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        1990////12////25 بتاريخ  بتاريخ  بتاريخ  بتاريخ 33////90قانون رقم قانون رقم قانون رقم قانون رقم 

        متـعـلـق بالتـعـاضـديـــة اإلجـــتــمـاعـــيـــةمتـعـلـق بالتـعـاضـديـــة اإلجـــتــمـاعـــيـــةمتـعـلـق بالتـعـاضـديـــة اإلجـــتــمـاعـــيـــةمتـعـلـق بالتـعـاضـديـــة اإلجـــتــمـاعـــيـــة

        

        : : : : اهلـدف ومـجـال التـطبـيـق اهلـدف ومـجـال التـطبـيـق اهلـدف ومـجـال التـطبـيـق اهلـدف ومـجـال التـطبـيـق : : : : أ ـ البـاب األول أ ـ البـاب األول أ ـ البـاب األول أ ـ البـاب األول 

  .حيدد هذا القانون كيفيات تكوين التعاضديات اإلجتماعية وتنظيمها وتسيريها  :  :  :  : 01املـادة املـادة املـادة املـادة 

 بتاريخ 90/31اضدية اإلجتماعية هي مجعية ذات غرض غري مربح وتتكون وفقا ألحكام القانون رقم التع :  :  :  : 02املـادة املـادة املـادة املـادة 

  . واملتعلق باجلمعيات ، إال إذا كانت يف هذا القانون أحكام خمالفة أو مكملة 04/12/1990

أو مجاعية / تماعية فردية ودف التعاضدية اإلجتماعية يف إطار التشريع املعمول به إىل تقدمي أداءات اج :  :  :  : 03املـادة املـادة املـادة املـادة 

  ألعضائها وذوي حقوقهم حسب الشروط والكيفيات اليت حيددها قانوا األساسي 

  :تشتمل اخلدمات الفردية اليت تقدمها التعاضدية اإلجتماعية على واحدة من األداءات اآلتية أو أكثر  :  :  :  : 04املـادة املـادة املـادة املـادة 

  ـ األداءات العينية املرتبطة بالتأمني على املرض 

  تعويضات اليومية املرتبطة بالتأمني على املرض ـ ال

  .ـ الزيادة يف معاشات العجز املرتبطة بالتأمينات اإلجتماعية إذا كان صاحبها ال ميارس أي نشاط مهين 

  ـ الزيادة يف ريوع حوادث العمل أو املرض املهين 

  ـ الزيادة يف معاشات األيلولة لفائدة ذوي احلقوق 

اعدة أو اسعاف أو قرض ، غري أنه ال جيوز أن يتعدى جمموع ما يعوضه الضمان اإلجتماعي ، ـ األداءات يف شكل مس

  .ما عدا األداءات املنصوص عليها يف الفقرة األخرية  % 100والتعاضدية اإلجتماعية نسبة 

  ي تشتمل األداءات ذات الطابع اإلجتماعي اليت تقدمها التعاضدية اإلجتماعية على ما يل :  :  :  : 05املـادة املـادة املـادة املـادة 

  ـ اخلدمات التكميلية يف جمال الصحة 

  وذوي حقوقهم / ـ األداءات ذات الطابع اإلجتماعي لفائدة أعضاء التعاضدية أو 

  ـ األنشطة الثقافية والرياضية أو الترفيهية 

 .ـ املساعدات يف جمال السكن 

  

        : : : : تكوين التعاضدية اإلجتماعية وتنظيمها وسريها تكوين التعاضدية اإلجتماعية وتنظيمها وسريها تكوين التعاضدية اإلجتماعية وتنظيمها وسريها تكوين التعاضدية اإلجتماعية وتنظيمها وسريها : : : : ب ـ البـاب الثـانـي ب ـ البـاب الثـانـي ب ـ البـاب الثـانـي ب ـ البـاب الثـانـي 

            تكوين التعاضديات اإلجتماعية وحقوقها وواجباا وقانوا األساسيتكوين التعاضديات اإلجتماعية وحقوقها وواجباا وقانوا األساسيتكوين التعاضديات اإلجتماعية وحقوقها وواجباا وقانوا األساسيتكوين التعاضديات اإلجتماعية وحقوقها وواجباا وقانوا األساسي: : : : ـل األول ـل األول ـل األول ـل األول الفـصالفـصالفـصالفـص

ميكن أن تتكون التعاضدية اإلجتماعية من عمال أجراء يف املؤسسات واإلدارات واهليئات العمومية  :  :  :  : 06املـادة املـادة املـادة املـادة 

  واملقاوالت العمومية أو اخلاصة أو من أشخاص ميارسون نشاط حلسام اخلاص 

  : أن يكوا كما ميكن 
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  .ـ أشخاص متقاعدون أو أصحاب معاشات أو ريوع بعنوان الضمان اإلجتماعي 

  .ـ ااهدون وأرامل الشهداء الذين هلم معاشات من الدولة وفقا للتشريع والتنظيم املعمول ما 

  ـ ذوو حقوق املتعاضدين املتوفني 

ن يؤسسوا تعاضدية اجتماعية أو ينضموا حبرية وطواعية إىل  أعاله أ6حيق لألشخاص املعرفني يف املادة  :  :  :  : 07املـادة املـادة املـادة املـادة 

  .تعاضديات موجودة ، بشرط واحد هو أن يتمثلوا للتشريع املعمول به وقانوا األساسي 

جيب أن تضم التعاضدية اإلجتماعية عددا أدىن من املنخرطني من أجل ضمان استمرارية النشاط  :  :  :  : 08املـادة املـادة املـادة املـادة 

  التعاضدي وقابليته للحياة 

  .حيدد العدد األدىن املنصوص عليه يف الفقرة أعاله مبوجب التنظيم 

جيب أن يتضمن القانون األساسي للتعاضدية اإلجتماعية ، حتت طائلة البطالن عالوة على األحكام  :  :  :  : 09املـادة املـادة املـادة املـادة 

 باجلمعيات ما يأيت  املتعلق04/12/1990 بتاريخ 90/31القانونية األساسية اليت ينص عليها يف هذا اال القانون رقم 

 :  

  أو اجلماعية اليت تقدمها التعاضدية اإلجتماعية / ـ األداءات الفردية و

  أو اجلماعية / ـ شروط وكيفيات مسامهة املنتفعني باألداءات الفردية و

واجلماعية لفائدة األعضاء الذين انقطعوا عن دفع / ـ شروط وكيفيات استمرار تقدمي األداءات الفردية أو 

  .شتراكات أو توقفها اإل

  ـ صالحيات املدير العام 

ميكن التعاضديات اإلجتماعية أن تكون فيما بينها احتادات أو احتاديات أو كنفدراليات من أجل حتقيق  :  :  :  : 10املـادة املـادة املـادة املـادة 

  .نفس األهداف أو أهداف مماثلة 

        املـوارد واألمـالك املـوارد واألمـالك املـوارد واألمـالك املـوارد واألمـالك : : : : الفـصـل الثـانـي الفـصـل الثـانـي الفـصـل الثـانـي الفـصـل الثـانـي 

  : جتماعية مما يأيت تتكون موارد التعاضدية اإل :  :  :  : 11املـادة املـادة املـادة املـادة 

  ـ اشتراكات أعضائها 

  ـ اهلبات والوصايا ، طبقا للقوانني واألنظمة املعمول ا 

  ـ العائدات اآلتية من األداءات اليت تقدمها التعاضدية 

  ـ عائدات األموال اليت توظفها أو اليت تستثمرها التعاضدية 

  أدناه  " 35" ة ـ عائدات الدعاوي التعويضية املنصوص عليها يف املاد

  : ينبين اإلشتراك حسب احلالة على أساس ما يأيت  :  :  :  : 12املـادة املـادة املـادة املـادة 

  ـ أجر العامل اخلاضع إلشتراك الضمان اإلجتماعي 

  ـ دخل غري األجري اخلاضع إلشتراك الضمان اإلجتماعي 
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  ـ املعاش أو الريع الذي مينحه الضمان اإلجتماعي أو متنحه الدولة 

اضدية اإلجتماعية ذات الطابع الوطين أن تتعامل مع كل اجلمعيات األجنبية اليت هلا أهداف ميكن التع :  :  :  : 13املـادة املـادة املـادة املـادة 

مماثلة منصوص عليها يف قوانينها األساسية أو تنظم إليها ، شريطة أن ال تؤدي إىل تبعات خاصة على التعاضدية 

، وبعد رخصة من قبل السلطة اإلجتماعية ، وذلك ضمن احترام األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول ا 

  .العمومية املختصة 

        أحـكـام مـاليـــة أحـكـام مـاليـــة أحـكـام مـاليـــة أحـكـام مـاليـــة : : : : الفـصـل الثـالـث الفـصـل الثـالـث الفـصـل الثـالـث الفـصـل الثـالـث 

أو اجلماعية ونفقات التسيري وبرامج اإلستثمار / ختصص موارد التعاضدية اإلجتماعية لآلداءات الفردية و :  :  :  : 14املـادة املـادة املـادة املـادة 

  .وتكوين اإلحتياطات 

من اإلشتراكات ، واستثناء ميكن اجلمعية  % 15كن أن تتجاوز نسبة حتدد اجلمعية العامة نفقات التسيري اليت ال مي

العامة أن تراجع هذه النسبة إذا اقتضت الضرورة اللجوء إىل نفقات تسيري إضافية ، بعد تقدمي املربرات الالزمة 

  .لذلك مسبقا 

سسة املستخدمة أو املؤسسة يترتب على اإلخنراط يف التعاضدية اإلجتماعية أن تقتطع اإلشتراك املؤ :  :  :  : 15املـادة املـادة املـادة املـادة 

  .املدينة أو الريع أو األداءات 

يوما يترتب على فقدان صفة املنخرط توقف  ) 30( يدفع هذا اإلشتراك للتعاضدية اإلجتماعية يف أجل أقصاه ثالثني 

 يوما ، كما 30 اقتطاع اإلشتراك ويتعني على التعاضدية ، يف هذه احلالة أن تعلم املؤسسة املستخدمة أو املدينة يف أجل

أعاله ، ويدفع املنخرطون الذين ميارسون نشاط حلسام اخلاص  ) 02( هو منصوص عليه يف الفقرة الثانية 

  .اشتراكام إىل التعاضدية اإلجتماعية حسب الدورية الزمنية اليت حيددها القانون األساسي أو اجلمعية العامة 

عام حماسبة التعاضدية اإلجتماعية ، حسب الشكل املطلوب قانونا ، ويعمل ميسك حماسب ، يعينه املدير ال :  :  :  : 16املـادة املـادة املـادة املـادة 

  .حتت مسؤوليته 

 

 

        : : : : رقـابـة التعـاضديـة اإلجتمـاعيـة رقـابـة التعـاضديـة اإلجتمـاعيـة رقـابـة التعـاضديـة اإلجتمـاعيـة رقـابـة التعـاضديـة اإلجتمـاعيـة : : : : الفـصـل الـرابـع الفـصـل الـرابـع الفـصـل الـرابـع الفـصـل الـرابـع 

يدقق التسيري املايل واحملاسيب يف العاضدية اإلجتماعية ويراقبه مندوب حسابات تعينه هلذا الغرض اجلمعية  :  :  :  : 17املـادة املـادة املـادة املـادة 

ة للتعاضدية ، ويدقق مندوب احلسابات املعني على وجه اخلصوص أمانة الكتابات احملاسبية واحلصائل واجلرود العام

  .وصحة املعلومات اليت تقدم عن حسابات التعاضدية يف التقارير اليت تعرض هلذا الغرض على اجلمعية العامة 

عملية تدقيق أو احتساب تنصب على تسيري التعاضدية ميكن الس التنفيذي أن يقرر كذلك مباشرة أية  :  :  :  : 18املـادة املـادة املـادة املـادة 

  .اإلجتماعية 

         :  :  :  : حـل التعـاضـديـة اإلجتمـاعيــةحـل التعـاضـديـة اإلجتمـاعيــةحـل التعـاضـديـة اإلجتمـاعيــةحـل التعـاضـديـة اإلجتمـاعيــة: : : : الفـصــل اخلـامــس الفـصــل اخلـامــس الفـصــل اخلـامــس الفـصــل اخلـامــس 
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يكون احلل اإلداري للتعاضدية اإلجتماعية وفقا للقانون األساسي بعد إعالم السلطة العمومية املعنية  :  :  :  : 19املـادة املـادة املـادة املـادة 

ليق األنشطة املرتبطة مبهمة املنفعة العمومية أو انقطاع مواصلتها ، وذه الصفة مسبقا ، وال ميكن أن ينجز عن ذلك تع

تؤول األمالك العقارية واملنقولة للتعاضدية اإلجتماعية الالزمة ملواصلة األنشطة املذكورة إىل تعاضدية أخرى تنشد 

لة أو الوالية أو البلدية ، طبقا نفس األهداف املنصوص عليها ضمن قانوا األساسي أو يتنازل عنها لصاحل الدو

  .لألحكام القانونية املعمول ا 

        : : : : هيئات التعاضدية اإلجتماعية هيئات التعاضدية اإلجتماعية هيئات التعاضدية اإلجتماعية هيئات التعاضدية اإلجتماعية : : : :  ـ البـاب الثـالـث  ـ البـاب الثـالـث  ـ البـاب الثـالـث  ـ البـاب الثـالـث ــــجججج

  : هيئتا التعاضديات اإلجتماعية مها  :  :  :  : 20املـادة املـادة املـادة املـادة 

  ـ اجلمعيــة العـامـــة                        ـ اـلـس التـنـفـيـذي 

         :  :  :  : معيـة العـامــةمعيـة العـامــةمعيـة العـامــةمعيـة العـامــةاجلاجلاجلاجل: : : : الفـصــل األول الفـصــل األول الفـصــل األول الفـصــل األول 

  : تتكون اجلمعية العامة للتعاضدية اإلجتماعية من األشخاص اآليت ذكرهم  :  :  :  : 21املـادة املـادة املـادة املـادة 

  ـ جمموع األعضاء الذين خيوهلم القانون األساسي حق املشاركة يف اجلمعية العامة 

 العادية من أعضاء التعاضدية اإلجتماعية ، حسب الشروط والكيفيات احملددة ـ أو املندوبون الذين تنتخبهم األغلبية

  .يف القانون األساسي 

  .نت متكونة من مندوبني منتخبني اإذا ك ) 02(   عدد أعضاء اجلمعية العامة كل سنتني 1/3جيدد ثلث  :  :  :  : 22املـادة املـادة املـادة املـادة 

أشهر على األقل من تاريخ جتديد اجلمعية  ) 03 ( ثالثة جتديد اإلنتخابات قبل إجراءاتـ يشرع الس التنفيذي يف 

  .العامة 

  اجلمعية العامة هي اهليئة العليا يف التعاضدية اإلجتماعية ، وذه الصفة تقوم مبا يأيت  :  :  :  : 23املـادة املـادة املـادة املـادة 

  . ـ توافق على القانون األساسي للتعاضدية وتعدله 1

  .ات الفردية  أو اجلماعية  ـ توافق على شروط وكيفيات املسامهات املالية يف األداء2

 ـ تبث يف كيفيات توزيع وختصيص موارد التعاضدية ، مبا فيها اإلحتياطات املالية مع مراعاة أحكام الفقرتني 3

  . أعاله 14الثانية والثالثة من املادة 

   ـ تبث يف برنامج التعاضدية املتوسط املدى 4

  .ستخالفهم أو فصلهم وحتدد كيفيات دفع رواتبهم أو منحهم  ـ تقرر كيفيات اختيار أعضاء الس التنفيذي وا5

   ـ تعني مندوبا للحسابات وحتدد راتبه 6

  . ـ تدرس التقرير األديب على نشاط الس التنفيذي وتوافق عليه 7

مندوب  ـ تدرس التقرير املايل للتعاضدية اإلجتماعية الذي يقدمه الس التنفيذي وتوافق عليه بعد اإلستماع إىل 8

  .احلسابات 

  . ـ تبث يف مشاريع اإلندماج واإلنفصال أو احلل طبقا لألحكام القانونية 9



 5 

 ـ تبث يف مشاريع اإلندماج إىل احتادات أو احتاديات أو كنفدراليات أو تعاضديات اجتماعية وطنية أو اقليمية أو 10

  .دولية طبقا للتشريع املطبق على اجلمعيات 

  .لتعامل مع اجلمعيات األجنبية ذات األهداف املماثلة ، طبقا للتشريع الساري املفعول  ـ تبث يف امكانية ا11

  .  ـ تباشر الدعاوي اليت ترتبط مبسؤولية أعضاء الس التنفيذي طبقا للقانون 12

يذي مببادرة جتتمع اجلمعية العامة مرة واحدة كل سنة على األقل بناء على استدعاء من رئيس الس التنف :  :  :  : 24املـادة املـادة املـادة املـادة 

  أو بطلب من نصف عدد أعضاء الس التنفيذي على األقل ، 

اليت تعقب قفل حسابات السنة املالية يف التعاضدية  ) 03( وينعقد اجتماع اجلمعية العامة وجوبا خالل األشهر الثالث 

  .اإلجتماعية 

مشروع جدول األعمال وكل الوثائق املتصلة به يتعني على الس التنفيذي أن يبلغ أعضاء اجلمعية العامة  :  :  :  : 25املـادة املـادة املـادة املـادة 

  .قبل شهر على األقل من التاريخ املقرر لعقد اإلجتماع 

أعضائه للنظر يف القضايا  " 2/3" ميكن عقد مجعية عامة استثنائية بطلب من الس التنفيذي أو ثلثي  :  :  :  : 26املـادة املـادة املـادة املـادة 

  .الطارئة املرتبطة بأنشطة التعاضدية اإلجتماعية 

يف حالة معاينة أي تقصري يف اجراءات انعقاد اجلمعية العامة أو خلل خطري يف تسيري التعاضدية  :  :  :  : 27املـادة املـادة املـادة املـادة 

اإلجتماعية ميكن السلطة العمومية املختصة أن تدعو الس التنفيذي إىل تنظيم مجعية عامة استثنائية ، حسب 

اءات املناسبة ، وإذا تعذر ذلك ميكن السلطة  أعـاله ، من أجل اختاذ اإلجر26الكيفية املنصوص عليها يف املادة 

  .العمومية املختصة اللجوء إىل اجلهة القضائية املختصة 

        ::::املـجـلـس التـنـفـيـذي املـجـلـس التـنـفـيـذي املـجـلـس التـنـفـيـذي املـجـلـس التـنـفـيـذي : : : : الفـصــل الثــانــي الفـصــل الثــانــي الفـصــل الثــانــي الفـصــل الثــانــي 

 ) 15( أعضاء إىل مخسة عشر  ) 05( الس التنفيذي هو الذي يسري التعاضدية اإلجتماعية ويتكون من  :  :  :  : 28املـادة املـادة املـادة املـادة 

  ارهم اجلمعية العامة طبقا لقانوا األساسي عضوا ختت

غري أن  ) 02( وجتدد بنسبة النصف كل سنتني  ) 04( تدوم عضوية أعضاء الس التنفيذي أربع سنوات  :  :  :  : 29املـادة املـادة املـادة املـادة 

العضوية األوىل يكون جتديد نصف عدد أعضائها بالقرعة يف اية السنتني األوليتني ، وال خيضع رئيس الس 

  . لعملية القرعة املشار إليها يف الفقرة أعاله التنفيذي

تتمثل مهمة الس التنفيذي يف اإلشراف على تسيري التعاضدية اإلجتماعية باسم اجلمعية العامة ، وهلذا  :  :  :  : 30املـادة املـادة املـادة املـادة 

الغرض تفوض إليه اجلمعية العامة السلطة العامة يف اإلدارة ضمن احلدود املنصوص عليها يف القانون القانون 

  : األساسي للتعاضدية اإلجتماعية  ، ويف هذا اإلطار يقوم الس التنفيذي مبا يأيت 

   ـ يتأكد من سالمة السجالت واحلسابات والكتابات املالية املطلوبة قانونا 1

  . ـ يتابع تطور عناصر أمالك التعاضدية ال سيما األرصدة والسندات والقيم 2

  ضدية املتوسطة املدى اليت يعرضها على اجلمعية العامة للموافقة  ـ ينشط اعداد مشاريع برامج التعا3
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   ـ يتابع تنفيذ الربامج اليت وافقت عليها اجلمعية العامة 4

 ـ يعرض سنويا على اجلمعية العامة تقرير على نشاطه وعن احلسابات واحلصائل وجرود التعاضدية ، مصحوبة 5

  .بتقرير مندوب احلسابات 

  . التنظيم وانظمة التسيري يف التعاضدية اليت يعرضها عليه املدير العام  ـ يبث يف مشاريع6

  . ـ يقرر ختصيص األموال اإلحتياطية وتسيريها وقبول اهلبات والوصايا 7

  . ـ يبث يف عقود األداءات اليت تربم مع صناديق الضمان اإلجتماعي والتعاضديات اإلجتماعية األخرى 8

  فيذي  ـ ينتخب رئيس الس التن9

  . ـ يبث يف اقتراح تعيني املدير العام الذي يعرضه عليه رئيس الس التنفيذي وحيدد شروط كيفيات دفع راتبه 10

مرات يف السنة على األقل ، بناء على استدعاء من  ) 04( جيتمع الس التنفيذي يف دورة عادية أربع  :  :  :  : 31املـادة املـادة املـادة املـادة 

على استدعاء من رئيسه مببادرته أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه على رئيسه ، وجيتمع يف دورة غري عادية بناء 

  .األقل 

  : يقوم الس التنفيذي للتعاضدية اإلجتماعية مبا يأيت  :  :  :  : 32املـادة املـادة املـادة املـادة 

   ـ يرأس اجتماعات الس التنفيذي 1

قد رمسي إىل املدير العام الذي  ـ ميثل التعاضدية يف مجيع أعمال احلياة املدنية ، إال إذا فوض بعد ذلك أو كله ، بع2

  .يقترح تعيينه بعد موافقة الس التنفيذي 

  يتوىل املدير العام تسيري التعاضدية واستعماهلا  :  :  :  : 33املـادة املـادة املـادة املـادة 

خيول املدير العام يف حدود ما رمسه القانون األساسي للتعاضدية الصالحيات اآلتية وميارسها حتت  :  :  :  : 34املـادة املـادة املـادة املـادة 

  :ذي ورقابته مسؤولية الس التنفي

   أعاله 33ـ ميثل التعاضدية اإلجتماعية وفقا للمهمة املنصوص عليها يف املادة 

  : ـ يقوم بأية عملية وأي فعل تسيريي يرتبطان بأنشطة التعاضدية ال سيما ما يأيت 

  ـ يفتح أي حساب لدى الصكوك الربيدية واملؤسسات املصرفية والقرضية ويشغل ذلك احلساب 

  حلدود املسموح ا املوارد البشرية واملادية واملالية ـ يسري يف ا

        .ـ ميارس السلطة السلمية على مجيع أعوان التعاضدية اإلجتماعية مع مراعاة األحكام القانونية السارية املفعول 

        : : : : أحكــام جـزائـيــة أحكــام جـزائـيــة أحكــام جـزائـيــة أحكــام جـزائـيــة : : : : د ـ البـاب الرابــع د ـ البـاب الرابــع د ـ البـاب الرابــع د ـ البـاب الرابــع 

 دج كل من يرفض القيام باقتطاع اإلشتراكات املنصوص 2000 – 500يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بني  :  :  :  : 35املـادة املـادة املـادة املـادة 

  . أعاله ، دون املساس باألحكام التشريعية املعمول ا 15عليها يف املادة 
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أيام إىل شهر أو بإحدى  ) 08(  دج وباحلبس مع مثانية 5000 – 2000ويف حالة العود ، يعاقب بغرامة مالية تتراوح بني 

 أعاله تعد ذلك 15ا مل تدفع التعاضدية املعنية اقتطاعات اإلشتراكات اليت متت طبقا للمادة هاتني العقوبتني فقط ، وإذ

  . من قانون العقوبات 376جنحة خيانة األمانة ويعاقب عليها طبقا للمادة 

        : : : : أحـكــام ختـاميــة أحـكــام ختـاميــة أحـكــام ختـاميــة أحـكــام ختـاميــة : : : : و ـ البـاب اخلـامــس و ـ البـاب اخلـامــس و ـ البـاب اخلـامــس و ـ البـاب اخلـامــس 

د صدور هذا القانون أي التزام آخر  ما عدا العمل ال يفرض على التعاضدية اإلجتماعية املوجودة عن :  :  :  : 36املـادة املـادة املـادة املـادة 

   30/06/1991على تطابق قوانينها األساسية مع أحكام هذا القانون قبل تاريخ 

 واملتعلق 1987 أوت 1 بتاريخ 87/18تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا القانون وال سيما القانون رقم  :  :  :  : 37املـادة املـادة املـادة املـادة 

  .بالتعاضدية اإلجتماعية 

  .ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  :  :  :  : 38    املـادةاملـادةاملـادةاملـادة

                                                                  


