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يواجه اليمن جملة من التحديات االقت�صادية 
من اأب���رز مظاهرها انت�ص���ار الفقر والبطالة 
اال�صت���راد  عل���ى  املف���رط  واالعتم���اد 
وامل�صاع���دات اخلارجي���ة م���ن اأج���ل تلبي���ة 
االحتياجات الداخلي���ة، نتيجة تدين االإنتاج 
الزراع���ي وال�صناعي و�صع���ف القدرة على 
ا�صتغالل امل���وارد املتاح���ة بالداخل. ولذا 
فاإن الو�صع الراهن يف اليمن ي�صتوجب حلواًل 
جذري���ة وي�صتدعي ت�صافر اجله���ود من اأجل 
النهو����ض باالقت�ص���اد الوطن���ي وو�صعه يف 

امل�صار ال�صحيح لتحقيق التنمية امل�صتدامة. 
اإن احلكومة اليمنية تعي متام الوعي اأن تبني 
اإ�صالحات اقت�صادي���ة وحت�صني بيئة االأعمال 
باليم���ن اأم���ر اأ�صا�ص���ي لت�صجي���ع اال�صتثم���ار 
الداخلي وجذب اال�صتثم���ار اخلارجي الذي 
من �صاأنه اأن ي�صاهم يف دفع النمو االقت�صادي 
واحل���د م���ن البطال���ة والفقر. ولق���د �رشعت 

وزير 
ال�صناعة 
والتجارة 

اليمني

احلكومة من���ذ �صن���ة 1995 يف تنفي���ذ �صل�صلة 
م���ن االإ�صالح���ات االقت�صادي���ة والت�رشيعية 
لتب�صيط االإجراءات االإدارية وتهيئة الظروف 
املالئم���ة للقطاع اخلا�ض اليمني واالأجنبي، 
وذلك لتو�صي���ع م�صاركته يف كاف���ة امليادين 
االقت�صادي���ة واالأن�صط���ة اال�صتثمارية لبلوغ 
االأه���داف التنموي���ة املن�ص���ودة. ولكن رغم 
ه���ذه االإ�صالحات يبق���ى اال�صتثمار الداخلي 
واخلارجي باليمن دون امل�صتوى املطلوب، 
وال ي�صاه���م بدرجة كب���رة يف الناجت املحلي 

االإجمايل لليمن. 
اإن حت�صني بيئة االأعمال باليمن لي�صت م�صوؤولية 
احلكوم���ة اليمني���ة فقط، ب���ل ه���ي م�صوؤولية 
املجتمع اليمن���ي ككل على اختالف �رشائحه، 
مبا يف ذلك القطاع اخلا�ض الذي يعد الركيزة 
االأ�صا�صية والعم���ود الفقري مل�رشوع التنمية 
االقت�صادي���ة بالب���الد. فالقط���اع اخلا����ض 
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اليمن���ي يتحم���ل م�صوؤولي���ة كب���رة تتمثل يف 
�رشورة تطوي���ر وتنظيم اآليات عمله من اأجل 
تكري����ض مبادئ ال�صفافية واحل���د من الف�صاد 
والتقليل من خماطر االأزم���ات، االأمر الذي 
ي�صمن ا�صتمرارية ال����رشكات ويحفظ حقوق 

امل�صتثمرين. 
اإن غياب اأو �صع���ف تطبيق حوكمة ال�رشكات 
باملوؤ�ص�صات اليمنية، مب���ا يف ذلك موؤ�ص�صات 
القطاع اخلا�ض، ملن بني اأكرث العوامل التي 
حتد من تدفق اال�صتثمار باليمن، الأن امل�صتثمر 
يتحا�صى املغامرة با�صتثمار اأمواله يف حميط 
ال تتوافر فيه ال�صمان���ات الكافية ومقومات 
النجاح، خا�صة منها تلك املتعلقة باحلوكمة 
الر�صيدة. وعلى ه���ذا االأ�صا�ض فاإن االمتثال 
ملبادئ احلوكمة اأمر البد منه ل�صمان تطوير 
م���ردود ال����رشكات ودع���م التناف�صية وجلب 
اال�صتثمار مبا يع���ود بالفائدة على االقت�صاد 

الوطني.  
اإن دلي���ل حوكمة ال����رشكات اليمني- والذي 
مت اإطالقه يف �صه���ر مار�ض من �صنة -2010 
بجه���ود من ن���ادي رجال االأعم���ال اليمني، 
ومب�صاعدة م���ن مركز امل�رشوع���ات الدولية 
اخلا�ص���ة، يع���د مك�صًب���ا مهما ميك���ن بف�صله 
الرقي مبوؤ�ص�ص���ات القطاع اخلا����ض اليمني 
اإىل م�صت���وي عاملي يف جم���ال تطبيق اأف�صل 
ممار�صات حوكمة ال�رشكات. ويبقى اإ�صدار 
دليل حوكمة ال�رشكات مرحلة اأوىل يجب اأن 
يعم���ل القط���اع اخلا�ض بعده���ا على ترجمة 
م���ا جاء فيه من قواع���د اإىل اآليات تطبق على 
اأر�ض الواقع، حتى يربهن للم�صتثمرين على 
اأن القطاع اخلا����ض اليمني دخل يف مرحلة 
ن�صج، واأنه ال خوف على اأموالهم اإن قرروا 

اال�صتثمار مب�صاريع باليمن. 
اإن التزام ال�رشكات مببادئ حوكمة ال�رشكات 
�صي�صكل نقطة حتول ل�صاحلها، و�صيمكنها من 
توفر اأحد املتطلب���ات ال�رشورية والالزمة 
ل�ص���وق االأوراق املالية، والذي ت�صعى اليمن 
لبعثه منذ مدة جللب روؤو�ض االأموال وتوفر 
ال�صيول���ة لبع���ث امل�صاري���ع. كم���ا اأن تبن���ي 
ال�رشكات اليمنية ملب���ادئ حوكمة ال�رشكات 
�صيع���زز بيئ���ة االأعم���ال باليم���ن، و�صيح�صن 

�صورة اليم���ن يف التقارير الدولية، اإذ حتتل 
حالًي���ا مرتب���ة متاأخ���رة يف موؤ����رش حماي���ة 
امل�صتثمرين من جراء ع���دم التزام ال�رشكات 

مببادئ حوكمة ال�رشكات. 
اإن االلت���زام بقواعد ومب���ادئ احلوكمة من 
قب���ل املوؤ�ص�ص���ات وال����رشكات العائلية يعد 
طوق جناة لها، كونه���ا ت�صاعد على تنظيمها 
داخليا- بغ�ض النظر ع���ن اأ�صحاب امللكية- 
وحتد من ال�رشاع���ات، وتنظم العالقات بني 
كافة اأ�صحاب امل�صلحة. كذلك تقدم احلوكمة 
حلواًل مل�صاألة التوارث بني االأجيال، خا�صة 
واأن اأكرث اأن���واع موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض 
انت�صاًرا باليمن هي من املوؤ�ص�صات العائلية، 
التي كث���ًرا ما تنح���ل بحلول اجلي���ل الثالث 
النع���دام اآليات ف����ض النزاع���ات الداخلية، 
والت���ي ي�صمنه���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�صبثها 
وت�صجيًع���ا  ال����رشكات  حوكم���ة  مبب���ادئ 
ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض على تبني ما ورد 
بالدليل، فاإنها ق���ررت اإن�صاء جائزة خا�صة 
بحوكم���ة ال�رشكات اليمني���ة �صتمنح  لل�رشكات 
واملوؤ�ص�ص���ات الت���ي تثب���ت تطبيقه���ا الأف�صل 

املمار�صات يف جمال حوكمة ال�رشكات. 
ولتحقيق مزيد من التقدم يف هذا املجال، فاإن 
احلكومة اليمنية تدعو اإىل تبني خطة وطنية- 
ب�رشاكة مع نادي رج���ال االأعمال اليمنيني، 
ومركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة- لدعم 
تطبيق مبادئ حوكم���ة ال�رشكات، وم�صاعدة 
املوؤ�ص�صات اليمنية للتحول اإىل �رشكات قائمة 
على مب���ادئ وقواع���د احلوكم���ة الر�صيدة، 

وي�صمل كذلك البنوك و�رشكات التاأمني. 
و�ص���وف تق���وم احلكوم���ة اليمني���ة مبوا�صلة 
جهوده���ا من اأجل دع���م ال�رشاكة مع القطاع 
اخلا����ض من اأج���ل حت�صني بيئ���ة اال�صتثمار، 
وتوف���ر االأر�صية الت���ي متك���ن امل�صتثمرين 
اليمني���ني واالأجانب من اال�صتثمار باليمن يف 
اأف�ص���ل الظروف، ومن بني ذل���ك دعم ثقافة 
حوكم���ة ال�رشكات باملوؤ�ص�ص���ات وال�رشكات 

اليمنية.


