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أعضاء املكتب الوطين (لإلعالم)السيدات و السادة   
)ذ(للتنفي السيدات و السادة رؤساء املكاتب الوالئية  

 
 

 مذكرة تنظيمية رقم 002 مؤرخة يف 17 جانفي 2018 املتضمنة إنشاء الفروع النقابية و إنتخاب املندوبني
 

 

املعدل  املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب 1990جوان  2يف املؤرخ  90/14رقم من القانون  40لقد نصت املادة 
مكان " أي تنظيم نقايب متثيلي، أن ينشىء هيكال نقابيا طبقا لقانونه األساسيو املتمم  يف أية مؤسسة  على أنه 

  عضائه.عنوية أللضمان متثيل املصاحل املادية و املا ذعمومية أو خاصة، أو أية مؤسسة أو هيئة أو إدارة عمومية" و ه
أنه ميكن أن يتكفل بتمثيل العمال على ات القانون املعدل و املتمم، ذمن  42و دائما يف نفس اإلطار نصت املادة 

التفاوض اجلماعي و الوقاية من النزاعات اجلماعية يف  األجراء لضرورةاألجراء، ممثلون ينتخبهم مباشرة جمموع العمال 
  العمل و تسويتها.

لتفاوض املباشر مع ا املنذمن ه طلق يعترب الفرع النقايب هيكال قاعد و نواة أساسية يف العمل النقايب، يسمح ألعضائه 
ا اإلطار ينبغي ذمدير املؤسسة املستخدمة حول كل املطالب و اإلنشغاالت املطروحة على مستوى املؤسسة و يف ه

طابع احمللي اليت تقع مسؤولية معاجلتها و تسويتها على عاتق ات الذات الطابع الوطين و املطالب ذالتفريق بني املطالب 
  الفرع النقايب.يف إطار التفاوض الدوري مع  املؤسسة املستخدمة

م و  يذالتنفياإلعتماد دائما على املكتب الوطين  من قبل و يف كل مرة لقد إعتاد النفسانيون يف معاجلة إنشغاال
وجد ي ذي الذمما شكل عبئا على املكتب الوطين التنفي دىن هيكلة قاعدية للنقابة،بسبب الغياب التام أل مطالبهم احمللية

ملسائل  دوره املركزي و هو  لرتكيز علىنفسه غارقا يف مشاكل و إنشغاالت خمتلفة و متنوعة مل تسمح له  التكفل 
أن يكون ندا وجيها أمام  للنقابة طينلمكتب الو ل و يف كل األحوال ال ميكن  ات الطابع الوطين و اإلسرتاتيجي للنقابةذ

تقوم  ا سيتدعي ضرورة إنشاء فروع نقابيةيف إطار التسلسل اهلرمي و إحرتام الصالحيات مممؤسسة مستخدمة حملية 

  
 

للنفـــســــــــــــــــانــــييـن ائريةالــــنقـــــــابة الوطـــنية الجـــز  
SYNDICAT NATIONAL ALGÉRIEN DES PSYCHOLOGUES 

 

اد رخ  87 رق إع اعي ل 2004س  14 فيم ان االج ل و ال             وزارة الع
ائ     سع ال حات ب  البريد اإللكتروني:  snapsydz@yahoo.fr                                    ص ب رق 250 ف

 0770 71 99 34/      0770 71 99 33/      0770 89 47 89:   المحمول
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نشغاالت و املطالب املطروحة من طرف النفسانيني على مباشرة  لإل و تتكفل بتسوية مقام املكتب الوطين و الوالئي
  لهم.مستوى مؤسسات عم

ال سيما يف مواده  2017املنعقد يف ديسمرب  للنقابة املنبثق عن املؤمتر الثاين، كرس القانون األساسي إنطالقا مما سبق
ملهام التالية :  34و  33رقم    مبدأ إنشاء فروع نقابية على مستوى مؤسسات العمل تتكفل 

 ني على مستوى مؤسسة عملهم.الدفاع عن املصاحل املادية و املعنوية للنفسانيني املنخرط -
 تنفيذ قرارات اجلمعية العامة ملؤسسة العمل. -
 السهر على تنفيذ قرارات اهليئات الوطنية للنقابة. -
 مجع اإلخنرطات من النفسانيني على مستوى مؤسسة العمل. -
 تنظيم نشاطات التكوين النقايب و املتواصل للنفسانيني على مستوى مؤسسة العمل. -
ت الرمسية للنقابة على النفسانيني على مستوى مؤسسة العمل. توزيع -  البيا
    ه الفروع النقابية جيب إتباع اخلطوات التالية :ذإلنشاء هو 

  ميارسون مهامهم على  نفسانينيثالثة ) 3(تكوين جلنة تنظيم حملية على مستوى مؤسسة العمل تتكون من
 مستوى املؤسسة املستخدمة املعنية.

 لتشاور  هذتتفق ه ريخ إنعقاد اجلمعية العامة و االلجنة احمللية  لتنسيق مع املكتب الوالئي على حتديد 
 اإلنتخابية للفرع النقايب.

  ريخ إنعقاد اجلمعية العامة اإلنتخابية للفرع النقايب اليت ستجري وقائعها على مستوى مقر مؤسسة عندما حيدد 
(وثيقة مرفقة يف املالحق)  إىل مدير املؤسسة املستخدمة يعلمه فيها  العمل، يرسل رئيس املكتب الوالئي طلبا

 بتاريخ اجلمعية العامة اإلنتخابية للفرع النقايب و يطلب منه توفري كافة التسهيالت الضرورية إلنعقادها.
 عتباره حقا دستور و لكن مي سيس الفرع النقايب  كنه إقرتاح ال حيق ملدير املؤسسة املستخدمة اإلعرتاض على 

ريخ و  ا الحظ ذإتقدمي حتفظات أو  ي من األفضل أن يكون خارج ساعات العملذقت اإلجتماع الو تغيري 
ه احلالة يشعر املكتب ذعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب و يف هاملت 90/14للقانون رقم  أي خرق واضح

 النقايب بتحفظاته كتابيا.
  اجلمعية العامة اإلنتخابية للفرع النقايب، جتري وقائعها يف التاريخ و املكان عندما تتفق مجيع األطراف على موعد

حبضور ممثل لإلدارة املستخدمة و ممثل للمكتب الوالئي و مجيع النفسانيني املمارسني على مستوى احملدد 
 .املؤسسة املستخدمة

  قاد اجلمعية العامة اإلنتخابية مرفقا  حمضرا إلنع الوالئي، حيرر املكتب مكتب الفرع النقايببعد إنتخاب أعضاء
م إىل :8ترسل نسخة منه خالل الثمانية ( مكتب الفرع النقايببقرار تنصيب أعضاء  م اليت تعقب إنتخا  ) أ
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 .وايل الوالية 
 .مفتش العمل املختص إقليميا 
 .لفرع النقايب  املؤسسة املستخدمة املعنية 
 .املكتب اجلهوي للنقابة 
  ي.ذالتنفياملكتب الوطين 

  يتم تنصيب الفرع النقايب للمؤسسة املستخدمة حتت إسم ( الفرع النقايب للنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني
ملركز اإلستشفائي اجلامعي.....) حسب إسم املؤسسة و يف إطار قرار تنصيب رمسي ميضيه رئيس املكتب 

 الوالئي أو ممثله الشرعي.
 من القانون األساسي من : 35سة املستخدمة وفق للمادة يتكون الفرع النقايب للمؤس 

  .رئيس الفرع النقايب •
  .ئب الرئيس •
  .األمني العام •
 أمني املال.  •

الشروط القانونية إلنشاء الفرع النقايب املنضوي حتت لواء النقابة الوطنية اجلزائرية  النسب وأما يف حالة عدم توفر 
، يتكفل  وفق للتنظيم املعمول به نفسانيا 20اليت تشغل أقل من  ت املستخدمةاملؤسسا للنفسانيني خاصة منها

بعد إعالم اهليئة  جمموع النفسانيني األجراء مباشرة ينتخبه أو ممثال واحدا متثيل النفسانيني املنخرطني مندو
  .  ا لضرورة التفاوض و الوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل و تسويتهاذاملستخدمة و ه

  
  يذرئيس املكتب الوطين التنفي

  كداد خالد
  
  
  

    :تتضمنتنظيمية ج ذ : منا املالحق  
  للفرع النقايب. إنتخابية حمضر مجعية عامة -  
  حمضر إجتماع إلنتخاب مندوب نقايب. -         
  .أعضاء الفرع النقايبقرار تنصيب  -         
  قرار تنصيب املندوب النقايب.  -        
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الوطنية اجلزائرية للنفسانيني النقابة  
Syndicat National Algérien des Psychologues 

SNAPSY 
 

 حمضر إنعقاد مجعية عامة إنتخابية للفرع النقايب 
 

  ...........املؤسسة سا صباحا،إنعقدت اجلمعية العامة على مستوى مقر 10و على الساعة  2018بتاريخ ../../    
  جدول األعمال :

  لنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني. التعريف - 
  .مكتب الفرع النقايبإنتخاب أعضاء  - 

  حضر اإلجتماع السيدة و السادة :
   : اإلسم و اللقب و الصفة.الوالئياملكتب  ممثل - 
  اإلسم و اللقب و الصفة. : ممثل اإلدارة املستخدمة - 
  قائمة احلضور مرفقة. - 

مجيع كر ذ ي ذ، ال  (اإلسم و اللقب و الصفة) الوالئياملكتب  ممثلغال اجلمعية العامة من قبل بعد الكلمة الرتحيبية، إفتتحت أش
سيسها و عرض  جبدول األعمال،احلضور  ريخ و أسباب  لنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني من حيث  حيث شرع يف التعريف 

ليعرج يف األخري إىل الطموحات اليت تناضل من أجل  حققتها كل املكاسب اليت  لكذبعد  األهداف اليت تصبو إليها و إستعرض
  بلوغها.

ال للتدخالت حيث تناولت املواضيع و اإلنشغاالت األتية : الوالئياملكتب  ممثلو بعدها فتح  ( تسجيل التدخالت حسب ا
  التسلسل الزمين على النحو التايل)

 - ....................... 
 - ........................ 
 - ........................ 
 - ..........................   

و بعد اإلنتهاء من اإلصغاء إىل كل اإلنشغاالت و التدخالت و اإلجابة عنها ، إنتقل أعضاء اجلمعية العامة إىل النقطة الثانية يف 
إلجراءات التنظيمية اليت ينص ا .كافة.........السيد حيث شرح  مكتب الفرع النقايبجدول األعمال و املتمثلة يف إنتخاب أعضاء 

أعضاء  عليها القانون األساسي و النظام الداخلي للنقابة فيما خيص عملية اإلنتخاب و عند اإلنتهاء من تفصيل هذه النقطة، دعا
  :ة أساسا يف املكتب الوالئي و املتمثل إلنتخاب أعضاءاجلمعية العامة اإلنتخابية إىل الشروع يف تطبيق اإلجراءات التنظيمية 

ب الرتشيحات لعضوية  - 1   .مكتب الفرع النقايبفتح 
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  ضبط القائمة النهائية  للمرتشحني  و اإلعالن عنها أمام اجلمعية العامة اإلنتخابية. - 2

  الشروع يف عملية اإلنتخاب. - 3

  فرز األصوات و اإلعالن عن نتائج اإلنتخاب. - 4

  .مكتب الفرع النقايبتنصيب أعضاء  - 5

  مت قائمة املرتشحني املكونة من السيدات و السادة التالية أمساءهم :حيث 

ملؤسسة......... -    السيد(ة)............................اليت تعمل 

ملؤسسة......... -    السيد(ة)............................اليت تعمل 

ملؤسس -    ة.........السيد(ة)............................اليت تعمل 

  إخل من املرتشحني...... - 

   :أسفرت نتائج عملية التصويت على إنتخابحيث 

 الفرع النقايبكتب عدد األصوات :...........رئيسا ملالسيد(ة) ......................... - 

  كما إنتخب السيدات و السادة التالية أمساءهم أعضاء يف املكتب الوالئي:

ئبا للرئيسالسيد(ة) ................ -   .........عدد األصوات :...........

 .الفرع النقايبكتب ألصوات :...........أمينا عاما ملالسيد(ة) .........................عدد ا - 

 للمال. السيد(ة) .........................عدد األصوات :...........أمينا - 

د 00سا و  00الساعة يف يومها على  ةرفعت اجللس و بعد اإلنتهاء من أشغال اجلمعية العامة  

  2018 /...../ ..حرر هذا احملضر يوم السبت 

 إمضاء حمرر احملضر

  : مالحظة

 يف حالة عدم إجراء اإلنتخاب بسبب أن عدد املرتشحني يساوي عدد مناصب املكتب النقايب فنلجأ إىل التزكية. - 
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  النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني
Syndicat National Algérien des Psychologues 

SNAPSY 
 

 -...............-الوالئي املكتب 
  – ......  ......-للمركز اإلستشفائي اجلامعيالنقايب الفرع كتب مأعضاء قرار تنصيب 

  

 ، الوالئيإن رئيس املكتب 
  ايب املعدل واملتمم،املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النق 1990جوان  2املؤرخ يف  90/14مبقتضى القانون رقم  -
سيس النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني حتت رقم  -  2004سبتمرب  14بتاريخ  87بناء على وصل تسجيل تصريح 

 من طرف وزارة العمل و التشغيل و الضمان اإلجتماعي،
  ني،بناء على أحكام القانون األساسي و النظام الداخلي للنقابة الوطنية اجلزائرية للنفساني -
  2018يوم .. / ......./  ملركز اإلستشفائي اجلامعي ......بناء على حمضر انعقاد اجلمعية العامة للنفسانيني  -

  مبقر..................................
ــــي: ـــــــا يلــــــ   يقرر مـــــــــــــ

تدوم مخسة  لعهدة اإلستشفائي اجلامعي ...... ملركزللنفسانيني  النقايب الفرعكتب مينصب أعضاء  املادة األوىل:
  2018/  ../....) سنوات إبتداء من 05(

  من األعضاء التالية أمساءهم: ملركز اإلستشفائي اجلامعي ......للنفسانيني النقايب  الفرع كتبميتكون  املادة الثانية :
   : ............. الفرع النقايبكتب مرئيس  -1
 ..................: .......ئب الرئيس  -2
 ........................... :األمني العام  -3
 املال :.............................أمني  -4
متثيل املصاحل املادية و املعنوية للنفسانيني و الدفاع عنها أمام اهليئة يف تتمثل املهمة األساسية للفرع النقايب  :الثالثةاملادة 

    املستخدمة.
لس الوطين رئيس الفرع النقايبيتمتع :  املادة الرابعة لس اجلهوي و ا لس الوالئي و ا  للنقابة. بعضوية داخل ا

  
  2018../....../ يوم  ب...... حرر

   الوالئيرئيس املكتب     
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   إنتخاب مندوب نقايبيف حالة 

  

  النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني
Syndicat National Algérien des Psychologues 

SNAPSY  
 -...............-الوالئي املكتب 

ملركز اإلستشفائي اجلامعي .....  املصادقة على قرار   إنتخاب مندوب عن النفسانيني 
  ،الئيإن رئيس املكتب الو 

  املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب املعدل واملتمم، 1990جوان  2املؤرخ يف  90/14مبقتضى القانون رقم  -
سيس النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني حتت رقم  ابناء و - سبتمرب  14بتاريخ  87على وصل تسجيل تصريح 

  من طرف وزارة العمل و التشغيل و الضمان اإلجتماعي، 2004
  على أحكام القانون األساسي و النظام الداخلي للنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني، ابناءو  -
  2018يوم .. / ..../  للمركز اإلستشفائي اجلامعيلنفسانيني ا إجتماعحمضر  علىبناءا و  -
  .............................ب

ـــــــي ـــــــا يلـــ   :يقرر مـــــــــــــ
ملركز اإلستشفائي اجلامعي ......... ينصب املادة األوىل: لعهدة السيد(ة) ..............مندو ممثال للنفسانيني 

ريخ ../.../ 5عهدة تدوم مخسة (ل   .2018) سنوات إبتداءا من 
مسؤولية متثيل املصاحل املادية و املعنوية للنفسانيني و الدفاع عنها أمام اهليئة  ...........السيد(ة).يتوىل  املادة الثانية :

  املستخدمة. 
لس اجلهوي و ا ............السيد(ة)يتمتع  املادة الثالثة : لس الوالئي و ا  للنقابة. لس الوطينبعضوية داخل ا

 
 

  2018يوم ../....../  ب............حرر 
    الوالئيرئيس املكتب     
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 ج طلب إنشاء فرع نقايب ذ منو 

 

 النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني
 - .............-  املكتب الوالئي

  2018/جانفي/00م ن و / إرسال رقم :..../ 

 

  (كمثال) CHU اإلستشفائي اجلامعي املدير العام للمركزإىل السيد 

    EHS املؤسسة اإلستشفائية املتخصصة

   EPH املؤسسة العمومية اإلستشفائية

  EPSP املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية

  

 

  .فرع نقايب للنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني إنشاء: املوضوع

 
جلزائرية للنفسانيني على مستوى املركز اإلستشفائي النقايب للنقابة الوطنية اللفرع  إنتخابيةيف إطار التحضري إلنعقاد مجعية عامة  

 .......لقاعة ..........من الساعة .....إىل غاية الساعة 2018../...../يوم. عقدها ...... املزمعاجلامعي
- 90لعقد هذا اإلجتماع وفق للقانون رقم يشرفنا أن نتقدم إىل سيادتكم بطلبنا هذا و ذلك لتقدمي التسهيالت و الوسائل الضرورية  

   .املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب املعدل و املتمم 1990جوان  2املؤرخ يف  14

طري هذا اإلجتماع سيكون حتت إشراف املكتب الوالئي  مبساعدة السادة أعضاء جلنة التنظيم احمللية التالية  نعلم سيادتكم أن  
  أمساءهم : 

 ...................السيد (ة).. -
 السيد (ة)........................ -
 السيد (ة).......................  -

ريخ و ساعة اإلجتماع نؤكد لسيادتكم أننا   سنبقى حتت تصرفكم لتقدمي أي إقرتاح يتعلق بتغيري 
نشغاالتنا و نقدم لكم فائـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو يف انتظار ذلك نشكركم على االهتمام الدائم  ــــــــق االحرتام و التقديـــــــــــــــــــــــ   .ـــــــــــــــــــــ

 
 رئيس املكتب الوالئي                                                                                              



9 
 

                                               

  إجراء إجتماع إلنتخاب مندوب ممثل للنفسانينيج طلب ذ منو 
 

 النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني
 - .............-  املكتب الوالئي

  2018/جانفي/00م ن و / إرسال رقم :..../ 

 

  (كمثال) CHU املدير العام للمركز اإلستشفائي اجلامعيإىل السيد 

    EHS ية املتخصصةاملؤسسة اإلستشفائ

   EPH املؤسسة العمومية اإلستشفائية

  EPSP املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية

  

 

  إنتخاب مندوب ممثل للنفسانيني.: املوضوع

 
على لضمان متثيلهم و الدفاع عن  مصاحلهم املادية و املعنوية للنفسانيني  إلنتخاب مندوب ممثل لعقد إجتماعيف إطار التحضري  

املتعلق بكيفيات ممارسة  1990جوان  2املؤرخ يف  14- 90وفق للقانون رقم ... ............ملركز اإلستشفائي اجلامعيمستوى ا
املزمع تقدمي التسهيالت و الوسائل الضرورية لعقد هذا اإلجتماع  م إىل سيادتكم بطلبيشرفنا أن نتقد،  احلق النقايب املعدل و املتمم

  .......لقاعة ..........من الساعة .....إىل غاية الساعة 2018/....../عقده يوم ..

طري هذا اإلجتماع سيكون حتت إشراف املكتب الوالئي  مبساعدة السادة أعضاء جلنة التنظيم احمللية التالية  نعلم سيادتكم أن  
  أمساءهم : 

 السيد (ة)..................... -
 السيد (ة)........................ -
 ة)....................... السيد ( -

ريخ و ساعة اإلجتماع نؤكد لسيادتكم أننا   سنبقى حتت تصرفكم لتقدمي أي إقرتاح يتعلق بتغيري 
ــــــــق االحرتام و التقد  ــــــــــــــــــــــــــــــ نشغاالتنا و نقدم لكم فائ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــو يف انتظار ذلك نشكركم على االهتمام الدائم    .ــــــــــ
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