود.
تبصره ـ در اجرای تبصره « »2ماده ( ) 4قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،دولت مجاز است حداکثر تا بیست درصد
( )%20برای شرکتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایهگذاری صادر نماید.
 .2مادهواحدهًـ یک تبصره بهعنوان تبصره « »4به ماده ( )1۸2قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی الحاق میشود:
تبصرهً« »4ـ دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورتهای مالی حسابرسی شده ،بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب 6ماهه
اول سال جاری تمامی شرکتهای دولتی ،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل:
شرکتهای تابعه وزارت نفت ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،بیمه مرکزی ایران ،شرکت سهامی بیمه
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سال گذشته و 6ماهه سال جاري شركتهاي دولتي را بههمراه بودجه پيشنهادي سال آينده آنها به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد .در
همين راستا ،سازمان برنامه و بودجه در سال اول الزماالجرا شدن قانون مذكور ،تمامي عناوين ذكر شده در تبصره فوق را به مجلس
شوراي اسالمي ارائه داد كه اين اقدام شايسته تقدير است .البته در اين ميان برخي كاستيها نيز وجود داشت كه اميد است در سال جاري
مرتفع

گردد1.

بايد گفت اگرچه تصويب اين قانون گام مهمي در راستاي ارتقاي كيفيت ورود مجلس به موضوع بودجه شركتهاي دولتي بهشمار
ميرود ،اما بهمنظور استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت اين قانون ،ميبايست الگوي مدون و از پيش طراحيشدهاي براي استفاده از اطالعات
پيشگفته وجود داشته باشد.
 .1ارجاع صورتهاي مالي ،گزارش بودجه ساليانه و گزارشهاي عملكرد شركتهاي دولتي به كميسيونهاي تخصصي
مطابق آنچه در تبصره « »4ماده ( )182آييننامه داخلي مجلس آمده ،كميسيون برنامه و بودجه مرجع دريافت و بررسي اسناد و اطالعات
مصرح در متن تبصره بوده و گزارش كميسيون مذكور مالك بررسي بودجه شركت هاست .ليكن با توجه به تعداد باالي شركتها و تنوع
موضوعي فعاليت آنها ،ارجاع شركتهاي مربوط به هر حوزه خاص به كميسيونهاي مربوطه ميتواند عمق و سرعت بررسي عملكرد
شركتهاي مزبور را افزايش دهد و در يك فرايند تدريجي موجب رشد و ارتقاي شاخصهايي شود كه براساس تبصره « »4ماده ()182
آييننامه داخلي مجلس جهت ارزيابي عملكرد هريك از اين شركتها تقديم ميشود.
 .2ارزيابي روندهاي كلي عملكرد و بودجه شركتهاي دولتي
طبيعي است كه تجزيه و تحليل دقيق صورت هاي مالي در حوزه وظايف و فرصت مجلس شوراي اسالمي (بهمعناي نمايندگان و
كميسيونهاي تخصصي) نميگنجد و احتماالً ورود در اين حوزه موجب اتالف وقت مجلس خواهد شد (ضمن اينكه ورود به جزئيات ارقام
مطابق معمول توسط ديوان محاسبات انجام مي پذيرد و نيازي به ورود مستقل مجلس نيست) .لذا آنچه ميبايست در بررسي صورتهاي
مالي و اطالعات عملكردي شركتهاي دولتي مورد نظر قرار گيرد ،بررسي روندهاي كلي خصوصاً در زمينههايي مانند سرمايهگذاريها
(اجراي پروژههاي عمراني) و روند كلي سود ،زيان و بدهي هاي شركت است .اين نكته از آن جهت حائز اهميت است كه در بسياري از
موارد مقايسه عملكرد شركتهاي دولتي با شركتهاي خصوصي اساساً فاقد موضوعيت است ،زيرا يا شركت خصوصي داراي فعاليت مشابه
با شركت دولتي مورد نظر ،اساساً وجود ندارد يا بهدليل بار شدن وظايف حاكميتي به شركتهاي دولتي ،عملكرد اين شركتها قابل
مقايسه با شركتهاي خصوصي مشابه نيست .بر اين اساس ،در عمده موارد ميبايست عملكرد شركت دولتي با خودش مقايسه شود
(بهمعناي بررسي روند كلي حركت شركت ،نحوه اجراي وظايف و انجام مأموريتها) .بررسي عملكرد شركتها با اين روش به نمايندگان
ایران ،بانک مرکزی جمهوری ا سالمی ایران ،بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخصهای کالن کل بودجه
را تا پانزدهم آبانماه هر سال بههمراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخصهای مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسالمی تسلیم کند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بالفاصله گزارشها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع میدهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر ،گزارش خود را ظرف مدت
بیست روز جهت تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند .گزارش کمیسیون مالک بررسی بودجه است و همزمان با الیحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد
رسیدگی قرار میگیرد.
 .1ازجمله اين كاستيها (كه البته تعداد آنها زياد نبود) ميتوان به ارسال صورتهاي مالي حسابرسي نشده شركت ملي نفت ايران و سازمان بیمه سالمت اشاره
داشت (كه ميتواند ناشي از عدم خاتمه حسابرسي تا زمان مورد نظر يا عدم ارائه نتايج آن به مجلس شوراي اسالمي باشد) .همچنین اطالعات برخي ديگر از
شركتها داراي اشكاالتي بود ،به عنوان مثال براي تعداد كاركنان رسمي در بودجه تفصیلي بانك مركزي ايران عدد « »1درج شده بود .بهعالوه ،برخي صورتهاي
مالي ازجمله صورتهاي مالي سازمان هدفمندي يارانهها و شركت نیكو ارائه نشده بود.
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كمك ميكند آشنايي بيشتري با مشكالت عمده در مسير سرمايهگذاري و سودآوري شركتها پيدا كرده و در صورت لزوم احكام متناسبي
براي مرتفع نمودن اين مشكالت در قانون بودجه يا ساير قوانين تمهيد نمايند.
 .3توجه به تذكرات حسابرسان در صورتهاي مالي شركتهاي دولتي
حسابرسان به عنوان يك بازوي نظارتي ،وظيفه شناسايي و اعالم بخشي از آسيبهاي فعاليت شركتها را ايفا ميكنند .درنتيجه بهطور
طبيعي ،نتايج كار حسابرسان عالوه بر مجامع عمومي شركتها ،ميتواند مورد استفاده مجلس شوراي اسالمي نيز قرار گيرد .عالوه بر اين،
حسابرسان در مورد شركتهاي دولتي بهطور خاص ،موارد عدم رعايت قوانين برنامه و بودجه و ساير قوانين و مقررات را شناسايي و تذكر
ميدهند .همين موضوع مي تواند به مجلس شوراي اسالمي كمك كند تا قوانين و مقرراتي كه بهخوبي توسط شركتها اجرا نشده را
شناسايي و نسبت به اصالح يا تمهيد ضمانت اجرايي به منظور اجرايي شدن آنها اقدام نمايد .اين در حالي است كه ممكن است تذكرات
حسابرسان ،در زمان تصويب صورتهاي مالي در مجامع عمومي بعضاً مورد توجه جدي قرار نگيرند ،ليكن همين تذكرات ميتواند مبناي
خوبي براي ورود مؤثر مجلس به موضوع شركتهاي دولتي باشد .شايان ذكر است كه اين اقدام براي نخستين بار در زمان بررسي اليحه
بودجه سال  1399توسط مركز پژوهشهاي مجلس انجام و نتايج آن براي تصويب احكام مرتبط در اختيار مجلس شوراي اسالمي قرار
گرفت 1.به عنوان مثال ،چهار مورد اول از مواردي كه مورد تذكر حسابرسان درخصوص صورتهاي مالي سال  1397اغلب شركتهاي
دولتي قرار گرفته ،به شرح زير است:
 عدم مسدودسازي كليه حسابهاي بانكي و تمركز حسابها نزد بانك مركزي
 عدم ثبت حقوق و مزاياي كاركنان در سامانه ثبت حقوق و مزايا
 عدم ثبت اطالعات كاركنان در پايگاه اطالعاتي نظام اداري
 عدم ارائه اطالعات پرداختي به مديران به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور
تمامي اين موارد ،موضوعاتي است كه در احكام قانون برنامه توسعه ششم ،قانون بودجه يا ساير قوانين مرتبط ،به شركتهاي دولتي
تكليف شده ،ليكن بهطور كامل اجرايي نشده است و اجراي آنها ميتواند گامي در راستاي شفافسازي عملكرد شركتهاي دولتي ،افزايش
انضباط مالي و درنهايت كنترل هزينههاي مازاد آنها باشد .لذا استخراج اين دسته از احكام بر زمين مانده ،بهراحتي از بررسي تذكرات
حسابرسان قابل انجام خواهد بود.
 .4برگزاري جلسات نظارتي مستمر و استماع در كميتههاي كميسيونهاي تخصصي مجلس
بررسي عملكرد ،ارزيابي انعكاس اقدامات انجام شده توسط شركتهاي دولتي در بودجههاي ساليانه و كمك به ارتقاي عملكرد مجامع
عمومي شركتهاي دولتي ،نيازمند نظارت مستمر بر عملكرد اين شركتهاست و نميتوان انتظار داشت كه صرفاً در بازه زماني محدود
بررسي اليحه بودجه در مجلس ،بتوان به اندازه الزم به اين موضوع پرداخت .با توجه به اين نكته ،الزم است كه متناظر با مأموريتهاي
محول شده به هريك از شركتهاي دولتي ،كميتههاي تخصصي كميسيونهاي مجلس ،ارزيابي عملكرد اين شركتها را در جلسات
مشترك با مجمع عمومي هر شركت در دستور كار قرار دهند .طبيعتاً براي اين امر الزم است گزارشهاي مستمر از اهداف و برنامههاي
 .1گزارش با عنوان «بررسي اليحه بودجه سال  1399كل كشور  .6بررسي نظرات حسابرسان در مورد صورتهاي مالي شركتهاي دولتي و داللتهاي آن براي مجلس
شوراي اسالمي» به شماره مسلسل .16767
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ميانمدت هر شركت و اقدامات انجام شده در راستاي اهداف و نتايج حاصله در طول سال اجراي قانون بودجه دريافت گردد .خروجي اين
فرايند نظارتي مقدمه نظارت مؤثر مجلس بر بودجه شركتهاي دولتي خواهد بود.
جمعبندي
مطابق ماده ( )1قانون محاسبات عمومي ،بودجه كل كشور شامل بودجه عمومي دولت و بودجه شركتهاي دولتي است .نظارت بر عملكرد
و شيوه فعاليت شركتهاي دولتي ،برنامهها و مأموريتهاي در دستور كار ،سرمايهگذاريها ،كيفيت ارائه خدمات و انضباط مالي و اداري
اين شركتها ،ضرورتي غير قابل اجتناب است كه تاكنون بهخوبي مورد توجه قرار نگرفته است؛ با وجود اين ورود مجلس شوراي اسالمي
به جزئيات ارقام پيوست  3لوايح بودجه ساالنه (بودجه شركتهاي دولتي) بهمنظور ايفاي نقش نظارتي ،در شرايط فعلي نه ممكن و نه
مطلوب است؛ اما در عين حال ،ماده ( )182آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي ،ظرفيت مناسبي براي ورود مجلس شوراي اسالمي
به بودجه شركتهاي دولتي فراهم كرده است كه با ايجاد برخي از رويههاي مكمل در مجلس شوراي اسالمي و كميسيونهاي تخصصي،
ميتوان با استفاده از آن به نظارت مؤثر و ارتقاي عملكرد شركتهاي دولتي كمك كرد.
در اين راستا و بهمنظور استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت اين ماده ،ميبايست الگوي مدون و از پيش طراحيشدهاي براي استفاده از
اطالعات پيشگفته وجود داشته باشد .مهمترين پيشنهادهاي قابل طرح در اين زمينه عبارتند از:
 .1ارجاع صورتهاي مالي ،گزارش بودجه ساليانه و گزارشهاي عملكرد شركتهاي دولتي به كميسيونهاي تخصصي و مشاركت
دادن آنها در بررسي عملكرد شركتهاي دولتي در بازه زماني بررسي اليحه بودجه ساليانه،
 .2بررسي روندهاي كلي خصوصاً در زمينههايي مانند سرمايهگذاريها (اجراي پروژههاي عمراني) و روند كلي سود ،زيان و بدهيهاي
شركتهاي دولتي،
 .3توجه به تذكرات مطرح شده ازسوي حسابرسان در بررسي صورتهاي مالي شركتهاي دولتي و متعاقب آن استخراج احكام
قانوني كه بهخوبي توسط شركتها اجرا نميشوند،
 .4تعامل مستمر كميتههاي كميسيونهاي تخصصي مجلس با مجامع عمومي شركتها و بررسي مستمر گزارشهاي اهداف و
برنامههاي ميان مدت هر شركت ،اقدامات انجام شده در راستاي اهداف و نتايج حاصله در طول سال اجراي بودجه.

5

