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اعم '&%بنلف
,

 لغشلا ملاع 
   Renault ةعومجم نمض

  "ةPنهملا ةاPحلا روطت نأشK' Lلاعلا راطإلا قافتال قحلم" 
 ،2019 زويلوي 9 خــــXراتب مSTملا

&oظومل دعlُ نع لمعلا طوij ددحf يذلاو
   Renault ةعومجم '

 
 ةPس�رفلا ةPباقنلا تاداحتالاو IndustriALL Global Union و Renault ةعومجم تذختا ،2019 زويلوي 9 خــــXراتب 
اقافتا Renault ةعومجم ةنجل نمض ةلثمملا تاlاقنلا وأ ىرخألا ةPباقنلا تاداحتالاو

,
 '&%بنلف" 'Kلاعلا راطإلاl اًصاخ ,ادfدج 

اعم
,

 ." Renaultةعومجم نمض لغشلا ملاع 
 
افرط Renault ةعومجم لامعأ سلجم دعf يذلا ،قافتالا اذه 

,
&� عضf ،هPف 

&� لعفلاl تأدl '�%لا تا�Sيغتلا را�تعالا '
 ملاع '

 :رواحم ةسمخ لالخ نم ةعومجملا نمض لغشلا
 

 ،لغشلا ملاع روطت لوح راوح -
&�واعت ةرادإ ماظن -

'، 
 ،جامدإلل رمتسم ما&�Sلا  -
 ،ةاPحلا تاقوأ &��ب قيفوتلا  -
 .لمعلا راطإ فPيكت  -

 
 lذنم ،قافتالا اذه عيقوت نم رهشأ ةتس دع lادfثأ ،2020 ةنس ة

ّ
 §عو ،ماع ل¨شL لغشلا ملاع §ع 19-دPفوك ةمزأ تر

&� ةلثمتم »وأ بقاوع عم ،صاخ ل¨شRenault L ةعومجم
 اهيفظوم عيمج لمع طوij فPيكت »إ ةجاحلاو ماع 'ّ¬ص رجح '

Lكتلا اذه نا®و .ةعPقم فPاد, lكلذكو نهملا دويق lلا°jXلحملا تاعPة، lنع لمعلل ممعملا مادختسالا نم ,اءد lُفئاظولل دع 
&� اهتطش�أ ةلصاوم اهنكمf ال '�%لا فئاظولل ةPئزجلا ةلاط�لا �Sبادت »إ ،كلذ اهنكمf '�%لا

 .دعl نع اهتسرامم وأ عقوملا '
 
 �&

 نإف ،دعl نع لمعلل اهيفظومو Renault ةعومجملو ك�Sشملاو ظوحلملا مامتهالاو ةPحصلا ةمزألا ەذه رارمتسا ةهجاوم '
&� نوبغري اونا® 2019 زويلوي 9 قافتا §ع &��عقوملا

&� لعفلاl اهيلع صوصنملا مPقلاو ئدا�ملا زX«عت '
 2019 ويلوي 9 قافتا '

 :قحلملا اذه لالخ نم Renault ةعومجم نمض دعlُ نع لمعلا ذPفنت اهبجومl نكمf '�%لا طوjلا دfدحتو
 

 ،حاجنلا طوij ءافP°سا  .1
&� ةكراشملا .2

 ،قرفلل دعlُ نع لمعلا ءانب '
 ،ةدfدجلا لمعلا قرط مPظنت .3
 ،ةPنهملا ةلادعلا نامض .4
 .ةPساسأ ةعفار '§حملا 'Áامتجالا راوحلا لعج .5

 
 حاجنلا طو,+ ءاف'&سا1. 

 
 لالخ نم ،دfدج Ãع »إ لما® ماودÂو اXًروضح لمعلا نم لاقتنالا حاجن قيقحت :,ادfدج اfًدحت اPًلاح لغشلا ملاع هجاوي 
 .دعlُ نع لمعلاو اXًروضح لمعلا &��ب عمجلا
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&�و 
 اذه ذPفنت طوij §ع اPًلحم ءارجألا اولثمم وأÄو ةPلPثمتلا تاlاقنلاو ةرادإلا ولثمم قفتي نأ يرو&Ãلا نم ،قاPسلا اذه '

 .لاقتنالا
 

 نكمم ددع A@?أل دعُ; نع لمعلا حتف1.1 
 
fفنت نكمPظوم ةطش�أ عيمج ذo&

 ضغl ،دعlُ نع تالاصتالاو تامولعملا تاPنقت نومدختسÅ نيذلا Renault ةعومجم '
 .ةنهملا نع رظنلا
 
 .ةPعوضوم �Sياعم ساسأ §ع اهدfدحت متÊسف ،دعlُ نع اهذPفنت نكمf ال ةطش�ألا نأ تÈث اذÇو
 
&oظومل غالl عÍضوم نوكتسو يونس ساسأ §ع دعlُ نع اهذPفنت نكمf ال '�%لا ةطش�ألا ةحئال ثfدحت متÊسو 

 قفارملا '
 .رمألا مزل اذإ ةPنعملا
 
اقفو ةPلحملا فPظوتلا طوij دfدحت متÊسو 

,
 .ةPلحملا &��ناوقلل 

 
LM NOوطلا كاH@شالا 2.1

M دعُ; نع لمعلا 
 
fوضع ل® عم نوريدملا شقاني نأ بج �&

 اذه ءارجإ نكمf الو ،همدع وأ دعlُ نع لمعلا »إ مامضنالل مهدادعتسا مهقÑXف '
 .'Áوطت ساسأ §ع ّالإ كا�Sشالا
 

 دعُ; نع لمعلا ةسرامم ناSم را'تخا3.1 
 
fفنت نكمPنع لمعلا ذ lُملا نم امإ دعS&&فظوملا بساني ام بسح رخآ نا¨م يأ نم وأ داتعملا ل، lام �&

 تاءاضفلا نم كلذ '
&� ,ادوجوم نوكf نأ لضفXو ،لمعلا ةiXو ةPصوصخلا دعاوقل لاثتمالا ةاعارم عم ،ةكjلا جراخ ةPنواعتلا

' lفلا دلÑيذلا ع 
 .فظوملا هPلإ بدتنا
 
&� نوبغري نيذلا نوفظوملا نكمتÊسو 

&� كلذl ماPقلا نم رخآ دلl نم دعlُ نع لمعلا '
اق�سم ةددحم ة�Sفلو فورظ لظ '

,
 lدع 

 ىودج نم ققحتلل ةÈjXلا دراوملا تارادإ غالlإ يرو&Ãلا نم نوكPس ،رهش نع دX«ت ة�Sف دعÂو .ijا�ملا مهريدم عم ةشقانملا
 .ةPعامتجالا ةfامحلاو بئا&Ãلا ةمظنأl قلعتي امPف صوصخلاÂو ،ءارجإلا اذه
 
اضfأ نونكمتÊس :�Sيغت نود دودحلل نÑXباعلا &��فظوملا فورظ لظتو

,
 لمعلا طوij لfدعت »إ ةجاحلا نود دعlُ نع لمعلا نم 

 .لعفلاl اهيلع قفتملا
 
اق�سم نوفظوملا دÕأتXو 

,
 دPجلا لا�قتسالا ةدوج ،صوصخلاÂو ،دعlُ نع مهلمع نامضل فورظلا نسحأ §ع مهرفوت نم 

&� ةك�شلل
&×رع عاطقنا يأ نع ةPلوؤسملا &��فظوملا لPمحت نكمf ال ،كلذ عمو .لمعلل اهوراتخا '�%لا نÕامألا '

 .ةك�شلل '
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 ة'فاY دراوم Xع رفوتلا .4.1
 
&� ك�SشÅ فظوم لØل نوكf نأ Renault ةعومجم نمضت

 لمعf نا® ول ام® هماهم ءادأl هل حمسÙ تادعم دعlُ نع لمعلا '
 .اXًروضح
 
 &�Sهجتب &��فظوملل حمسÛس امم ،لدl عفد §ع ءارجألا اولثممو ةرادإلا ءاضعأ قفتÊس ،ةPلحملا &��ناوقلاو دويقلا §ع ,ادامتعاو
 .ةPفاضإ فPلا¨ت ةPطغت وأÄو مهتادعم لام¨تسا وأÄو مهسفنأ
 
 »إ لوصولاو ،دعlُ نع لاصتالا( ةPنقت طوغض نود مهماهم ذPفنت مهنكمf &��فظوملا نأ نامضل صاخ مامتها ءالfإ متي ام®
 .)خلإ ،نهملا تاقPبطتو تن�Sنإلا STع قئاثولا
 
&� لضفأ م¨حتب حمسÙ '�%لا نÍXكتلا تاءارجإ »إ مظتنم ل¨شL &��فظوملا ەا�°نا هPجوت متXو 

 .ةرفوتملا ةفلتخملا تاودألا '
 

 ةصاخلا لمعلا تاعاس ف'يكت ة'ناSمإ5.1 
 
fنيذلا &��فظوملل نكم fنع نولمع lُلع صوصنم وه ام® ،دعPه lلعفلا �&

 نم ةدافتسالا ،2019 ةنسل 'Kلاعلا راطإلا قافتا '
&� لمعلا تاعاس تا�Êترت

 ءاضعأ وأÄو لافطألا معدو ،نÑXخآلا ةiألا دارفأ عم لمعلا ءاضف ةكراشم( ةنيعم ةلاح دوجو ةلاح '
 .قÑXفلا ةاPحl را&ßإلا نودو ،ijا�ملا مهريدم عم قافتالاl ،)ةشهلا ةiألا وأÄو نسلا را�ك نم ةiألا
 
 .صوصخلا هجو §ع صخش ل® رفاوت ما�Sحا لجأ نم قÑXفلا ءاضعأ &��ب ەذه ةلودجلا تا�Êترت ةكراشم متتو 
 

 ةصاخلاو ة'نهملا ةا'حلا fgOب قيفوتلا6.1 
 

 ةاPحلاو ةPنهملا ةاPحلا &��ب لصافلا طخلا حبصf نأ نكمf ،مهلزانم نم ,ادfدحت ÕSâأ ل¨شáو ،دعlُ نع نوفظوملا لمعf امدنع
 .اًدج ,ا�Sغص ةصاخلا
 
&� &��فظوملل ةمدقملا دعlُ نع لمعلا تاءارجإ رمتسÙ نأ بجXو 

 ءبعl دPقتلاو ةPنوناقلا لمعلا تاعاسل لاثتمالاl حامسلا '
 .مهنم دحاو لØل لوقعم لمع
 
 لمعلا تاقوأ ما�Sحا نامضو ما�Sحا نع ةك�Sشم ةPلوؤسم ماع ل¨شL &��فظوملا عيمجو قÑXفلا ءاضعأو نوريدملا لمحتXو 
 .ةحارلاو
 
&�اضإ نÍXكت §ع لوصحلا ةصرفl نوفظوملاو نوريدملا عتمتXو 

 .طرفملا لاصتالل ةÑXيذحت تامالع يأ فاش°Õال '
 
&� مهــÑXيدم عم مهفواخم ةكراشمل نووعدم نوفظوملاو 

 وأÄو مهتحص §ع رطخلا وأÄو قاهرإلا وأÄو ةلزعلاl اورعش لاح '
 دعl اهنولمعPس '�%لا لمعلا تاعاسL نijXا�ملا مهــÑXيدم غالålب نوفظوملا موقf ،ةPلحملا تاعjX°لل ًالاثتماو .'äفنلا مهنزاوت
 .مهلمع تقول ةداتعملا ةدملا
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&� ،نÑXيدملا عم كا�Sشالاl ،ةPحصلا تامدخلا رمتس°سو 
 تالمحلا لالخ نم امPس ال ،مهتمالسو &��فظوملا ةحص نامض '

 عم تالlاقملا ءانثأ دعlُ نع لمعلل ةPمويلا ةسرامملا ةجلاعم لالخ نم دfدحتلاÂو ةPنهملا رطاخملا نم ةfاقولاو ةPمالعإلا
 .ةPحصلا تامدخلا
 
&�و 

&� 2019 زويلوي 9 خــــXراتب مهما&�Sلا §ع ةعقوملا فارطألاو Renault ةعومجم دكؤت ،�Sخألا '
 لاصتالاl قلعتملا رطشلا '

&� قحلا نوددجf ،صوصخلا هجو §ع :لاصتالا لصفو
 مهلمع تاقوأ جراخ لاصتالا مدع وأ لاصتالا فظوم ل® راPتخا '

 ةسراممل اهب لومعملا ةPنمزلا تا&�Sحلا نمض مادختسالا §ع مهتالاصتا Ãتقت نأ بجf ثPحl ،مهتلطع تا�Sف ءانثأو ةداتعملا
&�و�æSلإلا دSTXلا لئاسر §ع درلاl &��مزلم اوسÛل ،اهسفن تا�Sفلا ەذه لالخو .ةPنهملا مهتمهم

 ،اهنوقلتي '�%لا ةPفتاهلا تاملا¨ملاو '
&�و�æSلإلا دSTXلا لئاسر لاسرإ §ع نوصرحf ،مهرودÂو ،تنا® امهم

 تالاحلا §ع طقف Ãتقf ل¨شL تاملا¨ملا ءارجÇو '
 .ءانÂ«لا وأÄو ءارجألا ةمالس §ع �Sثأت اهيدل نوكf '�%لا تالاحلا امPس ال ،ةPئانث°سالا ةلجعتسملا
 

 دعُ; نع لمعلا جمدو مهف7.1 
 
&� دعlُ نع هلمع ءادأ نم فظوم ل® نكمتي نأ Renault ةعومجم نمضت 

 لالخ نم امPس الو ،ةنكمملا فورظلا لضفأ لظ '
   :ەذه ةدfدجلا لمعلا ةقÑXط نع ةجتانلا ةPعامجلاو ةfدرفلاو ةPمPظنتلا تا�Sيغتلا عم فPكتلا §ع هتدعاسم

 ،حيحص فقوم دامتعاو ،صاخلا يداملا ءاضفلا فPيكت ،لاثملا لçPس §ع( ةدPجلا تاسرامملل ÕSâأ وأ لPلد �Sفوت -
&�د�لا طاشèلاو ،ةحارلا تاقوأو ،لمعلا تاعاس مPظنتو

�éاذغ ماظن §ع ظافحلاو ،'
 ةPبطلا تامدخلا عم )خلإ ،'¬ص '

 ،ةئÊبلاو ةمالسلاو ةحصلا تامدخو
 

-  lلاèيدملل ة�سÑXظنت ،نPكت مÍXس §ع :ددحم نçPدحتو ،ةقثب ةرادإلا ،لاثملا لfلوألا دÍXفتلاو ،تاÍXكمتلاو ،ض��&، 
اضfأ نكمXو .خلإ ،اهبقاوعو ة�Êصعلا فقاوملا دfدحتو ،دعlُ نع فادهألا ة�قارمو ،ةPلالقتسالا ءاطعÇو

,
 شاروأ مPظنت 

 ،ةXرادإلا مهتاسرامم ةشقانمل نÑXيدملا &��ب ةPنواعت لمع
 

- lلاèظنت ،&��فظوملل ة�سPكت مÍXس §ع :فدهتسم نçPيكت ،لاثملا لPحلا &��ب نزاوتلا نامضو ،مهتقو ةرادإ فPةا 
 .خلإ ،ةPند�لا مهتقاPل §ع ظافحلاو ،ة�سانملا تاودألا ناقتÇو ،مهلمع زكرم مPظنتو ،ةصاخلاو ةPنهملا

 
-  lلاèال نيذلا &��فظوملل ة�س fنع نولمع lُلو دعæن fرارمتسالا مهيلع بج �&

 ،دعlُ نع نولمعf صاخشأ عم لمعلا '
 .ةPنواعتلاو ةPمقرلا تاودألا مادختسا §ع نÍXكتلا »إ لوصولا لPهسÙ متي
 

 '§ثمم وأÄو ةPلPثمتلا تاlاقنلاو ةرادإلا '§ثمم &��ب ةطPسولا مPيقتلا لحارم ةكراشم عم ،ةÑXçPجت لحارم دfدحت نكمXو 
 .&��فظوملا
 
fنأ نكم Ùراقتلا ەذه دن°سXةتقؤملا ر lئاصقتسا تاسارد »إ صوصخلاPدحتل &��فظوملل ةصصخم ةfتحا دPمهتاجا 
 .لضفأ ل¨شL مههجاوت '�%لا تاÍÂعصلاو
 
 نع لمعلل دPجلا ناقتإلل ةدعاسملا تاودأ »إ &��فظوملا عيمج لوصو ةPنا¨مإ Renault ةعومجم نمضت ،كلذ »إ ةفاضإ 
lُدع Lنأو ةلوهس fارد §ع اونوكfة lخلا يوذ صاخشألاSTو ةÄلا تارادإلا وأ%�' fاهب لاصتالا مهنكم �&

 ءاوس ،ةÍÂعص دوجو ةلاح '
 .كلذ �Sغ وأ ةPنقت تنا®
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 8.1oلواقملاو نيدوزملا عم لمعلا ل'هسfgO لا نمuنطا 
 

&� تاS�Xشملا مسق موقPس
&�و�æSلإلا عقوملا لالخ نم ،نطا�لا نم &��لواقملاو ةعومجملا يدوزم غالålب Renault ةعومجم '

' 
 .قحلملا اذه ىوتحمl ،مهل صصخملا
 
 ةمءاومل قرطلا لضفأو ةدfدجلا مهلمع بPلاسأ نطا�لا نم &��لواقملاو نيدوزملاij lا�م لاصتا §ع 'ì '�%لا قرفلا شقان°س 

 .ةPلاحلا تامدخلاو تا�لطلا عم ةدfدجلا بPلاسألا ەذه
 

NO ةكراشملا2. 
M قرفلل دعُ; نع لمعلا راطإ ءانب 

 
&� دعlُ نع قرفلا لمعت امدنع ةPسÛئرلا تاfدحتلا ىدحإ لثمتت 

 ،قÑXفلا ءاضعأ &��ب كسامتلاو طlا�Sلا §ع ظافحلا §ع ةردقلا '
 .ةPناث ةPحان نم ،ىرخألا قرفلا عم بولطملا نواعتلاو ،ةPحان نم
 
&� ةلعافلا تاهجلا &��ب تاقالعلا ةعPبطو راطإ دfدحت دعí&، fم تقو يأ نم ÕSâأو

 قيفوتلاو ةقثب ةرادإلل حاجن لماع ةكjلا '
&� ةاPحلا ةدوجو '&%هملا رÍXطتلاو دعlُ نع لمعلاو ءادألا &��ب

  .لمعلا '
 
&�و 

 عم نوددحXو نوشقاني مهنأ نم نودÕأتي ،صوصخلاí&: lم تقو يأ نم ةPمهأ ÕSâأ نÑXيدملا رود حبصأ ،قاPسلا اذه '
 :,ادfدحت ÕSâأ ل¨شáو ،قÑXفلا نمض لمعلا فPيكت مهقرف ءاضعأ
 

��اذلا م¨حلا تاÍXتسمو تاPلوؤسملا دfدحتو ،ةPعامجلاو ةfدرفلا ماهملا عــــXزوت  -
 ،اهب ةط�ترملا '

 
 .ةPعامجلاو ةfدرفلا لمعلا تاقوأ مPظنت  -

&� لمعلا ةPنا¨مإ مfدقت متÊس ،ةلزعلا راثآ بنجت لجأ نم 
&� وأ جاوزأ '

انكمم كلذ نا® امل® ،قÑXف '
,

 ،اXًرو&ß وأÄو 
 .&��فظوملل

 
&� اهعضوو ،مظتنم ساسأ §ع قÑXفلا تاعامتجا مPظنت -

 .دعlُ نع وأÄو اXًروضح ،لمعلا مÍXقت '
 

 قيقحت مPيقتل امPس الو ،دعlُ نع وأÄو اXًروضح ،قÑXفلا ءاضعأ نم وضع ل® عم ةمظتنم ةfدرف تاعامتجا دقع -
 ،لمعلا مPظنتل ةمزاللا تالfدعتلاو اهتهجاوم تمت '�%لا تاÍÂعصلاو فادهألا

 
 ،قÑXفلا نمض تامولعملا ةكراشم قرط  -

 
 ،لضفأ ل¨شL دعlُ نع لاصتالا تاودأ وأ نواعتلا ناقتإل ةPصخشلا ةعlاتملا وأÄو ةXرو&Ãلا نÍXكتلا تاءارجإ -

 
 .دعlُ نع وأÄو اXًروضح ،ءاقل تاظحل دوجو نامض لالخ نم امPس ال ،ةPعامتجالا طlاورلا §ع ظافحلا  -

  



 

6 
 

 ةد|دجلا لمعلا قرط م'ظنت3. 
 

 ةاPحلا مPظنت §ع ةمPخو بقاوع هل نوكPس Renault ةعومجم نمض دعlُ نع لمعلا مPمعت نأ ةعقوملا فارطألا ظحالت
 .اهيفظومل ةPلمعلا
 
اصرحو 

,
 ردصم 'ìو ،ةمظنم لمع ةئÊب §ع ظافحللو ،اPًصخش مأ اPًنهم ناïأ ءاوس ،لضفأ ل¨شL تقولا ةرادإ لPهسÙ §ع اهنم 

 :'§f ام §ع تقفتا دقف ،اهيفظومل ةصاخلاو ةPنهملا ةاPحلا &��ب نزاوت
 

&� رّدقم ،دعlُ نع لمعلاl ما&�Sلالا نم &�دأ دح -
&� &��موي '

 ل¨شL قرفلا مPظنت طPطختل &�دألا دحلا وهو ،عÍبسألا '
 ؛ةثلاثلا تاقفنلا صPلقت زX«عتو لضفأ

 
 &�دألا دحلا وهو ،يرهشلا لمعلا تقو نم %20 '»اوحl ردقf ،اXًروضح لمعلا »إ ةدوعلا لدعم نم &�دأ دح -

 .ةكjلا عمو نÑXخآلا قÑXفلا ءاضعأ عم طlاورلا §ع ظافحلل
 

 ة'نهملا ةاواسملا نامض4. 
 

&� ةعقوملا فارطألا ت�غر دقف ،دfدج لمع راPعم حبصأو ممعم دعlُ نع لمعلا نأل ,ارظن 
 نوكت نأ بجf '�%لا فورظلا دfدحت '

اضfأ اهبجومl ەذه ةدfدجلا لمعلا ةقÑXط
,

 .ًالماش اPًمPظنت ,اراPخ 
 

 ساSعنالا ة'ل;اق1.4 
 
 ساسأ §ع متي دعlُ نع لمعلا دامتعا نإف ،دعlُ نع مهلمع ءادأل ةPلاثملا فورظلا نم &��فظوملا عيمج ةدافتسا مدعل اًرظن
 .'Áوطت
 
fعص نوهجاوي نيذلا &��فظوملل نكمÍÂتا �&

&� لمعلا »إ ةدوعلا بÑXجتلا ةلحرم صوصخلاí&: lم دعlُ نع لمعلا '
 .عقوملا '

اضfأ قÑXفلا ءاضعأو نوريدملا قفاوي دق ،قÑXفلا لمع لودج §ع ,ادامتعا
,

 ة�Sفل دعlُ نعو يروضحلا لمعلا تاقوأ �Sيغت §ع 
 .ةنيعم
 
 نع لمعلاl ما&�Sلالا ةدمل &�دألا دحلا §ع ،رمألا مزل اذإ ،ءارجألا اولثمم وأÄو ةPلPثمتلا تاlاقنلاو ةرادإلا ولثمم قفاويس ،اPًلحم 
lُف §ع كلذكو ،دعSو لوخدلا نم نكمتلا ل�ق راعشإلا تا�Äنع لمعلا ماظن نم جورخلا وأ lُدع.   
 
&� ،كلذ عمو

 ماPقلل ةPلصألا مهعقاوم »إ ةدوعلا §ع دعlُ نع نولمعf نيذلا &��فظوملا را�جإ نكمf ال ،ةPئانث°سا فورظ '
lةداتعملا مهتطش�أ. 
 

 ة'عانصلا تاعاطقلا وفظوم2.4 
 

&� نوفظوملا
&� كلذl نوموقf دعlُ نع لمعلا نم ةدافتسالا مهنكمf نيذلا ةPعانصلا تاعاطقلا '

 &��فظوملا لثم فورظلا سفن '
&� نÑXخآلا

   .اهيلإ نوبدتèي '�%لا عورفلا '
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&� 'Kقرلا لوحتلا عــــX°ل ,ارظن

 وأÄو لماØلاl اهذPفنت نكمf '�%لا ةPعانصلا فئاظولا ةمئاق ثfدحت متي ،ةPعانصلا تاعاطقلا '
&oظوم غالÇlو يونس ساسأ §ع دعlُ نع اPًئزج

 .اهب ةPنعملا عقاوملا '
 
 fفظوملل نكم��& �&

 هl حمسÅ ام® مهلوادج لfدعت نم ةدافتسالا ،دعlُ نع لمعلا نوعPطتسÅ ال نيذلا ،ةPعانصلا تاعاطقلا '
&� مهنÊيعت لالخ نم امPس الو ،2019 زويلوي قافتا

 ،ةiألا معد( ةPصخش با�سأل كلذل مهسامتلا ةاعارم عم ،قÑXفلا سفن '
 .)خلإ ،صاخشألا ةدعاسم وأ
 
&� لمعلا فورظ &��سحتل Kaizen شاروأ لضفُتو 

&� �Sكفتلا ةداعÇو ،عقوملا '
 .فئاظولا ضعl ةÍÂعص لPلقتو قÑXفلا مPظنت '

 
 ددجلا fgOمداقلل ةصاخ ة|انع3.4 

 
&� دfدجلا دفاولا معد ةPفPك دعت

 دعlُ نع قÑXفلا سفن ءاضعأ عيمج لمعf امدنع &íم تقو يأ نم ÕSâأ اXًرو&ß ,ارمأ قÑXفلا '
�&
 .لاوحألا بلاغ '
 
اتقو نوريدملا نمضPسو 

,
 �Sفوت نونمضPسو ،دعlُ نع وأÄو اXًروضح لوأ لاصتا ءاش�إل مهئالمز »إ دfدجلا قÑXفلا وضع مfدقتل 

اتقو
,

&� وضع ل® عم ،نا¨مإلا ردق اXًروضح ةشقانملل 
 روعشلاl ددجلا &��مداقلل حامسلاو ضع�لا مهضعl §ع فرعتلل قÑXفلا '

lفلا نم ءزج مهنأÑXق �&
 .نكمم تقو عiأ '

 
 عيمجلل ةق;اطتم لئاسو4.4 

 
 Ùسô ةعومجم Renault ل ةدهاجS�&وXفظوملا د��& lواس°م ةلماعمXح نم ةPفوت ثS� نقتلا دراوملاPس ال ،ةPلاعفلا لالخ امPتا 
 .اPًمازلإ دعlُ نع لمعلا لعجت '�%لا ةصاخلا

 
&� لمعلا ةئÊب §ع ظافحلل صاخ مامتها ءالfإ متXو 

&� ەذPفنت بجf يذلا دعlُ نع لمعلاو اXًروضح لمعلاو ،لمعلا زÕارم '
 لظ '

 .ةقاعإلا يوذ &��فظوملاl قلعتي امPف ،صوصخلاÂو ،ة�سانم ةPنالمع فورظ
 

 ة'نهملا ة'منتلا 5.4
 

 قلعتي امPف امPس ال ،ةfدرفلا قوقحلا سفن نم Renault ةعومجم وفظوم دPفتسÅ ،اXًروضح وأÄو دعlُ نع نولمعf اونا® ًءاوس
lكتلاÍXمنتو ،نPظولاو ،تاراهملا ةPنهملا ةفPاقملاو ،ةlيدم عم ةمظتنملا تالÑXطتو مهــÍXروجألا ر. 

 
 ة'عامتجالا تامولعملا �إ لوصولا 6.4

 
 Ùةعومجم رهس Renault نأ §ع fب نوكåفظوم ل® نا¨م fنع لمع lُرارمتسالا دع �&

 ةقلعتملا تامولعملا »إ لوصولا '
lازملاfعامتجالا اPفاقثلا ةطش�ألاو ةPلاو ةÑXضاPلا ة%�' fًةداع اهيلإ لوصولا هنكم. 
 

 ة'باقنلا ةع'بطلا تاذ تامولعملا �إ لوصولا 7.4
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 وأÄو ةروكذملا تاlاقنلل نكمf اهبجومl '�%لا قئارطلا §ع ءارجألا اولثمم وأÄو ةPلPثمتلا تاlاقنلاو ةرادإلا ولثمم قفاويس ،اPًلحم
اقفو &��فظوملا عم لعافتلا ةلصاوم &��فظوملا '§ثمم

,
&� ةPلحملا تاعjX°لاو ةPصخشلا تاناPبلا ةfامح دعاوقل 

 لمعلا قاPس '
 .ممعملا دعlُ نع
 
 .ةحشرملا تامظنملا عيمجل دعlُ نع ةPباختنالا تالمحلا قئارط ةPنهم تاعا�Sقا مPظنتل مهافتلا تالوكوتورب ددحتسو 
 

 ةصاخلا ةا'حلا ماH@حا 8.4
 
Ùةعومجم رهس Renault حا §عSةقلعتملا قوقحلا ما� lامحfصوصخ ةPو ،اهيفظوم ةáأ ل¨شÕSâ دحتfروصلا قوقح ،,اد 
&� ضا�Sعالاو حيحصتلاو لوصولا قوقح كلذكو مهب ةصاخلا

 .لمتحملا لPجس°لا ةلاح '
 
&� اهيفظوم قحRenault l ةعومجم ف�Sعت '»اتلاÂو 

 دنع 'T¬هنم ل¨شL )بÍXلا ا�Sما®( بوساحلا ا�Sما® مادختسا مدع '
&� ةكراشملا

اق�سم مهغالÇlو دعlُ نع تاعامتجا '
,

 lيأ نم ضرغلا ÙجسPتاعامتجالا ەذه ءانثأ اهؤارجإ متي تال. 
 
 .'&%هملا لا ما�Sحاو ئدا�ملا ەذهل بسانملا ما�Sحالا نامضل ةPعامج ةPلوؤسمو 'Áامج ٍدحت اذهو
 

 صاخشألا ماH@حا 9.4
 
اPشامت 

,
��الخألا قاثيملاو 2019 و 2013 '�%نسل ةPملاعلا ةXراطإلا تاPقافتالا عم 

 Renault ةعومجم لصاوت ،ةعومجملل '
&� دارفألل ةPساسألا ةPعامتجالا قوقحلا ةfامح عضو

 .اهمPق ةمدقم '
 
&� فنعلا لا¨شأ نم ل¨ش يأ نم ةعقوملا فارطألا لصن°ت ،,ادfدحت ÕSâأ ل¨شáو 

 اهيفظوم دض &�Sيمتلا وأ ةقfاضملا وأ لمعلا '
 .)190 مقر ةPلودلا لمعلا ةمظنم ةPقافتا(
 
 شرحتلا وأ فنعلا امPس الو ،دعlُ نع لمعلا تالاحl قلعتي امPف ةقئال �Sغ تا®ولسو تافÃت ظحالf فظوم يأل نكمf اذكهو
&� &�Sيمتلا وأ

&� لعفلاl هPلع صوصنملا وحنلا §ع ةمات ةfامحو ةLX '&%هملا هPبèتلا ماظن »إ ءوجللا ،لمعلا '
 راطإلا قافتا راطإ '

 .2019 ةنسل
 

 ة'ساسأ ةعفار XMحملا LMامتجالا راوحلا لعج5. 
 

 دعُ; نع لمعلل ماعلا مادختسالا نم ملعتلا1.5 
 
 ءانثأ دعlُ نع لمعلل فثكملا مادختسالا نم اPًلحم ءارجألا اولثمم وأÄو ةPلPثمتلا تاlاقنلاو ةرادإلا ولثمم ملعتي نأ يرو&Ãلا نم
 :صحف لالخ نم 19-دPفوك ةحئاجl ةط�ترملا ةPحصلا ةمزألا
 

 ،ةPنا¨مزلا ەداعlأl لمعلا مPظنت -
 ،نهملا ضعl ةسرامم روطت -



 

9 
 

 ،قرفلا نمض لمعلا ةقÑXط  -
 ،&��فظوملاو نÑXيدملا نم لعفلا دودر -
 ،ةPصخشلا ةاPحلاو ةPنهملا ةاPحلا &��ب نزاوتلا -
   .لمعلا فورظ روطت -

 
 ة'لحم تاقافتا ماربإ2.5 

 
 دXوزتو ،ممعملا دعlُ نع لمعلا مPظنتو ،ةددحم تاقافتا نأشL اPًلحم ضوافتلاl حمس°س '�%لا 'ì ةPلوألا تالدا�تلا ەذه 
&� ةاPحلا ةPعونو ءادألا &��ب عمجلل ةعقوتملا فورظلاl &��ينعملا &��فظوملا

 .لمعلا '
 
&� مهئارآ §ع لوصحلا لجأ نم &��ينعملا &��فظوملا عيمج &��ب تاعالطتسا ءارجإ نكمXو 

&� مهتاSTخ '
 عمجو ،دعlُ نع لمعلا '

&� وأ تاضوافملا ءدl ل�ق امإ تاعالطتسالا ەذه ءارجإ نكمXو .اذه لمعلا مPظن°ب قلعتت دويق يأ دfدحتو مهتاعقوت
 ةfاهن '

 .ذPفنتلا ءانثأ وأ بÑXجتلا ةلحرم
 
 م¨حت '�%لا دعاوقلا وأÄو قيثاوملا §ع قافتالا ،اه�Sغ وأ ةPباقن تنا® ءاوس ،&��فظوملل لPثمت اهيدل سÛل '�%لا نادل�لل نكمXو 

ijنع لمعلا طو lُدع. 
 

 اً'لحم قحلملا ذ'فنت عب&ت3.5 
 
 ءاSTخلاو ةرادإلا '§ثمم &��ب ةPلحملا تاقافتالا وأÄو 2019 ةنسل 'Kلاعلا راطإلا قافتا ذPفنتل ةPلحملا ة�قارملا ناجل عمجت 
&� امPس ال ،&��يلحملا

&� &��يلحملا ءاضعألاو ةPلحملا تاPقافتالا §ع &��عقوملاو ،ةحصلا لاجم '
   .ةPملاعلا ةعومجملا ةنجل '

&� زرحملا مدقتلا عب°ت نكمملا نم لعجت 'ùف
 ةذختملا تاءارجإلا فلتخمو ةلجسملا تاÍÂعصلاو ،دعlُ نع لمعلاl ما&�Sلالا '

 .مدقتلا ةPكPمانيد §ع ظافحلل اهذاختا &��عتي '�%لا وأÄو
 

 اً'لود قحلملا ذ'فنت عب&ت4.5 
 
 ةنجلل ةÍXنسلا ةماعلا ةسلجلا لالخ مت ،,ادfدحت ÕSâأ ل¨شáو .قحلملا اذه §ع ةعقوملا فارطألا عم يونس رÑXقت ةشقانم متت 
  .ضرغلا اذهل تاشقانمل طPطختلا ةPملاعلا ةعومجملا
  

 قحلملا ةع;اتمو ل'عفت طامنأ6. 
 

 .2019 زويلوي 9 خــــ�راتب ه'لإ لصوتلا مت يذلا قافتالل دادتما و� قحلملا اذ�
 

�Hلا لودلل ةفلتخملا تاغللا �إ هتمجرت مت&سو
M تو ةعومجملا اهيف لمعتuفظوملل هغ'لfgO تامولعملا تاونق لالخ نم 

 .XMحملا وأ �Mلاعلا د'عصلا Xع ءاوس ،ةداتعملا
 

 .2019 زويلوي 9 خــــ�راتب �Mلاعلا راطإلا قافتال ة'ئاهنلا ماSحألا سفنل عضخ�و 
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&� ررح 

 202X XXXX خــــXراتب ،روكنويÊب-نولوب '
 
 
 

 ،Renault ةعومجم نع
 Renault ةعومجمل ماعلا ريدملا ،Luca de Meo دPسلا 

 
 
 

 ،)تاعانصلل '»ودلا داحتالا( IndustriALL Global Union نع
 ماعلا &��مألا ،Valter SANCHES دPسلا

 
 
 

 ةPس�رفلا ةPباقنلا تاداحتالا نع 
 
 
 
&� ةلماعلا ىوقلا داحتا نع 

 RIH ةدPسلا ،نداعملا ةعانص لاجم '
 
 
 

 GAGLIO دPسلا ،)رداوæلل ماعلا داحتالا - ةرادإلل '�äرفلا داحتالا( CFE-CGC نداعملا ةعانص داحتا نع
 
 
 

 TISSEYRE دPسلا ،)لمعلل '�äرفلا ')ارقمfدلا داحتالا( CFDT - نداعملا ةعانصو مجانملل ماعلا داحتالا نع
&� لامعلا داحتا نع

 TOUBOUL دPسلا ،)لمعلل ماعلا داحتالا( CGT - نداعملا ةعانص '
 
 
 

 ةعومجملا ةنجل لخاد ةلثمملا تاlاقنلا وأ ىرخألا ةPباقنلا تاداحتالا نع
 
 
 

-GARCIA دPسلا ،(Confederacion Sindical de Comisiones Obreras CCOO( ةPلامعلا ناجللا ةlاقن نع
DELGADO 
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 XXX دPسلا ،CNE - &��لماعلل '&%طولا زكرملا نع
 
 
 

 AUB Die Unabhängigen e.V. - AUB, Mme KUEMPEL داحتا نع
 
 
 

 XXX دPسلا ،�T' IndustriALL BNSاقنلا داحتالا نع
 
 
 

 PERSE دPسلا ،Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost نع
 
 
 

&� ةPئاذغلا ةعانصلاو ءانبلاو ،ةعانصلا داحتا نع
 VASQUEZ-GARCIA دPسلا ،(UGT FICA( لامعلل ماعلا داحتالا '

 
 
 

 ،Renault ةعومجم ةنجل نع
 ةPملاعلا ةعومجملا ةنجل &��مأ ،Eric VIDAL دPسلا

 
 


