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

 
 

 مذكرة تنظيمية رقم 001 مؤرخة يف 16 جانفي 2018 املتضمنة إنشاء و جتديد املكاتب الوالئية
 

 

 ا التوسيع القاعديذهلقصد ضمان تطبيق منسجم يف إطار توسيع القاعدة النضالية للنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني و 
املتعلق بكيفيات ممارسة احلق  1990جوان  2املؤرخ يف  90/14وفق أحكام القانون رقم  احلفاظ على إستمراريته و

ه ذدف ه ،ا أحكام القانون األساسي و النظام الداخلي للنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانينيذالنقايب املعدل و املتمم و ك
  .املكاتب الوالئية املنضوية حتت لواء النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانينيو جتديد  إنشاءكرة إىل توضيح كيفيات ذ امل
  

 املكاتب الوالئية اجلديدة :إنشاء  -1
  

  :يليفيما جديد مكتب والئي  نشاءالواجب إتباعها إل األساسية تتمثل أهم اخلطوات
  28-89انون رقم وفق الق الوالئيةاإلنتخابية حتضري اجلمعية العامة  والئية تتكفل مبهمة تنظيم جلنةتكوين 

إلجتماعات و املظاهرات العمومية 1989ديسمرب  31املؤرخ يف  من اللجنة هذه  ، حيث تتكوناملتعلق 
املكتب  رئيس أو/و يذاملكتب الوطين التنفي رئيس إىل ممضيا من طرفهم يرسلون طلبا ثالثة نفسانيني

ريخ و مكان يتضمن طلب ، للنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني اجلهوي سيس مكتب والئي مع حتديد 
 اإلجتماع و يكون الطلب مرفقا بنسخة عن بطاقات التعريف الوطنية لألعضاء الثالثة و شهادات عملهم.

  سيس املكتب الوالئي من طرفأو املكتب اجلهوي للنقابة /واملكتب الوطين بعد إستالم جلنة  طلب 
عضاء أل تنظيميةمبهمة  امقررة تتضمن تكليف  و/أو املكتب اجلهوي يصدر املكتب الوطين،  التنظيم الوالئية

  
 

ــــــانــــييـنللنفـــســــــــــ الــــنقـــــــابة الوطـــنية الجـــزائرية  
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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تتمثل أساسا يف حتضري كافة الشروط اإلدارية و التنظيمية لعقد اجلمعية العامة  الوالئية جلنة التنظيم
 .اإلنتخابية

 اإلداريامللف تحضري هم باممه بعد إستالم أعضاء جلنة التنظيم ملقررة التكليف مبهمة تنظيمية، يباشرون 
ي جيب إيداعه لدى مكتب اإلجتماعات و املظاهرات العمومية مبديرية ذال اإلنتخابيةإلنعقاد اجلمعية العامة 

 .الوالئية) قبل موعد اجلمعية العامة 10التنظيم و الشؤون العامة للوالية عشرة (
 ئق ال لوالية مديرية التنظيم  الواجب إيداعه لدى يتكون ملف اإلجتماع  تالية :من الو

 ) تستخرج من الوالية جيةذإستمارة منو  ملء طلب تصريح بتنظيم إجتماع عمومي(. 
 .املوافقة على إستعمال القاعة العمومية من طرف مسؤوهلا املباشر 
 .وثيقة إعتماد النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني 
 الوالئية أعضاء جلنة التنظيملنفسانيني اوية ثالثة نسخ لبطاقات ه. 

 ند إيداع امللف لدى مكتب اإلجتماعات و املظاهرات العمومية مبديرية التنظيم و الشؤون العامة للواليةع، 
ممضية من  بتوزيع دعوة و / أو املكتب اجلهوي يقوم أعضاء جلنة التنظيم املكلفني من طرف املكتب الوطين

الوالية ( قطاع  رسني على مستوىجلميع النفسانيني املما رئيس املكتب الوطين أو رئيس املكتب اجلهوي
ضة  ،النشاط اإلجتماعيالتضامن و  ،الصحة العمومية و كل قطاعات النشاط اليت ميارس الشباب و الر
ليشاركوا يف أشغال اجلمعية العامة أو متعاقدين أو عقود ماقبل التشغيل)  مرمسنيسواء كانوا فيها النفسانيون 

 الئي.ملكتب الو إلنتخاب أعضاء ا اإلنتخابية
  ما يلي: اإلنتخابيةيتناول جدول أعمال اجلمعية العامة 

  + ريخ التأسيس+ األهداف + املكاسب لنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني (  التعريف 
ت).  التحد

 للنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني. إنتخاب أعضاء املكتب الوالئي 
 إلنعقاد ابة حمضرا أو املكتب اجلهوي للنق و / ، حيرر املكتب الوطينبعد إنتخاب أعضاء املكتب الوالئي

) 8خالل الثمانية ( تنصيب أعضاء املكتب الوالئي ترسل نسخة منهار قر ب مرفقا  اإلنتخابيةاجلمعية العامة 
م م اليت تعقب إنتخا  إىل : أ

 .وايل الوالية 
 .مفتش العمل املختص إقليميا 
 اليت ينتمي إليها أعضاء املكتب الوالئي. املستخدمة مؤسسات العمل 
  .ت الوالئية لقطاعات نشاط النفسانيني  املدير
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 جتديد املكاتب الوالئية : -2

من طرف رئيس  إنتخابيةعن طريق إستدعاء مجعية عامة ، فإنه يتم أما خبصوص جتديد املكتب الوالئي
جتديد املكتب  + التقرير األديب و املايل للعهدة املنتهية عهدته يتم من خالهلا املصادقة على  املكتب الوالئي

 .املنتهية عهدته املكتب السابقأعضاء الوالئي أو جتديد الثقة يف 
 أعضاء يف املكتب الوالئي :تعويض  -3

  حيث يتعني على رئيس املكتب الوالئي املستقيل إستقالة رئيس املكتب الوالئي : / األوىلاحلالة
 ا يلي:مباإللتزام 
 ائي من املكتب الوطين أداء الواجبات املرت بطة مبهامه كرئيس للمكتب الوالئي إىل حني صدور قرار 

ريخ  نكامال  )2ن (يف أجل أقصاه شهرا  .إيداع طلب اإلستقالةإبتداء من 
  أعضاء املكتب الوالئي يف إجتماع إستثنائي يتم خالله  املستقيلرئيس اله املدة يستدعي ذهخالل

يتوىل تسيري شؤون لنيابة  مكتب والئي رئيس عضاء املكتب الوالئي و تعينيأأمام   إستقالتهتقدمي
إنتخاب والئية من أجل إىل غاية إستدعاء مجعية عامة  اذهملدة ال تتعدى السنة و  املكتب الوالئي
 تب اجلهوي.و املكو / أ ت إشراف املكتب الوطين التنفيذيلمكتب الوالئي حترئيس جديد ل

  لنيابة.ميكن  إستدعاء اجلمعية العامة الوالئية قبل مرور سنة على فرتة تعيني رئيس مكتب والئي 
  بسبب أثناء العهدة اجلارية أعضاء من املكتب الوالئي شطب و تعويض / الثانيةاحلالة 

م املتكرر إستقالتهم، م السنوية غيا ه احلالة يتعني على رئيس ذيف ه : أو عدم دفع إشرتاكا
اليت  الشطب و التعويضمربرات دواعي و يوضح من خالهلا  والئية املكتب الوالئي إستدعاء مجعية عامة
كري أنه يتعني على رئيس املكتب ذ ا اإلطار ينبغي التذو يف ه الئيةالو  جيب إدراجها يف حمضر اجلمعية العامة

عن طريق الربيد املوصى عليه يف أجاهلا القانونية ارات لألعضاء املتغيبني إىل مقرات عملهم ذالوالئي توجيه إع
معية يتعني على اجل ا تفاد ألي نزاع أو إحتجاج حمتمل من طرفهم، كماذو هأو إىل فاكس مؤسسة عملهم 

عضاء جدد الوالئية العامة  الرتشح و اإلنتخاب. ألية يقعن طر  تعويض املتغيبني 
  م األساسية : الثالثةاحلالة  / تقاعس مجيع أعضاء املكتب الوالئي و اإلخالل بواجبا

إعالم السلطات الوالئية املختصة  بعد ه احلالة يتعني على املكتب الوطين و / أو املكتب اجلهويذيف ه
ملخل بواجباته األساسية يف الدفاع عن احلقوق و ا مباشرة إجراءات نزع الثقة من املكتب الوالئي املتقاعس

ستدعاء مجعية عامة والئية  لك عن طريق تنصيب جلنة تنظيم والئية تتكفلذ و املادية و املعنوية للنفسانيني
 إستثنائية لتجديد املكتب الوالئي. 
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ة القرارات املتعلقة ه القواعد قد يؤدي إىل عدم مشروعيذينبغي اإلشارة إىل أن عدم إحرتام هيف األخري و 
شرية املكتب اجلهوي و / أوينبغي إخضاعها دائما  بتجديد املكاتب الوالئية و اليت الوطين  املكتب إىل 

عليهما خبتم املكتب الوالئي  امؤشر مع القائمة اإلمسية للحاضرين مرفقة مبحضر إنعقاد اجلمعية العامة الوالئية 
عالم السلطات املختصة على املستوى ، كما ينبغي التأكيد علو إمضاء رئيسه ى أن املكتب الوالئي ملزم 

     الوالئي جبميع التعديالت اليت طرأت على هيئة املكتب الوالئي بعد جتديده. 
  يذرئيس املكتب الوطين التنفي
  خالدكداد 

  
  
  

    :تتضمنالتنظيمية ج ذ : منا املالحق  
  .إنتخابية ر مجعية عامةحمض -  
  قرار تنصيب املكتب الوالئي. -         
  يتعويض أعضاء يف املكتب الوالئشطب و قرار  -        
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الوطنية اجلزائرية للنفسانينيالنقابة   
Syndicat National Algérien des Psychologues 

SNAPSY 
 

 حمضر إنعقاد مجعية عامة إنتخابية 
 

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

لنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني. -    التعريف 
  .إنتخاب أعضاء املكتب الوالئي - 

  اإلجتماع السيدة و السادة :حضر 
  سبيل املثال)عل ( رئيس املكتب الوطين. - 
  سبيل املثال)عل (رئيس املكتب اجلهوي. - 
  قائمة احلضور مرفقة. - 

مجيع احلضور كر ذ ي ذ)، العلى سبيل املثالالكلمة الرتحيبية، إفتتحت أشغال اجلمعية العامة من قبل رئيس املكتب الوطين (بعد 
سيسها و عرض األهداف اليت ،حيث شرع جبدول األعمال ريخ و أسباب  لنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني من حيث  يف التعريف 
  ليعرج يف األخري إىل الطموحات اليت تناضل من أجل بلوغها.كل املكاسب اليت حققتها  لكذبعد  عرضإستتصبو إليها و 

ال للتدخالت حيث تنو  تسجيل التدخالت حسب  (:نشغاالت األتية اولت املواضيع و اإلبعدها فتح رئيس املكتب الوطين ا
  النحو التايل)التسلسل الزمين على 

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

 بعد اإلنتهاء من اإلصغاء إىل كل اإلنشغاالت و التدخالت و اإلجابة عنها ، إنتقل أعضاء اجلمعية العامة إىل النقطة الثانية يفو 
إلجراءات التنظيمية اليت ينص عليها ا كافة..........السيد حيث شرح  املكتب الوالئيمال و املتمثلة يف إنتخاب أعضاء جدول األع

أعضاء اجلمعية  القانون األساسي و النظام الداخلي للنقابة فيما خيص عملية اإلنتخاب و عند اإلنتهاء من تفصيل هذه النقطة، دعا
  :املكتب الوالئي و املتمثلة أساسا يف  اءإلنتخاب أعضالعامة اإلنتخابية إىل الشروع يف تطبيق اإلجراءات التنظيمية 

ب الرتشيحات لعضوية املكتب الوالئي. - 1   فتح 

  ضبط القائمة النهائية  للمرتشحني  و اإلعالن عنها أمام اجلمعية العامة اإلنتخابية. - 2
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  الشروع يف عملية اإلنتخاب. - 3

  فرز األصوات و اإلعالن عن نتائج اإلنتخاب. - 4

  .ملكتب الوالئيتنصيب أعضاء ا - 5

  اءهم :مت قائمة املرتشحني املكونة من السيدات و السادة التالية أمسحيث 

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

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

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

  إخل من املرتشحني...... - 

   :على إنتخابأسفرت نتائج عملية التصويت حيث 

 الئية) .........................عدد األصوات :...........رئيسا للمكتب الو (السيد - 

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

 سئبا للرئية) .........................عدد األصوات :...........(السيد - 

 مينا عاما للمكتب الوالئي.أة) .........................عدد األصوات :...........(السيد - 

لتنظيم و املنازعات.أة) .........................عدد األصوات :...........(السيد -   مينا والئيا مكلفا 

 .ملالية و الوسائل امكلف اوالئي اأمينة) .........................عدد األصوات :...........(السيد - 
لتكوين و التوثيق.ة) .........................عدد األصوات :...........(السيد -   أمينا والئيا مكلفا 

إلعالم و اإلتصال و العالقات العامة.أمينا والئة) .........................عدد األصوات :...........(السيد -   يا مكلفا 

د 00سا و  12الساعة يف يومها على  رفعت اجللسة بعد اإلنتهاء من أشغال اجلمعية العامةو  . 

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

 حمرر احملضرإمضاء 

  : الحظةم

 .كر أمساء القائمة اإلحتياطية يف حالة وجودها حسب إستحقاقات األصواتذجيب  - 

 اإلنتخاب بسبب أن عدد املرتشحني يساوي عدد مناصب املكتب النقايب فنلجأ إىل التزكية. حالة عدم إجراءيف  - 
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  الوطنية اجلزائرية للنفسانينيالنقابة 
Syndicat National Algérien des Psychologues 

SNAPSY 
 

 املكتب الوطين التنفيذي
  – ...........لوالية  –ملكتب النقايب الوالئي اقرار تنصيب 

  

 إن رئيس املكتب الوطين التنفيذي،
  واملتمم، بكيفيات ممارسة احلق النقايب املعدلاملتعلق  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،
  وطنية اجلزائرية للنفسانيني،بناء على أحكام القانون األساسي و النظام الداخلي للنقابة ال -
  2018/ ....... / .يوم . ............للنفسانيني لوالية اجلمعية العامة  انعقادبناء على حمضر  -

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

) سنوات إبتداء 05تدوم مخسة ( لعهدة ........كتب النقايب الوالئي للنفسانيني لوالية املينصب أعضاء  املادة األوىل:
  2018/  .../...من 

  من األعضاء التالية أمساءهم: ..........يتكون املكتب النقايب الوالئي للنفسانيني لوالية  املادة الثانية :
   : .............الوالئي رئيس املكتب  -1
 : .........................ئب الرئيس  -2
 ........................... :العام األمني  -3
لتنظيم و املنازعات :.......أمني  -4  والئي مكلف 
ملالية و الوسائل:  -5  ............. أمني والئي مكلف 
لتكوين و التوثيق : ....  -6  ............أمني والئي مكلف 
  .........:إلعالم و اإلتصال و العالقات العامةكلف والئي مأمني   -7

  2018../....../  يوم جلزائرحرر 
  رئيس املكتب الوطين التنفيذي       
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  حالة تعويض أعضاء من املكتب الوالئي يكون القرار كاأليت يف 
  

  النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني
Syndicat National Algérien des Psychologues 

SNAPSY  

  املكتب الوطين التنفيذي
  -  ...........لوالية –الوالئي املكتب  تعويض أعضاء يفشطب و قرار 

  رئيس املكتب الوطين التنفيذي، إن
  املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب املعدل واملتمم، 1990جوان  2املؤرخ يف  90/14مبقتضى القانون رقم  -
سيس النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني حتت رقم  ابناءو  - من طرف وزارة العمل و  2004سبتمرب  14بتاريخ  87على وصل تسجيل تصريح 
  لتشغيل و الضمان اإلجتماعي،ا

  على أحكام القانون األساسي و النظام الداخلي للنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني، ابناءو  -
  ارات حسب عدد األعضاء املوجهة هلم)ذكر كل اإلعذ املؤرخة يف ......املوجهة للسيد(ة) (جيب ارات رقم ... ذو بناءا على اإلع -
  و بناءا على أوصلة التسليم رقم ....املؤرخة يف .......للسيد (ة). -
  ..................................مبقر  2018/ يوم .. / .... ة للنفسانيني لوالية .....على حمضر انعقاد اجلمعية العامبناءا و  -

ـــــــييقرر مـــ ـــــــا يلـــ   :ــــــــــ
ريخ ../ إبتداءا  السيدات و السادة التالية أمساءهم ..........ة يوالل يشطب من عضوية املكتب الوالئي املادة األوىل:   : 2018../من 

 .....بسبب اإلستقالة......(ة) السيد -
 .....بسبب إمهال املنصب.....(ة) السيد -
 ط.....بسبب اإلنضبا.....(ة) السيد -
 ..إخل. -

 
ريخ ../ إبتداءا األعضاء املشطوبني أمساءهمالتالية  السيدات و السادةيعوض  املادة الثانية :   :  2018../من 

 .....مكلف ب.....(ة) السيد -
 ....مكلف ب.....(ة) السيد -
 ....مكلف ب.....(ة) السيد -
 ..إخل. -

 
قي أعضاء املكتب الوالئي بعضويتهم إىل غاية إنتهاء عهدة املكتب الوالئي الثالثة :املادة    و فق لقرار تنصيب املكتب الوالئي. حيتفظ 

 
  2018يوم ../....../  ئرزاجلحرر 

 رئيس املكتب الوطين التنفيذي       


