بروتوكول
بتعديل بعض أحكام اتفاقية
إنشاء الشركة العربية لناقالت البترول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ئٌ حكٕياث :
انًًهكت األردَٛت انٓاشًٛت
انجًٕٓرٚت انخَٕضٛت
انجًٕٓرٚت انجزائزٚت انذًٚمزاطٛت ٔانشؼبٛت
جًٕٓرٚت انضٕداٌ
انجًٕٓرٚت انؼزالٛت
انًًهكت انؼزبٛت انضؼٕدٚت
انجًٕٓرٚت انؼزبٛت انضٕرٚت
انجًٕٓرٚت انؼزبٛت انًخحذة
انجًٕٓرٚت انؼزبٛت انًُٛٛت
دٔنت انكٕٚج
انجًٕٓرٚت انهبُاَٛت
انًًهكت انهٛبٛت
انًًهكت انًغزبٛت
رغبت يُٓا ف ٙحذػٛى انزٔابط االلخظادٚت ٔ ،حزطا يُٓا ػهٗ ححمٛك أْذاف احفالٛت ئَشاء
انشزكت انؼزبٛت نُالالث انبخزٔل انخٔ ٙافك ػهٓٛا انًجهش االلخظاد٘ بمزارِ رلى (  )234بجهضخّ
انًُؼمذة فٕٚ ٙو انثالثاء أٔل شؼباٌ صُت ْ 1383ـ انًٕافك  17دٚضًبز ( كإٌَ أٔل ) صُت
 1963و ف ٙدٔر اَؼمادِ انؼاد٘ انخاصغ بانماْزة .
لذ احفمج ػهٗ األحكاو اٜحٛت انخٔ ٙافك ػهٓٛا انًجهش االلخظاد٘ بمزارِ رلى ( )261ف ٙدٔر
اَؼمادِ انؼاد٘ انؼاشز بخارٚخ انثاَ ٙيٍ شؼباٌ صُت ْ 1384ـ انًٕافك انضادس يٍ دٚضًبز (
كإٌَ أٔل ) صُت  1964و .
ٚؼذل حكى انفمزة األٔنٗ يٍ انًادة (
انبخزٔل بحٛث ٚظبح َظٓا كاٜح: ٙ

انمادة ()1
 )5يٍ االحفالٛت انخاطت باَشاء انشزكت انؼزبٛت نُالالث

انًادة ( )5أػضاء انشزكت ْى :
( )1انذٔل األػضاء ف ٙانًجهش االلخظاد٘ انؼزب ٙأٔ ف ٙجايؼت انذٔل انؼزبٛت انخ ٙحٕدع
1964/12/17
ٔثائك حظذٚمٓا ػهٗ ْذِ االحفالٛت خالل صُخ ٍٛاػخبارا يٍ حارٚخ
ٔٚؼخبزٌٔ أػضاء يإصض. ٍٛ
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انمادة ()2
ٚظذق ػهٗ ْذا انبزٔحٕكٕل يٍ انذٔل انًٕلؼت ػه ّٛطبما نُظًٓا األصاصٛت ف ٙالزب ٔلج ٔحٕدع
ٔثائك انخظذٚك نذٖ األياَت انؼايت نجايؼت انذٔل انؼزبٛت انخ ٙحؼذ يحضزا باٚذاع ٔثٛمت حظذٚك
كم دٔنت ٔحبهغّ نهذٔل انًخؼالذة األخزٖ .
انمادة ()3
ٚؼخبز ْذا انبزٔحٕكٕل جزءا يخًًا نالحفالٛت ٔٚؼًم بّ بؼذ شٓز يٍ ئٚذاع ٔثائك حظذٚك ثالثت
أػضاء يإصض ٍٛال ٚمم يجًٕع حظض اكخخابٓى ػٍ  %25يٍ رأس انًال انًُظٕص ػه ّٛفٙ
انًادة ( )6يٍ االحفالٛت .
ٔحأٛٚذا نًا حمذو ٔلغ انًُذٔبٌٕ انًفٕضٌٕ انًبُٛت أصًاؤْى بؼذ ْذا انبزٔحٕكٕل َٛابت ػٍ
حكٕياحٓى ٔبأصًائٓا .
ػًم ْذا انبزٔحٕكٕل بًذُٚت انماْزة فٕٚ ٙو األحذ انثاَ ٙيٍ شؼباٌ صُت ْ 1684ـ انًٕافك
نهضادس يٍ دٚضًبز كإٌَ أٔل ) صُت  1964و يٍ أطم ٔاحذ بانهغت انؼزبٛت ٚحفظ باألياَت
انؼايت نجايؼت انذٔل انؼزبٛت ٔحضهى طٕرة يطابمت نألطم نكم دٔنت يٍ انذٔل انًٕلؼت ػه. ّٛ

ػٍ حكٕياث :
انًًهكت األردَٛت انٓاشًٛت
انجًٕٓرٚت انخَٕضٛت
انجًٕٓرٚت انجزائزٚت انذًٚمزاطٛت ٔانشؼبٛت
جًٕٓرٚت انضٕداٌ
انجًٕٓرٚت انؼزالٛت
انًًهكت انؼزبٛت انضؼٕدٚت
انجًٕٓرٚت انؼزبٛت انضٕرٚت
انجًٕٓرٚت انؼزبٛت انًخحذة
انجًٕٓرٚت انؼزبٛت انًُٛٛت
دٔنت انكٕٚج
انجًٕٓرٚت انهبُاَٛت
انًًهكت انهٛبٛت انًخحذة
انًًهكت انًغزبٛت
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بروتوكول
بتعديم بعض أحكام اتفاقيت إنشاء
انشركت انعربيت نناقالث انبترول
ـــــــــــــــ
أ-

ٔافك ػه ّٛانًجهش االلخظاد٘ بمزارِ رلى  234بخارٚخ  1963/12/17ف ٙدٔر اَؼمادِ
انؼاد٘ انخاصغ .

ب  -اندول انموقعت :

جـ -

د-

جًٕٓرٚت انؼزاق

بخارٚخ

1964/12/6

انًًهكت انؼزبٛت انضؼٕدٚـت

بخارٚخ

1964/12/6

جًٕٓرٚت يظـز انؼزبٛت

بخارٚخ

1964/12/6

انجًٕٓرٚت انؼزبٛت انضـٕرٚت

بخارٚخ

1964/12/6

اندول انمصدقت :
انجًٕٓرٚت انؼزبٛت انضـٕرٚت

بخارٚخ

1965/8/28

جًٕٓرٚت انؼزاق

بخارٚخ

1965/12/22

جًٕٓرٚت يظـز انؼزبٛت

بخارٚخ

1966/12/15

اننفــاذ :

 حطبٛما نهًادة ( )3يٍ ْذا انبزٔحٕكٕل ٚؼًم بٓذا انبزٔحٕكٕل بؼذ شٓز يٍ ئٚذاع ٔثائك حظذٚكثالثت أػضاء يإصض ٍٛال ٚمم يجًٕع حظض اكخخابٓى ػٍ  %25يٍ رأس انًال انًُظٕص
ػه ّٛيٍ انًادة ( )6يٍ االحفالٛت .
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