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البحرين ت�شهد حلظة تاريخية ب�إطالق
�أول مدونة حلوكمة ال�رشكات
املنامة ،البحرين ـ يف خ�ضم ا�ضطرابات
الأزمة املالية العاملية� ،رضبت البحرين مثاال
للزعامة يف جمال اال�ستثمار بال�رشق الأو�سط،
وذلك باعرتاف احلكومات والقطاع اخلا�ص على
حد �سواء ،نتيجة قيامها بتطبيق حوكمة ال�رشكات
كعن�رص �أ�سا�سي من �أجل النمو والنجاح .ففي
 16مار�س ،ويف خطوة تعد �إجنازً ا كبريًا بجميع
املقايي�س� ،أطلق مركز امل�رشوعات الدولية
اخلا�صة  ،CIPEبالتن�سيق مع �رشكائه– وبدعم
من مبادرة ال�رشاكة ال�رشق �أو�سطية يف وزارة
اخلارجية الأمريكية -الن�سخة الأولية ملدونة
حوكمة ال�رشكات مبملكة البحرين.

السفير األمريكي لدى مملكة البحرين ،ج .آدم ايرلي ،يلقي كلمته
أمام احلضور في حفل إطالق مدونة حلوكمة الشركات في البحرين

ويعد �إطالق هذه املدونة -يف احتفال ح�رضه
 250من امل�شاركني رفيعي امل�ستوى– مبثابة
ال عن
نقطة حتول كربى لل�رشكات البحرينية ،ف�ض ً
�أن ذلك ميثل اجتاهً ا نحو حت�سني �سجل الدولة
يف حوكمة ال�رشكات .و�أظهرت امل�شاركات

واملالحظات التي �أبداها ح�سن عبد الله فخرو،
وزير ال�صناعة والتجارة البحريني ،ور�شيد حممد
املعراج ،حمافظ م�رصف البحرين املركزي،
وال�سفري الأمريكي لدى مملكة البحرين ،ج� .آدم
ايريل� ،أن هناك دعمًا من �أعلى امل�ستويات يف
الهيئات احلكومية واجلهات املعنية الرئي�سية .ويف
أي�ضا جون �ستاوت ،ع�ضو
هذا االحتفال حتدث � ً
جمل�س �إدارة مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة،
وقامت رنده الزغبي ،مديرة مكتب القاهرة ملركز
امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،بتقدمي عر�ض عن
�أخالقيات الأعمال.
وقد ا�ستغرقت عملية �صياغة املدونة ثالثة �أعوام
من العمل اال�ست�شاري ،حيث �أدارت اللجنة
التوجيهية الوطنية حلوكمة ال�رشكات -التي
قام على ت�أ�سي�سها وزارة ال�صناعة والتجارة،
وم�رصف البحرين املركزي -عملية ال�صياغة
بدعم من برنامج تطوير القانون التجاري التابع
البقية �صفحة 4

القطاعان العام واخلا�ص يف اليمن يطرحان حوكمة ال�رشكات
ب�إطالق الدليل الإر�شادي اجلديد
�صنعاء ،اليمن – رغم �رضاوة التحديات التي
تواجهه اليمن يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
والأمنية ،جنح القطاعان العام واخلا�ص -من خالل
التعاون الوثيق بينهما -يف حت�سني ممار�سات حوكمة
ال�رشكات ،وتعزيز النمو االقت�صادي من خالل جذب
امل�ستثمرين ،وزيادة الإنتاجية ،وم�ساندة ال�رشكات
العائلية .وقد تبلورت هذه العالقة املثمرة بني
القطاعني العام واخلا�ص ب�إطالق �أول دليل �إر�شادي
حلوكمة ال�رشكات باليمن ،يوم التا�سع والع�رشين من
مار�س.

عظيما ر�سم للقطاع
إجنازا
جاء �إطالق الدليل ليمثل � ً
ً
اخلا�ص اليمني خارطة طريق لتعزيز ال�شفافية
وامل�ساءلة ،وحت�سني النمو ،و�ضمان اال�ستدامة.
وقد حظي هذا الدليل بدعم كبري على امل�ستويني
العام واخلا�ص ،تبدى بو�ضوح يف ح�ضور �أكرث
من � 150شخ�صية من �صناع القرار ورجال الأعمال
والأكادمييني ،م�ؤمتر �إطالق الدليل الذي �ألقى
الكلمة االفتتاحية به يحيي املتوكل– وزير ال�صناعة
والتجارة اليمني -م�شي ًدا ب�أهمية هذا الإجناز بالن�سبة
مل�ستقبل التنمية يف اليمن.

يف هذا العدد

 2حوكمة ال�رشكات يف �أعقاب الأزمة
االقت�صادية العاملية :التحديات واحللول
لقاء مع بول دي نيكوال.
 3حوكمة ال�رشكات تقود الطريق نحو
اخل�صخ�صة.
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حوكمة ال�رشكات يف �أعقاب الأزمة االقت�صادية العاملية:
التحديات واحللول
بول دي نيكوال ،مدير مركز "كونفران�س بورد" للحوكمة
( ،)Conference Board Governance Centerوهو املركز الذي
عاما على ن�رش املعلومات حول الإدارة والأ�سواق
د�أب على مدى ً 90
مل�ساعدة رجال الأعمال على تعزيز �أدائهم وتقدمي خدمة �أف�ضل
للمجتمع.
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة  :كيف
�أثرت الأزمة الراهنة يف حوكمة ال�رشكات
بالأ�سواق النا�شئة؟

فهناك جزء كبري من الف�شل يعود بالأ�سا�س �إىل النفوذ املفرط داخل
قطاع اخلدمات املالية .فالغالبية العظمى من ال�رشكات الغربية لديها
تاريخ ممتاز و�سجل متميز من عمليات احلوكمة املتينة وال�صلبة؛ لذا
لي�س من الدقة و�ضع عالقة �سببية بني احلوكمة الفا�شلة ككل من جانب،
واملخاطرة غري املح�سوبة يف عدد قليل من ال�رشكات من جانب �آخر.
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة :ما
تو�صياتكم لل�رشكات يف الأ�سواق النا�شئة
التي حققت �إجنازات كبرية يف جمال احلوكمة
لكنها ال تزال تواجه حتديات التطبيق؟

بول دى نيكوال  :هناك خماوف من تراجع
الدول النامية عن حوكمة ال�رشكات نتيجة
الأزمة املالية .وف ًقا للعديد من مديري
�صناديق اال�ستثمار يف هذه الأ�سواق ،ثبت
كثريا من هذه املخاوف ال �أ�سا�س لها �إىل
�أن
ً
حد بعيد ،لكننا �شهدنا تغريات يف حوكمة
ال�رشكات حول العامل .وعلى �سبيل املثال،
يف �أعقاب الأزمة املالية �أدخلت احلكومة يف
�سنغافورة تغيريات على قواعد القيد؛ لت�سهيل
مهمة ال�رشكات يف زيادة الأ�سهم من �أجل
فثقافة نزاهة الأعمال وبيئة العمل التي متيل
�إتاحة توافر االئتمان� ،إال �أن ذلك يثري قلق
�إىل االلتزام ال�صارم بالقوانني والت�رشيعات
امل�ساهمني ب�أن ت�ؤدي هذه العملية �إىل �صعوبة
املعمول بها ،تن�ش�أ عادة يف القمة ،ثم تن�ساب
تفادي تفتيت احليازات .ويف رو�سيا �أ�سفرت
ال �إىل جميع فروع ال�رشكة .وهكذا،
نزو ً
حوكمة ال�رشكات عن تطورات وا�سعة عرب
بول دي نيكوال أثناء حواره مع مركز املشروعات الدولية اخلاصة ،حول ف�إن املمار�سات الأخالقية وااللتزام من �أهم
العقد الأخري ،على الرغم من تباط�ؤ االجتاه
تأثير األزمة املالية العاملية على اجتاهات حوكمة الشركات
مكونات برامج حوكمة ال�رشكات ،ويجب �أن
خالل العام املا�ضي ب�سبب توقف ا�ستمرار
ت�أخذ مكان ال�صدارة يف كل �أجندات جمال�س
تدفق الأموال الغربية ،ودخول ال�رشكات
الإدارة.
�إىل ال�سوق ،ومع ذلك ففي �أغلب الأحوال ظلت وترية التطور يف كثري من
ن�سبيا.
الأ�سواق النا�شئة ثابتة
ًّ
ختاما ،هل تظن �أن ف�شل حوكمة
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة:
ً
وعموما ،فالتخوف من �أن تت�سبب الأزمة املالية يف تراجع الدول
ال�رشكات� ،أدى �إىل هذه الأزمة املالية؟
ً
النامية عن احلوكمة �أمر مبالغ فيه �إىل حد ما ،فمعظم الدول النامية
بول دي نيكوال� :أرى من وجهة نظري� ،أن الأخالقيات هي جوهر
م�ستمرة يف تطوير حوكمة ال�رشكات فيها ،مع االعرتاف بالتحديات
حوكمة ال�رشكات؛ لأنها يف حاجة �إىل درا�سة هياكل احلوافز لتحديد
�شخ�صيا
التي تختلف من دولة �إىل �أخرى ومن منطقة �إىل �أخرى ،لكني
ًّ
ما �إذا كانت ت�ساعد �أو تعيق �أخالقيات اتخاذ القرار من جانب الإدارة
متفائل.
العليا .ف�إذا ما كانت هناك �رشكة ت�سعى جلذب ر�أ�س املال ،ف�إنها
حتتاج �إىل الوعي بتوقعات العامل جتاه �سلوكياتها .فعلى �سبيل املثال،
كثريا من
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة� :أثارت الأزمة املالية
ً
يف حالة ت�سوية املنازعات -حني يتم حتديد م�شكلة ما -يريد �أن يرى
الت�سا�ؤالت حول مناذج حوكمة ال�رشكات القائمة ،خا�صة يف العامل
امل�ستثمر �أن هناك هياكل حوكمة و�أخالقيات تتيح لل�رشكة العمل بكفاءة،
النامي ،كيف تردون على مثل هذه االنتقادات؟
وهو ما يتطلب برنامج �أخالقيات �صلب ،يبد�أ من قاعة جمل�س الإدارة يف
�أعلى امل�ستويات الإدارية.
بول دى نيكوال :النظر �إىل الأزمة الراهنة على �أنها ف�شل ذريع يف
نوعا من املغالطة،
حوكمة ال�رشكات بكل �رشكات التداول العام يعد ً
بول دى نيكوال :عليها �أن ت�أخذ بعني االعتبار
اتباع �أف�ضل و�سائل جمع املعلومات
املطلوبة للإف�صاح؛ �إذ ينبغي �أن يتم �إعادة
بناء ثقافة ال�رشكات بعناية على نحو ي�سمح
باتخاذ �إجراءات منا�سبة لتعزيز الإف�صاح
وال�شفافية ،ويحفز املوظفني املعنيني على
املبادرة وامل�شاركة ،وي�شجع وحدات
الأعمال للم�شاركة يف عملية الإف�صاح.
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مــركــز املــ�شـــروعــات الــدوليـــة اخلـا�صــة

�أهم �أحداث حوكمة ال�رشكات يف الفرتة
من �أغ�سط�س�/آب �إىل نوفمرب/ت�رشين الثاين 2010
�أحداث عاملية

� 22أغ�سط�س�/آب �-2010ألربتا ،كندا
امل�ؤمتر ال�سنوي الثاين ع�رش حلوكمة ال�رشكات
(اجلمعية الكندية لأمناء ال�رشكات)
www.cscs.org

محمد مصطفى ،رئيس ري إنفست (إلى اليمني) ،في مقابلة مع إذاعة صوت أميركا ،في واشنطن العاصمة ،عن حالة اإلصالحات في كوسوفو ،ودور ري
إنفست في دفع عملية اإلصالح

حوكمة ال�رشكات تقود الطريق نحو اخل�صخ�صة
جتهد كو�سوفو -التي ا�ستقلت حديثًا -لبناء
م�ؤ�س�سات اقت�صادية تتمتع بقدر �أكرب من القوة ،من
�أجل ت�شجيع املزيد من اال�ستثمارات ،والو�صول �إىل
النظام املايل العاملي .ونتيجة لكون كو�سوفو يف
حاجة ما�سة لقطاع خا�ص فعال وديناميكي ،يعمل
على حتقيق منو اقت�صادي حقيقي ،فيمكن اعتبار
ؤخرا  -مبثابة عودة
عملية اخل�صخ�صة -التي بد�أت م� ً
الروح �إىل االقت�صاد القومي.
وعلى الرغم من �أن ال�رشكات اململوكة للقطاع
العام -واملر�شحة حال ًيا للخ�صخ�صة -توفر اخلدمات
دورا �أ�سا�س ًّيا يف
العامة واملرافق احليوية ،وتلعب ً
جمال الأعمال� -إال �أنها معر�ضة للتالعبات الداخلية
والف�ساد ،نتيجة غياب ال�شفافية وهيمنة امل�صالح
ال�سيا�سية على �أع�ضاء جمال�س الإدارات ومديري
ال�رشكات .ولذا ،تكت�سب مبادئ حوكمة ال�رشكات يف
�رشكات القطاع العام �أهمية خا�صة على طريق تعزيز
الثقة يف بيئة الأعمال ككل ،ودعم النمو ،وخف�ض
ت�أثري االنكما�ش الدويل.
ومن جهته ،عمل معهد ري �إنف�ست ()Riinvest
لبحوث التنمية� -رشيك مركز امل�رشوعات الدولية
اخلا�صة– بالتعاون مع �رشكات القطاع العام علي
على تطوير هياكل احلوكمة وعمليات الإدارة يف تلك
ال�رشكات على وجه التحديد ،بالإ�ضافة �إىل تطوير
ال�شفافية ونظم حوكمة ال�رشكات يف كو�سوفو ب�شكل
عام .و�ساعدت �إدارة ري �إنف�ست على ا�ستحداث
قانون يلزم �رشكات القطاع العام مببادئ حوكمة
ال�رشكات.كانت حكومة كو�سوفو قامت بدور فعال
يف خ�صخ�صة ثالث من �أهم �رشكات القطاع العام
يف كو�سوفو ،وهي م�ؤ�س�سة الكهرباء ،وهيئة الربيد
واالت�صاالت يف كو�سوفو ،ومطار بري�ستينا الدويل.
وي�ؤ�س�س قانون حوكمة ال�رشكات للكيانات اململوكة
للقطاع العام -والذي �أن�شئ بناء على تو�صيات ري

وا�ضحا للحوكمة ،ويق�سم م�سئوليات
نظاما
�إنف�ست –
ً
ً
الرقابة ،ويحددها بالن�سبة لكل من الإدارة وجمل�س
الإدارة.
ويف ال�سياق نف�سه ،يكفل القانون اجلديد ال�شفافية
والتناف�سية يف عملية اختيار املر�شحني للوظائف
العامة -ك�أع�ضاء جمال�س الإدارة ،واملديرين
التنفيذيني -كما يلزم �أع�ضاء املجال�س ،الذين يتم
اختيارهم ،بح�ضور دورات تدريبية �سنوية يف
حوكمة ال�رشكات.

� 9سبتمرب�/أيلول -2010ل�شبونة ،الربتغال
- GIRA 2010حوكمة ال�رشكات ،واالبتكار،
وامل�س�ؤولية االجتماعية والبيئية ( -ISCTEمعهد
ل�شبونة اجلامعي)
www.giraconference.com
� 28سبتمرب�/أيلول -2010هل�سنكي ،فنلندا
ا�سرتاتيجيات اال�ستثمار يف �إطار املخاطر،
م�ؤمتر  SPS) SPSلندن املحدودة)
www.spsconferences.com
� 5أكتوبر /ت�رشين الأول -2010لندن ،اجنلرتا
دورة حوكمة ال�رشكات (تدريب النخبة)
www.quorumtraining.co.uk
 9-8نوفمرب /ت�رشين الثاين-مدينة نيويورك ،الواليات
املتحدة الأمريكية
املنتدى الإداري  :NACDركائز جمل�س الإدارة
www.directorship.com

ومن جهة �أخرى ،ف�إن ال�ضمان الوحيد لت�أ�سي�س
نظام اقت�صادي فعال ،يتمثل يف �أن ت�صبح �رشكات
القطاع العام -امل�سئولة عن توفري املرافق العامة
واالت�صاالت وخدمات النقل� -رشكات �أكرث �شفافية
و�إنتاجية.ويتطلب دعم احلكومة لعملية اخل�صخ�صة
قدرا �أكرب من ال�شفافية
و�إن�شاء الهيكل امل�ؤ�س�سيً ،
وامل�ساءلة ،مما ميهد الطريق نحو التقدم الفعال
للتحول الدميقراطي الناجح يف كو�سوفو.
ويف الوقت الذي تقوم احلكومة و�رشكات القطاع
العام يف كو�سوفو باتخاذ اخلطوات التدريجية
لتح�سني ال�شفافية ،و�إتاحة املعلومات ،وتطبيق
معايري حوكمة ال�رشكات ،ال تزال هناك حتديات
�أخرى قبل حتقيق التوافق مع املعايري الدولية.
�إال �أن تطبيق ممار�سات حوكمة ال�رشكات �-أثناء
عملية خ�صخ�صة �رشكات القطاع العام� -سيحقق
فائدة عظيمة لالقت�صاد القومي ،عن طريق رفع
قيمة الأ�صول وحت�سني نوعية املنتجات واخلدمات
التي تقدمها هذه ال�رشكات ،وهو ما ميثل حتركً ا يف
االجتاه ال�صحيح من �أجل تعايف اقت�صاد كو�سوفو
ب�شكل ي�ساعد على �إر�ساء قاعدة را�سخة مل�ؤ�س�سات
دميقراطية �أكرث �صالبة وقوة.

ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا

 23-21يونيه /حزيران -2010دبي ،الإمارات العربية املتحدة
�شهادة دولية جديدة حلوكمة ال�رشكات (CCL
املحدودة)
www.ccl.ae
 22يونيه /حزيران -2010القاهرة ،م�رص
حوكمة ال�رشكات يف ال�رشكات ال�صغرية
واملتو�سطة (مركز املديرين امل�رصي)
www.eiodqa.eiod.org
� 24-22أكتوبر /ت�رشين الأول -2010مراك�ش ،املغرب
املنتدى االقت�صادي العاملي يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا (املنتدى االقت�صادي
العاملي)
www.weforum.org
 3-1نوفمرب /ت�رشين الثاين -2010دبي ،الإمارات العربية املتحدة
ور�شة عمل كبار املديرين ،معهد جمل�س مدراء
دول جمل�س التعاون اخلليجي
www.gccbdi.org
هذه الأحداث متثل التوجهات العامة حلوكمة
ال�رشكات يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
وجميع �أنحاء العامل .للم�شاركة واملتابعة،
يرجى االت�صال باملنظمات الراعية.
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�إطالق �أول مدونة حلوكمة ال�رشكات يف البحرين
تـابـع �صـفحـة 1

لوزارة التجارة الأمريكية ،ومركز امل�رشوعات الدويلة اخلا�صة .وكان
�أع�ضاء اللجنة التي ت�ضم ممثلني عن الهيئات احلكومية ،واجلهات امل�رصفية
واملحا�سبية ،وجمعيات وقيادات جمتمع الأعمال ،قد قاموا بدور فعال
يف العمل مع اجلهات املعنية البحرينية واخلرباء الدوليني يف و�ضع معايري
حلوكمة ال�رشكات توفر خارطة طريق للم�ستقبل تعك�س االجتاه الفكري
البحريني.
وا�ستكما ًال لهذه اجلهود يف و�ضع وتطوير املدونة ،قام مركز امل�رشوعات
الدولية اخلا�صة بالعمل على ن�رش الوعي العام مبمار�سات و�إر�شادات حوكمة
ال�رشكات ملجتمعات الأعمال بكل دولة عرب اال�ستق�صاءات الإح�صائية ،وبناء
املهارات ،وبرامج التدريب .من جهة �أخرى� ،أجرى مركز امل�رشوعات
الدولية اخلا�صة ،بالتعاون مع جمعية املحا�سبني البحرينية ،م�سحً ا
�إح�صائيًا ،كان الغر�ض منه قيا�س م�ستوى وعي قطاع الأعمال مبمار�سات
حوكمة ال�رشكات ،وتقييم القوانني احلالية والتغيريات الت�رشيعية املرتقبة،
مقارنة ب�أف�ضل املمار�سات الدولية .و�أظهرت اجلهود املذكورة �أهمية
حوكمة ال�رشكات بالن�سبة لل�رشكات العائلية يف البحرين ،وكذلك احلاجة
للقيادات الفعالة من �أجل تعزيز ثقافة احلوكمة الر�شيدة.

"تربز عملية �صياغة هذه املدونة املزايا الإيجابية لت�شارك
القطاعني العام واخلا�ص م ًعا يف العمل من �أجل تقوية
البيئة االقت�صادية يف البحرين .وبوجود املدونة ،ينبغي
البدء بالعمل اجلاد يف جمايل التطبيق والتنظيم؛ لأن املردود
احلقيقي لها �سيظهر مع ترجمة املفاهيم �إىل ممار�سة حقيقية
ت�صل يف النهاية �إىل نتائج ملمو�سة".
ال�سيد /ح�سن عبد الله فخرو ،وزير ال�صناعة والتجارة البحريني.
وبعد ا�ستكمال املدونة ،ت�أتي م�س�ألة التحول �إىل التطبيقات،يتطلب اال�ستخدام
الفعال لبنودها م�س�ألتني يف غاية الأهمية :الأوىل ،التوا�صل امل�ستمر مع
جمتمع الأعمال لتو�ضيح مدى �أهمية حوكمة ال�رشكات وكيفية اال�ستفادة
منها .والثانية ،تواجد الهيئات املنظمة التي تتوىل املراقبة والإ�رشاف.
ويف النهاية ،ف�إن تعزيز املبادئ اجلوهرية حلوكمة ال�رشكات– ال�شفافية،
وامل�ساءلة ،وامل�سئولية ،والنزاهة– يعتمد على قوة القيادة وااللتزام يف
�أعلى امل�ستويات ،وا�ستقرار تلك املبادئ يوفر للبحرين الأدوات الالزمة
جلذب اال�ستثمار الأجنبي ،وبالتايل تطوير وتنمية االقت�صاد يف الدولة.

لدليل الإر�شادي حلوكمة
ال�رشكات باليمن

يحيي املتوكل وزير ال�صناعة والتجارة ،وحمافظ
البنك املركزي ،ووزير املالية.

تـابـع �صـفحـة 1

وميثل و�ضع وتطوير الدليل الإر�شادي الطوعي
تتويجا جلهود عامني من العمل الدءوب
ً
والتعاون بني مركز امل�رشوعات الدولية
اخلا�صة ،و�رشيكه نادي رجال الأعمال
اليمنيني ،بهدف رفع الوعي مبزايا حوكمة
ال�رشكات .و�صدر هذا الدليل بدعم من مبادرة
ال�رشاكة ال�رشق �أو�سطية بوزارة اخلارجية
الأمريكية ،وقام على و�ضعه وتطويره جمموعة
العمل اليمنية حلوكمة ال�رشكات التي �أ�س�سها يف
مار�س  2008كل من مركز امل�رشوعات الدولية
اخلا�صة ،ونادي رجال الأعمال اليمنيني،
وهى جمموعة العمل التي �ضمت �أكرث من  20من
الأطراف املعنية الرئي�سية يف الهيئات احلكومية،
وجمتمع الأعمال ،والأكادمييني ،و�أجهزة
الإعالم.

وزير الصناعة والتجارة اليمني ،د .يحيى املتوكل ،متحدثًا في حفل
إطالق الدليل اإلرشادي حلوكمة الشركات في اليمن

ولبناء توافق يف الآراء وامل�صالح فيما يتعلق
مبمار�سات حوكمة ال�رشكات ،قام كل من املركز
والنادي ،لي�س فقط بدعم اللجنة يف و�ضع وتطوير
أي�ضا عمال على رفع م�ستوى الوعي
الدليل ،و�إمنا � ً
العام ،وتثقيف ال�صحفيني ،و�أع�ضاء جمال�س
الإدارة ،والأكادمييني ،وعلماء ال�رشيعة ،ب�أهمية
احلوكمة الر�شيدة لل�رشكات .وقد �أثمرت هذه
اجلهود يف احل�صول على �شهادات كل من ال�سيد

مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة  -مكتب م�رص

� 1ش الفيوم  -من �ش كليوباترا  -الدور � - 8شقة 801
م�رص اجلديدة  -القاهرة
تليفون - )202( 24143283 :فاك�س)202( 24143295 :
موقع الإنرتنت باللغة العربية www.cipe-arabia.org :
بريد �إلكرتونى menainfo@cipe.org :
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مــركــز املــ�شـــروعــات الــدوليـــة اخلـا�صــة

ويف الوقت الذي حظي الدليل الإر�شادي بالدعم
القوي على امل�ستوى العام ،تبنى القطاع اخلا�ص
أي�ضا الدليل ،وتوا�صلت �رشكات عائلية عدة مع
� ً
جمموعة العمل من �أجل امل�ساعدة يف و�ضع دليل
خ�صي�صا
�إر�شادي حلوكمة ال�رشكات ،يتم �إعداده
ً
لها .ومن املعروف �أن ال�رشكات العائلية متثل
ن�سبة غالبة يف االقت�صاد اليمني مما يجعل ت�أثري
قياداتها م�ضاعفًا.
تعد حت�سني حوكمة ال�رشكات يف اليمن م�س�ألة
م�صريية بالن�سبة مل�ستقبل النمو بالبالد ،حيث
�سي�ساعد �إر�ساء مبادئها على حت�سني �أداء القطاع
اخلا�ص ،و�سيمكن اليمن من الوقوف على �أر�ضية
�صلبة بانخراطه يف االقت�صاد الإقليمي والعاملي
على حد �سواء ،كما �أن تعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة
هو عن�رص �أ�سا�سي للتنمية االقت�صادية والنمو يف
اليمن.

تعزيز الدميقراطيـــة عرب
اال�صـــالح االقت�صــادى،
والتوجــــه نحــــو
اقت�صــــاد ال�ســـــــوق

