
 

  1/2 الصفحة 

 

 1قرار رقم 
AG-2015-RES-01 

املشررر التالييبررر علتامليئةررريتةفمرررةتشرعررررختصررردتال شررر ااتامللصصرررةتدرعرررراتليئ ررر تا  ررر  تاا ررر  ا   تالموضوووو   
ت‘‘(نش ختفضية)’’

(تراانررا)تكيغر يتيفت84تالررت ارهتر تيفتاجمليمئةت،(اإلن ة  )تاجل  ئيةتلةش طةتالراليةتلةم ظمةتالئ صةتاجلمئيةتإن ت
ت،2015تن فمرب/الث ينتتش عدت5تإىلت2تصدتالف ختيف

ةرررأنتركثررر تال  ررر ئملتفئ ليرررةتمل  فحرررةتاجل هرررة،تارت ررريم تاإلر ررر ا،تااجل هرررةتال ررريربعة،تاالف ررر  ،تتاقتناعوووا ان وووا
ااجل هررةتامل ظمررة،تتيمثررملتيفتتئ رر تالئ ئرررااتامليأتيررةتصرردتاجل هررةتار ااهترر ،تات ييررر  تادررا   تاا رر  ا   تاصصرر  رهت ت

تاجمل صنيتصدتررة ح متامل ي اةتة  ع ةتغريتصش اعة،تهبرفتح ص ن
يفتامل ئررةتف ررطتصرردتت5ات3رتيفتال رر  ااتا ةررريختإرتصرر تعرر اا تةررنيتصرر   تع تطتامتضررا تع تترنررلتمتوإذ تضووف  ووع ااعت ووار

 ررةتةيئ رر ت،تا صرر تالررؤكتعاكرررتاىل شررةتإىلتد ررنيتاليرر اتاليئرر انتالراليررةتامليئةاليرررف  اتال  رعررةتغررريتاملشرر اعةتيفتالئرر م
تا    تاا   ا   ،تارت يم تصدتةال تتئزعزتتا   تاملئة ص اتاا يحراثتر اااتصيرانيةتاق ن نيةتشرعرخ،ت

ةيصرررميمتاجمليمررريلتالررررايتااليزاصرررلتةيئ ررر تا  ررر  تاا ررر  ا   تعرررربتتئزعرررزتا طررر تال  ن نيرررةتالراليرررةتتوإذ تقووور  
اإلن ةر  تا رري رتتشرا  اتامليلصصرةتيفت ررؤاتاجملر  ،تكمار  رخااإلقةيميرةتاال ط يرة،تاإطراللتالئرعررتصرردتاملار  رااتاال

،تا  رر  تر رر  ا تال كرر راتةررنيتاملشرر كةتCamdenتا  رر  ،تاكررا ةتة  رر  ا تاملئ يررةتالئ مليررةتارتصرر  تجل رر ا
تاالشا  اتاإلقةيميةتاملم ثةةتهل ،ت

اجل   تامليرانيرةتالربتةرؤهل تاإلن ةر  تيفتال ر  ااتا ةرريختر ر  ا تا  ر  ،تاالرؤك،تتوإذ تضف  ع ااعت ار
حب رررمتطايئيرررلتاصررردتةرررال تص ظ صيرررلتالراليرررةتلة شررر ااتااليئررر صيمتاال  ررر ئملتامل حررررختالشررر مل،تعياررر رتص قئررر ته   رررلتصررردت

امليصرةةتة ليح ي ر اتالراليرةتتاإل   متةش ملتر   يتاحير كتيفت رؤاتامل رألةتعرربتت ر يملتاليار   تاعينتلةمئة صر ا
تالبتتشمملتارع اتقض ئيةتصيئر ختصدترشملتا   ا تا    ،

تص ر نتادرعررتا  ر  تتاير نتجمر  تيفتالررايتالئمملتتئزعز’’تامليئةيتةرAG-2013-RES-03 ة ل  ارتتوإذ تذك ر
تا طرر تت  ررييت را ررةتعررد،تالررؤكتا رريحرثجته شاررلتاجلمئيررةتالئ صررةتف عرريتةررربا تكةفيررلتةرر ش ا ت‘‘ادررا   تاش   رر 
تيفتاخت ذ ر تعيئرنيتالربتاخل  ااتةشأنتت  ي اتات رميتاالرايت)...(تال طينتالصئيرعدتعةىتح لي تال  ئمةتال  ن نية

ت،‘‘امل ي املتيفتامليرانت ؤا
تعةررىترعضرر  اتوتشوو رتف عرريتاخلررربا تاالي  رري اتالرربتر رررر  ،ترجنررزاتالررؤكتالئمررملتالي رررع تصرريلتتالحوو  وإذ
تال ي مة،تتإ   ص هتم

ربا تالئ صررملتاملئررينتاخلررف عرريترنشرر ةتانيرر ئتتاشيم عرر ات’’تاملئ رر نتتAG-2015-RAP-11تتالي  عرر تيفتنظوور  وقوو 
ا ررررريحراثتنشررررر ختشرعررررررختلألن ةررررر  تت ررررري رفتا  ررررر  تت-تادرررررا   تاش   ررررر تا  ررررر  تادرعررررررتص ررررر نيايررررر نتة

تجل ةتال ق ةةتعةىتحمف ظ اتاإلن ة  ،،تالؤكتعيضمدتار ي ي ش اتال   ئيةتلف عيتاخلربا تارركت‘‘اإلش اصية



ت1تق ارترقم  

AG-2015-RES-01  

 

  2/2 الصفحة 

 

 تقرر اا يلع 
 إش اصية؛تا    تاا   ا تليئ   تدرعراتا يحراثتنش ختشرعرختلألن ة  تخمصصة (1)
 ؛‘‘نش ختفضية’’ت ميةتال ش ختاجلرعرخت (2)
صرردتت  عرر تت1تإقرر ارتصشرر التا ح رر متال  ن نيررةتاخل  ررةتة ل شرر ختاجلرعرررختعةررىتال حرر تالرر ار تيفتاليررؤعيمل (3)

 اا يلراص  تهبرفتت فيؤتص حةةتجت عاية؛تتAG-2015-RAP-11اجلمئيةتالئ صةت
تصدتا ص نةتالئ صةتص تعةي:تتتطلب

ت2016تادرريلتذرر ذنتلة شرر ختاجلرعرررخ،تاإعرررا تص رر  خته ا ررف هت تالئ صررة،تاإشرر ا تت رررع ت قيرريتيفتعرر م (4)
 لةي  ليفتامل تاةتعةىتت  ع ت ؤاتا  اختاجلرعرختاادئ  تص ديلتالي فيؤ؛

ت رميتت  ع تص حةيتإىلت ارختاجلمئيةتالئ صةتامل اةةتةشأنتشراىتامل حةةتالييب عايرةتاإرف قرلتوررا ت صرينت (5)
صةمرر وتات رررع تلةي رر ليف،تاإذاتك نررجتامليزانيررةتامل   رراةتصيرر ف خ،تا رريحراثتال شرر ختاجلرعرررختاادررئ  ت
ص درريلتالي فيررؤتااةيا ر رر تلفرر خت رر ينيترالييررنيتصرردتقاررملتالاةرررانتا عضرر  تاال ي نرر اتالراليررةتاملل لررةت
طة تإ رار  ،تاذلكتهبرفتدرعرتف ئرهت ،تاصئ فةتصررىتصال صرةتا ح ر متال ر رعةتعةي ر ،تادر ارخت

تئرعالاتعةي  ؛ت  إ ة  تركت 
اي نرر اتالرر ار ختيفتنشرر ااتاإلن ةرر  تإنشرر  تصةررفتدةيررملتةشررأنتا رر  ا تا  رر  تصرردترشررملت رريلتكررملتال (6)

تص  ة ررةتةررال تصرردتاتئ صيمررلتار رر ئةلتامل حرررختيفتص رر نتااحرررختلي رر يملتال  رر  تإىلتنيرر ئتتاليحةيررمل
ترنته ردتالربتاحمليمةرةتاراشرلتالر اةطتاالصرالاتاارجت  ر اتال مر ذنتليحرعررتاملي ف ختالاي ن اتاص  رنة
 ق ائد؛تعةىتالئث رتإىلتتفضي

صي ةئررررررررةتالي  رررررررري اتاال ةارررررررر اتالرررررررربتت رررررررررصجتهبرررررررر تجل ررررررررةتال ق ةررررررررةتعةررررررررىتحمف ظرررررررر اتاإلن ةرررررررر  تيفت (7)
 .AG-2015-RAP-11صدتالي  ع تت2تاال ار ختيفتاليؤعيملت2015اا/رغ  ستت14

 يررريلتامل  تررر تامل كزعرررةتال ط يرررة،تيفتحررررا تق اني  ررر تال ط يرررةتااف ررر تلةمئ  ررررااتالراليرررةتال ررر رعة،تإىلتتتووو عو
تاملش ركةتيفتامل حةةتالييب عايةتصدترشملتدم نتشراىتال ش ختاجلرعرختامل  حةتان عيي  تافئ ليي  ؛

ةتالئ صرةتعةرىترفضرملتاملم ر ر اتصدت ييلتالاةرانتا عض  تاملش ركةتيفتامل حةةتالييب عايرةتإطراللتا ص نرتتطلب
تامليائةتلرع  ،تاإةرا تصالحظ هت تاص  ح هت ،تادرعرتالصئ ة اتالبتااش ي  تيفت ي لتامل حةةتالييب عاية؛

تصدتا ص نةتالئ صةتص تعةي:تتتطلب
 إطاللتاجلمئيةتالئ صةتعةىتالي رمتاحمل  تط ا تت فيؤتاملش التالييب عل؛ (8)
ات ييم ر ،تاقر ا ترك تتئررعالاتدر ارعةتعةرىتا ح ر متال  ن نيرةتة ر ري   تةئرتت فيؤتامل حةةتالييب عايرةت (9)

 إىلتاخلربااتالبتت  نج؛
عرر اتا ح رر متال  ن نيررةتال   ئيررةتاخل  ررةتة ل شرر ختاجلرعرررختعةررىت ارختاجلمئيررةتالئ صررة،تةئرررتا رري م  ت (10)

تص رررألةتحي رررمتالرررؤكتلألن ةررر  تال ررر ن ينتامل حةرررةتالييب عايرررة،تطةاررر تمل اف ي ررر تعةي ررر تاإ راش ررر تيفتاإلطررر ر
 امل ظمة.تق  ااتعربتاملئة ص اتصئ صةة

 اعُتم 


