حوكمة الشركات...

اليمن

بقلم :د .يحي املتوكل

حوكمة ال�شركات:

من �أجل دعم اال�ستثمار الداخلي واخلارجي باليمن
وزير
ال�صناعة
والتجارة
اليمني

يواجه اليمن جملة من التحديات االقت�صادية
من �أب���رز مظاهرها انت�ش���ار الفقر والبطالة
واالعتم���اد املف���رط عل���ى اال�ست�ي�راد
وامل�ساع���دات اخلارجي���ة م���ن �أج���ل تلبي���ة
االحتياجات الداخلي���ة ،نتيجة تدين الإنتاج
الزراع���ي وال�صناعي و�ضع���ف القدرة على
ا�ستغالل امل���وارد املتاح���ة بالداخل .ولذا
ف�إن الو�ضع الراهن يف اليمن ي�ستوجب حلو ًال
جذري���ة وي�ستدعي ت�ضافر اجله���ود من �أجل
النهو����ض باالقت�ص���اد الوطن���ي وو�ضعه يف
امل�سار ال�صحيح لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
�إن احلكومة اليمنية تعي متام الوعي �أن تبني
�إ�صالحات اقت�صادي���ة وحت�سني بيئة الأعمال
باليم���ن �أم���ر �أ�سا�س���ي لت�شجي���ع اال�ستثم���ار
الداخلي وجذب اال�ستثم���ار اخلارجي الذي
من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف دفع النمو االقت�صادي
واحل���د م���ن البطال���ة والفقر .ولق���د �رشعت
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الإ�صالح االقت�صادي

احلكومة من���ذ �سن���ة  1995يف تنفي���ذ �سل�سلة
م���ن الإ�صالح���ات االقت�صادي���ة والت�رشيعية
لتب�سيط الإجراءات الإدارية وتهيئة الظروف
املالئم���ة للقطاع اخلا�ص اليمني والأجنبي،
وذلك لتو�سي���ع م�شاركته يف كاف���ة امليادين
االقت�صادي���ة والأن�شط���ة اال�ستثمارية لبلوغ
الأه���داف التنموي���ة املن�ش���ودة .ولكن رغم
ه���ذه الإ�صالحات يبق���ى اال�ستثمار الداخلي
واخلارجي باليمن دون امل�ستوى املطلوب،
وال ي�ساه���م بدرجة كب�ي�رة يف الناجت املحلي
الإجمايل لليمن.
�إن حت�سني بيئة الأعمال باليمن لي�ست م�س�ؤولية
احلكوم���ة اليمني���ة فقط ،ب���ل ه���ي م�س�ؤولية
املجتمع اليمن���ي ككل على اختالف �رشائحه،
مبا يف ذلك القطاع اخلا�ص الذي يعد الركيزة
الأ�سا�سية والعم���ود الفقري مل�رشوع التنمية
االقت�صادي���ة بالب�ل�اد .فالقط���اع اخلا����ص

اليمن���ي يتحم���ل م�س�ؤولي���ة كب�ي�رة تتمثل يف
�رضورة تطوي���ر وتنظيم �آليات عمله من �أجل
تكري����س مبادئ ال�شفافية واحل���د من الف�ساد
والتقليل من خماطر الأزم���ات ،الأمر الذي
ي�ضمن ا�ستمرارية ال��ش�ركات ويحفظ حقوق
امل�ستثمرين.
�إن غياب �أو �ضع���ف تطبيق حوكمة ال�رشكات
بامل�ؤ�س�سات اليمنية ،مب���ا يف ذلك م�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص ،ملن بني �أكرث العوامل التي
حتد من تدفق اال�ستثمار باليمن ،لأن امل�ستثمر
يتحا�شى املغامرة با�ستثمار �أمواله يف حميط
ال تتوافر فيه ال�ضمان���ات الكافية ومقومات
النجاح ،خا�صة منها تلك املتعلقة باحلوكمة
الر�شيدة .وعلى ه���ذا الأ�سا�س ف�إن االمتثال
ملبادئ احلوكمة �أمر البد منه ل�ضمان تطوير
م���ردود ال��ش�ركات ودع���م التناف�سية وجلب
اال�ستثمار مبا يع���ود بالفائدة على االقت�صاد
الوطني.

�إن دلي���ل حوكمة ال��ش�ركات اليمني -والذي
مت �إطالقه يف �شه���ر مار�س من �سنة 2010-
بجه���ود من ن���ادي رجال الأعم���ال اليمني،
ومب�ساعدة م���ن مركز امل�رشوع���ات الدولية
اخلا�ص���ة ،يع���د مك�س ًب���ا مهما ميك���ن بف�ضله
الرقي مب�ؤ�س�س���ات القطاع اخلا����ص اليمني
�إىل م�ست���وي عاملي يف جم���ال تطبيق �أف�ضل
ممار�سات حوكمة ال�رشكات .ويبقى �إ�صدار
دليل حوكمة ال�رشكات مرحلة �أوىل يجب �أن
يعم���ل القط���اع اخلا�ص بعده���ا على ترجمة
م���ا جاء فيه من قواع���د �إىل �آليات تطبق على
�أر�ض الواقع ،حتى يربهن للم�ستثمرين على
�أن القطاع اخلا����ص اليمني دخل يف مرحلة
ن�ضج ،و�أنه ال خوف على �أموالهم �إن قرروا
اال�ستثمار مب�شاريع باليمن.

�إن التزام ال�رشكات مببادئ حوكمة ال�رشكات
�سي�شكل نقطة حتول ل�صاحلها ،و�سيمكنها من
توفري �أحد املتطلب���ات ال�رضورية والالزمة
ل�س���وق الأوراق املالية ،والذي ت�سعى اليمن
لبعثه منذ مدة جللب ر�ؤو�س الأموال وتوفري
ال�سيول���ة لبع���ث امل�شاري���ع .كم���ا �أن تبن���ي
ال�رشكات اليمنية ملب���ادئ حوكمة ال�رشكات
�سيع���زز بيئ���ة الأعم���ال باليم���ن ،و�سيح�سن

�صورة اليم���ن يف التقارير الدولية� ،إذ حتتل
حال ًي���ا مرتب���ة مت�أخ���رة يف م�ؤ��ش�ر حماي���ة
امل�ستثمرين من جراء ع���دم التزام ال�رشكات
مببادئ حوكمة ال�رشكات.

�إن االلت���زام بقواعد ومب���ادئ احلوكمة من
قب���ل امل�ؤ�س�س���ات وال��ش�ركات العائلية يعد
طوق جناة لها ،كونه���ا ت�ساعد على تنظيمها
داخليا -بغ�ض النظر ع���ن �أ�صحاب امللكية-
وحتد من ال�رصاع���ات ،وتنظم العالقات بني
كافة �أ�صحاب امل�صلحة .كذلك تقدم احلوكمة
حلو ًال مل�س�ألة التوارث بني الأجيال ،خا�صة
و�أن �أكرث �أن���واع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
انت�شارا باليمن هي من امل�ؤ�س�سات العائلية،
ً
كث�ي�را ما تنح���ل بحلول اجلي���ل الثالث
التي
ً
النع���دام �آليات ف����ض النزاع���ات الداخلية،
والت���ي ي�ضمنه���ا االمتث���ال ملب���ادئ حوكمة
ال�رشكات.
وحتى تربه���ن احلكومة اليمني���ة -ممثلة يف
وزارة ال�صناع���ة والتج���ارة -عل���ى ت�شبثها
وت�شجيع���ا
مبب���ادئ حوكم���ة ال��ش�ركات
ً
مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص على تبني ما ورد
بالدليل ،ف�إنها ق���ررت �إن�شاء جائزة خا�صة
بحوكم���ة ال�رشكات اليمني���ة �ستمنح لل�رشكات
وامل�ؤ�س�س���ات الت���ي تثب���ت تطبيقه���ا لأف�ضل
املمار�سات يف جمال حوكمة ال�رشكات.
ولتحقيق مزيد من التقدم يف هذا املجال ،ف�إن
احلكومة اليمنية تدعو �إىل تبني خطة وطنية-
ب�رشاكة مع نادي رج���ال الأعمال اليمنيني،
ومركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة -لدعم
تطبيق مبادئ حوكم���ة ال�رشكات ،وم�ساعدة
امل�ؤ�س�سات اليمنية للتحول �إىل �رشكات قائمة
على مب���ادئ وقواع���د احلوكم���ة الر�شيدة،
وي�شمل كذلك البنوك و�رشكات الت�أمني.

و�س���وف تق���وم احلكوم���ة اليمني���ة مبوا�صلة
جهوده���ا من �أجل دع���م ال�رشاكة مع القطاع
اخلا����ص من �أج���ل حت�سني بيئ���ة اال�ستثمار،
وتوف�ي�ر الأر�ضية الت���ي متك���ن امل�ستثمرين
اليمني�ي�ن والأجانب من اال�ستثمار باليمن يف
�أف�ض���ل الظروف ،ومن بني ذل���ك دعم ثقافة
حوكم���ة ال�رشكات بامل�ؤ�س�س���ات وال�رشكات
اليمنية.

مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة
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