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   نبدة تارخيية عن الوزارة: 

املحدثة  الوزارات  أقدم  من  واألوقاف  الدينية  الشؤون  وزارة  تعترب    

بعد اإلستقالل مباشرة وأمهها، من حيث كوا أداة الدولة ووسيلتها 
وقوانينها  دساتريها  يف  املجسدة  للمواطن.  الروحية  احلياة  خدمة  يف 
ومواثيقها التارخيية، من أمهها بيان أول نوفمرب.                                        

 وقد خضع إمسها لتغيريات عدة مرات:

وزارة األوقاف: 

مبوجب أحكام املرسوم رقم 207-65 الصادر عام 1965 واملتضمن 
اإلدارة املركزية لوزارة األوقاف.

وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية: 

مبوجب أحكام املرسوم رقم 71-299 املؤرخ يف 31 ديسمرب سنة 1971.

 وزارة الشؤون الدينية:

مبوجب مرسوم رقم 139-77 مؤرخ يف 24 شوال 1977 ، املوافق ل 08 أكتوبر 
1977 بعد إحلاق التعليم األصلي بوزارة التربية الوطنية.

وزارة الشؤون الدينية واألوقاف:

  إحتفظت الوزارة ذا اإلسم إىل غاية سنة 2000 حيث أضيفت هلا 
«األوقاف» من جديد إىل التسمية الرمسية بعد حذفها ملدة 35 سنة، 
وذلك ملا لألوقاف من أمهية يف النشاط اإلجتماعي للوزارة، مما استلزم 

إعادة اإلسم من جديد للمواجهة.
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إن وجود هذه الدوائر الوزارية ضمن خمتلف التشكيالت احلكومية،منذ 

الوقفي،  اإلستقالل، قد جعلها تتميز خبصوصيات وتنفرد مبهام أبرزها: املجال 

أمهية  تقل  ال  أخرى  نشاطات  جانب  إىل  الديين  واإلرشاد  اإلسالمية  الثقافة 

وهي:

•التعليم القرآين

•التكوين

•املحافظة على التراث

هذه املعامل الكربى جسدا النصوص التنظيمية اخلاصة بتنظيم اإلدارة 

الشأن عام 1963 إىل غاية  للوزارة منذ صدور أول مرسوم يف هذا  املركزية 

2005، وهو تاريخ صدور آخر نص تنظيمي يف املوضوع.

وحرصا منها على بعث الثقافة اإلسالمية و توسيعها و نشرها والسهر 

على إزدهار الفكر اإلسالمي، أصدرت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف العديد 

هذا  خالل  من  عناوينها  على  ستطلعون  اليت  القيمة  واملجلدات  الكتب  من 

الدليل.
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ديوان حممد بن سليمان املستغامني الندرومي
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قسنطينة
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وسيصدر قريبا عن الوزارة: 
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يف اجلنوب

تأليف: 
د.عبد القادر 
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عبد احلميد
بن باديس

تأليف: 
أندريه ديرليك
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تأليف: 
د.التوايت بن

التوايت
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