
 

 

 02/01/2013 المؤرخة في 97منظمة نقابية معتمدة تحت رقم 

 cla-dz.com :الموقع االلكتروني

 

 

غٕل أطٕاء انذخٕل ؾثش انٕالٚاخ Cela) )َقاتح يظهس أساذزج انصإَٚاخ انظزائشٚح َثاء انٕاسدج يٍ يًصهٙ األ ئٌ يخرهف   

 طاءخ فٙ ؾًٕيٓا يخٛثح نآليال ، صادْا انٕػؽ االطرًاؾٙ انًرشد٘ نؤلساذزج ٔانؿًال آاليا يٍ 2019-2018انًذسسٙ انػانٙ 

طٓح  ٔانرؼٛٛق ؾهٗ انؿًم انُقاتٙ ٔذقهٛض يساغاخ َقم ْزِ االَشغاالخ ؾهٗ كافح انًسرٕٚاخ يٍ طٓح أخشٖ ؛ ٔفٙ 

اطرًاؾا   نهُقاتحؾقذ انًكرة انٕطُٙ غم ْزِ انظٕسج انقاذًح نهٕػؽ 

ٔذقٛٛى انذخٕل انًذسسٙ انظذٚذ ،   نذساسح انًسرظذاخ  تانظزائش انؿاطًح 2018 سثرًثش 08  انسثد ٕٚو

 :ٔتؿذ َقاش يسرفٛغ سظم يا ٚهٙ 

 َرٛظح انػٛف انز٘ طانٓى تسثة فٙ انؿذٚذ يٍ انٕالٚاخًُْٛح أطٕاء انرزيش ٔاالغرقاٌ ٔسط ؾذد يٓى يٍ األساذزج  - 1

   .انرُقهٛحسٕء  ذسٛٛش يهف انػشكح 

:  ذأخش انًٕاؾٛذ ٔاإلطشاءاخ انرٙ انرزيد تٓا انٕصاسج تخظٕص انذخٕل انًذسسٙ، ٔأْى ْزِ االنرزاياخ - 2

  ٙانرشتٕٚح ٔانًادٚح ٔذأْٛم انًإسساخ انرٙ اسركًال انٓٛاكمئَٓاء يخرهف ذذاتٛش انذخٕل انًذسسٙ  ٔانػسى ف 

. ذرطهة انرشيٛى 

  االَرٓاء يٍ ذظٓٛز انًإسساخ تانٕسائم انؼشٔسٚح نهؿًم. 

ذكهٛف انًرؿاقذٍٚ تًسرٕٚاخ يرؿذدج ٔتأقساو يشرشكح نفرشج اَرقانٛح فقط يٍ اطم ذهًٛؽ طٕسج انذخٕل  - 3

 . انرؿهٛىَٕٔؾٛحانًذسسٙ فٙ غٛاب انركٍٕٚ انالصو يًا سركٌٕ نّ اَؿكاساخ خطٛشج ؾهٗ يسرٕٖ األداء انًُٓٙ 

........  اسرؿًال يظطهع انًٕاد انًرقاستح ٔؾٕدجذكهٛف األساذزج تركًهح انُظاب فٙ غٛش االخرظاص  – 4

يٕاطهح ؾًهٛح ذػطٛى انرؿهٛى انرقُٙ ؾٍ طشٚق ئنغاء شؿثح ذقُٙ سٚاػٙ فٙ ؾذج ٔالٚاخ ٔؾذو فرع يُاطة - 5

.  نرٕغٛف فٙ  ْزِ انشؿثح

.  ذهًٛزا50اكرػاظ خاَق فٙ أغهة انٕالٚاخ غٛس تهغ ؾذد انراليٛز انقسى  - 6

.  نؤلساذزج فٙ ئطاس انرٕغٛف ؾٍ طشٚق األسػٛح انٕطُٛح انرخهٙ ؾٍ ذٕفٛش اإلقايح – 7

. ذأخش فٙ ذٕصٚؽ انكراب انًذسسٙ فٙ األطٕاس انصالشح  - 8

. (انًششفٍٛ انرشتٍٕٚٛ–يسرشاس٘ انرشتٛح – انُػاس –انًذساء ):انُقض انفادح فٙ انرأطٛش اإلداس٘  - 9

. انرخفٛغ انكثٛش نًٛزاَٛح انرسٛٛش نهًإسساخ انرشتٕٚح - 10

 (ذأطٛش يساتقاخ انرٕغٛف – ذظػٛع انثكأسٚا )انرأخش فٙ طة انًخهفاخ انًانٛح  - 11

نثؿغ يذساء انرشتٛح يٍ خالل انرؼٛٛق ٔانرظاْم نًًصهٙ انُقاتح ٔؾذو االنرزاو تانرؿهًٛاخ  اناليسإٔنحانرظشفاخ  - 12

. ٔانقٕاٍَٛ 

َقض انشفافٛح فٙ طشٚقح ئغذاز انًُاطة ٔئنغاؤْا ترٕاطإ يؽ تؿغ انهظاٌ انًرسأٚح األؾؼاء انرٙ يٍ  - 13 

 . انًفشٔع أَٓا ذًصم طًٛؽ األساذزج دٌٔ اَػٛاص أٔ ذًٛٛز
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 َسظم تػسشج شذٚذج ذًاد٘ طُاؼ انقشاس انرشتٕ٘ فٙ ْزا انثهذ Cela) )َقاتح يظهس أساذزج انصإَٚاخ انظزائشٚح  فٙ ئَُا 

 فٙ أتُاءَافٙ َٓض سٛاسح انرػكى ٔاالسرؿظال، ٔاإليؿاٌ فٙ ذؼٛٛؽ فشص اإلطالح انظاد، ٔاإلطٓاص انًثاشش ؾهٗ غق 

 :ذؿهٛى يظاَٙ ٔيُظف ٔطٛذ، فاَُا َإكذ ؾهٗ يا ٚهٙ

 يٍ يخططاخ ذخشٚة انرؿهٛى انؿًٕيٙ، ٔانرُظم يٍ انًسإٔنٛح االطرًاؾٛح نهذٔنح فٙ ذٕفٛش ذشتٛح ٔذؿهٛى َػزس -

 .ؾًٕيٍٛٛ طٛذٍٚ ألتُاء انٕطٍ

 نالسرٓذاف انخطٛش ٔانًًُٓض نهٕغٛفح انؿًٕيٛح ؾثش اؾرًاد انرٕغٛف تانرؿاقذ، ٔانسؿٙ ئنٗ ػشب اسرقشاس ئداَرُا –

 .ٔٔغذج األسشج انرؿهًٛٛح ٔانُٛم يٍ كشايرٓا

: كًا ذثقٗ َقاتح يظهس أساذزج انصإَٚاخ انظزائشٚح يهرزيح تـ 

انقإٌَ انخاص يطهة ٔانرزاو  

ٔذُفٛز ذٕطٛاخ انهظُح انًشرشكح انز٘ اشرغهد ؾهّٛ كصٛشا طٛهــح تاإلسشاؼ فٙ اإلفشاج ؾٍ  انقإٌَ انخاص انًطانثح 

 . يٍ يشاكم انقطاؼ تسثثّ %80 سُٕاخ يطهة ال ًٚكٍ انسكٕخ ؾُّ خاطح ئرا كاَد 3

انخذياخ االطرًاؾٛح 

 ذسٛٛش أيٕال انخذياخ طشٚقحذػم ٔفٛح نًثادئٓا فًٛا ٚخض  Cela) )َقاتح يظهس أساذزج انصإَٚاخ انظزائشٚح ئٌ 

االطرًاؾٛح ، ٔرنك نًا ذشٓذِ تؿغ انٕالٚاخ يٍ سٕء ذسٛٛش َٔزاؾاخ ٔ اَسذاد ٔطشاؼ ٔذُافس ال ٕٚنٙ أدَٗ اْرًاو 

 انطشٚقح انظٛذج انرٙ ذػفع  ٔذظٌٕ انرسٛٛش اناليشكز٘نهٓذف يٍ انخذياخ االطرًاؾٛح  ْٔزا يا ٚظؿم يٍ طشٚقح 

. كشايح انؿًال كًا َطانة ترظًٛذ ؾًم انهظاٌ 

يٍ أطم انرؼايٍ انُقاتٙ 

َظذد انرزايُا فٙ ئطاس انركرم انُقاتٙ َٔذؾٕا انُقاتاخ ئنٗ االسرًشاس ٔانؿًم فٙ ْزا اإلطاس ٔاإلسشاؼ فٙ اذخار قشاساخ 

:  يسإٔنح ٔذاسٚخٛح نهػفاظ ؾهٗ انًكاسة انؿًانٛح ٔذػسُٛٓا يٍ 

   انػشٚاخ انُقاتٛح - قإٌَ انؿًم -–قإٌَ انرقاؾذ ––قذسج ششائٛح -

ؾهُٛا ذٕطّٛ َذاء نهؼًٛش انُقاتٙ يٍ أطم انرؼايٍ ٔانٕغذج نًٕاطٓح األخطاس انًػذقح تانخذيح كم ْزا ٚفشع 

. انؿًٕيٛح تظفح ؾايح ٔ تانًذسسح انؿًٕيٛح تظفح خاطح

 :فٙ األخٛش َظذد 

  ئكثاسَا ٔاؾرزاصَا تانظٕٓد انظادقح ٔانرؼػٛاخ انظساو انرٙ ٚثزنٓا األساذزج ٔانؿًال فٙ يخرهف ستٕؼ انٕطٍ سغى

 نًسإٔنٛح  اإلكشاْاخ انػقٛقٛح، ٔانظؿٕتاخ انكثٛشج غشطا ؾهٗ ػًاٌ اسرًشاسٚح انخذيح انرشتٕٚح انرؿهًٛٛح، ٔذقذٚشا

 .انًُٓح ذظاِ أتُاء انٕطٍ

 كافح األساذزج ئنٗ ؾقذ طًؿٛاخ ؾايح داخم انًإسساخ انرشتٕٚح ٔانرظُذ ٔاالسرؿذاد أل٘ يٕقف كًا ٚذؾٕا

 08/09/2018:الجزائر يف 

 

 

 

 

  


