
 

 
  

 
 

  

  )٤ب/ م ن / ٧٧٠(قـرار رقـم 

  

  مجلس النقد والتسليف ،     

  تـاريخ /  ٢٣/ رقـم  ونظـام النقـد األساسـي    مصـرف سـورية المركـزي    أحكام قانون  بناء على

 ٢٠٠٢ ١٧/٣ ،   

  ، ٢٠٠٦لعام / ٢٤/على أحكام القانون رقم و

  ،  ٢٠١١لعام ) ٢٩(وعلى أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

  ،  ٢٧/٧/٢٠١١ل أ تاريخ /١١١١وعلى قرار لجنة ادارة مصرف سورية المركزي رقم 

  ،  ١١/٨/٢٠١١تاريخ  ٢٣٣٠وعلى مصادقة وزارة االقتصاد والتجارة بقرارها رقم 

المثبتة على كتاب السيدة مدير مديريـة   ٦/٩/٢٠١١م تاريخ /٣١٨١وعلى حاشية السيد نائب الحاكم رقم 

  ، ٥/٩/٢٠١١تاريخ  ٣٦٠٣/١٦١مفوضية الحكومة لدى المصارف رقم 

  ، ١١/٩/٢٠١١وعلى مذاكرته في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  :يلي  يقرر ما

تاريخ ) ٤ب/م ن/٦٨٤(قرار مجلس النقد والتسليف رقم  الموافقة على تعديل المادة األولى من – ١مادة 

   :التاليلتصبح على النحو  ١٢/٧/٢٠١٠

يرخص للسادة التالية أسماؤهم بتأسيس شركة صرافة على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة 

" شركة أوربت للصرافة المساهمة المغفلة الخاصـة  " سورية لممارسة أعمال الصرافة باسم 

مليون ليرة سورية مائتان وخمسـون  / ٢٥٠/ي مدينة دمشق برأسمال قدره مقرها الرئيسي ف

/ ١٠٠/مليون ليرة سورية مقسمة على مليونان وخمسمائة ألف سهم اسمي قيمة السهم الواحد 

  : ليرة سورية اكتتب بها المؤسسون على النحو التالي 

  من رأس المال %  ١٠يساهم بنسبة     غازي عبد الكريم البلخي  – ١

  باب مصلى  –مشق د  

  من رأس المال %  ١٠يساهم بنسبة     رضوان عدنان الصعب   – ٢

  فيالت غربية  -مزة  –دمشق      

  من رأس المال %  ٥٥يساهم بنسبة       فوزات محمد اسماعيل  – ٣

  قامعية   –يبرود   

١/٢  

  جملس النقد والتسليف 



  

  

  من رأس المال %  ١٠تساهم بنسبة     نسرين محمد سعيد الخطيب  – ٤

  عية  قام –يبرود   

  من رأس المال %  ١٠يساهم بنسبة   عماد الدين محمد سعيد الخطيب   – ٥

  قامعية   –يبرود 

  من رأس المال %  ٥يساهم بنسبة       معتز فوزات اسماعيل  – ٦

  قامعية   –يبرود   

  .  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه  – ٢مادة 

  

  ١١/٩/٢٠١١    دمشق في 

  

  

  رئيس مجلس النقد والتسليف  ليفأمين سر مجلس النقد والتس

ـّ   ليـلى طنـوس   الـةالدكـتور أديب مي

   

  مصدق

  

    رئيس مجلس الوزراء  

    الدكتور عادل سفر  
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٢/٢  


