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� ..شهران على موعد مع حوكمة ال�شركات
�أعلنت يف �شهر مار�س نتائج م�سح على  200من م�رشوعات الأعمال
باليمن ،كما �أعلن عن �إ�صدار تقرير حول الإطار القانوين
والتنظيمي حلوكمة ال�رشكات باليمن .قدم امل�سح والدرا�سة
معلومات جوهرية لتطوير اخلطوط العري�ضة الإر�شادية حلوكمة
ال�رشكات .مت �إجراء امل�سح وو�ضع الدرا�سة بالتعاون بني كل من:
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة “ ،”CIPEونادي رجال
الأعمال اليمنيني ،واملركز اليمني لقيا�س الر�أي العام.
ا�ستهدف امل�سح ،الذي �أجري لتقييم ممار�سات حوكمة ال�رشكات
ومقلة
ودرجة الوعي بها ،خم�س مدن هي� :صنعاء وعدن وتعز ُ
واحلديدة ،من خالل مقابالت مبا�رشة مع عينة خمتارة ت�ضم �أكرث
من مائتي �رشكة ،متثل خمتلف القطاعات يف االقت�صاد اليمنى.
�أما الدرا�سة ـ حول الإطار القانوين والتنظيمي حلوكمة ال�رشكات
باليمن ـ فقد �أعدها �أحد �أهم و�أكرب مكاتب املراجعة على امل�ستوى
العاملي ( .)KPMGوذلك يف �إطار م�رشوع مركز امل�رشوعات
الدولية اخلا�صة حلوكمة ال�رشكات باليمن.
وبناء على النتائج امل�ضمنة يف كل من التقرير وامل�سح ،تقرر �إعداد
دليل �إر�شادي عن حوكمة امل�ؤ�س�سات لل�رشكات اليمنية اخلا�صة.
ويف �سياق مت�صل نظم كل من نادي رجال الأعمال اليمنيني،
واالحتاد العام للغرف التجارية وال�صناعية اليمنية ،خالل �شهر
�أبريل ـ بالتعاون مع م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ـ ور�شة عمل تدريبية
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على مدى يومني مع مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف اليمن،
حيث تناولت م�س�ألة �أهمية حوكمة ال�رشكات يف مرحلة التحول
الدميقراطي .ا�ستهدفت الور�شة ما يزيد على الثالثني من مديري
ال�رشكات اليمنية ،ومن رجال الأعمال البارزين ،وركزت على
�إثبات �أن احلوكمة الر�شيدة لل�رشكات مبقدورها حت�سني الأداء،
واال�ستدامة ،وامل�ساهمة يف حتقيق منو اقت�صادي طويل املدى،
كما �سعت �إىل م�ساعدة �أع�ضاء جمال�س الإدارات على تكوين
مهارات عملية ،لتنفيذ حوكمة ر�شيدة لل�رشكات.
أي�ضا عقدت جلنة حوكمة ال�رشكات اجتماعها
ويف �شهر �أبريل � ً
اخلام�س ،لتقييم امل�سودة الأوىل اخلا�صة باخلطوط الإر�شادية
حلوكمة ال�رشكات .تعد �أعمال اللجنة خطوة �أوىل بالغة الأهمية
على طريق ت�أ�سي�س �إطار عملي لتطبيق حوكمة ال�رشكات يف اليمن.
اجلدير بالذكر �أن جلنة حوكمة ال�رشكات باليمن متثل �أ�صحاب
امل�صلحة املعنيني يف كل من القطاعني العام واخلا�ص.
ويعمل نادي رجال الأعمال اليمنيني بالتعاون مركز امل�رشوعات
الدولية اخلا�صة حالي ًا على تنفيذ برنامج مدته �سنتان حول حوكمة
امل�ؤ�س�سات بتمويل من مبادرة ال�رشاكة مع ال�رشق الأو�سط التي
ترعاها وزارة اخلارجية الأمريكية .يركز امل�رشوع على التوعية
والتثقيف ب�ش�أن حوكمة امل�ؤ�س�سات ،وو�ضع الدليل الإر�شادي
الالزم لتح�سني ممار�سات حوكمة امل�ؤ�س�سات يف اليمن.

نتائج ا�ستطالع ر�أي ا�ستك�شافى
على ال�شركات اليمنية ..املمار�سات واالجتاهات
مت تنفيذ العمل امليداين خالل الفرتة من � 4أكتوبر حتى  31دي�سمرب
 ،2008من خالل  22باح ًثا وباحثة تابعني للمركز اليمني لقيا�س
الر�أي العام .ومت تنفيذ  200مقابلة مبا�رشة مع رجال �أعمال
وم�سئويل ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات يف اليمن وجها لوجه .ومت تنفيذ
املقابالت بناء على ح�رص �شبه �شامل للم�شاريع املتو�سطة والكبرية
م�رشوعا يف العا�صمة �صنعاء ومدن عدن وتعز ومقلة
�شملت 368
ً
واحلديدة ،حيث �أعدت قائمة ال�رشكات من خالل �سجالت الغرف
التجارية يف �صنعاء واملحافظات ،ووزارة ال�صناعة والتجارة،
ونادي رجال الأعمال ،وجمعية ال�صناعيني اليمنيني ،بالإ�ضافة
�إىل امل�صادر اخلا�صة .ويجدر الإ�شارة �إىل �أنه ال يوجد لدى �أي
من اجلهات املعنية �سواء حكومية �أو غري حكومية قوائم �شاملة
بامل�شاريع املتو�سطة والكبرية ميكن اال�ستناد �إليها وحدها ،ولذلك
ف�إن قائمة ال�رشكات امل�ستهدفة يف اال�ستبيان متثل �أول حماولة ت�ضم
بيانات عن قطاع الأعمال يف اليمن مب�شاريعه املتو�سطة والكبرية.
وقد �أو�ضح اال�ستبيان النتائج التالية:
املمار�سات العامة:
•  76.5%من ال�رشكات يتم التدقيق الداخلي واخلارجي للبيانات
املالية فيها حتت �إ�رشاف ورقابة جمل�س الإدارة
•  78%من ال�رشكات تخ�ضع عملية الإف�صاح وال�شفافية لرقابة

و�إ�رشاف جمل�س الإدارة
•  17.5%من ال�رشكات يوجد �ضمن �أع�ضاء جمل�س الإدارة فيها
�أع�ضاء م�ستقلون
•  16%من ال�رشكات يوجد �ضمن �أع�ضاء جمل�س الإدارة فيها
�أ�شخا�ص غري مينيني
•  80.5%من ال�رشكات ال توجد �ضمن �أنظمتها لوائح �أو �سيا�سات
تخول لبع�ض امل�ساهمني تعيني �أع�ضاء حمددين يف جمل�س الإدارة
•  44.0%من ال�رشكات جمل�س الإدارة فيها م�ستقل عن الإدارة
التنفيذية
•  51.8%من ال�رشكات يتم الت�صويت فيها بناء على ملكية الأ�سهم
يف ال�رشكة
•  55%من ال�رشكات ال تقوم بالن�رش �أو الإف�صاح عن املركز
املايل
•  60.5%من ال�رشكات ال تقوم بالن�رش �أو الإف�صاح عن �أرباحها
•  4.4%من ال�رشكات تن�رش بياناتها عرب و�سائل الإعالم
•  36%من ال�رشكات تعتمد املعايري املحا�سبية الدولية
االجتاهات:
•  43.0%من ال�رشكات ت�ؤيد وجود قانون �أو الئحة مببادئ
احلوكمة يلزم اجلميع بتطبيقها

مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة

81

نشطاء وشركاء

اليمــن

•  48%من ال�رشكات ال ترى �إمكانية تطبيق مبد�أ تقدمي التقارير
املالية للم�ساهمني يف املدى الق�صري
•  22.2%من ال�رشكات ترى �إمكانية تطبيق مبد�أ �إن�شاء �أو تو�سيع
جمل�س الإدارة على املدى الق�صري
•  37.5%من ال�رشكات ترى �إمكانية تطبيق مبد�أ تر�شيح املدير
امل�ستقل يف املدى الق�صري
•  51.0%من ال�رشكات ال ترى �إمكانية تطبيق مبد�أ ف�صل دور
امل�سئول التنفيذي الأول عن املالك
•  55.5%من ال�رشكات ال ترى �إمكانية تطبيق مبد�أ ا�ستخدام مراجع
ح�سابات خارجي على املدى الق�صري
على امل�ستوى القطاعي:
•  35.7%من �رشكات الت�أمني يتوىل جمل�س الإدارة فيها الإ�رشاف
والرقابة على منح االئتمان
•  100%من �رشكات االت�صاالت ال يوجد �ضمن �أع�ضاء جمل�س
الإدارة فيها �أ�شخا�ص غري مينيني
•  71.4%من �رشكات التعليم ال تقوم بالن�رش �أو الإف�صاح عن
املركز املايل
•  33.3%من �رشكات االت�صاالت تقوم بتزويد ال�رشكاء وامل�ساهمني
دائ ًما مبعلومات كافية عند ح�صول بع�ض امل�ساهمني على امتيازات
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ال تتنا�سب مع حقوق امللكية التي يحوزونها
•  50% -من �رشكات اال�ستثمار تقوم بالن�رش �أو الإف�صاح عن
�إ�سرتاتيجية و�أهداف ال�رشكة
•  35.7% -من �رشكات الت�أمني ال تقوم بالن�رش �أو الإف�صاح عن
�أرباحها
•  71.4% -من �رشكات التعليم ال تقوم بالن�رش �أو الإف�صاح عن
التقارير املحا�سبية ال�سنوي
•  100% -من ال�رشكات ال�صناعية ال تقوم بالن�رش �أو الإف�صاح عن
تقارير املدققني املاليني
ال�شفافية والإف�صاح:
•  100%من �رشكات االت�صاالت تف�صح عن �إ�سرتاتيجية و�أهداف
ال�رشكات
•  75%من �رشكات اخلدمات امل�رصفية والبنوك تقوم بن�رش �أو
الإف�صاح عن �أهدافها وا�سرتاتيجياتها
•  100%من �رشكات االت�صاالت تف�صح عن مركزها املايل
•  83.3%من �رشكات اخلدمات امل�رصفية والبنوك تف�صح عن
مركزها املايل
•  33.3%من ال�رشكات ال�صناعية فقط تقوم بن�رش �أو الإف�صاح عن
مركزها املايل

•  75%من �رشكات االت�صاالت تقوم بالإف�صاح �أو الن�رش عن كبار
مالكي الأ�سهم فيها
•  66.7%من �رشكات اخلدمات امل�رصفية والبنوك تقوم بالإف�صاح
والن�رش عن كبار مالكي الأ�سهم
•  22.2%من ال�رشكات ال�صناعية فقط تقوم بن�رش �أو الإف�صاح عن
كبار مالكي الأ�سهم
•  100%من �رشكات االت�صاالت تقوم بن�رش �أو الإف�صاح عن
�أرباحها ال�سنوية
•  75%من �رشكات اخلدمات امل�رصفية والبنوك تقوم بالإف�صاح �أو
ن�رش بيانات عن �أرباحها ال�سنوية
•  25%فقط من ال�رشكات اال�ستثمارية تقوم بالإف�صاح �أو ن�رش
بيانات عن �أرباحها ال�سنوية
•  100%من �رشكات االت�صاالت تقوم بن�رش �أو الإف�صاح عن
التقارير املحا�سبية ال�سنوية
•  % 66.7من �رشكات اخلدمات امل�رصفية والبنوك تقوم نب�رش �أو
الإف�صاح عن التقارير املحا�سبية ال�سنوية
•  % 44.4من ال�رشكات ال�صناعية تقوم بن�رش �أو الإف�صاح عن
التقارير املحا�سبية ال�سنوية
•  33.3%من �رشكات العقارات واملقاوالت تقوم بن�رش �أو الإف�صاح
عن التقارير املحا�سبية ال�سنوية
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