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  البـــاب األول

  واملبادئاألسس  –املقر  –التسمية  :األولالفصل           

للغة) النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني( النقابية املنظمة: تسمى 01املادة   األجنبية وتسمى 

Syndicat National Algérien des Psychologues الختصار ملشار إليها ا

SNAPSY  

  .وحزبيةطنية اجلزائرية للنفسانيني ألي وصاية سياسية النقابة الو ال ختضع : 02 املادة

لشخصية املعنوية  :03املادة  وحق  واإلستقالل املايل املدنيةواألهلية تتمتع النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني 

  املخصصة للطرف املدين لدى اجلهات القضائية املختصة. وممارسة احلقوق التقاضي

جلزائر العاصمة. :04املادة    يكون املقر املركزي للنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني 

تضم النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني مجيع النفسانيني املمارسني يف خمتلف قطاعات نشاط الوظيفة  :05 املادة

  .واملتعاقدينملثبتني، املرتبصني العمومية من ا

  متارس النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني نشاطها عرب كامل الرتاب الوطين. :06املادة 

  مدة نشاط النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني غري حمددة. :07املادة 
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  : األهدافالثاينالفصل 

دف 08املادة    إىل: للنفسانينيالنقابة الوطنية اجلزائرية : 

 املنخرطني يف صفوفها أمام السلطات املختصة  واملعنوية للنفسانيني واملصاحل املاديةاحلقوق  عن الدفاع
 ترقيتها. والعمل علىحقوقهم املكتسبة  واحلفاظ على

 و اهليئات الدولية، واملركزية أسالك النفسانيني أمام السلطات احمللية  متثيل 
  نشر الوعي و الثقافة القانونية يف وسط النفسانيني. النقايب و العمل علىتشجيع عمليات التكوين 

 و الدويل ستوى الوطيناملعلى بني النفسانيني اخلربات املهنية املعارف العلمية و تبادل  تشجيع. 

  متنظيم  للنفسانيني واملشاركة يف التكوين املتواصل  وطنية، جهوية و حملية.علمية  أ
  تقومي التشريع و التنظيم املتعلقني مبيدان العمل و الوظيفة العمومية و إثرائهما.املسامهة يف جمال 

 .املسامهة يف جمال تقومي التشريع و التنظيم املتعلقني مبختلف قطاعات النشاط و ميادين ممارسة النفسانيني 

 الوقاية من النزاعات يف الوظيفة العمومية و تسويتها.املسامهة يف  
 ن بني مجيع النفسانيني.ترقية حس التضام 

   ها و وطنية  فدرالياتنكالسعي إلنشاء فدراليات و  االخنراط يفيف إطار التشريع و التنظيم املعمول 
 تنظيمات وطنية، دولية، قارية وجهوية اليت تنشد نفس األهداف املماثلة هلا.

 هدافها. و توزيع إصدار ئق إعالمية هلا عالقة  ت و جمالت و و  نشر

 .مناصرة القضا العادلة للشعوب و تعزيز التضامن العمايل يف العامل 
  .اصرحت  اليتن ال تسعى إىل حتقيق أهداف أخرى غري  النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني وتتعهد
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  الباب الثاين

  اإلخنراط و العضوية:  األولالفصل 

شطني وأعضاء شرفيني. للنفسانينيالنقابة الوطنية اجلزائرية : تتكون  09املادة    من أعضاء مؤسسني وأعضاء 

لس الوطينختول مداولة    لكل :املعنيني  من طلبو باملكتب الوطين صفة العضو الشريف بناء على اقرتاح  ا

 ،نفساين متقاعد 

 القطاع اخلاص،يف  نفساين ممارس 

 علم النفس ميدانالتعليم العايل يف  أستاذ، 

  بكل اختصاصاته يف آخر مشواره الدراسي.طالب علم النفس 

 حيدد النظام الداخلي للنقابة كيفيات تطبيق هذه املادة.

و مسؤول مفتوح لكل أسالك  فردييف النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني فعل  طلب العضوية: 10املادة 

  الوظيفة العمومية.الدين ميارسون مهنة النفساين يف خمتلف قطاعات النشاط يف النفسانيني 

ني بتوقيع املعين وثيقة طلب اإلخنراط و تكتسب صفة العضوية يف النقابة الوطنية اجلزائرية للنفساني: 11املادة 

  تثبت صفة العضو مبنح بطاقة االخنراط.

  ه املادة.ذحيدد النظام الداخلي للنقابة كيفيات تطبيق ه

  اآلتية:لألسباب  اجلزائرية للنفسانينيالنقابة الوطنية  من العضويةتفقد  :12ملادة ا

 الكتابية ستقالةاإل.  
 .الوفـــاة  
 السنوي شرتاكعدم دفع اإل. 
 .الشطب و اإلقصاء 
  النقابةحل. 

  .املادة ههذ تطبيق تللنقابة كيفيا الداخلي النظام حيدد
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  األتية :تعلق صفة العضوية يف النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني لألسباب  : 13ملادة ا
 .حالة اإلستيداع 
 .أداء اخلدمة الوطنية 
 .ديبية من طرف املكتب النقايب  أن يكون حمل إجراءات 
 .أن يكون حمل متابعة قضائية خطرية 

  حيدد النظام الداخلي للنقابة كيفيات تطبيق هذه املادة.
  

  احلقوق و الواجبات :الثاينالفصل   

  :يفاحلق  يف النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني عضو لكل :14املادة 

 يف هياكل النقابة الوطنية،اجلهوية،الوالئية،احمللية. للمسؤولية التصويت والرتشح 
 رسة حرية الرأي و النقد املوضوعي.مما 
 .الطعن يف القرارات الصادرة ضده 
 .اإلعالم النقايب 
 .التكوين النقايب و العلمي 
  دييب تعسفي من طرف احلماية النقابية أثناء أداء مهامه و نشاطه النقايب ضد أي إجراء 

 اإلدارة.
 ستقالةاإل. 

  ب : يف النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني كل عضويلتزم   :15املادة 
 و تطبيق أحكام القانون األساسي و النظام الداخلي للنقابة. حرتامإ 
 .تنفيد قرارات النقابة 
  مج النقابة.املسامهة الفعلية  يف جتسيد بر
  النظامية للنقابة. االجتماعاتاحلضور إىل 
  نتظام السنوية االشرتاكاتدفع. 
 ي نشاط يتعارض مع أهداف النقابة.عدم ال  قيام 
  املزدوج يف نقابة أخرى. خنراطاإلعدم  

  لضمان التبعات املالية املرتبطة مبسؤوليتها املدنية. مينا النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانينيكتتب ت : 16املادة 
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  االنضباط - االنتخاب –الباب الثالث : الرتشح 

  االنتخاب: الرتشح و  لفصــل األولا

و يشرتط  الرتشح مكفول جلميع النفسانيني املنخرطني يف صفوف النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني :17املادة 

   :يما يليف النقابة  ملسؤولية تنفيذية  املرتشح أن تتوفر يف 

 ،جلنسية اجلزائرية األصلية  التمتع 

 .ائية  التمتع بكل احلقوق املدنية و أن ال يكون حمل عقوبة جزائية 

 ) نتخاباإل) سنة كاملة يوم 21أال يقل سنه عن واحد و عشرين. 

  نتخاباإلأن تكون لديه أقدمية ال تقل عن سنة واحدة يف مؤسسة عمله يوم. 
  ة يف النقابة خاصة منها اإلخنراط و األقدمية يف النضال.مستوفيا لشروط العضويأن يكون 

  حيدد النظام الداخلي للنقابة كيفيات تطبيق هذه املادة.

  يف حالة تساوي األصوات بني املرتشحني تعطى األفضلية ألقدمهم يف النقابة أو ألكربهم سنا.: 18املادة 

ريخ و مكان و تعلن ن سر و مباشرا  قرتاعاإليكون  : 19املادة  حيدد النظام الداخلي  ، االنتخابتائجه يف 

  كيفيات تطبيق هده املادة.

  نضباطاإل: الثاينلفصــل ا

ا القانون األساسي تعرض مرتكبها  لعقوبة ذو خمالفة ألحكام ه و كل خطأ النضباطكل مساس   :20املادة 

   ملتابعات اجلزائية. قتضاءاإلديبية دون املساس عند 

ا القانون األساسي حق ذالوطنية اجلزائرية للنفسانيني لكل مرتكب ملخالفة ألحكام ه تكفل النقابة :21املادة 

النظام  احيدده و كيفيات الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه و اإلطالع على ملفه التأدييب وفق شروط

  الداخلي للنقابة.

ملخالفة.ذاإلجراءات التأديبية من طرف املكتب النقايب ال تتخذ : 22املادة    ي ينتمي له املعين 
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  يتوقف حتديد العقوبة التأديبية على: :23املادة 

 .درجة جسامة اخلطأ 
 .الظروف اليت ارتكب فيها اخلطأ 
 .خلطأ  مسؤولية املعين 
 .النتائج املرتتبة عن اخلطأ 

  درجة العقوبة و اإلجراءات التأديبية.حيدد النظام الداخلي نوع اخلطأ و 

  الوطين و الوالئي. و الطعن على املستوى نضباطلإلتنتخب جلنتني  :24املادة 

ا. هاتني اللجنتنيحيدد النظام الداخلي شروط و كيفيات تشكيل    و صالحيا

  

  الرابع البــاب

  و املداولة مبادئ التنظيم و التسيري :الفصل األول

  تكفل النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني حرية التعبري و الرأي جلميع أعضائها. :25املادة 

ألغلبية البسيطة ( تتخذ  :26املادة   50القرارات داخل هياكل و هيئات النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني 

  النظام الداخلي للنقابة.شروط حيددها حاالت و ) األعضاء و فق 2/3) و املصريية منها بثلثي (  1+  %

اجلهوية و الوالئية طبقا ألحكام  اتضمن النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني إستقاللية التسيري هليئا :27املادة 

  لقانون األساسي و النظام الداخلي و يف هذا اإلطار ال جيوز اجلمع بني مسؤوليتني تنفيذيتني يف النقابة.ا اذه

  .طني مع الوحدة و التضامن يف التنفيذتتخذ القرارات الوطنية بعد الرجوع إىل قواعد املنخر  :28املادة 

  القيادية:و أ ةاهليئات التنفيذيو  األجهزة املداولةتتكون النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني من  :29املادة 
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 املداولة و تضم : األجهزة -1

  ملؤسسة العملاجلمعية العامة. 

 الوالئية العامة اجلمعية. 

 لس  .الوالئي ا
 لس  .اجلهوي ا

 لس  .الوطين ا

 .املؤمتر الوطين  

  تضم:و  القيادية التنفيذية أو اهليئات -2

 الفرع النقايب. 

 املكتب الوالئي. 

 املكتب اجلهوي. 

 املكتب الوطين التنفيذي. 
  

  : اهليئات و اهلياكل احملليةالثاينلفصــل ا

  العامة للمؤسسةاجلمعية  :األولالقسم 

  من مجيع النفسانيني املنخرطني يف الفرع النقايب. العمل ؤسسةمل تتكون اجلمعية العامة :30املادة 

  تتمثل صالحيات اجلمعية للمؤسسة فيما يلي : :31املادة 

  ملؤسسة العملإنتخاب املندوبني أو أعضاء الفرع النقايب. 
  ملؤسسة العملتقييم عمل الفرع النقايب. 

 .مج عمل الفرع النقايب للمؤسسة  إقرتاح الئحة املطالب و بر

  م النقابية وفق سحب الثقة من املندوبني أو أعضاء الفرع النقايب يف حالة اإلخالل بواجبا
  شروط و أليات حيددها النظام الداخلي للنقابة.
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ستدعاء من رئيس الفرع النقايب و  جتتمع اجلمعية العامة للمؤسسة يف دورة عادية مرة كل سداسي :32املادة 

  يف دورة طارئة بدعوة من :

 .رئيس الفرع النقايب 

 .ثلثي أعضاء الفرع النقايب 
 .األغلبية البسيطة ألعضاء اجلمعية العامة ملؤسسة العمل 

 بدعوة من رئيس املكتب الوالئي.  

  الفرع النقايب :الثاين القسم

ة العمل من طرف اجلمعية العامة ملؤسسعلى مستوى املؤسسات فروع نقابية أو مندوبني  تم إنتخابي :33املادة 

  سنوات قابلة للتجديد.)  5(لعهدة تدوم مخسة 

   تتمثل مهام و مسؤولية الفرع النقايب فيما يلي : :34املادة 

  عملهممؤسسة الدفاع عن املصاحل املادية و املعنوية للنفسانيني املنخرطني على مستوى. 

 ملؤسسة العملقرارات اجلمعية العامة  ذتنفي. 
 قرارات اهليئات الوطنية للنقابة. ذالسهر على تنفي 

  مؤسسة العملمجع اإلخنرطات من النفسانيني على مستوى. 

  مؤسسة العملتنظيم نشاطات التكوين النقايب و املتواصل للنفسانيني على مستوى. 
  ت الرمسية للنقابة على النفسانيني على مستوى  .مؤسسة العملتوزيع البيا

  من: ملؤسسة العملتشكل الفرع النقايب ي :35املادة 

 .رئيس الفرع النقايب 
 .ئب الرئيس 

 .األمني العام 

 .أمني املال 

 حيدد النظام الداخلي للنقابة كيفيات تطبيق هذه املادة.
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فسانيني لتشكيل الفرع النقايب، يتكفل مهمة عندما ال تتوفر يف أي مؤسسة عمل العدد الكايف للن :36املادة 

  التمثيل النقايب مندوب ينتخبه زمالءه مباشرة.

  حيدد النظام الداخلي للنقابة كيفيات تطبيق هذه املادة.

  : اهليئات و اهلياكل الوالئيةالثالثلفصــل ا

  الوالئية : اجلمعية العامةاألولالقسم 

  من :اجلمعية العامة الوالئية  تتشكل :37املادة 

  على مستوى الواليةمجيع النفسانيني املنخرطني، 

 ،رؤساء الفروع النقابية و / أو املندوبني 
 رؤساء اللجان القطاعية الوالئية. 

  أعضاء املكتب الوالئي.  

أو بطلب  املكتب الوالئيبطلب من رئيس ) يف السنة و بشكل إستثنائي 1و جتتمع يف دورة عادية مرة واحدة (
  الوالئية.ء اجلمعية العامة أعضا  1/3بطلب من ثلث أو  املكتب الوالئيأعضاء  2/3 يمن ثلث

 .الوالئية النظام الداخلي مهام اجلمعية العامة دحيد

لس :  الثاينالقسم    الوالئيا

لس الوالئي هو اهليئة العليا  :38املادة  بني مجعيتني والئيتني، جيتمع مرة كل سداسي يف  على املستوى الوالئيا

لسأعضاء  2/3 يبطلب من ثلثبشكل إستثنائي دورة عادية و  بقرار من املكتب الوطين التنفيذي أو  الوالئي ا

  للنقابة.شروط حيددها النظام الداخلي حاالت و وفق 

لس الوالئي للنقابة من: يتشكل :39املادة    ا

 .رئيس املكتب الوالئي 

 .أعضاء املكتب الوالئي 
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 .رؤساء اللجان القطاعية الوالئية 

 .رؤساء الفروع النقابية للمؤسسات و / أو املندوبني 

لس الوالئي فيما يلي : :40املادة    تتحدد مهام و صالحيات ا

  الوالئي.ينتخب أعضاء املكتب 

 لس الوطين للنقابة. ذتنفي   قرارات و توجيهات ا

  نزع الثقة من رئيس املكتب الوالئي أو أي عضو يف املكتب الوالئي وفق شروط و أليات
 حيددها النظام الداخلي.

 .ينتخب و يصادق على تشكيلة جلنة اإلنضباط الوالئية 
 جلان العمل الضرورية. ينشئ 

  مج عمل  املكتب الوالئي.يصادق على بر

 .يناقش و يصادق على التقرير األديب و املايل للمكتب الوالئي  

  املكتب الوالئي:  الثالثالقسم 

لس الوالئي  طرف للنقابة على املستوى الوالئي، ينتخب من التنفيذيةاملكتب الوالئي هو اهليئة  :41املادة  ا

  حتت إشراف املكتب اجلهوي أو املكتب الوطين التنفيذي. قابلة للتجديد ) سنوات5( مخسةملدة 

  تتحدد مهام و صالحيات املكتب الوالئي فيما يلي : : 42املادة 

 .الدفاع عن املصاحل املادية و املعنوية و متثيل النفسانيني أمام السلطات الوالئية 
 .تنصيب الفروع النقابية و املندوبني و تقييم عملها بشكل دوري 

  على تسوية النزاعات بني املنخرطني و مؤسسات عملهم.العمل 

 .تنظيم دورات للتكوين النقايب و املتواصل على مستوى الوالية 
 .م علمية سنوية  تنظيم أ

 .لس الوالئي  حيضر دورات ا
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  إعداد التقرير األديب و املايل السنوي للمكتب الوالئي و إرساله إىل املكتب الوطين بعد
  املصادقة عليه.

  يتكون املكتب الوالئي من: : 43املادة 

 رئيس املكتب الوالئي. - 1
 ئب الرئيس. - 2
 األمني العام. - 3
لتنظيم و املنازعات. - 4  أمني والئي مكلف 
ملالية و الوسائل. - 5  أمني والئي مكلف 
لتكوين و التوثيق. - 6  أمني والئي مكلف 
إلعالم و  - 7  و العالقات العامة. تصالاإلأمني والئي مكلف 
 رؤساء اللجان القطاعية الوالئية.     - 

  حيدد النظام الداخلي مهام و صالحيات أعضاء املكتب الوالئي. :44املادة 

  : اهليئات و اهلياكل اجلهوية  الرابعلفصــل ا  

  يتشكل التنظيم اجلهوي للنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني وفق التقسيم اإلداري املعتمد. :45املادة 

  ه املادة.ذالداخلي كيفيات تطبيق هحيدد النظام 

لس اجلهوي:  األولالقسم    ا

لس اجلهوي للنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني كل من : : 46املادة    يضم ا

 .رئيس املكتب اجلهوي 

 .رؤساء املكاتب الوالئية 

 .رؤساء اللجان القطاعية الوالئية 
 .رؤساء الفروع النقابية و / أو املندوبني 
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 ت اجلهة.ذأعضاء املكتب الوطين ال  ين ينتمون إىل وال

لس اجلهوي مرة ( : 47املادة  رئيس  بطلب من) واحدة كل سنة يف دورة عادية و بشكل إستثنائي 1جيتمع ا

شروط حيددها النظام حاالت و بقرار من املكتب الوطين التنفيذي وفق أو  ئهأعضا 2/3 يثلث املكتب اجلهوي أو

  للنقابة.الداخلي 

لس اجلهوي فيما يلي : : 48املادة    تتحدد مهام و صالحيات ا

 .مج عمل املكتب اجلهوي  املصادقة على بر

  اجلهويينتخب أعضاء املكتب. 

 .لس الوطين للنقابة  تنفيد قرارات و توجيهات ا
  وفق شروط و أليات  اجلهويأو أي عضو يف املكتب  اجلهوينزع الثقة من رئيس املكتب

 حيددها النظام الداخلي.

 ة.تب الوالئياللمك ةو املالي ةياألدبرير التقمناقشة و تقييم ا  

  اجلهوي املكتب:  الثاين القسم

لس  ) أعضاء6( ستةيتكون املكتب اجلهوي من  :49املادة  لعهدة تدوم  اجلهويينتخبون من بني أعضاء ا

  تتحدد مهامه و صالحياته فيما يلي :) سنوات قابلة للتجديد و 5ة (مخس

 .طري اجلمعيات العامة الوالئية  املسامهة يف 

 .تنصيب املكاتب الوالئية املنتخبة 
 .التنسيق بني املكاتب الوالئية 

 .تقييم و متابعة عمل املكاتب الوالئية 

 التنفيذي التنسيق مع املكتب الوطين. 
 لنظامية للمكاتب الوالئية.إعداد تقرير دوري للمكتب الوطين عن الوضعية ا 

 .الس الوالئية  طري دورات ا
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  : يتكون املكتب اجلهوي من :50املادة 

 رئيس املكتب اجلهوي. - 1
 األمني العام. - 2
إلعالم و اإلتصال و العالقات العامة. - 3  أمني جهوي مكلف 
لتنظيم - 4  .و املنازعات أمني جهوي مكلف 
ملالية و الوسائل. - 5  أمني جهوي مكلف 

لتكوين و التوثيق. أمني - 6   وطين مكلف 

لضرورة يف املكتب الوطين التنفيذي. :51املادة    رؤساء املكاتب اجلهوية هم أعضاء 

  الوطنية واهلياكل اهليئات :اخلامس الفصــل

  : املؤمتر الوطينالقسم األول

كل )  1مرة (  يف دورة عادية املؤمتر الوطين هو اهليئة العليا للنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني ، ينعقد :52املادة 

أو بطلب من ثلثي  بناء على إستدعاء من رئيس املكتب الوطين التنفيذي  و يف دورات إستثنائية مخسة سنوات 
لس الوطين2/3(   الداخلي. شروط حيددها النظامحاالت وفق  ) أعضاء ا

لس الوطين وفق بعد إنقضاء عهدته متدد عهدة املكتب الوطين سنة واحدة ميكن أن : 53املادة  بقرار من ا

  شروط حيددها النظام الداخلي.

ريخ املؤمتر العادي ستة ( :54املادة  رخيه من 6حيدد  ) أشهر قبل موعده و يف حالة املؤمتر اإلستثنائي حيدد 

لس الوطين و    وفق أليات حيددها النظام الداخلي.من املكتب الوطين  قرتاحقبل ا

  من: الوطين يتكون املؤمتر :55املادة 

 .أعضاء املكتب الوطين املنتهية عهدته 
  املكاتب اجلهوية.رؤساء 

 .رؤساء املكاتب الوالئية 
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 الوطنية رؤساء اللجان القطاعية. 

 .رؤساء الفروع النقابية 

 ت وفق شروط ندوبنيم   حيددها النظام الداخلي للنقابة. و أليات منتخبني من الوال

  فيما يلي: الوطين تتحدد صالحيات املؤمتر :56املادة 

  للمؤمتر.املصادقة على النظام الداخلي 

 .إنتخاب أعضاء مكتب املؤمتر 
 .املصادقة على جدول أعماله 

 .تنصيب جلان املؤمتر 

 .تعديل القانون األساسي للنقابة 
 .املصادقة على التقرير األديب و املايل للعهدة بعد مناقشة مضمونه 

 .إصدار اللوائح و التوصيات و حتديد السياسة العامة للنقابة 

 .لس الوطين  تشكيل ا

 .إنتخاب أعضاء املكتب الوطين التنفيذي 
 .إنتخاب رئيس املكتب الوطين التنفيذي  

لس: الثاينالقسم    الوطين ا

لس الوطين هو أعلى هيئة بني مؤمترين و هو مسؤول أمام املؤمتر :57املادة    .الوطين ا

لس الوطين :58املادة    من: للنقابة يتكون ا

 التنفيذي أعضاء املكتب الوطين. 

 .رؤساء املكاتب اجلهوية 
 .رؤساء اللجان القطاعية الوطنية 

 .رؤساء املكاتب الوالئية 

 .رؤساء الفروع النقابية و / أو املندوبني  
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لس الوطين :59املادة  رئيس  بطلب من) واحدة يف السنة و بشكل إستثنائي 1مرة ( يف دورة عادية جيتمع ا

لس الوطين.1/3الوطين أو (املكتب أعضاء  2/3 يثلث املكتب الوطين أو   ) أعضاء ا

لس الوطين. التنفيذي يتوىل املكتب الوطين :60املادة    تسيري أشغال ا

لس الوطين حبضور (61املادة   يستدعىوإذا مل يكتمل النصاب،  ) من أعضائه1+  % 50: تتم مداوالت ا

نية يف أجل أقصاه املداولة مهما كان عدد  له) يوما قبل موعد االجتماع، عندها ميكن 15( مخسة عشر مرة 
  حضور أعضائه.

لس الوطين فيما يلي تتحدد :62املادة    :صالحيات ا

 .لس الوطين  املصادقة على جدول أعمال ا

 .املصادقة على النظام الداخلي لسري أشغاله 

 .مناقشة التقرير األديب و املايل و املصادقة عليه 
 .إعداد النظام الداخلي للنقابة و تعديله و املصادقة عليه 

  اشرتاكات االخنراطحتديد قيمة. 

  املكتب الوطين بعد مناقشته و إثرائه. خمطط عملاملصادقة على 
 .املصادقة على شعار النقابة 

 .ريخ املؤمتر الوطين العادي و اإلستثنائي  حتديد 

 .إنشاء جلان العمل الضرورية 
 قرارات و توصيات املؤمتر الوطين. ذتابعة تنفياحلرص على م 

 كرات التنظيمية املقرتحة من طرف املكتب الوطين.ذ يصادق على اللوائح و امل 

 .ينصب اللجنة الوطنية لتحضري املؤمتر الوطين للنقابة 
 .ينتخب و يصادق على جلنة الطعن الوطنية 

 .ينتخب و يصادق على جلنة اإلنضباط الوطنية 

  ت الوطنية املعتمدة.حيدد موقفه  من التنسيق مع النقا
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بعريضة موقعة من ثلثي التنفيذي سحب الثقة من أعضاء املكتب الوطين ميكن للمجلس الوطين  :63املادة 

إلقرتاع السري حتت إشراف احملضر القضائي و يف ه2/3( لس الوطين و تؤكد  ه احلالة ينتخب ذ) أعضاء ا

 و أليات حيددها النظام الداخلي للنقابة.  مكتبا وطنيا جديدا وفق شروط

لس الوطين جلنة وطنية لتحضري املؤمتر الوطين قبل إنتهاء العهدة بسنة كاملة. :64املادة    ينصب ا

  ه املادة عن طريق النظام الداخلي.ذحتدد كيفيات تطبيق ه

  التنفيذي الوطين املكتب :الثالثالقسم 

لس الوطين.املكتب الوطين هو  :65املادة    اهليئة التنفيذية للنقابة و هو مسؤول أمام ا

) سنوات 5ينتخب أعضاء املكتب الوطين التنفيذي من طرف املؤمتر الوطين لعهدة تدوم مخسة ( :66املادة 

  من: قابلة للتجديد و يتكون

 .التنفيذي رئيس املكتب الوطين - 1
 .ئب الرئيس - 2
 األمني العام. - 3
إلعالم  - 4  و اإلتصال و العالقات العامة.أمني وطين مكلف 
لتنظيم. - 5  أمني وطين مكلف 
ملالية و الوسائل. - 6  أمني وطين مكلف 
لتكوين و التوثيق. - 7  أمني وطين مكلف 
لشؤون اإلجتماعية و التضامن النقايب. - 8  أمني وطين مكلف 
لتشريع و املنازعات.  - 9  أمني وطين مكلف 

 ة.لبحوث و الدراسات النقابي أمني وطين مكلف -10
 مساعد. أمني املال -11

 رؤساء املكاتب اجلهوية.     - 
 رؤساء اللجان القطاعية الوطنية.     - 
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  .حيدد النظام الداخلي مهام كل عضو يف املكتب الوطين التنفيذي

) واحدة يف الشهر و بشكل إستثنائي بناء على 1يف دورة عادية مرة ( التنفيذي جيتمع املكتب الوطين :67 املادة

   أعضائه. 2/3أو بطلب من ثلثي الرئيس من إستدعاء 

، ويف حالة تساوي  ئهأعضامن  )واحد +%50( بسيطة غلبية داخل املكتب الوطين : تتخذ القرارات68املادة 

  .مرجحاالرئيس  صوتاألصوات يعترب 

  يلي:فيما  التنفيذي تتحدد صالحيات املكتب الوطين :69 املادة

  املعنوية جلميع النفسانيني املنخرطني أمام السلطات املركزية.الدفاع عن املصاحل املادية و 

 .متثيل النقابة على املستوى الوطين و الدويل 

  لس الوطين  ملصادقة عليه.ملناقشته و اإعداد التقرير األديب و املايل السنوي و عرضه على ا
  ما.طبقا للتشريع و التنظيم  تنفيذهامشروع ميزانية النقابة و إعداد  املعمول 

 .متابعة و تقييم أعمال املكاتب اجلهوية و الوالئية 

 .لس الوطين العادية و اإلستثنائية  حتضري دورات ا
 .لس الوطين مج و خمطط العمل للمصادقة عليه من طرف ا  إعداد بر

 لس الوطين. الوطين تنفيد قرارات و توصيات املؤمتر  و ا

 .متابعة عمل اللجان التقنية 
 ، كرات التنظيمية.ذ اللوائح و امل إصدار القرارات 

 .إقرتاح تعديالت على النظام الداخلي للنقابة  

ئبه إىل غاية إنعقاد دورة يف حالة شغور منصب رئيس املكتب التنفيذي يتوىل شؤون تسيري امل: 70املادة  كتب 

  يوما إلنتخاب رئيس جديد بعد إعالن حالة الشغور. 45يف أجل أقصاه  الوطين ستثنائية للمجلسإ
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  اللجان القطاعية :السادس الفصــل

 وهياكل هيئات يف تمثيلهال وضمااملختلفة  النشاط قطاعات جلميع النقايب التمثيل توسيع إطار يف :71املادة 

  .النفسانيون فيه ميارس نشاط قطاع كل  ختصوطنية  و والئية قطاعية جلان خبتتن ،النقابة

الوطين  املكتباملكتب الوالئي و  يف لضرورة أعضاء هم الوطنيةالوالئية و  القطاعية اللجان رؤساء :72املادة 

  .التنفيذي

او الوطنية  الوالئية القطاعية اللجان هذه تشكيل كيفيات  الداخلي النظام حيدد  .ومهامها وصالحيا

  مالية: أحكام الباب اخلامس

  التسيري املايل للنقابة يتم وفق التشريع و التنظيم املعمول به. :73 املادة

ت للتدقيق و املراقبة :74 املادة لس الوطين حمافظ حسا ت النقابة يعني ا   .و مراجعة حسا

  الفصل األول : املوارد

  من : تتكون املوارد املالية للنقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانيني :75 املادة

 إشرتاكات أعضائها.  
 ا   .املداخيل املرتبطة بنشاطا
  و التربعات. الوصااهلبات و 
 ت احملتملة للدولة  .اإلعا

  

  مفتوح لدى مؤسسة مصرفية عمومية.تودع املوارد املالية يف املادة أعاله، يف حساب  :76 املادة
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  النفقات :الثاينالفصل 

هذا القانون مجيع النفقات الالزمة لتحقيق األهداف املنصوص عليها يف  النقابةتشمل نفقات  :77 املادة

  .األساسي

لصرف و يوقع الصكوكرئي :78 املادة   مع أمني املالية و الوسائل. س املكتب الوطين هو األمر 

على مستوى اهليئات التنفيذية وفق شروط حيددها النظام  للصرف يوضع مبلغ مايل يف خزينة النقابة :79 املادة

  الداخلي.

 من مصاريف املهمات وفق معايري حيددها النظام الداخلي.كل مكلف مبهمة نقابية يستفيد   :80 املادة

  :تشمل احملكمة خبتم عليها امؤشر  ت شرعيةسجال صص اهليئات التنفيذيةخت :81 املادة

  لإليرادات و النفقات.سجال 
 املمتلكات. سجال جلرد 

ا السنوية إىل اهليئات املختصة. :82املادة    تصرح النقابة حبسا

  السادس البـــاب

  النقابةحّل  - النزاعات تسوية

عند  و قانون األساسيال حكام هذا، مهما كانت طبيعتها، ألالنقابةختضع النزاعات بني أعضاء  :83ادة امل            

  .املختصةجلهات القضائية لدى ا االقتضاء

  ملكتب الوطين التنفيذي.ا هيقدم بعد تقرير املؤمتر الوطينمن قبل  للنقابةيقرر احلل اإلداري  :84ملادة ا

    و مبصادقة، أعضائه  3 /2حبضور ثلثي  املؤمتر الوطينمن قبل  للنقابةيتخذ قرار احلل اإلداري  : 85ملادة ا

 إىلللنقابة بقرار من املؤمتر الوطين  من األعضاء احلاضرين، تؤول األمالك املنقولة و العقارية )واحد + % 50(
  .لك بعد جردها من طرف حمضر قضائيذو  اخلرييةاهليئات 
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  السابع البـــــاب

  أحكــــام ختــاميـــة

لسإعلى  الوطين بناءاملؤمتر صادقة مب يتم تعديل القانون األساسي: 86 املادة  الوطين أو املكتب الوطين قرتاح ا

لتعديالت املقرتحة إّال و  التنفيذي من أعضاء  )دواح + % 50(و مصادقة ضور حبال يعتّد 
  .املؤمتر الوطين

ا  النقابة الوطنية اجلزائرية للنفسانينيتبلغ : 87املادة  السلطة املختصة بكل التعديالت اليت تطرأ على هيئا

ا األساسي يف اآلجال احملددة   املعمول به.   التنظيمضمن القيادية والتعديالت اليت متس  قانو

دة على األحكام الواضحة املنصوص عليها أعاله، كل مسألة 88 املادة : يبني النظام الداخلي بصورة عامة، ز

لس الوط   .ضرورة تسويتها يف هذا اإلطار التنفيذي واملكتب الوطينين يرى ا

متت  و أصلية نسخ ثالثة يف ) مادة89( مثانونو  تسعةهذا القانون األساسي املتكون من  صيّــغ :89املادة 

اجلزائر العاصمة الية ة العامة ملواد البناء بزرالدة و لتعاضدي املؤمتر الوطين الثاين املنعقد املصادقة عليه من طرف

  .2017ديسمرب  14و  13يومي 

 –نتهى إ -

طنية اجلزائرية للنفسانينيالثاين للنقابة الو خالل املؤمتر  ساسياملصادقة على هذا القانون األمتت   

لتعاضدية العامة لعمال البناء    2017 ديسمرب 14و 13يومي  اجلزائر العاصمة - بزرالدة املنعقد 


