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بالعودة الطبيعية للنشاط بعد رفع إلاجراءات الاحترازية من  2222تميزت سنة  

ستين لخلدة للككر  الكما تميزت بانطالق النشاطات امل، 91انتشار فيروس كوفيد 

يمية اللخاصة بجامع الجزائر واملؤسسات ظصدور النصوص التنوككا  لالستقالل،

املدمجة بالجامع، وتنصيب الديوان الوطني لألوقاف والزكاة ووضعه حيز اللخدمة، 

وهو ألامر استكمال برامج السنوات املاضية التي تعطلت بسبب جائحة كورونا ككا و 

 :عدديا في املحاور التالية ا هنجمل، و عدة أنشطة إلى تنظيم ىأفض  الكي 

 نشاطات السيد وزير الشؤون الدينية وألاوقاف .9

 التوجيه الديني وإدارة املساجد .2

 الثقافة إلاسالمية إلاعالم والوثائق .3

 التعليم القرآني واملسابقات القرآنية  .4

 ألاوقاف والشعائر الدينية  .5

 التنظيم والشؤون القانونية والتعاون  .6

 لتكويناملوارد البشرية وا .7

 املالية وإدارة الوسائل .8
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 وزير الشؤون الدينية واألوقاف: أوال 

ت  اال  اووـن مجموع امل  301 مهما

 31 ولواليت : زيترا  عم  وتفقد اال  اووـ 

 31  ملتقيت  حضور 

 31 ولمستجد زيترا  معتينة

 01 ولمدارس اوقرآنية زيترا  معتينة

 01 يتولزوا زيترا  معتينة

ترا  اودينية زيترا  معتينة  03 ملعتهد تكوي  إلـا

 03 ملقر مديرية اوشؤون اودينية وألاوقتف  زيترا  معتينة

افق ألرى   زيترا  معتينة  00 مر

افق تتبعة ولقطتع  11 تدشين مر

 31 تدشين مستجد

 33 تدشين مدارس قرآنية

 00 تدشين زوايت

 03 تدشين مركب إسالمي

 03 مديرية اوشؤون اودينية وألاوقتف مقر  تدشين

 03 تدشين مركز ثقتفي إسالمي

 31 وضع حجر ألاستس 

 30 وضع حجر ألاستس مستجد 

 01 وضع حجر ألاستس مدارس قرآنية 

 03 وضع حجر ألاستس متفق ألرى 

 26 ممهمت  لترج اووـ    
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 20 نشتط إااري  

 47 نشتط إااري االلي   

 01  نشتط إااري لترجي  

 26 وقتءا  مع ألائمة  

 03 نشتـت  وزارية مشتركة  

 29 احتفتال  اينية  

 01 اتفنتقيت     

 85 ستقاتال  مجموع لا 

 01 وفوا اووية    

 22 وزراء   

 01 وزراء اول أجنبية  

 96 سفراء   

 30 سفراء اودول ألاجنبية بتلجزائر  

 24 سفراء الجزائر بتلخترج  

 02 اوبرملتن بغرفتيه   أعضتء 

 24 شيوخ اوزوايت   

نية     00 شخصيت  ـو

 97 شخصيت  رسمية   

 01  صحتفة وإعالم  

 24  شخصيت  متنوعة  

 03 اتصتال  هتتفية نوعية   

 23      نشنتـنت  إعالمينة

 03 حصص تلفزيونية  

 22 حوارا  إذاعية   
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 00  تلفزيونية   برامجتسجي

 21 رية وتضتمنية  أنشطة لي

 00 مجلس اووزراء   

 37 مجلس الحكومة   

 30 مجلنس وزاري مشترك  

 92 نشتـت  رئتسية    اجتمتعت 

 31 اجتمنتعت  نشتـت  حكومية    

 28 جلست  برملتنية   

 01 تكريمنت    

 43 نشتـننت  ألنرى   
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 ملساجدالتوجيه الديين وإدارة ا:  ثانيا

 266 (استقاتل املواـنين)وى املاتشرة تاوفت

 2572 (اومهتتف)وى املاتشرة تاوفت

 54 املكتوبةوى تاوفت

 9428 عبر موقع اووزارة اوفتوى إلاوكترونية

 2555 تطايق علمتء الجزائراوفتتوى لاوكترونية عبر 

 35 ملوضوعت  محداة ارس ولطاة الجمعة تخصيص

نيةب برمجة الحديث اوديني  322 تإلذاعة اوـو

 25 الحمال  اوتحسيسية اووـنية

 94 ألايتم اودراسية واوندوا 

 911 شمهتاة اعتنتق و إثات  إلاسالم إصدار 

 969   اعتنتق وإثات  إلاسالم شمهتاا  علىاملصتاقة 

 22 "رستوة املسجد"مجلة  إصدار 

 22 صالة لاستسقتء

 29 استحداث تطايق اوكتروني ولمستجد 

 923 املستجد اوتي تم فتحمهت وصالة الجمعة 

 59 د اوتي تم فتحمهت ولصلوا  الخمساملستج
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 التعليم القرآني واملسابقات القرآنية: ثالثا

فتل اوصغتر    بتملدارس اوقرآنية إعداا  اوي  اوكتتب وفئة لـا

 522.222 تنظم املدرسة اوقرآنية اوصيفية 

 100 تنظيم مخيمت  قرآنية ولمتمدرسين في املدارس اوقرآنية واوزوايت

  اوصيفية  اوقرآنية  درسةبتمل أبنتء الجتوية بتملهجر مشتركة 

 11 تفعي  املقترئ لاوكترونية  في اوواليت 

 24 عد بمقرأة الجزائر لاوكترونيةمحتضرا  ع  ب  تنظيم 

 02 مسموعة برواية ورشتسجي  مصتحف في اوشروع 

اتعةتسا  رلص منح   52 املصحف اوشريف  يراا ـو

اتع مراجعة    راوس ي املصحف  ةـو

نية    حف اوشريفدور اونشر املستوراة ولمصوإعداا بطتقة ـو

  بتملدارس اوقرآنية ضاط قوائم اوطلاة اوداللين ألاجتنب

  وقرآن اوكريم حفظ اجتئزة الجزائر لتنظيم 

  ألاساوع اووـني ولقرآن اوكريمتنظيم 

  املستبقة إلاوكترونية اوقرآنية بمنتساة اوذكرى اوستين والستقاللتنظيم 

  الحصول على املرتاة ألاولى في جتئز ابي اودووية ولقرآن اوكريم  

الحصول على املرتاة اوثتوثة في مستبقة اوشيخة ماتركة وإلنتث  

 بدبي

 

الحصول على املرتاة اوثتوثة في مستبقة اوشيخة ماتركة وإلنتث  

 بدبي

 

  الحصول على املرتاة اورابعة في جتئزة اوكويت اودووية 

  الحصول على املرتاة ألاولى في جتئزة الجزائر 
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 الثقافة اإلسالمية واإلعالم والوثائق: رابعا

 03 امللتقيت  اووـنية

اف  اوعلمية   02 اوقو

 01 املعترض

 01 اوندوا  اوعلمية

نية   00 إحيتء ألاعيتا و ألايتم اوـو

 310.000 اال  ولترج اووـ  بمختلف ألاحجتمف توزيع املصحف اوشري

 "فتح املجيب في لاحتفتل بموود الحايب"كتتب  وتوزيع  ـاع

 ولشيخ بتي بلعتوم

3100 

 00 مجلة الثقافة إلاسالمية إصدار 

 03 إلاعالن ع  الجتئزة اودووية إلحيتء اوتراث إلاسالمي

 1100 بمطاوعت  اووزارة اعم مكتاة جتمع الجزائر 

 29 ملشتركة وتنظيم اوصتوون اودولي ولكتتبا

 49 تغطية نشتـت  اووزارة

 3 امللخصت  املرئية ألنشطة اووزارة 

 3 اوومضت  إلاشمهترية ألنشطة اووزارة 

 68 املنشورا  على املوقع لاوكتروني

 276 املنشورا  على اوفتيساوك

 34 اوفيديوهت  على اويوتوب

 120 بتالذاعة تنفيذ برنتمج حديث اوصاتح 

 60 تنفيذ برنتمج حديث رمضتن بتإلذاعة 

 90 تنفيذ برنتمج حديث رمضتن بتوتلفزيون 

نية  9 إعداا برامج املنتسات  اوـو

 36 اراسة سينتريوهت  ألافالم اوتتريخية
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 49 نشتـت  اووزارةو إلاعالمية  تغطيةاو

 3 امللخصت  املرئية ألنشطة اووزارة 

 3 ألنشطة اووزارة  اوومضت  إلاشمهترية

 68 املنشورا  على املوقع لاوكتروني

 276 املنشورا  على اوفتيساوك

 34 اوفيديوهت  على اويوتوب

نية تنفيذ برنتمج حديث اوصاتح بتالذاعة   120 اوـو

نيةتنفيذ برنتمج حديث رمضتن بتإلذاعة   60 اوـو

 90 لتلفزيون ملؤسسة اوعمومية وتنفيذ برنتمج حديث رمضتن بت

 36 اراسة سينتريوهت  ألافالم اوتتريخية

الختصننننننننننننننة بتعتنننننننننننننننتق ومسننننننننننننننا  وتسننننننننننننننجي  وإالننننننننننننننتل املعلومننننننننننننننت  

 الختص بأرشيف اووزارة  إلى اوبرنتمج إلاوكترونيلاسالم 

3001 

شنننننننمهتاا    نجننننننننتح ألاهلينننننننة ولتعلنننننننيم ألاصنننننننلي منننننننن  إعنننننننتاة تسنننننننجي  

 3021إلى غتية سنة  3011سنة 

4222 

مننننننن    اواكتوورينننننننت ولتعلنننننننيم ألاصنننننننلي  إعنننننننتاة تسنننننننجي  شنننننننمهتاة نجنننننننتح

 3021إلى غتية سنة  3023سنة 

9222 

 25 إعداا و تسليم نظير  شمهتاا  نجتح ألاهلية واواكتووريت
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 وقاف والشعائر الدينيةاأل: خامسا

 إعداا إلاحصتء إلاجمتلي واوتفصيلي ولحظيرة اووقفية

  ي الحظيرة إعداا بطتقت  تعريف اوعقتر اووقفي وك  ملك وقفي ف

 ضاط قتئمة ألامالك اووقفية مح  نزاع عبر اوقطر اووـني

 اراسة وحوصلة اوتقترير املتوية اوثالثية واوسنوية  -

 ضاط قتئمة املستجد ومدى تقدم عملية تسوية وضعيتهت

نيت  ضاط إحصتء ألامالك اووقفية وتصنيفمهت ـو

اليننننننننت  اوتنننننننني وننننننننيس اسننننننننتكمتل جننننننننرا ألامننننننننالك اووقفيننننننننة فنننننننني  ننننننننجال  رسننننننننمية بتوو 

 وديهت  جال 

 عقد جلست  عم  مع جميع اوواليت  ودراسة وضعية ألامالك اووقفية

 تنصيب ولديوان اووـني وألوقتف واوزكتة

افقننننننننننة اوواليننننننننننت  فنننننننننني عمليننننننننننت  تسننننننننننليم ألامننننننننننالك اووقفيننننننننننة ملصننننننننننتلا اوننننننننننديوان  مر

 اووـني وألوقتف واوزكتة

ركزينننننننننت ومحليننننننننننت إلننننننننننى م فبتوقننننننننننتالختصننننننننننة  نقننننننننن  حسننننننننننتبت  إلايننننننننننرااا  واونفقنننننننننت 

 مصتلا اوديوان اووـني وألوقتف واوزكتة 

املصنننننننتاقة علنننننننى محتضنننننننر الجنننننننرا إلاحصنننننننت ي وألمنننننننالك املسنننننننلمة ولنننننننديوان اونننننننوـني 

 وألوقتف واوزكتة

افقة اوواليت  في الحملة اوواحد واوعشري   ولزكتة  مر

 ضاط قتئمة املستفيدي  م  الحملة اوواحد واوعشري  ولزكتة

 0000/هن 3111زكتة اوفطر وسنة  ضاط حصيلة

  0000ضاط قتئمة املستفيدي  م  زكتة اوفطر وسنة 

نقننننننننن  الحسنننننننننتبت  اووـنينننننننننة واووالئينننننننننة وصنننننننننندوق اوزكنننننننننتة إلنننننننننى  مصنننننننننتلا اونننننننننديوان 
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 اووـني وألوقتف واوزكتة

 0001/ 0000اراسننننننننننننننننة وإثننننننننننننننننراء افتننننننننننننننننر اوشننننننننننننننننروط الخننننننننننننننننتص بننننننننننننننننتوعمرة ملوسننننننننننننننننم 

افق ونن   هنن 3111املو

افنننننننق ونننننننن 0000فكنننننننرة املكتوبنننننننة وسننننننننة ـانننننننع توزينننننننع امل هنننننننن علنننننننى  3111/هنننننننن 3111املو

 مختلف اومهيئت  اورسمية

 -: تحينننننننين املفكننننننننرة إلاوكترونيننننننننة وإمسننننننننتكية رمضننننننننتن لاوكترونيننننننننة املسننننننننتعملة فنننننننني 

 اومهواتف اوذكية واملوقع لاوكتروني ولوزارة

اقينننننننت اوصنننننننالة الختصنننننننة بتملننننننننتـق  هننننننننن3111ـانننننننع اويومينننننننة اورسنننننننمية وسننننننننة  ملو

 الجزائر ،الجلفة وأارار: اوثالث 

إحيننننننننتء ذكننننننننرى إلاسننننننننراء واملعننننننننراج وإلانطننننننننالق فنننننننني قننننننننراءة كتننننننننب اوسنننننننننة إلننننننننى غتيننننننننة 

 م  شمهر رمضتن اوكريم 02لالتتتم في ويلة 

الجزائر،الجلفننننننننة : ـاننننننننع وتوزيننننننننع إمسننننننننتكية رمضننننننننتن املعظننننننننم بمنتـقمهننننننننت اوننننننننثالث 

 0000/هنن3111وأارار وسنة 

 0000/هن 3111تنظيم ندوة ويلة اوشك إلستقاتل أول شمهر رمضتن  وعتم 

 0000/هن  3111تنظيم عقد ندوة ويلة اوشك الستقاتل أول شوال وعتم 

إعننننننداا جننننننندول ألاعيننننننتا اودينينننننننة واووـنيننننننة بتوتنننننننتريخين اوهجننننننري واملنننننننيالاي وعنننننننتم 

  0001 – 0000/هن3111
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 خالل من والعمرة تتظيم عملية احلج 

الديوان الوطين للحج والعمرة

 31102 عدد الحجاج املتكفل بهم 

  

 00 خدمات إلاسكان بمكة املكرمة 

 00 خدمات إلاسكان باملدينة املنورة

  %02 عملية إلاسكان الالكتروني للحجاج

 01 خدمات إلاعاشة بمكة واملدينة 

 03 خدمات النقل بمكة واملدينة 

 11 من طرف اللخطوط الجوية الجزائرية  خدمات النقل الجوي 

 00 خدمات النقل الجوي من طرف اللخطوط الجوية السعودية  

 100 أعضاء البعثة

 01 تكوين أعضاء البعثة

 انطالق موسم العمرة 

 11011 املواطنون الكين أدوا شعيرة العمرة

 110 الوكاالت املعتمدة لتنظيم  العمرة 
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 كاة من خالل العناية باألوقاف والز

الديوان الوطين لألوقاف والزكاة

 تشكي  مجلس إلااارة و عقد لاجتمتع ألاول وه

 استكمتل وثتئق تأسيس اوديوان  

 فتح الحستب ودى الخزينة اوعمومية و الحستبت  اوانكية و اوبريدية  

 الحصول على مقر اجتمتعي 

 اارة إلا إعداا مشروع اونظتم اوداللي وسير مجلس 

 إعداا مشروع اومهيك  اوتنظيمي ولديوان 

ودينية م  أج  إتمتم عملية ضاط اوتنسيق مع مديرية ألاوقتف و اوشعتئر ا

حصر ألامالك اووقفية اوعقترية و اوعينية قا  تحويلمهت إلى اوديوان اووـني و 

 وألوقتف و اوزكتة

م  مصتلا  استالم محتضر جرا ألامالك اووقفية اوعقترية املحووة إلى اوديوان

 ألاوقتف و اوزكتة 

 استالم بعض ألامالك املنقووة م  مصتلا ألاوقتف و اوزكتة

 وضع أموال ألاوقتف و اوزكتة في ألارصدة الجديدة  

افق إلااارية وعم  اوديوان بتوواليت   تحديد املر

ندوا  جمهوية ولمكلفين بممهتم تسيير و إاارة فروع اوديوان ( 01)عقد أربع 

   بتوواليت

 املشتركة في اونشتـت  اوعلمية ذا  اوصلة بتألوقتف و اوزكتة

 هن 3111تنشيط الحملة إلاعالمية اوتوعوية حول زكتة عتم 

 إعداا بطتقة بيتنت  ولعقترا  اوقتبلة والستثمتر  
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 التنظيم والشؤون القانونية والتعاون:  سادسا

 00 اوصتارة بتلجريدة اورسمية املراسيم اورئتسية

 28 املراسيم اوتنفيذية 

 01 اوقرارا  اووزارية املشتركة 

 22 اوقرارا  اووزارية 

 01 قيد اودراسة على مستوى ألامتنة اوعتمة ولحكومة اونصوص اوتنظيمية

قيد اودراسة ودى اولجنة الختصة على مستوى  اونصوص اوتنظيمية

 مصتلا اووظيفة اوعمومية

22 

 32 را  واملقررا اوقرا شك  و مضمون  مطتبقة

واوتنظيمية املاتار بهت م  قا   املستهمة في اراسة اونصوص اوتشريعية

 وإبداء اورأي فيهتألالرى اوقطتعت  

32 

 00 تحضير ملفت  مجلس اووزراء

 49 الحكومةتحضير ملفت  مجلس 

 00 الجزائرية مع اودوائر اووزارية لاتفتقيت  املوقعة

 24 ارا  اول ألرى لاتفتقيت  املوقعة مع وز 

راف  01 اوتعتون متعدا ألـا

 22 تفعي  اوبرامج اوتنفيذية

 11 معتلجة ـلات  اودلول إلى أرض اووـ 

 29  منح اوتكوي  املخصص ولطلاة ألافترقة الحصول على رقمنة ـلات  

منح اوتكوي  املخصص  الحصول على ـلات  استقاتل ومعتلجة  

 ولطلاة ألافترقة

11 

 29 تنفيذهت ومتتبعةاوشريك لاجتمتعي تنشغتال  اوتكف  ب
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تحضير ملفت   اجتمتعت  اولجنة اووـنية ولشعتئر اودينية وغير 

 املسلمين

00 

 92 قضتيت املنتزعت 

 01 اوقضتيت املفصول فيهت 

 28 اوقضتيت قيد املتتبعة  

 املوارد البشرية والتكوين:   سابعا

متحتن منهي واملصتاقة عليهت م  ـرف مصتلا ارا  فتح توظيف و اقر 

 اووظيفة اوعمومي وإلاصالح إلاااري 

30 

 37 في اودرجة ينقية موظفتر 

 53 ي متعتقد ينترقية موظف

 25 وظفين محتستب الخبرة املمهنية ولا

تجديد وثتئق اوتأمين الختصة بتوستاة ألائمة املنتدبين إلى فرنست افعة 

 0000/30/13إلى غتية  0031/01/31

 

 991 مراجعة قرار إنهتء وتعيين في املنتصب اوعليت 

 58 اوترتيب في املنتصب اوعليت مراجعة قرارا  إعتاة 

 99 فتح وإجراء مستبقة اوتوظيف الختصة بمديريتي بجتية وتيزي وزو

 3121 ستكمتل عملية إامتج املستفدي  م  جمهتز املستعدة على إلاامتج املنهي

حوي  عقوا اونشتط لاجتمتعي إلى عقوا عم  غير محداة املدة 

 بتوتوقيت الجز ي

9852 

 322 ولتوظيف الخترجي وفتئدة اوقتئمين بتإلمتمة ةويصب متتتخصيص من

 887 إمتم مدرس اورا  تحسين املستوى ورتاة



 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   762 أستتذ تعليم قرآني اورا  تحسين املستوى ورتاة

 596 مؤذن اورا  تحسين املستوى ورتاة

 428 قيم اورا  تحسين املستوى ورتاة

 344 إمتم أستتذ اورا  تحسين املستوى ورتاة

 81 إمتم أستتذ رئيس ي ورا  تحسين املستوى ورتاةا

 59 مرشدة اينية اورا  تحسين املستوى ورتاة

 96 مرشدة اينية رئيسية اورا  تحسين املستوى ورتاة

 5 وكالء ألاوقتف اورا  تحسين املستوى ورتاة

 22 (جممهورية مصر )اورا  تحسين املستوى ورتاة بتلخترج 

 922 ألاسالك املشتركة اةاورا  تحسين املستوى ورت

 9881 وإلااريين بتملديريت  اووالئيةاورا  تحسين املستوى 
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 املالية وإدارة الوسائل:  ثامنا

 لوزارة لانتهتء م  إنجتز  املقر الجديد و

إعداا اراسة تممهيدية ولمعمهد إلاسالمي الجزائري بتونيجر املسج  في إـتر 

 اوتعتون بين الجزائر واونيجر

افقه بغنيت بيستو في  - معتينة ألارضية املخصصة إلقتمة مسجد محلي بك  مر

 إـتر اوتعتون بين الجزائر وغينيت بيستو

ة فيمت يخص اوع - سجلة على مستوى متتبعة املشتريع لاستثمتريا
 
مليت  امل

ة وألاوقتف بتوواليت    املستجد ألاقطتب واملديريت  )مديريت  اوشؤون اودينيا

ة ومعتهد اوتكوي  وفروع املركز اوثقتفي إلاسالمي   (اووالئيا

 لوزارة الجديد وقر تملاوشروع في استالم أجمهزة إلاعالم آلالي وعتتا املكتتب ب

 ملركزية بحيدرة إعداا جرا وعتتا إلااارة ا 

 CIMAجديدة حسب لاتفتقية املبرمة مع مؤسسة  مركات استالم 

MOTORS واوالمركزية،سيترة وإلاارة املركزية  

02 

 99  م  حظيرة اوسيترا  بتإلاارة املركزية  قديمة إاارية مركات  33إسقتط 

كزية صتلا إلااارة املر إنجتز اوصفقة الختصة بتقتنتء تجمهيزا  إعالم آلي و 

  اوالمركزية واملؤسست  تحت اووصتيةو 

 ع  بعد، وصتلا إلااارة املركزية متتبعة اوصفقة الختصة بتثايت نظتم املحتضرة

  اوالمركزية واملؤسست  تحت اووصتية و 

متتبعة اوصفقة الختصة بتثايت شاكت  محلية على مستوى إلااارا  اوالمركزية 

  واملؤسست  تحت اووصتية

 ابة الختصة بتوستينية،متتبعة اواو 

متتبعة اواوابة الختصة بتألمتك  واملزارا  اوسيتحية بتوتنسيق مع وزارة 

  اوسيتحة واوصنتعت  اوتقليدية
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 نسأل السداد والقبولوالله 


