من هو جمل�س الإدارة؟
الأ�ش��خا�ص املنتخب��ون م��ن قب��ل م�س��اهمي ال��شركة مبوج��ب اجتم��اع
الهيئ��ة العامة لل��شركة لت��ويل �إدارتها.

كم عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة؟
ال يجب �أن يقل عدد الأع�ضاء يف جمل�س الإدارة عن ثالثة يف ال�رشكة امل�ساهمة املغفلة اخلا�صة  ،وعن خم�سة يف ال�رشكة امل�ساهمة
املغفلة العامة ويف جميع الأحوال يجب �أال يزيد على ثالثة ع�رش وفق ًا ملا يحدده النظام الأ�سا�سي لل�رشكة بهذا اخل�صو�ص.

ه��ل جمي��ع �أع�ض��اء جمل���س الإدارة
من امل�س��اهمني يف ال�شركة؟
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يح��ق للهيئ��ة العام��ة لل��شركة انتخ��اب ع��دد م��ن �أع�ض��اء جمل���س
الإدارة غري امل�س��اهمني يف حال ن�ص النظام الأ�سا�س��ي لل��شركة
على ذلك  ،على �أن ال تتجاوز ن�سبتهم ثلث عدد �أع�ضاء املجل�س.
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ما هي مدة والية املجل�س؟
مدة والية �أع�ضاء املجل���س �أربع �س��نوات ما مل يحدد النظام الأ�سا�س��ي مدة �أقل ،ويف حال مل يحدد نظام ال��شركة اال�سا�س��ي مدة لوالية
الرئي�س ونائبه يكون انتخابهما للمدة املقررة ملجل�س االدارة� ،إال �أنه يجوز �إعادة انتخاب الأع�ضاء املنتهية مدة واليتهم.

من ُي ّثل ع�ضو جمل�س الإدارة؟
جمل���س �إدارة ال��شركة يتك��ون م��ن ممثل�ين مت انتخابه��م م��ن
جمموعات خمتلفة من امل�ساهمني� ،إال �أنه يجب على الع�ضو
�أن يعترب نف�سه ممث ًال لكافة امل�ساهمني وملتزم ًا بالقيام مبا
يحق��ق م�صلح��ة ال��شركة عموم� ًا ولي���س م��ا يحق��ق م�صال��ح
املجموعة التي مي ّثلها �أو التي قامت بالت�صويت على تعيينه
يف املجل���س فق��ط ،و�أن تك��ون قرارات��ه مبني� ًة عل��ى معلوم��ات
وافي� ًة م��ن الإدارة التنفيذية.
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ما هي �آلية توزيع املنا�صب واملهام يف جمل�س الإدارة؟

يجتمع جمل�س االدارة خالل �سبعة ايام من انتخابه وينتخب باالقرتاع ال�رسي رئي�سا ونائبا للرئي�س.يت��م توزي��ع العم��ل ب�ين جمي��ع اع�ض��اء املجل���س وفق��ا لطبيعة اعمال ال��شركة ،و يجوز تفوي�ض ع�ض��و �أو جلنة �أو اكرث من بني اع�ضائهللقيام بعمل معني �أو اكرث �أو اال�رشاف على وجه من وجوه ان�شطة ال�رشكة.
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كيف ُتعقد اجتماعات مجل�س الإدارة؟
 تح��دد �ش��روط اجتماع��ات مجل���س االدارة ومواعيده��ا ف��يالنظام اال�سا�سي ويجب �أال تقل اجتماعات المجل�س عن مرة
واح��دة عل��ى الأق��ل كل ثالث��ة ا�ش��هر.
 يجتم��ع مجل���س الإدارة بدع��وة خطي��ة م��ن رئي�س��ه �أو نائب��هخطي يقدمه رب��ع اع�ضائه
ف��ي حال��ة غياب��ه �أو بن��ا ًء عل��ى طل� ٍ�ب ٍ
على الأقل �إلى رئي���س المجل���س يبينون فيه اال�س��باب الداعية
لعق��د االجتم��اع .
 ف��ي ح��ال ل��م يوج��ه رئي���س المجل���س �أو نائب��ه الدع��وةللمجل�س لالجتماع خالل �سبعة ايام من تاريخ ت�سلمه الطلب
فللأع�ض��اء الذي��ن قدم��وا الطل��ب دعوت��ه لالنعق��اد.
 ُيعقد االجتماع في مركز ادارة ال�ش��ركة �أو في المكان الذي يحدده المجل���س الجتماعه القادم  ،ويحق للمجل���س عقد اجتماعاته خارج�س��ورية بقرار ي�صدر عنه بالإجماع ،كما يجوز �أن يتم ب�إحدى و�س��ائل االت�صال االلكترونية اذا ن�ص النظام اال�سا�س��ي على ذلك.
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ما هو الن�صاب المطلوب ل�صحة اجتماع وقرارات مجل�س الإدارة؟
 ُيحدد النظام الأ�سا�سي كيفية الح�ضور والت�صويت والإنابة ،حيث ال يجوز �إنابة �شخ�ص لي�س ع�ضو ًا ،وال يجوز للع�ضو حمل�أكثر من �إنابة واحدة.
 يكون االجتماع �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه ،مالم يحدد النظام الأ�سا�سي عدد ًا �أعلى. ت�صدر القرارات ب�أغلبية الحا�ضرين ،مالم يحدد النظام الأ�سا�سي ن�سبة �أعلى.رجح جانب الرئي�س
 -وفي حال ت�ساوي الأ�صوات ُي ّ
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ما هي م�س�ؤولية جمل�س الإدارة جتاه ال�شركة؟
يحدد النظام الأ�سا�سي لل�رشكة م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة ،و ُيع ّد من �أهم واجباته:
.1متثي��ل ال��شركة �أم��ام الغ�ير ( رئي���س جمل���س
الإدارة).
.2و�ض��ع خط��ط وا�س�تراتيجيات ال��شركة ،والعمل
م��ع الإدارة التنفيذي��ة لتطوي��ر وتنفي��ذ ر�ؤي��ة
ال��شركة ور�س��التها و�أهدافها وا�س�تراتيجيتها
والأه��داف العام��ة لأدائه��ا.
.3و�ض��ع الأنظم��ة الداخلي��ة لل��شركة لتنظي��م

.6اال��شراف عل��ى تنفي��ذ اخلط��ط والإج��راءات وتقيي��م االداء
واملخاط��ر.
.7اقرتاح تعيني مدقق ح�سابات ال�رشكة اخلارجي.
.8اتخ��اذ الق��رارات املنا�س��بة بخ�صو���ص فت��ح ف��روع �أو وكالء
داخ��ل القط��ر �أو خارجه.
.9الت�أك��د م��ن توف�ير ال��شركة للمعلوم��ات والبيان��ات الوافي��ة
ع��ن �ش��ؤونها كاف� ًة يف ال�ش��كل واملوع��د املالئ��م.

الأم��ور املالي��ة واملحا�س��بية والإداري��ة.
.4ت�ش��كيل الهي��كل التنظيم��ي لل��شركة وتعي�ين
امل��دراء التنفيذي�ين واملوظف�ين الرئي�س�ين
وحتدي��د تعوي�ضاته��م و�إنه��اء خدماته��م.
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.5ت�ش��كيل اللج��ان وتفوي���ض ال�س��لطات
و ا ل�صال حي��ا ت .
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ما هي م�س�ؤولية جمل�س الإدارة جتاه امل�ساهمني؟
يعترب جمل�س الإدارة م�س�ؤو ًال �أمام امل�ساهمني عن اال�سرتاتيجية العامة لل�رشكة و�أدائها ،وعليه ب�شكل �أ�سا�سي القيام باملهام التالية:
.1دعوة الهيئات العامة لل�رشكة لالنعقاد يف اجتماعاتها العادية وغري العادية و�إقرار جدول �أعمالها.
.2اعتماد �سيا�سة الإف�صاح اخلا�صة بال�رشكة و متابعة تطبيقها وفق متطلبات هيئة الأوراق والأ�سواق املالية.
.3اعتماد البيانات املالية ُالقارنة لل�رشكة وامل�صادقة عليها من مدقق احل�سابات اخلارجي.
�.4إع��داد التقري��ر ال�س��نوي ع��ن �أعم��ال ال��شركة والتوقع��ات امل�س��تقبلية وخط��ة العم��ل لل�س��نة القادم��ة واتخ��اذ الق��رارات الهام��ة
املتعلق��ة بها.
.5الإف�ص��اح ع��ن املزاي��ا واملكاف��آت الت��ي يتمت��ع به��ا كل م��ن رئي���س و�أع�ض��اء جمل���س الإدارة واللج��ان املنبثق��ة عن��ه و�أ�ش��خا�ص
الإدارة العلي��ا ذوي ال�س��لطة التنفيذي��ة خ�لال ال�س��نة املالي��ة.
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.6اقرتاح توزيع الأرباح على امل�ساهمني.
.7اقرتاح تكوين االحتياطيات،وا�ستخدام االحتياطيات واملخ�ص�صات مبا ال يتعار�ض مع القوانني و الأنظمة.
�.8إ�صدار التو�صيات املتعلقة بهيكل ر�أ�س املال ( زيادة �أو تخفي�ض) والنفقات ....الخ
َ .9ت ُّم��ل امل�س��ؤولية ع��ن �أي خمالف��ة ارتكبه��ا �أي ع�ض�وٍ� ،أو �أي خط��أ �إداري ار ُتك��ب م��ن قب��ل �أي ع�ض� ٍو عل��ى �أن ال ت�ش��مل ه��ذه
امل�س��ؤولية الع�ض��و ال��ذي �أثب��ت اعرتا�ض��ه عل��ى الق��رار ال��ذي ت�ض ّم��ن املخالف��ة �أو اخلط��أ� ،إال يف حال �إقامة الدلي��ل ب�أن الع�ضو
املخال��ف ق��د اعتن��ى ب��إدارة الأعم��ال عناية الوكي��ل امل�أجور.
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ما هي م�س�ؤولية جمل�س الإدارة جتاه �أ�صحاب امل�صالح؟
يج��ب عل��ى جمل���س الإدارة �أن يراع��ي اح�ترام حق��وق �أ�صح��اب
امل�صال��ح وااللت��زام بع��دد م��ن املب��ادئ �أهمه��ا:
�إتاح��ة الفر�ص��ة لأ�صح��اب امل�صال��ح باحل�ص��ول عل��ى تعوي�ض��ات
فعلي��ة منا�س��بة ع��ن اخل�س��ائر الت��ي ق��د تلح��ق بهم نتيج��ة الإخالل
ب�أي م��ن حقوقهم.
عدم امل�س بحقوق الدائنني عند تخفي�ض ر�أ�سمال ال�رشكة.
ر مب�صال��ح الدائن�ين ،
�إذا كان ق��رار تخفي���ض ر�أ���س امل��ال ُي��ض ّ
ف�إن��ه يح��ق للدائن�ين الذي��ن يبل��غ جمم��وع ديونه��م م��ا ال يق��ل ع��ن
 %10م��ن دي��ون ال��شركة �إقام��ة الدع��وى املدني��ة خ�لال ثالث�ين
يوم� ًا م��ن تاري��خ الإع�لان ع��ن التخفي�ض يف ال�صح��ف لآخر مرة،
وذل��ك لإبط��ال ق��رار التخفي���ض.

ما هي تعوي�ضات �أع�ضاء جمل�س الإدارة؟
 يع�ين النظ��ام اال�سا�س��ي لل��شركة طريق��ة حتدي��دن�شرة توعية رقم  23هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية

املكاف ��آت ال�س��نوية لأع�ض��اء جمل���س االدارة عل��ى
�أال تزي��د ه��ذه املكاف ��آت عل��ى  5باملئ��ة م��ن االرب��اح
ال�صافي��ة.
 حت��دد الهيئ��ة العام��ة لل��شركة ب��دالت احل�ض��ورواملزاي��ا االخ��رى لأع�ض��اء املجل���س.
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ما هي الأمور املحظورة على جمل�س الإدارة؟
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ُي ّ
حظر على �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
	�إف�ش��اء املعلوم��ات الداخلي��ة املتعلق��ةبال��شركة لغ�ير املرج��ع املخت���ص �أو
الق�ض��اء ,وذل��ك حت��ت طائل��ة الع��زل
واملطالب��ة بالتعوي���ض عن اال�رضار التي
حلق��ت بال��شركة.
 اال�ش�تراك يف ادارة ��شركة م�ش��ابهة �أومناف�س��ة ل��شركتهم �إال يف حال احل�صول
على ترخي�ص� ،أو �أن يكون لهم م�صلحة
مبا��شرة �أو غ�ير مبا��شرة يف العق��ود
وامل�ش��اريع الت��ي تُعق��د م��ع ال��شركة �أو
حل�س��ابها اال مبوج��ب ترخي���ص متنح��ه
الهيئ��ة العام��ة  ،عل��ى �أن يت��م جتدي��د
الرتخي���ص يف كل �س��نة.
 ت��داول الأوراق املالي��ة ال�ص��ادرة ع��نال�رشكة �أو حمل الغري على تداولها بناء
عل��ى معلوم��ات داخلي��ة �أو التالع��ب يف

�أ�س��عار الأ�س��هم يف الأ�س��واق املالية� ،أو ا�س��تغالل
معلوم��ات داخلي��ة �أو ��سرية لتحقي��ق مكا�س��ب
مادي��ة �أو معنوي � ُة.
 التعام��ل ب�أ�س��هم ال��شركة مل��دة �ش��هر واح��دت�س��بق االع�لان ع��ن نتائ��ج ن�ش��اطها امل��ايل �أو قبل
االع�لان ع��ن �أي��ة معلوم��ات �أخ��رى ذات طبيع��ة
مالية م�ؤثرة� ،أو التعامل ب�أ�س��هم ال��شركة لفرتة
تالي��ة للأح��داث املفاجئ��ة الت��ي ت�ؤث��ر عل��ى ن�ش��اط
ال��شركة ومركزه��ا امل��ايل �إىل �أن يت��م االف�ص��اح
بذل��ك �إىل الهيئ��ة.
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ملعلومات �أكرث يرجى التوا�صل مع
هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية:

ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين:
www.scfms.sy
�أو �صفحتنا الر�سمية على موقع التوا�صل Facebook
ن�شرة توعية رقم  23هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية

على الرابط التايل:
https://www.facebook.com/scfms.sy
كما ميكنم االت�صال عرب الهاتف+963 11 3310949 :

�أو عرب الربيد االلكرتوين:

info@scfms.sy
scfms@scfms.sy
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