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                                 تمهيـــــــــــــــد                                                  
 
 

 تعددددد اددددة  القةددددية وثرجددددة عالددددورة  وييعرددددة  تيالورددددة و دددد  دوع ددددة   دددددع وددددي  ن
فدد  السددنة غددالالع ن العيارددة و التيمسددرة  تةددول شددل الن ددون لمةددي عرة و العن رورددة  

الخاصدددددددة غجؤددددددداي الةددددددداون الداقردددددددة وألاوجدددددددا  الدددددددوا   اددددددد  ال دددددددي مةدددددددي  فددددددد  ال ي ددددددددة 
 .اليالورة  أو ال ي لم  قةي

 

 فككددددددددددددددددددل دازددددددددددددددددددية وواع ددددددددددددددددددة  تسدددددددددددددددددد   وواعة الةدددددددددددددددددداون الداقرددددددددددددددددددة و ألاوجددددددددددددددددددا  ووثاددددددددددددددددددة 
 املداي ددددددددددددددددددة التييرددددددددددددددددددة لاوثدددددددددددددددددداز – رددددددددددددددددددة و الععدددددددددددددددددداون فدددددددددددددددددد  وداي ددددددددددددددددددة الدعاالددددددددددددددددددا  الجا و 

  ياادددة غالععدداون وددع شددل املددداي ا  امليلج ددة ألاادديو ل وددع شددل الن ددون -و ألاعشددر 
 الخاصة غالجؤاي و   ترتها و  ي ربهدا صصدداعاا  وادوان مةدياا الواالدع  و د   وادع

 يلددددج  فددد  وعنددداول يورددددع ونمسدددني جؤددداي الةدددداون الداقردددة و ألاوجدددا  ي دددد  املسدددعوو امل 
 .ف  ألايوال إلاداع ة الروورة و الالويلج ة  لالالعتادة ونها 
  

 لوا اعم  وو ع اة  القةية ي   شافة امل الح إلاداع ة العووورة لادولة لإلطالي
 .ي   شل وقةوعا نا و تصداعا نا ذا  الؤابع المةي    والعن رمي

 

 ما تميز به العدد: 
 

  مـديري الشـؤون  إلىيتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير إلاداري  قرار
 ( 10 ال تحة ).الدينية وألاوقاف بالواليات
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 9102لسنة  ي ألاول ــــــــــــــسداسال      
 

 ل ألاول ـــــــــــــــــــالفص     
 

 

 

 الرئاسية  مــــــــاملراسي*
 لتنفيذيةاملراسيم ا*
 القرارت الوزارية املشتركة*              

رقم  طبيعة املرسوم رقم وتاريخ الجريدة الرسمية

 الصفحة

 اد0441يوادو ألاول   يام  9ألاعبعا           19الجريدة الرسمية العدد 
 

يوددددددادو ألاولدددددد   يددددددام  9ألاعبعددددددا  
يا تي النة  2اد  املواف   0441
 9102يا تي النة  2املواف                          .9102

ديسدددو    92املوافددد   0441وددداعي فددد  عاردددع الثددامي يدددام  140-01 رقـــم مرســوم رئايـــ  -

 .اعضون  حو ل ايعواد ف  و زا رة الدولة  9102النة 

10 

 اد0441يوادو ألاول   يام  9ألاعبعا           11الجريدة الرسمية العدد 
 

يودادو ألاولد   يدام 01الخويس 

يددددددددددا تي  02اددددددددددد  املوافدددددددددد   0441
 .9102النة 

 0441عاردددددددع الثددددددددامي يددددددددام  02ودددددددداعي فدددددددد   144- 01رقـــــــم  مرســـــــوم تنفيــــــــذي-

 يعدددددددددل  وو ددددددددع  تجدددددددا  و زا رددددددددة الدولددددددددة  9102ديسددددددددو   الدددددددنة  92املوافددددددد  

 .وسب شل جؤاي 9102لاعجه ز لسنة 
 

 0441عاردددددددع الثدددددددامي يدددددددام  02وددددددداعي فددددددد   143 - 01مرســـــــوم تنفيـــــــذي رقـــــــم -

 يعدددددددددل  وو ددددددددع  تجدددددددا  و زا رددددددددة الدولددددددددة  9102ديسددددددددو   الدددددددنة  92املوافددددددد  

 .وسب شل جؤاي 9102لاعجه ز لسنة 
 

 0441عاردددددددع الثدددددددامي يدددددددام  02وددددددداعي فددددددد   143 - 01مرســـــــوم تنفيـــــــذي رقـــــــم -

 يعدددددددددل  وو ددددددددع  تجدددددددا  و زا رددددددددة الدولددددددددة  9102ديسددددددددو   الدددددددنة  92املوافددددددد  

 .وسب شل جؤاي 9102 لاعجه ز لسنة

03-08 

 الفهـــــــرس
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 اد0441يوادو ألاول   يام  9ألاعبعا           13الجريدة الرسمية العدد 

 

يوددددددددادو ألاولدددددددد   يددددددددام 91ألاوددددددددد 

يددددددددددا تي  92اددددددددددد  املوافدددددددددد   0441

 .9102النة 

 دددددوفو    92املوافددددد   0441عاردددددع ألاول يدددددام  91وددددداعي فددددد   مرســـــوم رئايـــــ   -

بــــــوزارة الشــــــؤون الدينيــــــة  إنهــــــا  مهــــــام  ائــــــ  مــــــدير  اعضددددددون 9102الددددددنة 

 .وألاوقاف

 دددددوفو    92املوافددددد   0441عاردددددع ألاول يدددددام  91وددددداعي فددددد   مرســـــوم رئايـــــ   -

إنهـا  مهـام مـدير املدرسـة الوطنيـة لتوـوين وتحسـين   اعضون 9102النة 

 .الجزائر -دار إلامام –مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية وألاوقاف 
 

 دددددوفو    92املوافددددد   0441عارددددع ألاول يدددددام  91وددددداعي فددددد   مرســــوم رئايـــــ   -

إنهــــــا  مهــــــام مــــــدير الشــــــؤون الدينيــــــة وألاوقــــــاف  ــــــ  واليـــــــة   اعضددددددون 9102الددددددنة 

 .سطيف

 املوافددددددددد   0441عاردددددددددع ألاول يدددددددددام  91واعادددددددددان فددددددددد   مرســـــــــومان رئاســـــــــيان -

التعيـــــــــين بــــــــوزارة الشـــــــــؤون الدينيـــــــــة   اعضددددددددونان 9102 ددددددددوفو   الدددددددددنة  92

 .وألاوقاف

 دددددوفو    92املوافددددد   0441عاردددددع ألاول يدددددام  91وددددداعي فددددد   مرســـــوم رئايـــــ   -

تعيــــين مــــدير الشــــؤون الدينيــــة وألاوقــــاف  ــــ  واليــــة   اعضددددون 9102الددددنة 

 .تيارت

اووردددو الدددنة  01املوافددد   0442عوضدددان يدددام  92وددداعي فددد   مرســـوم رئايـــ   -

إنهــــا  مهــــام مــــدير الدراســــات القا و يــــة والتعــــاون بــــوزارة   اعضددددون 9102

 .(استدراك)ون الدينية وألاوقاف الشؤ 

 

 
 

 
 

 
09-11 

 12الجريدة الرسمية العدد 

 

ألاعبعا  أول يوادو الثا رة يام 

ف  ااددي الددنة 11اددد  املوافدد  0441

9102. 

 0441عارددددددددع الثددددددددامي يددددددددام  02ودددددددداعي فدددددددد   133-01 رقــــــــم مرســــــــوم تنفيــــــــذي -

 وو دع  تجدا  و زا ردة الدولدة لاعجه دز   يعدل9102ديسو   النة  92املواف  

 .وسب شل جؤاي 9102لسنة 
 

املوافد   0441عاردع الثدامي يدام  02واعي فد   131-01 رقم مرسوم تنفيذي-

 يعدددل  وو ددع  تجدددا  و زا رددة الدولددة لاعجه ددز لسدددنة 9102ديسددو   الددنة  92

 .وسب شل جؤاي 9102
 

املوافد   0441عارع الثامي يام  02واعي ف   132-01مرسوم تنفيذي رقم -

  يعدددل  وو ددع  تجددا  و زا رددة الدولددة لاعجه ددز لسددنة 9102ديسددو   الددنة  92

 .وسب شل جؤاي 9102
 

 0441عاردددددددع الثدددددددامي يدددددددام  02وددددددداعي فددددددد   131 -01مرســـــــوم تنفيـــــــذي رقـــــــم -

  يعدددددددددل  وو ددددددددع  تجدددددددا  و زا رددددددددة الدولددددددددة 9102ديسددددددددو   الدددددددنة  92املوافددددددد  

 .وسب شل جؤاي 9102لاعجه ز لسنة 

02-09   
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 01الجريدة الرسمية العدد 

يوددادو الثا رددة يددام  90الثالثددا  

ف  اادددددي الدددددنة 91ه املوافددددد  0441

9102 

ه املوافد  0441يدام ألاول  يوادو  90املاعي ف   11-02مرسوم تنفيذي رقم  -

  اعضدددددددون  وو دددددددع إلايعودددددددادا  امل   دددددددة لدددددددوو ي الةددددددداون 9102الدددددددنة  يدددددددا تي 92

 .9102الداقرة وألاوجا  ون و زا رة المسر   غوويب جا ون املالرة لسنة 
94-91 

 03الجريدة الرسمية العدد 

 

ه 0441عيددددددددددب يددددددددددام  01ألاوددددددددددد 

 .9102واعس  02املواف  

 0441يودددددادو الثا ردددددة يدددددام  92وددددداعي فددددد   13-02مرســـــوم تنفيـــــذي رقـــــم -

 يعددددل  وو دددع  تجدددا  و زا ردددة الدولدددة لاعجه ددددز 9102وددداعس الدددنة  2املوافددد  

 .وسب شل جؤاي 9102لسنة 
 

 0441يودددددادو الثا ردددددة يدددددام  92وددددداعي فددددد   11-02مرســـــوم تنفيـــــذي رقـــــم -

 يعددددل  وو دددع  تجدددا  و زا ردددة الدولدددة لاعجه ددددز 9102وددداعس الدددنة  2املوافددد  

 .سب شل جؤايو 9102لسنة 

49-92 

 91الجريدة الرسمية العدد 

 ه0441عيب يام  94ود ألا 

 9102واعس النة  40املواف  

 املوافدددددددد   0441عيددددددددب يددددددددام  94ودددددددداعي فدددددددد   000-02مرســــــــوم رئايــــــــ   رقــــــــم 

 41-49 .تعيين أعضا  الحوومة  اعضون 9102واعس النة  40

 94الجريدة الرسمية العدد 

 ه0441يام شعبان  2ود ألا 

 9102النة اغي ل  04املواف  

 املوافدددددد   0441شددددددعبان يددددددام 4ودددددداعي فدددددد   004-02مرســــــوم تنفيــــــذي رقــــــم -

  يعددددددل  وو دددددع  تجدددددا  و زا ردددددة الدولدددددة لاعجه دددددز لسدددددنة 9102أغي دددددل الدددددنة  2

 .وسب شل جؤاي 9102
 

 املوافددددد   0441شدددددعبان يدددددام 4وددددداعي فددددد   003-02مرســـــوم تنفيـــــذي رقـــــم  -

 تجدددددا  و زا ردددددة الدولدددددة لاعجه دددددز لسدددددنة   يعددددددل  وو دددددع 9102أغي دددددل الدددددنة  2

 .وسب شل جؤاي 9102
 

 املوافدددددد  0441شددددددعبان يددددددام 4ودددددداعي فدددددد   003-02مرســــــوم تنفيــــــذي رقــــــم -

  يعدددددل  وو ددددع  تجددددا  و زا رددددة الدولددددة لاعجه ددددز لسددددنة 9102أغي ددددل الددددنة  2 

 .وسب شل جؤاي 9102
 

42-44 

 93الجريدة الرسمية العدد 

 ه0441يام شعبان  00ود ألا 

 9102النة اغي ل  02املواف  

يدددددا تي  4املوافددددد   0441عاردددددع الثدددددامي يدددددام  91وددددداعي فددددد  مرســـــوم رئايـــــ   -

 .تعيين  ائ  مدير بوزارة الشؤون الدينية وألاوقاف اعضون 9102
 

يدددددا تي  4املوافددددد   0441عاردددددع الثدددددامي يدددددام  91وددددداعي فددددد  مرســـــوم رئايـــــ    -

املتخصـ  لسسـ ك تعيـين مـدير املعهـد الـوطل  للتوـوين  اعضدون 9102

 .الخاصة بإدارة الشؤون الدينية وألاوقاف بسعيدة
 

يدددددا تي  4املوافددددد   0441عاردددددع الثدددددامي يدددددام  91وددددداعي فددددد  مرســـــوم رئايـــــ   --

 .تعيين مدير الشؤون الدينية وألاوقاف    والية إيليزي  اعضون 9102

41-42 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 92الجريدة الرسمية العدد 

 ه0441شعبان  92ألاود 

 9102النة وااو  2املواف  

 املوافدددددددد   0441يوددددددددادو ألاولدددددددد  يددددددددام  99ودددددددداعي فدددددددد  قــــــــرار وزاري مشــــــــترك -

 إنشــــــا  مــــــرق للمركــــــز ال قــــــا   إلاســــــ مي   اعضددددددون 9102يددددددا تي الددددددنة  92

 .   كل من واليات الطارف وخنشلة وإيليزي 

49-40 

 11الجريدة الرسمية العدد 

 ه0441يام شوال 2ألاعبعا 

 9102النة او رو 09املواف  

املوافدددد   0441عوضددددان يدددام  94وددداعي فددد   031-02تنفيـــذي رقــــم مرســـوم -

 يعددددددل  وو دددددع  تجدددددا  و زا ردددددة الدولدددددة لاعجه دددددز لسدددددنة 9102ودددددااو الدددددنة  92

 .وسب شل جؤاي 9102
 

املوافددد   0441عوضدددان يدددام  94وددداعي فددد   030-02مرســـوم تنفيـــذي رقـــم  -

 يعددددددل  وو دددددع  تجدددددا  و زا ردددددة الدولدددددة لاعجه دددددز لسدددددنة 9102ودددددااو الدددددنة  92

 .وسب شل جؤاي 9102

41-44 
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 ال انيل ـــــــــــــــــــالفص
  

 راراتـــــــالق     
 

  

ــــــــــــرار رقـــــــــــم-  اعضدددددددددددون الععرددددددددددد ن  9102أفي دددددددددددل  90املوافددددددددددد   0441شدددددددددددعبان  02 وددددددددددداعي فددددددددددد  044 قــ

اقردة ف  وجاس العويره غاملعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غددداعة الةداون الد

 .وألاوجا  لوالاة البو دددية

69 

ـــــــــــــرار رقــــــــــــم-  اعضددددددددددددون الععردددددددددددد ن  9102أفي ددددددددددددل  90املوافدددددددددددد  0441شددددددددددددعبان  02 ودددددددددددداعي فدددددددددددد  043قــ

ف  وجاس العويره غاملعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غددداعة الةداون الداقردة 

 .غوالاة غا زان -الرد  اوحود غن يودة  –وألاوجا  

21 

اعضدون الععردد ن فد  وجاددس  9102أفي دل  90املوافد   0441شددعبان  02 ودداعي فد  043 قــــرار رقـم-

العويره غاملعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالدالك الخاصدة غددداعة الةداون الداقردة وألاوجدا  

 .غوالاة غا زان  -الرد  اوحود غن يودة  –

20 

 

 48 ( جياع 22 يدداا) .قـرارات متح املساجد -

  احدددددد الجازوددددة 9102يددددا تي  04املوافدددد   0441يوددددادو ألاولدددد    12ودددداعي فدددد   02قــــرار رقــــم  -

الايعوايردددة الخاصدددة غودددو تي إلاداعة امليلج دددة لدددوواعة الةددداون الاالدددورة ايضدددا  ل ندددة الخددددوا  

 .الداقرة وألاوجا 
57 

اعضدون فدعد دوعة  م9102يدا تي  02املوافد   ادد0441يوادو ألاول   12واعي ف  21قرار رقم -

 .إمام مدرس :برتبةاملع  ص لاللعحاق  عكو نال
59 

 يتضمن تفويض 9102جا في  99املوامق ه  0441جمادى ألاول  03  مؤرخ    28قرار رقم  -

 61 .سلطة التعيين والتسيير إلاداري إلى مديري الشؤون  الدينية وألاوقاف بالواليات 

 ابط اعضون  9102فرتي   92املواف  ه  0441يوادو الثا رة  99  واعي ف  33قرار رقم  -

 فت ة الت غص الا  ألازوة جازوة املو ت ن الةان أنهوا غنجاح دوعة العكو ن العحض    أثنا 

 .إمام أستاذ : رتبة 

63 

 
 

 الاختبارات والشهادات لفائدة إلادارة على أساسمتح مسابقة توظيف إع ن عن  -

  -الشلف -أدرار  : املركزية ومديريات الشؤون الدينية وألاوقاف للواليات

 .الوادي -سيدي بلعباس -سطيف -أم البواق  - وهران –تيزي وزو املدية 
65 
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اعضددون الععردد ن فدد  وجاددس  9102أفي ددل  90املوافدد   0441شددعبان  02 ودداعي فدد  043 قـــــرار رقــم-

العويره غاملعهد الوطني لاعكو ن املع  دص لألالدالك الخاصدة غددداعة الةداون الداقردة وألاوجدا  

 .غوالاة بسكية -الرد  يجبة  –

29 

ـــرار رقــم- اعضددون الععردد ن فدد  وجاددس  9102يددوان 02املددددواف   ه0441شددوال  04وددددداعي فدد  933قــ

املع  دص لألالدالك الخاصدة غددداعة الةداون الداقردة وألاوجدا   العويره غاملعهد الوطني لاعكو ن 

 .لوالاة تاا ز  

24 

اعضون الععر ن ف  وجاس  9102يوان 02املددواف   ه0441شوال  04 وددداعي ف  931 قـــرار رقم-

العويره غاملعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غدداعة الةاون الداقرة وألاوجا   

 .تاا ز  لوالاة 

24 

اعضون الععر ن ف  وجاس  9102يوان02املددواف   ه0441شوال  04وددداعي ف  932 قـــرار رقم-

العويره غاملعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غدداعة الةاون الداقرة وألاوجا   

 .لوالاة تاا ز  

22 

اعضددون الععردد ن فدد  وجاددس  9102 يددوان92املددددواف   ه0441شددوال  94وددددداعي فدد  934 قـــــرار رقــم-

العويره غاملعهد الوطني لاعكو ن املع  دص لألالدالك الخاصدة غددداعة الةداون الداقردة وألاوجدا   

 .لوالاة تاا ز  

 

21 
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 الفصل ال الث

 

 

 القرارات و املقررات الفردية* 
 

 املقررات الفردية* 
 

 مقررات تعيين* 
 

 
اعضون الععر ن ف  ل نة  9102وا   90املواف   0441عوضان  01واعي ف   941مقرر رقم -

 . دجر  وويايعة مسخ املصح  الةي  
22 
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 األول لفصـــــــلا                            

 التشريعيـــــــة النصوص                       

 والتنظيميـــــــة                            
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 اد0441يوادو ألاول   يام  9ألاعبعا           19الجريدة الرسمية العدد 

 9102يا تي النة  2املواف                                 

 

 

 

 
 تن عزيس ال وهوع ة 

 غنا  ي    جي ي وو ي املالرة -

 ونه  (التجية ألاول ) 044و 20-1وانا  ي   الدالعوع  ال الروا املاد ان -

واملععاد  غجدوا  ن  0224اولرو الدنة  2املواف   0414شوال يام  2املاعي ف   02-24الجا ون عجم  واوجعض  -

 املالرة  املعدل واملعوم 

املوافددد   0442شدددوال يددام  92املوافدد   0442عاردددع الثددامي يدددام  2املددداعي فدد   00-02واوجعضدد   الجدددا ون عجددم -

  9102سنة واملعضون جا ون املالرة العكور   ل 9102اولرو النة  00

واملعضددون  9102انددااي الددنة  99املوافدد   0442يوددادو ألاولدد  يددام  4واوجعضدد   امليالددوم اليزاسدد ي املدداعي فدد  -

  وو دددددددع إلايعودددددددادا  امل   دددددددة مل زا ردددددددة العكدددددددالر  املةدددددددت لة ودددددددن و زا ردددددددة المسدددددددر   غوويدددددددب جدددددددا ون املالردددددددة

  9102لسنة  
 

 :يرسم ما يأتي

الددددددعة والا دددددد  وأوددددددد يةددددددي وارو ددددددا  ايعودددددداد جدددددددع  9102 ااغدددددد  وددددددن و زا رددددددة الددددددنة: املــــــادة ألاولــــــى

وجرددددد فدددد  و زا رددددة  (دج  1.100.211.020)وثوازوازددددة والددددعون ألتددددا ووازددددة وواوددددد وتسددددعون داندددداع 

 ."اوعراطي وجوع- تجا  وحعواة"  20-42العكالر  املةت لة وف  الباب عجم 
 

ثوازوازددة  واوددد يةددي وارو ددا و ايعودداد جدددع  الددعة والا دد   9102ا  ددص مل زا رددة الددنة  :9املــادة 

اجردددددددد فددددددد  و زا ردددددددا  تسدددددددر   (دج  1.100.211.020 )والدددددددعون ألتدددددددا ووازدددددددة وواودددددددد وتسدددددددعون دانددددددداع

 .الوواعا  وف  ألاغواب املبيعة ف  ال دول امللح  بهةا امليالوم
 

 .اقةي اةا امليالوم ف  ال ي دة اليالورة لل وهوع ة ال جازي ة الداوجياطرة الةعبرة :1املادة 

  0441عارع الثامي يام  02ويع غال جازي ف                                                                                                      

 9102ديسو   النة  92املواف                                                                                                                                    
          

 عبد العزيز بوتفليقة                                                                                                         
73النشرة الرسمية العدد  9112لسنة  األول يساسدال 1 

 املوامق 0441مؤرخ    ربيع ال اني عام  140-01مرسوم رئاي   رقم 

 .يتضمن تحويل اعتماد    ميزا ية الدولة ،9101ديسمبر سنة  93 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 الجـدول امللــحق

رقم 

 ألابواب

 إلاعتمادات املخصصة نـــــــــالعناوي

  وزارة الشؤون الدينية وألاوقاف   
  الفرق ألاول  
  مرق وحيد 
  الفرق الجزئي ألاول  
  املصالح املركزية 
  العنوان ال الث 
  وسائل املصالح 
  القسم الرابع 
  ألادوات وتسيير املصالح 
 2.924.144 ...............................................العكالر  امللحجة –إلاداعة امليلج ة   14-14

 2.924.144 وجووي الجسم اليابع 
 2.924.144 وجووي العنوان الثالث 
 2.924.144 وجووي التيي ال جئي ألاول  
 2.924.144 وجووي التيي ألاول  
 2.934.344 ..........................................................املخصصةمجموق إلاعتمادات  
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 اد0441يوادو ألاول   يام  01الخويس              11الجريدة الرسمية العدد 

 9102يا تي النة  02املواف                             
  

 

 

 

 

 
 

 

 تن الوو ي ألاول 

 غنا  ي    جي ي وو ي املالرة 

 ونه  (9التجية ) 044و  4-22  ال الروا املاد ان الدالعوع وانا  ي   

واملععاد  غجدوا  ن  0224اولردو الدنة  2املوافد   0414شدوال يدام  2املداعي فد   02-24واوجعض الجا ون عجدم -

 املالرة املعدل واملعوم 

عضدددون وامل 9102اولردددو الدددنة  00املوافددد   0442شدددوال يدددام  92املددداعي فددد   04-02واوجعضددد   الجدددا ون عجدددم  -

  9102جا ون املالرة العكور   لسنة 

غةدددن الدددنة  02املوافددد   0442ذ  الجعددددة يدددام  94املددداعي فددد   949-02واوجعضددد   امليالدددوم اليزاسددد ي عجدددم  -

 املعضون تعر ن الوو ي ألاول  واملعضون و 9102

ة غةددددن الددددن 02 املوافدددد  0442ذ  الجعدددددة يددددام  94املدددداعي فدددد   944-02واوجعضدددد   امليالددددوم اليزاسدددد ي عجددددم -

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة  املعدل  9102

 0222اولرددو الددنة  04املوافدد   0402املدداعي فدد  عارددع ألاول يددام  992 -22واوجعضدد   امليالددوم العنترددة  عجددم -

 واملععا  غنتجا  الدولة لاعجه ز  املعدل واملعوم 
   

  :يرسم ما يأتي
 

ايعودددددددددددداد دفددددددددددددع جدددددددددددددع  واردددددددددددداع داندددددددددددداع  9102و زا رددددددددددددة الددددددددددددنة  ااغدددددددددددد  وددددددددددددن: املــــــــــــادة ألاولــــــــــــى

 وعا دددددددة غي ددددددداوم جددددددددعاا أعبعدددددددة والا ددددددد  وثالثوازدددددددة وثودددددددا ون واردددددددون دانددددددداع (دج0.111.111.111)

املن دون ياههدا فد  الجدا ون عجدم  وجردان ف  النتجا  ذا  الؤابع النهائي (دج 4.421.111.111)

واملعضدددون جدددا ون املالردددة  9102ولردددو الدددنة ا 00املوافددد   0442شدددوال يدددام  92املددداعي فددد   02-04

 .امللح  بهةا امليالوم "أ  "طبجا لل دول  9102العكور   لسنة 
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 املوامق 0441ربيع ال اني عام  02مؤرخ     144 -01مرسوم تنفيذي رقم 

 9101،يعدل توزيع  فقات الدولة للتجهيز لسنة 9101ديسمبر سنة  93 

 .حس  كل قطاق 
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 (دج 0.111.111.111)ايعوددداد دفدددع جددددع  وارددداع دانددداع  9102ا  دددص مل زا ردددة الدددنة  :9املـــادة 

 (دج 4.421.111.111 )وعا ددددددة غي دددددداوم جدددددددعاا أعبعددددددة والا دددددد  وثالثوازددددددة وثوددددددا ون وارددددددون داندددددداع

 92املدداعي فددد   04-02اجردددان فددد  النتجددا  ذا  الؤدددابع النهددائي املن دددون ياههددا فددد  الجددا ون عجدددم 

  9102لسنة  واملعضون جا ون املالرة العكور    9102اولرو النة  00املواف   0442شوال يام 

 .امللح  بهةا امليالوم "ب "لل دول طبجا 
 

اقةددددي ادددةا امليالددددوم فدددد  ال ي دددددة اليالددددورة لل وهوع ددددة ال جازي ددددة الداوجياطرددددة  :1املــــادة 

 .الةعبرة
 .9102ديسو   النة  92املواف   0441عارع الثامي يام  02ويع غال جازي ف                          

 

 يـأحمد أويح                 

 

 قــــــــــامللح

 مساهمات نهائية"أ  "الجدول 

 (غآال  الد ا   )                                                                                 

 القطاق
 املبالغ امللغاة

 رخصة البر امج اعتماد الدمع
 4.421.111 0.111.111 .اوعراطي لنتجا  غ   وعوجعة -

   
 4.111.111 0.111.111 :................................وقــــــــاملجم

 
 مساهمات نهائية"ب "الجدول  

 (غآال  الد ا   )                                                                                

 القطاق
 املبالغ املخصصة

 رخصة البر امج اعتماد الدمع
 4.111.111 0.111.111 .العكو ن –الت غرة  -

املقةدددددددددددددددددددددددددددآ  الجايدادددددددددددددددددددددددددددة الايعوايردددددددددددددددددددددددددددة  -
 .والثجافرة

- 421.111 

 4.111.111 0.111.111 املجمــــــــوق
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 تن الوو ي ألاول 

 غنا  ي    جي ي وو ي املالرة 

 ونه  (9التجية ) 044و  4-22وانا  ي   الدالعوع  ال الروا املاد ان 

واملععاد  غجدوا  ن  0224اولردو الدنة  2املوافد   0414شدوال يدام  2املداعي فد   02-24واوجعض الجا ون عجدم -

 املالرة املعدل واملعوم 

واملعضدددون  9102اولردددو الدددنة  00املوافددد   0442شدددوال يدددام  92املددداعي فددد   04-02واوجعضددد   الجدددا ون عجدددم  -

  9102جا ون املالرة العكور   لسنة 

غةدددن الدددنة  02املوافددد   0442ذ  الجعددددة يدددام  94املددداعي فددد   949-02امليالدددوم اليزاسددد ي عجدددم  واوجعضددد   -

 واملعضون و املعضون تعر ن الوو ي ألاول  9102

غةددددن الددددنة  02املوافدددد   0442ذ  الجعدددددة يددددام  94املدددداعي فدددد   944-02واوجعضدددد   امليالددددوم اليزاسدددد ي عجددددم -

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة  املعدل  9102

 0222اولرددو الددنة  04املوافدد   0402املدداعي فدد  عارددع ألاول يددام  992 -22وجعضدد   امليالددوم العنترددة  عجددم وا-

 واملععا  غنتجا  الدولة لاعجه ز  املعدل واملعوم 
   

  :يرسم ما يأتي

دانددددددداع ون واردددددددوازعدددددددا ايعوددددددداد دفدددددددع جدددددددع   9102و زا ردددددددة الددددددنة  ااغددددددد  ودددددددن: املــــــادة ألاولـــــــى

 واردددددددددددددددددددون دانددددددددددددددددددداع الددددددددددددددددددعة وثالثدددددددددددددددددددون و  عدددددددددددددددددددانوعا ددددددددددددددددددة غي ددددددددددددددددددداوم جددددددددددددددددددددعاا واز (دج911.111.111)

املن دددون ياههدددا فددد  الجدددا ون عجدددم )جرددددان فددد  النتجدددا  ذا  الؤدددابع النهدددائي و (دج941.111.111)

واملعضدددون جددددا ون املالرددددة 9102اولردددو الددددنة  00املوافدددد   0442شدددوال يددددام  92املددداعي فدددد   02-04

 .لح  بهةا امليالومامل "أ  "طبجا لل دول  ( 9102العكور   لسنة 
 

وازعدددددددددددددددا واردددددددددددددددون دانددددددددددددددداع ايعوددددددددددددددداد دفدددددددددددددددع جددددددددددددددددع   9102ا  دددددددددددددددص مل زا ردددددددددددددددة الدددددددددددددددنة  :9املـــــــــــــــادة 

 وازعددددددددددددددددددددان والددددددددددددددددددددعة وثالثددددددددددددددددددددون وارددددددددددددددددددددون داندددددددددددددددددددداعوعا ددددددددددددددددددددة غي دددددددددددددددددددداوم جدددددددددددددددددددددعاا  (دج911.111.111)

املن دددون ياههدددا فددد  الجدددا ون عجدددم )اجرددددان فددد  النتجدددا  ذا  الؤدددابع النهدددائي  (دج941.111.111)

واملعضدددون جدددا ون املالردددة  9102اولردددو الدددنة  00املوافددد   0442شدددوال يدددام  92املددداعي فددد   02-04

 .امللح  بهةا امليالوم "ب "طبجا لل دول ( 9102العكور   لسنة 
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 ديسمبر 93املوامق  0441ربيع ال اني عام  02مؤرخ     143 -01مرسوم تنفيذي رقم 

 .حس  كل قطاق 9101،يعدل توزيع  فقات ميزا ية الدولة للتجهيز لسنة 9101 سنة 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

ال ي دددددة اليالددددورة لل وهوع ددددة ال جازي ددددة الداوجياطرددددة اقةددددي ادددةا امليالددددوم فدددد   :1املــــادة 

 .الةعبرة
 .9102ديسو   النة  92املواف   0441عارع الثامي يام  02ويع غال جازي ف               

        

 يـأحمد أويح      

 

 قـــــــــــــــامللح

 مساهمات نهائية"أ  "الجدول 

 (غآال  الد ا   )                                                                    

 القطاق
 املبالغ امللغاة

 رخصة البر امج اعتماد الدمع
 941.111 911.111 .اوعراطي لنتجا  غ   وعوجعة -

   
 913.111 911.111 :................................وقــــــــاملجم

 
 مساهمات نهائية"ب "الجدول 

 (غآال  الد ا   )                                                                   

 القطاق
 املبالغ املخصصة

اعتماد 
 الدمع

 رخصة البر امج

 941.111 911.111 .املقةآ  الجايداة الايعوايرة والثجافرة -

 913.111 911.111 املجمــــــــوق
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 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 
 

 
 

 تن الوو ي ألاول 
 غنا  ي    جي ي وو ي املالرة 

 ونه  (9التجية ) 044و  4-22وانا  ي   الدالعوع  ال الروا املاد ان 
واملععاد  غجدوا  ن  0224اولردو الدنة  2املوافد   0414شدوال يدام  2املداعي فد   02-24واوجعض الجا ون عجدم -

 املالرة املعدل واملعوم 
واملعضدددون  9102اولردددو الدددنة  00املوافددد   0442شدددوال يدددام  92املددداعي فددد   04-02الجدددا ون عجدددم  واوجعضددد   -

  9102جا ون املالرة العكور   لسنة 
غةدددن الدددنة  02املوافددد   0442ذ  الجعددددة يدددام  94املددداعي فددد   949-02واوجعضددد   امليالدددوم اليزاسددد ي عجدددم  -

 واملعضون و املعضون تعر ن الوو ي ألاول  9102
غةددددن الددددنة  02املوافدددد   0442ذ  الجعدددددة يددددام  94املدددداعي فدددد   944-02امليالددددوم اليزاسدددد ي عجددددم واوجعضدددد   -

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة  املعدل  9102
 0222اولرددو الددنة  04املوافدد   0402املدداعي فدد  عارددع ألاول يددام  992 -22واوجعضدد   امليالددوم العنترددة  عجددم -

 ملعوم واملععا  غنتجا  الدولة لاعجه ز  املعدل وا
   

  :يرسم ما يأتي
عا ة غي اوم جدعاا واراع واوسوازة وارون  9102و زا رة النة  ون  اغ : املادة ألاولى

 املن دددددددددددون ياههدددددددددددا )وجرددددددددددددان فددددددددددد  النتجدددددددددددا  ذا  الؤدددددددددددابع النهدددددددددددائي  (دج0.211.111.111) دانددددددددددداع
واملعضددون 9102اولرددو الددنة  00املوافدد   0442شدوال يددام  92املدداعي فدد   04-02فد  الجددا ون عجددم 

 .امللح  بهةا امليالوم "أ  "طبجا لل دول  ( 9102جا ون املالرة العكور   لسنة 
 

واوسدددددوازة واردددددون  عا دددددة غي ددددداوم جددددددعاا وارددددداع و 9102مل زا ردددددة الدددددنة     دددددص :9املـــــادة 
املن ددون ياههددا فدد  الجدددا ون )فدد  النتجددا  ذا  الؤددابع النهددائي  جرددد  (دج0.211.111.111) داندداع
واملعضدددددون جدددددا ون  9102اولردددددو الدددددنة  00املوافددددد   0442شدددددوال يدددددام  92املددددداعي فددددد   04-02عجدددددم 

 .امللح  بهةا امليالوم "ب "طبجا لل دول ( 9102املالرة العكور   لسنة 
 

هوع ددددة ال جازي ددددة الداوجياطرددددة اقةددددي ادددةا امليالددددوم فدددد  ال ي دددددة اليالددددورة لل و :1املــــادة 
 .الةعبرة
 .9102ديسو   النة  92املواف   0441عارع الثامي يام  02ويع غال جازي ف                      

 يـأحمد أويح                                     
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ديسمبر سنة  93املوامق  0441ربيع ال اني عام  02مؤرخ     143 - 01مرسوم تنفيذي رقم 
 .حس  كل قطاق 9101،يعدل توزيع  فقات ميزا ية الدولة للتجهيز لسنة  9101

 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 امللحـــــــق

 
 مساهمات نهائية"أ  "الجدول         

 (غآال  الد ا   )                                                                                 
 رخصة البر امج امللغاة القطاق

 0.211.111 .اوعراطي لنتجا  غ   وعوجعة
 0.311.111 :....................................املجموق

 
 

 مساهمات نهائية"ب " الجدول        
 (غآال  الد ا   )                                                                                

 رخصة البر امج امللغاة القطاق
 0.211.111 .ال ناية
 0.311.111 :....................................املجموق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73النشرة الرسمية العدد  9112لسنة  األول يسداسال 8 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 اد0441يوادو ألاول   يام  91ألاود             13الجريدة الرسمية العدد 

 9102يا تي النة  92ملواف  ا                 

 

 

 

 

 

 ددددددوفو   الددددددنة  92املوافدددددد   0441ول يددددددام عارددددددع ألا  91غوويددددددب ويالددددددوم عزاسدددددد ي ودددددداعي فدددددد   

الوجترددة غددوواعة    غ ددتعه  ازددب وددداي الاالددمثواع ألاوددالكمحمــد ســعادو نهدد  وهددام السددرد  9102

 .الةاون الداقرة وألاوجا  لعكارته غو رتة أايو 

 

 

 

 

 

 

 

 ددددددوفو   الددددددنة  92املوافدددددد   0441ول يددددددام عارددددددع ألا  91غوويددددددب ويالددددددوم عزاسدددددد ي ودددددداعي فدددددد  

  غ تعه ودايا لاودعالة الوطنرة لعكدو ن و حسد ن عبد القادر قطشة نه  وهام السرد  9102

 و رتدددددةال جازدددددي  لعكارتددددده غ –داع إلاودددددام  –وسدددددعوو تطددددداعا  تداعة الةددددداون الداقردددددة وألاوجدددددا  

 .أايو 
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 ،9101 وممبر سنة  91املوامق  0441ربيع ألاول عام  91مرسوم رئاي   مؤرخ    

 .الدينية وألاوقافيتضمن إنها  مهام  ائ  مدير بوزارة الشؤون 

، 9101 وممبر سنة  91املوامق  0441ربيع ألاول عام  91مرسوم رئاي   مؤرخ    

إطارات إدارة  إنها  مهام مدير املدرسة الوطنية لتووين وتحسين مستوى  يتضمن

 .الجزائر -دار إلامام –الشؤون الدينية وألاوقاف 

 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 

 

 

 ددددددوفو   الددددددنة  92املوافدددددد   0441ول يددددددام عارددددددع ألا  91غوويددددددب ويالددددددوم عزاسدددددد ي ودددددداعي فدددددد  

و ألاوجدددددا  فددددد  والادددددة  غ دددددتعه وددددددايا لاةددددداون الداقردددددة،  ســـــليم لـــــرقم نهددددد  وهدددددام السدددددرد  9102

 .أايو  و رتةلعكارته غالؤر   

 

 

 

 

 وفو   النة  92املواف   0441ول يام عارع ألا  91غوويب ويالوم عزاس ي واعي ف  

9102   
 
 :آلا رة أالواؤام  غوواعة الةاون الداقرة وألاوجا ع ن السردة والسردان ت

   ودايا لاثجافة إلاالالورة أحمد قريق أحسن -

    ازبة وداي الاوعحا ا  واملساغجا  مهيمة بن عزوز -

 .غاملكعب الوواع  لألون الداا   ف  املاالسة   عزيسا لادعاالا يح  مقداد -

 

 وفو   النة  92املواف   0441 ول يامعارع ألا  91واعي ف  غوويب ويالوم عزاس ي 

ع ن السردان آلاتي أالوااوا غوواعة الةاون الداقرة ألاوجا  9102  :ي 
 

   ودايا صداعة الوالازل محمد سعادو -

 .   ازب وداي لاعويره الداني والقةاط املس د عبد القادر قطشة  -
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 وممبر سنة  91املوامق  0441ربيع ألاول عام  91مرسوم رئاي   مؤرخ    

 .إنها  مهام مدير الشؤون الدينية وألاوقاف    والية سطيف ، يتضمن9101

 وممبر سنة  91املوامق  0441ربيع ألاول عام  91مرسومان رئاسيان مؤرخان    

 .يتضمنان التعيين بوزارة الشؤون الدينية وألاوقاف ،9101

 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 

 

 ددددددوفو   الددددددنة  92املوافدددددد   0441ول يددددددام عارددددددع ألا  91غوويددددددب ويالددددددوم عزاسدددددد ي ودددددداعي فدددددد  

ع ن السرد  9102  . راع و ألاوجا  ف  والاة  ودايا لاةاون الداقرة،  سليم لرقمي 

 

 (دراكــــــاست)

 

 

 

 .(االعدعاك) 

 

 .9102او رو النة  91املواف   0442شوال يام  1ال ادع ف   42 العدد ال ادع –ال ي دة اليالورة             

 :2و2و4و9ألاالؤي  –العوود الثامي  -09ال تحة 

 ."ودايا لادعاالا  الجا و رة والععاون ": بدال من-

 ."ودايا لإلداعة والوالازل": أيقر -

 ..............................................(الباق  غدون تلر  )........................................................
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، 9101 وممبر سنة  91املوامق  0441ربيع ألاول عام  91مرسوم رئاي   مؤرخ    

 .تعيين مدير الشؤون الدينية وألاوقاف    والية تيارت يتضمن

 

، يتضمن 9101يو سنة  يو  01املوامق  0412رمضان عام  93مرسوم رئاي   مؤرخ    

.وألاوقاف إنها  مهام مدير الدراسات القا و ية والتعاون بوزارة الشؤون الدينية  



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 اد0441عبعا  أول يوادو الثا رة يام ألا                             09الجريدة الرسمية العدد 

 م9102ف  ااي النة  11املواف                                       
 

 

 

 

 

 تن الوو ي ألاول 

 غنا  ي    جي ي وو ي املالرة  -

 ونه ( 9التجية ) 044و 4-22وانا  ي   الدالعوع  الالروا املاد ان -

واملععاد  غجدوا  ن  0224اولردو الدنة  2 املوافد  0414شدوال يدام  2املداعي فد  02-24واوجعض   الجدا ون عجدم -

 املالرة  املعدل واملعوم 

واملعضدددون  9102اولردددو الدددنة 00املوافددد   0442شدددوال يدددام  92املددداعي فددد   04-02واوجعضددد   الجدددا ون عجدددم -

  9102جا ون املالرة العكور   لسنة 

غةددددن الددددنة  02املوافدددد   0442ذ  الجعدددددة يددددام  94املدددداعي فدددد   949-02واوجعضدددد   امليالددددوم اليزاسدددد ي عجددددم -

 واملعضون تعر ن الوو ي ألاول  9102

غةدددددن الدددددنة 02املوافددددد   0442ذ  الجعددددددة يدددددام 92املددددداعي فددددد   944-02واوجعضددددد   امليالدددددوم اليزاسددددد ي عجدددددم -

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة املعدل  9102

اولرددددو الددددنة  04املوافدددد   0402عارددددع ألاول يددددام  02املدددداعي فدددد   992-22  امليالددددوم العنترددددة  عجددددم واوجعضدددد -

 واملععا  غنتجا  الدولة لاعجه ز  املعدل و املعوم  0222
 

 :يرسم ما يأتي 

واثندددددان  زددددةايعودددداد دفددددع جدددددع  واردددداعان ووا 9102ااغدددد  وددددن و زا رددددة الددددنة : املــــادة ألاولــــى

وعا ددددددة غي دددددداوم جدددددددعاا أعبعددددددة والا دددددد  ووازعددددددان  (دج  9.099.111.111)ويةدددددديون وارددددددون داندددددداع 

 وجرددددددان فددددد  النتجدددددا  ذا  الؤدددددابع النهدددددائي(دج 4.944.111.111)وأعبعدددددة وأعبعدددددون واردددددون دانددددداع 

اولردو الدنة 00املوافد   0442شدوال يدام  92املداعي فد   04-02املن ون ياهها ف  الجا ون عجدم  )

 .امللح  بهةا امليالوم "أ "طبجا لل دول  9102عكور   لسنة واملعضون جا ون املالرة ال (9102
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ديسمبر سنة  93املوامق  0441ربيع ال اني عام  02مؤرخ     133-01تنفيذي رقم مرسوم 

 .حس  كل قطاق 9101،يعدل توزيع  فقات ميزا ية الدولة للتجهيز لسنة 9101

 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

واثندان ويةديون وارددون  وارداعان ووازدة دفدع جددع  9102ا  دص مل زا ردة الدنة : 9املـادة 

وعا ة غي اوم جدعاا أعبعة والا   ووازعان وأعبعة وأعبعون واردون  (دج  9.099.111.111)داناع 

 املن دددددددددددون ياههدددددددددددا ) اجرددددددددددددان فددددددددددد  النتجدددددددددددا  ذا  الؤدددددددددددابع النهدددددددددددائي (دج 4.944.111.111)داندددددددددداع 

واملعضدون  (9102اولردو الدنة 00املوافد   0442شوال يدام 92املاعي ف   04-02ف  الجا ون عجم  

 .امللح  بهةا امليالوم "ب"طبجا لل دول  9102جا ون املالرة العكور   لسنة 
 

اقةدددي ادددةا امليالدددوم فددد  ال ي ددددة اليالدددورة لل وهوع دددة ال جازي دددة الداوجياطرددددة  :1املـــادة 

 .الةعبرة
                    

 .9102ديسو   النة  92املواف   0441عارع الثامي يام  02ويع غال جازي ف   

 أويح  حمدأ                                              

 

 امللحق

 مساهمات نهائية"أ  "الجدول 

 (غآال  الد ا   )                                  

 القطاق
 املبالغ امللغاة

 رخصة البر امج اعتماد الدمع

 4.944.111 9.0999.111 .اوعراطي لنتجا  غ   وعوجعة -

   

 4.944.111 9.099.111 :................................وقــــــــاملجم

 

 مساهمات نهائية"ب "الجدول 

 (غآال  الد ا   )                                     

 القطاق
 املبالغ املخصصة

 رخصة البر امج اعتماد الدمع
 4.944.111 9.099.111 .ديم الخدوا  املنعجة -

 4.944.111 9.099.111 املجمــــــــوق
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 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 ألاول  تن الوو ي 

 غنا  ي    جي ي وو ي املالرة  -

 ونه ( 9التجية ) 044و 4-22وانا  ي   الدالعوع  الالروا املاد ان -

واملععاد  غجدوا  ن  0224اولردو الدنة  2املوافد   0414شدوال يدام  2املداعي فد  02-24واوجعض   الجا ون عجم -

 املالرة  املعدل واملعوم 

واملعضدددون  9102اولردددو الدددنة 00املوافددد   0442شدددوال يدددام  92  املددداعي فددد 04-02واوجعضددد   الجدددا ون عجدددم -

  9102جا ون املالرة العكور   لسنة 

غةددددن الددددنة  02املوافدددد   0442ذ  الجعدددددة يددددام  94املدددداعي فدددد   949-02واوجعضدددد   امليالددددوم اليزاسدددد ي عجددددم -

 واملعضون تعر ن الوو ي ألاول  9102

غةدددددن الدددددنة 02املوافددددد   0442ذ  الجعددددددة يدددددام 92املددددداعي فددددد   944-02واوجعضددددد   امليالدددددوم اليزاسددددد ي عجدددددم -

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة املعدل  9102

اولرددددو الددددنة  04املوافدددد   0402عارددددع ألاول يددددام  02املدددداعي فدددد   992-22واوجعضدددد   امليالددددوم العنترددددة  عجددددم -

 واملععا  غنتجا  الدولة لاعجه ز  املعدل و املعوم  0222
 

 :يرسم ما يأتي 

عا ددددة غي دددداوم جدددددعاا تسددددعة يةددددي واردددداعا  9102 اغدددد  وددددن و زا رددددة الددددنة : املــــادة ألاولــــى

وجردددددددة فدددددد  النتجددددددا  ذا  (دج  02.422.111.111)وثالثوازددددددة واوسددددددة واوسددددددون وارددددددون داندددددداع 

املوافد   0442شدوال يدام  92املداعي فد   04-02املن دون ياههدا فد  الجدا ون عجدم )الؤابع النهدائي 

امللحدد  "أ  "طبجددا لل دددول  (9102الرددة العكور دد  لسددنة واملعضددون جددا ون امل 9102اولرددو الددنة  00

 .بهةا امليالوم
 

عا ة غي اوم جدعاا تسعة يةي واراعا وثالثوازة  9102   ص مل زا رة النة  :9املادة 

فددد  النتجددا  ذا  الؤدددابع النهدددائي  جرددد  (دج  02.422.111.111)واوسددة واوسدددون وارددون دانددداع

اولردو الدنة  00املوافد   0442شدوال يدام  92املاعي فد   04-02املن ون ياهها ف  الجا ون عجم )

 .امللح  بهةا امليالوم "ب " طبجا لل دول  (9102واملعضون جا ون املالرة العكور   لسنة  9102

 
73النشرة الرسمية العدد  9112لسنة  األول يسداسال 14 

ديسمبر  93املوامق  0441ربيع ال اني عام  02مؤرخ     131-01تنفيذي رقم مرسوم 

.حس  كل قطاق 9101،يعدل توزيع  فقات ميزا ية الدولة للتجهيز لسنة 9101سنة   



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

اقةدددي ادددةا امليالدددوم فددد  ال ي ددددة اليالدددورة لل وهوع دددة ال جازي دددة الداوجياطرددددة  :1املـــادة 

 .الةعبرة

 .9102ديسو   النة  92املواف   0441عارع الثامي يام  02ويع غال جازي ف                           

 أحمد أويح          

   

 امللحـــــــق 

 
 مساهمات نهائية"أ  "الجدول         

 (غآال  الد ا   )                                                                                 
 رخصة البر امج امللغاة القطاق

 02.422.111 .اوعراطي لنتجا  غ   وعوجعة
 02.133.111 :....................................املجموق

 
 

 نهائيةمساهمات "ب "الجدول        
 (غآال  الد ا   )                                                                                

 رخصة البر امج امللغاة القطاق
 02.422.111 .ديم الخدوا  املنعجة

 02.133.111 :....................................املجموق
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 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 

 
 

 تن الوو ي ألاول 

 غنا  ي    جي ي وو ي املالرة  -

 ونه ( 9التجية ) 044و 4-22ي   الدالعوع  الالروا املاد ان  وانا -

واملععاد  غجدوا  ن  0224اولردو الدنة  2املوافد   0414شدوال يدام  2املداعي فد  02-24واوجعض   الجا ون عجم -

 املالرة  املعدل واملعوم 

املعضدددون و  9102اولردددو الدددنة 00املوافددد   0442شدددوال يدددام  92املددداعي فددد   04-02واوجعضددد   الجدددا ون عجدددم -

  9102جا ون املالرة العكور   لسنة 

غةددددن الددددنة  02املوافدددد   0442ذ  الجعدددددة يددددام  94املدددداعي فدددد   949-02واوجعضدددد   امليالددددوم اليزاسدددد ي عجددددم -

 واملعضون تعر ن الوو ي ألاول  9102

غةدددددن الدددددنة 02املوافددددد   0442ذ  الجعددددددة يدددددام 92املددددداعي فددددد   944-02واوجعضددددد   امليالدددددوم اليزاسددددد ي عجدددددم -

 عضون تعر ن أيضا  الحكووة املعدل وامل 9102

اولرددددو الددددنة  04املوافدددد   0402عارددددع ألاول يددددام  02املدددداعي فدددد   992-22واوجعضدددد   امليالددددوم العنترددددة  عجددددم -

 واملععا  غنتجا  الدولة لاعجه ز  املعدل و املعوم  0222
 

 :يرسم ما يأتي

والددبعون واردداعا  عا ددة غي دداوم جدددعاا تسددعة 9102 اغدد  وددن و زا رددة الددنة : املــادة ألاولــى

وجرددددة فددد  النتجدددا  ذا  الؤدددابع (دج 22.121.111.111) والدددعوازة والدددعة وتسدددعون واردددون دانددداع 

 00املوافدددد   0442شددددوال يددددام  92املدددداعي فدددد   04-02املن ددددون ياههددددا فدددد  الجددددا ون عجددددم )النهددددائي 

 .امللح  بهةا امليالوم"أ  "طبجا لل دول  (9102واملعضون جا ون املالرة العكور   لسنة  9102اولرو النة 
 

والدددددبعون وارددددداعا عا دددددة غي ددددداوم جددددددعاا تسدددددعة  9102    دددددص مل زا ردددددة الدددددنة :9املـــــادة 

فددد  النتجدددا  ذا  الؤدددابع  جردددد  (دج 22.121.111.111) والدددعوازة والدددعة وتسدددعون واردددون دانددداع 

 00املوافدددد   0442شددددوال يددددام  92املدددداعي فدددد   04-02املن ددددون ياههددددا فدددد  الجددددا ون عجددددم )النهددددائي 

امللحد  بهدةا "أ  "طبجدا لل ددول  (9102واملعضون جا ون املالردة العكور د  لسدنة  9102اولرو النة 

 .امليالوم
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املوامق 0441ربيع ال اني عام  02مؤرخ     132-01تنفيذي رقم مرسوم   

.حس  كل قطاق 9101، يعدل توزيع  فقات ميزا ية الدولة للتجهيز لسنة 9101ديسمبر سنة  93   



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

اقةدددي ادددةا امليالدددوم فددد  ال ي ددددة اليالدددورة لل وهوع دددة ال جازي دددة الداوجياطرددددة  :1املـــادة 

 .الةعبرة

 .9102ديسو   النة  92املواف   0441عارع الثامي يام  02ويع غال جازي ف                          

 أحمد أويح          

  

 امللحـــــــق 

 
 مساهمات نهائية"أ  "الجدول         

 (الد ا    غآال )                                                                                 
 رخصة البر امج امللغاة القطاق

 22.121.111 .اوعراطي لنتجا  غ   وعوجعة
 32.323.111 :....................................املجموق

 
 

 مساهمات نهائية"ب "الجدول        
 (غآال  الد ا   )                                                                                
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 رخصة البر امج امللغاة القطاق
 22.211.111 .التالوة والي  

 9.211.111 .املقةآ  الجايداة الاجع اداة وإلاداع ة
 491.111 .الت غرة والعكو ن

 0.421.111 .ةراملقةآ  الجايداة الايعوايرة والثجاف
 32.323.111 :....................................املجموق



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 

 

 
 

 تن الوو ي ألاول 

 ي    جي ي وو ي املالرة  غنا  -

 ونه ( 9التجية ) 044و 4-22وانا  ي   الدالعوع  الالروا املاد ان -

واملععاد  غجدوا  ن  0224اولردو الدنة  2املوافد   0414شدوال يدام  2املداعي فد  02-24واوجعض   الجا ون عجم -

 املالرة  املعدل واملعوم 

واملعضدددون  9102اولردددو الدددنة 00املوافددد   0442شدددوال يدددام  92املددداعي فددد   04-02واوجعضددد   الجدددا ون عجدددم -

  9102جا ون املالرة العكور   لسنة 

غةددددن الددددنة  02املوافدددد   0442ذ  الجعدددددة يددددام  94املدددداعي فدددد   949-02واوجعضدددد   امليالددددوم اليزاسدددد ي عجددددم -

 واملعضون تعر ن الوو ي ألاول  9102

غةدددددن الدددددنة 02املوافددددد   0442ذ  الجعددددددة يدددددام 92املددددداعي فددددد   944-02واوجعضددددد   امليالدددددوم اليزاسددددد ي عجدددددم -

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة املعدل  9102

اولرددددو الددددنة  04املوافدددد   0402عارددددع ألاول يددددام  02املدددداعي فدددد   992-22واوجعضدددد   امليالددددوم العنترددددة  عجددددم -

 واملععا  غنتجا  الدولة لاعجه ز  املعدل و املعوم  0222
 

 :يرسم ما يأتي

ايعودددداد دفددددع جدددددع  اوسددددة وثالثددددون واردددداعا  9102ااغدددد  وددددن و زا رددددة الددددنة : املــــادة ألاولــــى

أعبعددددون  وعا ددددة غي دددداوم جدددددعاا وازددددة و (دج 42.421.111.111)وأعبعددددة واوسددددون وارددددون داندددداع 

املن دددون ياههدددا فددد   )وجرددددان فددد  النتجدددا  ذا  الؤدددابع النهدددائي(دج 041.111.111)واردددون دانددداع 

واملعضدددددون جدددددا ون  9102اولردددددو الدددددنة  00املوافددددد   0442شدددددوال يدددددام  92املددددداعي فددددد   04-02عجدددددم 

 .امللح  بهةا امليالوم"أ  "طبجا لل دول  (9102املالرة العكور   لسنة 
 

عا دددددة غي ددددداوم جددددددعاا تسدددددعة والدددددبعون وارددددداعا  9102    دددددص مل زا ردددددة الدددددنة :9املـــــادة 

فددد  النتجدددا  ذا  الؤدددابع  جردددد  (دج 22.121.111.111) والدددعوازة والدددعة وتسدددعون واردددون دانددداع 

 00املوافدددد   0442شددددوال يددددام  92املدددداعي فدددد   04-02املن ددددون ياههددددا فدددد  الجددددا ون عجددددم )النهددددائي 

امللحد  بهدةا "أ  "طبجدا لل ددول  (9102واملعضون جا ون املالردة العكور د  لسدنة  9102اولرو النة 

 .امليالوم
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املوامق 0441ربيع ال اني عام  02مؤرخ     131 -01تنفيذي رقم مرسوم   

.حس  كل قطاق 9101، يعدل توزيع  فقات ميزا ية الدولة للتجهيز لسنة 9101ديسمبر سنة  93   



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

اقةددددي اددددةا امليالددددوم فدددد  ال ي دددددة اليالددددورة لل وهوع ددددة ال جازي ددددة الداوجياطرددددة : 1املــــادة

 .الةعبرة
 

 .9102النة ديسو    92املواف   0441يام  عارع الثامي 02ويع غال جازي ف                    

 أحمد أويح                                                                                    

 

 قـــــــامللح
 مساهمات نهائية"أ  "الجدول 

 (غآال  الد ا   )                                  

 القطاق
 املبالغ امللغاة

 رخصة البر امج اعتماد الدمع

 041.111 04.192.221 .لنتجا  غ   وعوجعة اوعراطي -

 - 91.299.414 .ي   الدولة  تسو ة الداون املسعحجة-

 041.111 13.431.111 :................................وقــــــــاملجم

 

 مساهمات نهائية"ب "الجدول 

 (غآال  الد ا   )                                     

 القطاق
 املخصصة املبالغ

 رخصة البر امج اعتماد الدمع
 - 42.421.111 .املقةآ  الجايداة الاجع اداة وإلاداع ة -

 041.111 - .املقةآ  الجايداة الايعوايرة والثجافرة -

 041.111 13.431.111 املجمــــــــوق
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 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 اد0441يوادو الثا رة يام  90الثالثا                                           01العددالجريدة الرسمية 

 م9102ف  ااي النة  91املواف                                
 

 

 

 

 

 

 تن الوو ي ألاول 

 غنا  ي    جي ي وو ي املالرة  -

 ونه ( 9التجية ) 044و 4-22وانا  ي   الدالعوع  الالروا املاد ان -

واملععاد  غجدوا  ن  0224اولردو الدنة  2املوافد   0414شدوال يدام  2املداعي فد  02-24الجا ون عجم  واوجعض  -

 املالرة  املعدل واملعوم 

 9102الددددددنة  ديسدددددو    92املوافددددد   0442يدددددام  عارددددددع الثدددددامي 02املددددداعي فددددد   02-02واوجعضددددد   الجدددددا ون عجدددددم -

  9102واملعضون جا ون املالرة لسنة 

غةددددن الددددنة  02املوافدددد   0442ذ  الجعدددددة يددددام  94املدددداعي فدددد   949-02سدددد ي عجددددم واوجعضدددد   امليالددددوم اليزا-

 واملعضون تعر ن الوو ي ألاول  9102

غةدددددن الدددددنة 02املوافددددد   0442ذ  الجعددددددة يدددددام 92املددددداعي فددددد   944-02واوجعضددددد   امليالدددددوم اليزاسددددد ي عجدددددم -

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة املعدل  9102
 

 :يرسم ما يأتي 

املجددددع وبالهدددا غ وسدددة ويةدددي ن وارددداعا وودددازع ن وأعبعدددة   دددووي إلايعودددادا : املـــادة ألاولـــى

امل   دددددددددددة لدددددددددددوو ي  و  (دج 92.924.214.111)وثوددددددددددا  ن وارو دددددددددددا والدددددددددددبعوازة واعبعددددددددددة  ال  دانددددددددددداع

جدا لل ددول طب 9102الةاون الداقرة وألاوجا  ون و زا رة المسر   غوويب جا ون املالرة لسنة 

 .امليالوم  بهةا امللح

وو دددي الةدداون الداقردددة وألاوجا  شدددل فرودددا ا  ددده غمنترة  اكادد  وو دددي املالردددة و :  9املـــادة

 .اةا امليالوم الة  اقةي ف  ال ي دة اليالورة لل وهوع ة ال جازي ة الداوجياطرة الةعبرة
 

 9102يا تي النة 92املواف   0441يوادو ألاول  يام 90ويع غال جازي ف                  

 أحمد أويح           
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،                   9102جا في سنة  91املوامق  0441جمادى ألاولى عام  90املؤرخ     11 -02مرسوم تنفيذي رقم 

توزيع إلاعتمادات املخصصة لوزير الشؤون الدينية وألاوقاف من ميزا ية يتضمن 

 .9102التسيير بموج  قا ون املالية لسنة لسنة 

 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 الجدول امللحق

  9102إلاعتمادات املخصصة لوزير الشؤون الدينية وألاوقاف لسنة 

 من ميزا ية التسيير واملوزعة بالترتي     كل باب
 (دج)إلاعتمادات املخصصة  العناوين رقم ألابواب

  الفرق ألاول  

  وحيدمرق  

  الفرق الجزئي ألاول  

  املصالح املركزية 

  العنوان ال الث 

  وسائل املصالح 

  القسم ألاول  

  مرتبات العمل -املوظفون    

 092.111.111 ....................................................اليا ب اليزيس ي لاقةاط –إلاداعة امليلج ة  10-10

 044.111.111   ..............................................الععو ضا  واملند امل عاتة –امليلج ة  إلاداعة 10-19

املسع دوون املععاجدون  اليوا ب وند ذا  طابع ياز    –إلاداعة امليلج ة  10-11

 ........................................................................واشت اشا  الضوان إلايعواع 

99.211.111 

 911.111.111 مجموق القسم ألاول   

  القسم ال اني 

  املعاشات واملنح –املوظفون  

 901.111 ................................................................ع وي ووادث العول –إلاداعة امليلج ة  19-10

 4.121.111 ..........................................ةداالخدوة والضياع ال سوعاش  –إلاداعة امليلج ة  19-19

 1.939.111 مجموق القسم ال اني 

  القسم ال الث 

  التكاليف إلاجتماعية –املوظفون  

 9.211.111 .......................................................................املند العازارة  –إلاداعة امليلج ة  11-10

 21.111 ......................................................................املند إلااعراع ة –إلاداعة امليلج ة  11-19

 14.211.111 .................................................................الضوان إلايعواع  –إلاداعة امليلج ة  11-11

 2.194.111 ........................................املسااوة ف  الخدوا  إلايعوايرة–إلاداعة امليلج ة  11-14

 34.414.111 مجموق القسم ال الث 

  القسم الرابع 

  ألادوات وتسيير املصالح 

 04.921.111 ...................................................................تسداد النتجا  –إلاداعة امليلج ة  14-10

 221.111 ....................................................................ألادوا  وألاثاث –إلاداعة امليلج ة  14-19



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 4.211.111 .......................................................................................الاواوم –إلاداعة املكج ة  14-11

 2.221.111 ...................................................................العكالر  امللحجة –إلاداعة امليلج ة  14-14

 911.111 ...................................................................................ألالبسة –إلاداعة امليلج ة  14-13

 0.492.111 ....................................................................و   ة السراعا   -إلاداعة امليلج ة  21- 14

 0.911.111 .....................................................................................إلااجاع –إلاداعة املكج ة  14-29

الععو ضا  املت  بة  - تجا  الخ  ة –النتجا  الجضازرة  –إلاداعة امليلج ة  14-23

 ..........................................................................................................ي   الدولة

2.111 

 92.131.111 مجموق القسم الرابع 

   القسم الخامس 

  اشغال الصيا ة 

 4.111.111 .........................................................................املباميصرا ة  – إلاداعة امليلج ة 13-10

 4.111.111 مجموق القسم الخامس 

  القسم السادس 

  إعا ات التسيير 

تيا ة لاوعااد الوطنرة لاعكو ن املع  ص لألالالك  –إلاداعة امليلج ة  13-10

 ...........................................................الخاصة غدداعة الةاون الداقرة وألاوجا 

222.222.111 

تيا ة لاودعالة الوطنرة لعكو ن و حس ن وسعوو تطاعا   –إلاداعة امليلج ة  13-19

 ...........................................................وجا تداعة الةاون الداقرة وألا 

21.111.111 

 441.111.111 ...................تيا ة لاوكج الثجاف  إلاالالوي غال جازي العاصوة –إلاداعة امليلج ة  13-40

 0.030.321.111 مجموق القسم السادس 

   القسم السابع 

  النفقات املختلفة 

 2.111.111 ...............................................................املا ويا  واملاعجرا  –داعة امليلج ة إلا  13-10

وسااوة الدولة ف   تجا  صرا ة وس د ألاو   يبد الجادع  –إلاداعة امليلج ة  13-11

 ..............................................................................................................غجسنؤرنة

01.111.111 

 4.111.111 املساو نو اع   ال   الل نة الوطنرة لاةعازي الداقرة لل    -إلاداعة امليلج ة 13-14

وسااوة الدولة ف   تجا  صرا ة ال اوع الكب   غال جازي  –إلاداعة امليلج ة  13-13

 .............................................................................................................العاصوة

2.111.111 

 وسااوة الدولة ف   تجا  تسر   وس د يبد الحورد –إلاداعة امليلج ة  13-13

 غن غاديس غوايان 

01.111.111 

 13.111.111 مجموق القسم السابع 

 0.321.244.111 مجموق العنوان ال الث 

  العنوان الرابع 

  التدخ ت العمومية 

  القسم ال اني 

  النشاط الدول  



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 992.211.111 ..................................................................القةاط الدول  –إلاداعة امليلج ة  49-10

 411.111.111 ....... تجا   أط   القةاط الداني والثجاف  لتازدة املهايي ن –إلاداعة امليلج ة  49-19

 393.311.111 مجموق القسم ال اني 

  القسم ال الث 

  التربوي وال قا   النشاط 

و اع   طبع املصح  الةي   والكعب واملقةوعا   -إلاداعة امليلج ة 41-10

 ............................................................................................................الداقرة

091.111.111 

يازجة ال جازي لحتظ الجي ن الكي م وتورا   تجا   ن رم  –إلاداعة امليلج ة  41-19

 .....................................................................................................الت اث إلاالالوي

11.111.111 

 تجا   حس ن وسعوو وسع دوي وواعة الةاون الداقرة  –إلاداعة امليلج ة  41-11

 ...............................................................................وألاوجا  و جداد وعاوواتهم

09.111.111 

 2.111.111 ...................................."عالالة املس د" تجا  تيداد وجاة  –إلاداعة امليلج ة  41-14

 09.111.111 ....................... تجا   ن رم ألاالبوي الوطني لاجي ن الكي م  -إلاداعة امليلج ة  41-13

 02.111.111 ........................وسااوة الدولة ف  تسر   واالسا  املس د –إلاداعة امليلج ة   41-90

 29.111.111 .............................ذا  املنتعة العاوة تش رعا  لل وعرا  -إلاداعة امليلج ة 41-99

 01.111.111 ...امل اع   املععاجة غالجوافل ذا  الؤابع الداني والعامي –إلاداعة امليلج ة  41-94

 921.111.111 مجموق القسم ال الث 

 201.311.111 مجموق العنوان الرابع 

 9.312.444.111 مجموق الفرق الجزئي ألاول  

  الفرق الجزئي ال اني 

  املصالح ال مركزية التابعة للدولة 

  العنوان ال الث 

  وسائل املصالح 

  القسم ألاول  

  مرتبات العمل –املوظفون  

 2.021.111.111   .........................اليا ب اليزيس ي لاقةاط –امل الح الالويلج ة العابعة لادولة  10-00

 2.111.111.111 ..................الععو ضا  واملند امل عاتة –امل الح الاالويلج ة العابعة لادولة  10-09

املسع دوون املععاجدون  اليوا ب   – امل الح الاالويلج ة العابعة لادولة 10-01

 ........................................وند ذا  طابع ياز   واشت اشا  الضوان إلايعواع 

421.111.111 

 03.191.111.111 مجموق القسم ألاول  

   

  القسم ال اني 

  املعاشات واملنح –املوظفون  

 49.111 ................................ع وي ووادث العول –امل الح الاالويلج ة العابع لادولة  19-00

 12.111.111 .........وعاش الخدوة وألااياع ال سداة –امل الح الاالويلج ة العابع لادولة  19-09

 33.119.111 مجموق القسم ال اني 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

  القسم ال الث 

  إلاجتماعيةكاليف تال –املوظفون  

 111.111.111 ..........................................املند العازارة –امل الح الالويلج ة العابعة لادولة  11-00

 211.111 .......................................املند إلااعراع ة –امل الح الالويلج ة العابعة لادولة  11-09

 4.901.111.111 .................................الضوان إلايعواع  –امل الح الالويلج ة العابعة لادولة  11-01

 422.292.111 ........املسااوة ف  الخدوا  إلايعوايرة –امل الح الالويلج ة العابعة لادولة  11-04

 3.922.191.111 مجموق القسم ال الث 

  القسم الرابع 

  وتسيير املصالحألادوات  

 99.211.111 .....................................تسداد النتجا  –امل الح الالويلج ة العابعة لادولة  14-00

 0.211.111 .....................................ألادوا  وألاثاث –امل الح الالويلج ة العابعة لادولة  14-09

 2.221.111 ......................................................الاواوم –امل الح الالويلج ة العابعة لادولة  14-01

 40.211.111 ...................................العكالر  امللحجة  –امل الح الالويلج ة العابعة لادولة  14-04

 0.921.111 ...................................................ألالبسة –امل الح الالويلج ة العابعة لادولة  14-03

 2.111.111 .....................................و   ة السراعا  –امل الح الالويلج ة العابعة لادولة  14-20

 0.411.111 .....................................................إلااجاع –امل الح الالويلج ة العابعة لادولة  14-21

 – تجا  الخ  ة –النتجا  الجضازرة  –امل الح الالويلج ة العابعة لادولة  14-21

 ...........................................................................الععو ضا  املت  بة ي   الدولة

411.111 

 33.911.111 مجموق القسم الرابع 

  القسم الخامس 

  أشغال الصيا ة 

 01.111.111 ..........................................صرا ة املبامي –امل الح الالويلج ة العابعة لادولة  13-00

 01.111.111 الخامس مجموق القسم 

 99.222.911.111 مجموق العنوان ال الث 

 99.222.911.111 مجموق الفرق الجزئي ال اني 

 92.924.214.111 مجموق الفرق ألاول  

 93.914.314.111 .............مجموق إلاعتمادات املخصصة لوزير الشؤون الدينية وألاوقاف  
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 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 اد0441عيب يام  01ألاود                                 03لجريدة الرسمية العدد ا

 م9102واعس النة  02املواف                                                   
 

 

 

 

 

 تن الوو ي ألاول 

 غنا  ي    جي ي وو ي املالرة -

 ونه ( 9التجية ) 044و 4-22وانا  ي   الدالعوع الالروا املاد ان -

واملععاد  غجدوا  ن  0224اولرو الدنة  2املواف   0414شوال يام  2املاعي ف   02-24واوجعض   الجا ون عجم -

 املالرة املعدل واملعوم 

 9102ديسددددددو   الددددددنة  92املوافدددددد   0441عارددددددع الثددددددامي يددددددام  02املدددددداعي فدددددد   02-02واوجعضدددددد   الجددددددا ون عجددددددم -

  9102واملعضون جا ون املالرة لسنة 

غةدددن الدددنة  02املوافددد   0442ذ  الجعددددة يدددام  94املددداعي فددد   949-02واوجعضددد   امليالدددوم اليزاسددد ي عجدددم --

 واملعضون تعر ن الوو ي ألاول  9102

غةدددددن الدددددنة 02املوافددددد   0442ذ  الجعددددددة يدددددام 92املددددداعي فددددد   944-02الدددددوم اليزاسددددد ي عجدددددم واوجعضددددد   املي -

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة املعدل  9102

اولرددددو الددددنة  04املوافدددد   0402عارددددع ألاول يددددام  02املدددداعي فدددد   992-22واوجعضدددد   امليالددددوم العنترددددة  عجددددم -

 م واملععا  غنتجا  الدولة لاعجه ز  املعدل و املعو 0222
      

 :يرسم ما يأتي   

وازددددة والددددعة ويةدددديون ايعودددداد دفددددع جدددددع   9102ااغدددد  وددددن و زا رددددة الددددنة : املــــادة ألاولــــى

 (دج091.410.120.111) واردددداعا وأعبعوازددددة و واوددددد والددددعون وارو ددددا وواوددددد والددددبعون ألدددد  داندددداع

واردددددون اعا والدددددبعوازة واوسدددددة وأعبعدددددون وارددددد ثوا ردددددة وثودددددا ون  و عدددددانوعا دددددة غي ددددداوم جددددددعاا واز

عجددم املن ددون ياههددا فدد  ) وجردددان فدد  النتجددا  ذا  الؤددابع النهددائي(دج922.242.111.111)داندداع

واملعضدددون جدددا ون  9102الدددنة ديسدددو    92املوافددد   0441عاردددع الثدددامي يدددام  02املددداعي فددد   02-02

 .امللح  بهةا امليالوم"أ  "طبجا لل دول  (9102املالرة  لسنة 
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املوامق 0441جمادى ال ا ية عام  91مؤرخ     13-02تنفيذي رقم مرسوم   

.حس  كل قطاق 9102،يعدل توزيع  فقات ميزا ية الدولة للتجهيز لسنة 9102مارس سنة  3   



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

وارددداعا  يةددديونة و عالدددوازدددة و ايعوددداد دفدددع جددددع   9102   دددص مل زا ردددة الدددنةا :9املـــادة 

وعا ددة  (دج091.410.120.111) داندداع  ا وواوددد والددبعون ألدد ون وارو ددعوالدد واودددو  أعبعوازددةو 

                                      غي ددددددددداوم جددددددددددعاا وازعدددددددددان وثوا ردددددددددة وثودددددددددا ون وارددددددددداعا والدددددددددبعوازة واوسدددددددددة وأعبعدددددددددون واردددددددددون دانددددددددداع 

املن ددون ياههدددا فدد  الجدددا ون )فدد  النتجدددا  ذا  الؤددابع النهدددائي  انجردددا(دج 922.242.111.111 )

واملعضدددددون  9102الدددددنة ديسدددددو    92 املوافددددد  0441يدددددام عاردددددع الثدددددامي 02املددددداعي فددددد   02-02عجدددددم 

 .امللح  بهةا امليالوم"أ  "طبجا لل دول  (9102جا ون املالرة لسنة 
 

اقةددددي اددددةا امليالددددوم فدددد  ال ي دددددة اليالددددورة لل وهوع ددددة ال جازي ددددة الداوجياطرددددة : 1املــــادة 

 .الةعبرة
 

 .9102واعس النة  2املواف   0441يوادو الثا رة يام 92 ويع غال جازي ف                                            

 أحمد أويح                                                                                  

 

 قــــــامللح
 مساهمات نهائية"أ  "الجدول 

 (غآال  الد ا   )                                                                      
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 القطاق
 املبالغ امللغاة

 رخصة البر امج اعتماد الدمع

   ر ا  لحساغا   )ديم القةاط الاجع اد -

 .(الع  رص الخان و  ترض مسب التوازد
444.120 - 

 922.242.111 001.002.111 .اوعاطي لنتجا  غ   وعوجعة-

 - 01.111.111 .تسو ة الداون املسعحجة ي   الدولة -

 911.343.111 093.430.130 ...........................:................................وقــــــــاملجم



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 مساهمات نهائية"ب "الجدول 

 

 (غآال  الد ا   )                                                                                              
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 القطاق
 املبالغ املخصصة

 رخصة البر امج اعتماد الدمع
 - 0.211.111 .ال ناية -

 042.411.111 94.221.111 .والي   التالوة -

 9.421.111 99.922.229 .ةملنعجديم الخدوا  ا-

 002.111.111 0.444.120 .املقةآ  الجايداة الاجع اداة وإلاداع ة-

 22.111 2.122.111 .الت غرة والعكو ن-

 01.111.111 04.299.042 .املقةآ  الجايداة الايعوايرة والثجافرة-

 2.211.111 22.111.111 .ديم الح ول ي   الكن-

 911.343.111 093.430.130 املجمــــــــوق



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 

 

 تن الوو ي ألاول 

 غنا  ي    جي ي وو ي املالرة -

 ونه ( 9التجية ) 044و 4-22وانا  ي   الدالعوع الالروا املاد ان -

واملععاد  غجدوا  ن  0224اولرو الدنة  2املواف   0414شوال يام  2املاعي ف   02-24واوجعض   الجا ون عجم -

 املالرة املعدل واملعوم 

 9102ديسددددددو   الددددددنة  92املوافدددددد   0441عارددددددع الثددددددامي يددددددام  02املدددددداعي فدددددد   02-02واوجعضدددددد   الجددددددا ون عجددددددم -

  9102واملعضون جا ون املالرة لسنة 

غةدددن الدددنة  02املوافددد   0442ذ  الجعددددة يدددام  94املددداعي فددد   949-02واوجعضددد   امليالدددوم اليزاسددد ي عجدددم --

 واملعضون تعر ن الوو ي ألاول  9102

غةدددددن الدددددنة 02املوافددددد   0442ذ  الجعددددددة يدددددام 92املددددداعي فددددد   944-02واوجعضددددد   امليالدددددوم اليزاسددددد ي عجدددددم -

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة املعدل  9102

اولرددددو الددددنة  04املوافدددد   0402عارددددع ألاول يددددام  02املدددداعي فدددد   992-22ضدددد   امليالددددوم العنترددددة  عجددددم واوجع-

 واملععا  غنتجا  الدولة لاعجه ز  املعدل و املعوم  0222

  

 :يرسم ما يأتي

واردداعان والددعوازة والددبعة ايعودداد دفددع جدددع   9102ااغدد  وددن و زا رددة الددنة  :املــادة ألاولــى

أعبعددة والا دد  والددبعوازة وثوا رددة وعا ددة غي دداوم جدددعاا  (دج9.102.111.111)يةددي وارددون داندداع

املن ددون ) وجردددان فدد  النتجددا  ذا  الؤددابع النهددائي(دج4.222.111.111)وتسددعون وارددون داندداع

 9102الددددددنة ديسددددددو    92املوافدددددد   0441عارددددددع الثددددددامي يددددددام  02املدددددداعي فدددددد   02-02عجددددددم ياههددددددا فدددددد  

 .امللح  بهةا امليالوم"أ  "طبجا لل دول  (9102واملعضون جا ون املالرة  لسنة 
 

وارداعان والدعوازة والدبعة يةدي  ايعوداد دفدع جددع  9102   ص مل زا ردة الدنةا :9املادة 

أعبعدددددددة والا ددددددد  والدددددددبعوازة وثوا رددددددددة وعا دددددددة غي ددددددداوم جددددددددعاا  (دج9.102.111.111)واردددددددون دانددددددداع

 وتسعون 
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مارس 3املوامق  0441جمادى ال ا ية عام  91مؤرخ     11-02تنفيذي رقم مرسوم   

.حس  كل قطاق 9102،يعدل توزيع  فقات ميزا ية الدولة للتجهيز لسنة 9102سنة    



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 املن دددددددددددون )فددددددددددد  النتجدددددددددددا  ذا  الؤدددددددددددابع النهدددددددددددائي اجرددددددددددددان  (دج4.222.111.111)واردددددددددددون دانددددددددددداع

 9102الددددنة ديسددددو    92املوافدددد   0441يددددام عارددددع الثددددامي 02املدددداعي فدددد   02-02فدددد  الجددددا ون عجددددم 

 .امللح  بهةا امليالوم"أ  "طبجا لل دول  (9102واملعضون جا ون املالرة لسنة 
 

فدددد  ال ي دددددة اليالددددورة لل وهوع ددددة ال جازي ددددة الداوجياطرددددة  اقةددددي اددددةا امليالددددوم: 1املــــادة 

 .الةعبرة
 

 .9102واعس النة  2املواف   0441يوادو الثا رة يام 92ويع غال جازي ف                                   

 أحمد أويح                                                                                    

 امللحق

 

 مساهمات نهائية"أ  "الجدول 

 (غآال  الد ا   )                                  

 القطاق
 املبالغ امللغاة

 رخصة البر امج اعتماد الدمع

 4.222.111 9.102.111 .اوعراطي لنتجا  غ   وعوجعة -

 4.321.111 9.303.111 :................................وقــــــــاملجم

 

 مساهمات نهائية"ب "الجدول 

 (غآال  الد ا   )                                     

 القطاق
 املبالغ املخصصة

 رخصة البر امج اعتماد الدمع

 4.222.111 9.102.111 .ديم الخدوا  املنعجة -

 4.321.111 9.303.111 املجمــــــــوق
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 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 اد0441عيب يام  94ألاود                  91الجريدة الرسمية العدد 

 م9102واعس النة  40املواف                                     

 

 

 

 
 

     

 تن عزيس ال وهوع ة وو ي الدفاي الوطني         

 ونه  (ول التجية ألا ) 24و 1-92و( 1و2 )20غنا  ي   الدالعوع الالروا املواد -

ودداعس الددنة  00املوافدد   0441عيددب يددام  4املدداعي فدد   22-02واوجعضدد   امليالددوم اليزاسدد ي عجددم -

 واملعضون تعر ن السرد  وع الدان غدو  وو يا أول  9102

 00املوافدددددد   0444ذ  الجعدددددددة يددددددام  2املدددددداعي فدددددد   404-04واوجعضدددددد   امليالددددددوم اليزاسدددددد ي عجددددددم -

 واملعضون تعر ن السرد أوود  و  وو يا أورنا ياوا للحكووة  9104البعو   النة 

 :يرسم ما يأتي 

 :تع ن السردا  والسادة :املادة ألاولى

 ،وزيرا أول  ...................................... الدين بدوي  ور  -

 ائ  وزير الدماق الوطل ،رئيس أركان الجيش  ........................الفريق احمد قايد صالح -

 الوطل  الشعب ،

 وزيرا للشؤون الخارجية ......................................صابري بوقادوم -

للداخلية والجماعات املحلية والتهيئة وزيرا  ...............................ص ح الدين دحمون  -

 العمرا ية،

 وزيرا للعدل،حامظا لسختام، ......................................سليمان براهمي -

 وزيرا للمالية، ..........................................محمد لوكال -

  

 0441رج  عام  94مؤرخ     000-02مرسوم رئاي   رقم 

 .، يتضمن تعيين أعضا  الحوومة9102سنة   مارس 10املوامق  

 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 وزيرا للطاقة، .............................................حمدأرقاب -

 وزيرا للمجاهدين، ..........................................الطي  زيتوني-

 وزيرا للشؤون الدينية وألاوقاف، .......................................يوسف بلمهدي-

 وزيرا للتربية الوطنية، ..................................عبد الحويم بلعابد-

 وزيرا للتعليم العال  والبحث العلمي، ..........................................الطي  بوزيد-

 وزيرا للتووين والتعليم املهنيين، .....................................بلخير دادة موي ى-

 وزيرة لل قامة، .........................................مريم مرداي  -

وزيرة للبريد واملواص ت السلوية وال سلوية  ..................................هدى إيمان مرعون -

 والتونولوجيات والرقمنة،

 وزيرا للشباب والرياضة ...........................................رؤؤف بر اوي -

 وزيرة للتضامن الوطل  وألاسرة وقضايا املرأة، ...........................................غنية الدالية-

 وزيرة للصناعة واملنجم ........................................جميلة تمازيرت-

 للف حة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزير  .........................................شريف عماري -

 وزيرا للسون والعمران واملدينة، ............................................كمال بلجود-

 وزيرا للتجارة، ............................................سعيد ج ب-

 وزيرا للإلتصال، اطقارسميا للحوومة، ............................................حسن رابح -

 وزيرا للسشغال العمومية والنقل، ......................................مصطفى كورابة-

 وزيرا للموارد املائية، ...............................................عل  حمام-

 وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، .............................عبد القادر بن مسعود-

 وزيرا للصحة والسكان وإص ح الستشفيات، ..........................................محمد ميراوي -

 وزيرا للعمل والتشغيل والضمان إلاجتماع ، .................................تيجاني حسان هدام

 وزيرا للع قات مع البرملان، .............................................متح  خويل-

 وزيرة للبيئة والطاقات املتجددة، ............................ماطمة الزهرا  زرواطي-

 .وزيرا،أمينا عاما للحوومة ...............................................أحمد  وي -

 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

اغددد  يوردددع ألاوكدددام امل افدددة لهدددةا امليالدددوم ال عالدددروا امليالدددوم اليزاسددد ي عجدددم : 9املـــادة 
 
 02-944 

واملعضدددون تعرددد ن أيضدددا   9102غةدددن الدددنة  02املوافددد   0442يدددام  ذ  الجعددددة 92املددداعي فددد  

 .الحكووة  املعدل

.اقةدي ادةا امليالدوم فد  ال ي ددة اليالدورة لل وهوع دة ال جازي دة الداوجياطردة الةدعبرة :1املادة 

  

 9102واعس النة  40املواف   0441عيب يام  94ويع غال جازي ف                     

 عبد العزيز بوتفليقة      
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 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 اد0441شعبان يام  2ألاود                        94الجريدة الرسمية العدد 

 م9102أفي ل النة  04املواف                                         
 

 

 

 
 

 تن الوو ي ألاول 

 غنا  ي    جي ي وو ي املالرة -

 ونه ( 9التجية ) 044و 4-22وانا  ي   الدالعوع الالروا املاد ان -

واملععاد  غجدوا  ن  0224اولرو الدنة  2املواف   0414شوال يام  2املاعي ف   02-24واوجعض   الجا ون عجم -

 املالرة املعدل واملعوم 

 9102   الددددددنة ديسددددددو 92املوافدددددد   0441عارددددددع الثددددددامي يددددددام  02املدددددداعي فدددددد   02-02واوجعضدددددد   الجددددددا ون عجددددددم -

  9102واملعضون جا ون املالرة لسنة 
 9102الددددددنة  وددددداعس 00املوافددددد   0442يدددددام  عيدددددب 4املددددداعي فدددددد   22-02واوجعضددددد   امليالدددددوم اليزاسددددد ي عجدددددم -

  الوو ي ألاول واملعضون تعر ن 

 9102الدددنة وددداعس  40املوافددد  0441عيدددب يدددام  94ملددداعي فددد  000 - 02عزاسددد ي عجدددم  واوجعضددد   امليالدددوم ال-

  تعر ن أيضا  الحكووةضون واملع
اولرددددو الددددنة  04املوافدددد   0402عارددددع ألاول يددددام  02املدددداعي فدددد   992-22عجددددم  امليالددددوم العنترددددة  واوجعضدددد  -

     واملععا  غنتجا  الدولة لاعجه ز املعدل واملعوم  0222
   

 :يرسم ما يأتي 

واردددددداعا الددددددبعة يةددددددي ايعودددددداد دفددددددع جدددددددع   9102ااغدددددد  وددددددن و زا رددددددة الددددددنة : املــــــادة ألاولــــــى

واردددددددددددددداعا داندددددددددددددداع                             وعا ددددددددددددددة غي دددددددددددددداوم جدددددددددددددددعاا  (دج02.211.111.111) واوسددددددددددددددوازة وارددددددددددددددون داندددددددددددددداع

 02-02عجدم املن ون ياههدا فد  ) وجردان ف  النتجا  ذا  الؤابع النهائي (دج 9.111.111.111 )

عضدددون جدددا ون املالردددة  وامل 9102الدددنة ديسدددو    92املوافددد   0441عاردددع الثدددامي يدددام  02املددداعي فددد  

 .امللح  بهةا امليالوم"أ  "طبجا لل دول  (9102لسنة 
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املوامق0441شعبان عام  1مؤرخ     004 -02تنفيذي رقم مرسوم   

.حس  كل قطاق 9102،يعدل توزيع  فقات ميزا ية الدولة للتجهيز لسنة 9102سنة أمريل  2  



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

تيعودداد دفددع جدددع  الددبعة يةددي واردداعا واوسددوازة  9102   ددص مل زا ردة الددنةا :9املــادة  

 (دج 9.111.111.111 )وعا ة غي اوم جددعاا وارداعا دانداع  (دج 02.211.111.111)وارون داناع 

 02املدداعي فدد   02-02املن ددون ياههددا فدد  الجددا ون عجددم )فدد  النتجددا  ذا  الؤددابع النهددائي اجردددان 

 (9102واملعضددددون جدددا ون املالردددة لسددددنة  9102الدددنة ديسدددو    92املوافدددد   0441يدددام عاردددع الثدددامي 

 .امللح  بهةا امليالوم"أ  "طبجا لل دول 

 

اقةددددي اددددةا امليالددددوم فدددد  ال ي دددددة اليالددددورة لل وهوع ددددة ال جازي ددددة الداوجياطرددددة : 1املــــادة 

 .الةعبرة
 

 .9102النة أغي ل  2املواف   0441يام شعبان  4ويع غال جازي ف                                   

  ور الدين بدوي                                                                                   
 

 امللحق
 

 مساهمات نهائية"أ  "الجدول 

 (غآال  الد ا   )                                                                                

 القطاق
 املبالغ امللغاة

 رخصة البر امج اعتماد الدمع

 9.111.111 02.211.111 .اوعراطي لنتجا  غ   وعوجعة -

 9.111.111 03.311.111 :................................وقــــــــاملجم
 

 مساهمات نهائية"ب "الجدول 

 (غآال  الد ا   )                                                                                

 القطاق

 املبالغ املخصصة

اعتماد 

 الدمع

 رخصة البر امج

 9.111.111 02.211.111 .املقةآ  الجايداة إلاجع اداة وإلاداع ة -

 9.111.111 03.311.111 املجمــــــــوق
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 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

    
 

 

 

 

 

 تن الوو ي ألاول 

 غنا  ي    جي ي وو ي املالرة -

 ونه ( 9التجية ) 044و 4-22وانا  ي   الدالعوع الالروا املاد ان -

واملععاد  غجدوا  ن  0224اولرو الدنة  2املواف   0414شوال يام  2املاعي ف   02-24واوجعض   الجا ون عجم -

 املالرة املعدل واملعوم 

 9102ديسددددددو   الددددددنة  92املوافدددددد   0441عارددددددع الثددددددامي يددددددام  02املدددددداعي فدددددد   02-02واوجعضدددددد   الجددددددا ون عجددددددم -

  9102واملعضون جا ون املالرة لسنة 
 9102الددددددنة  وددددداعس 00املوافددددد   0442يدددددام  عيدددددب 4فدددددد   املددددداعي 22-02واوجعضددددد   امليالدددددوم اليزاسددددد ي عجدددددم -

  الوو ي ألاول واملعضون تعر ن 

 9102الدددنة وددداعس  40املوافددد  0441عيدددب يدددام  94ملددداعي فددد  000 - 02عزاسددد ي عجدددم  واوجعضددد   امليالدددوم ال-

  ضون تعر ن أيضا  الحكووةواملع

اولرددددو الددددنة  04املوافدددد   0402عارددددع ألاول يددددام  02املدددداعي فدددد   992-22عجددددم  امليالددددوم العنترددددة  واوجعضدددد  -

     واملععا  غنتجا  الدولة لاعجه ز املعدل واملعوم  0222

 :يرسم ما يأتي   

واردداعان وثوا وازددة وواوددد ايعودداد دفددع جدددع   9102ااغدد  وددن و زا رددة الددنة : املــادة ألاولــى

ثوا رددددددة والا دددددد  والددددددبعوازة عا ددددددة غي دددددداوم جدددددددعاا و  (دج9.210.111.111) والددددددعون وارددددددون داندددددداع

وجرددددددان فددددد  النتجدددددا  ذا   (دج 2.214.111.111 )دانددددداع والدددددعون واردددددون والدددددعوازة ألددددد   واعبعدددددة

 92املوافدد   0441عارددع الثددامي يددام  02املدداعي فدد   02-02عجددم املن ددون ياههددا فدد  ) الؤددابع النهددائي

امللحدددددد  بهددددددةا "أ  "طبجددددددا لل دددددددول  (9102واملعضددددددون جددددددا ون املالرددددددة  لسددددددنة  9102الددددددنة ديسددددددو   

 .امليالوم
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املوامق0441شعبان عام  1مؤرخ     003 -02تنفيذي رقم مرسوم   

.حس  كل قطاق 9102،يعدل توزيع  فقات ميزا ية الدولة للتجهيز لسنة 9102سنة أمريل  2  



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

تيعوددددداد دفدددددع جددددددع   وارددددداعان وثوا وازدددددة وواودددددد  9102   دددددص مل زا ردددددة الدددددنةا :9املـــــادة 
وعا ددددددة غي دددددداوم جدددددددعاا ثوا رددددددة والا دددددد  والددددددبعوازة  (دج9.210.111.111) والددددددعون وارددددددون داندددددداع

فدددددد  النتجددددددا  ذا  اجردددددددان (دج 2.214.111.111 )واعبعددددددة والددددددعون وارددددددون والددددددعوازة ألدددددد  داندددددداع 
 0441يددددام عارددددع الثددددامي  02املدددداعي فدددد   02-02املن ددددون ياههددددا فدددد  الجددددا ون عجددددم )الؤددددابع النهددددائي 

امللحد  " ب "طبجدا لل ددول  (9102لسنة واملعضون جا ون املالرة  9102النة ديسو    92املواف  
 .بهةا امليالوم

اقةددددي اددددةا امليالددددوم فدددد  ال ي دددددة اليالددددورة لل وهوع ددددة ال جازي ددددة الداوجياطرددددة : 1املــــادة 
 .الةعبرة

 

 .9102النة أغي ل  2املواف   0441يام شعبان  4ويع غال جازي ف                                   

  ور الدين بدوي                                                                                   

 امللحق
 

 مساهمات نهائية"أ  "الجدول 

 (غآال  الد ا   )                                  

 القطاق
 املبالغ امللغاة

 رخصة البر امج اعتماد الدمع
 2.214.111 9.210.111 .لنتجا  غ   وعوجعة اوعراطي -

 1.334.311 9.130.111 :................................وقــــــــاملجم
 

 مساهمات نهائية"ب "الجدول 
 (غآال  الد ا   )                                     

 القطاق
 املبالغ املخصصة

 رخصة البر امج اعتماد الدمع
 .املنعجة  واديم الخد -
 

9.410.111 4.210.111 

 9.211.111 - .املقةآ  الجايداة إلاجع اداة وإلاداع ة-

 0.414.111 411.111 .املقةآ  الجايداة إلايعوايرة والثجافرة-

 1.334.311 9.130.111 املجمــــــــوق
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 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

     
 

 

 

 
 

 تن الوو ي ألاول 

 غنا  ي    جي ي وو ي املالرة -

 ونه ( 9التجية ) 044و 4-22وانا  ي   الدالعوع الالروا املاد ان -

واملععاد  غجدوا  ن  0224اولرو الدنة  2املواف   0414شوال يام  2املاعي ف   02-24عجم واوجعض   الجا ون -

 املالرة املعدل واملعوم 

 9102ديسددددددو   الددددددنة  92املوافدددددد   0441عارددددددع الثددددددامي يددددددام  02املدددددداعي فدددددد   02-02واوجعضدددددد   الجددددددا ون عجددددددم -

  9102واملعضون جا ون املالرة لسنة 
 9102الددددددنة  وددددداعس 00املوافددددد   0442يدددددام  عيدددددب 4املددددداعي فدددددد   22-02واوجعضددددد   امليالدددددوم اليزاسددددد ي عجدددددم -

  الوو ي ألاول واملعضون تعر ن 

 9102الدددنة وددداعس  40املوافددد  0441عيدددب يدددام  94ملددداعي فددد  000 - 02عزاسددد ي عجدددم  واوجعضددد   امليالدددوم ال-

  ضون تعر ن أيضا  الحكووةواملع

اولرددددو الددددنة  04املوافدددد   0402عارددددع ألاول يددددام  02املدددداعي فدددد   992-22عجددددم  امليالددددوم العنترددددة  واوجعضدددد  -

     واملععا  غنتجا  الدولة لاعجه ز املعدل واملعوم  0222

 :يرسم ما يأتي   

ا والدعون وارو د الدعةو  ازدةوايعوداد دفدع جددع   9102ااغ  ون و زا ردة الدنة : املادة ألاولى

والدعوازة  اوارو دالعون ة و عة والزواغي اوم جدعاا وعا ة  (.011.111.111) داناع والعوازةأل 

عجدم املن دون ياههدا فد  ) وجردان ف  النتجدا  ذا  الؤدابع النهدائي (دج011.111.111)أل  داناع 

واملعضدددون جدددا ون  9102الدددنة ديسدددو    92املوافددد   0441عاردددع الثدددامي يدددام  02املددداعي فددد   02-02

 .بهةا امليالومامللح  "أ  "طبجا لل دول  (9102املالرة  لسنة 
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املوامق0441شعبان عام  1مؤرخ     003 -02تنفيذي رقم مرسوم   

.حس  كل قطاق 9102،يعدل توزيع  فقات ميزا ية الدولة للتجهيز لسنة 9102سنة أمريل  2  



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

ا الددددعون وارو ددددالددددعة و و  ازددددةتيعودددداد دفددددع جدددددع   و 9102   ددددص مل زا رددددة الددددنةا :9املــــادة 
 اوالدددددعون وارو ددددد و الدددددعةة زدددددوعا دددددة غي ددددداوم جددددددعاا وا (دج011.111.111) دانددددداعوالدددددعوازة ألددددد  

املن دددون )فددد  النتجدددا  ذا  الؤدددابع النهدددائي جرددددان و(دج 011.111.111 )والدددعوازة ألددد  دانددداع 
الدددددنة ديسدددددو    92املوافددددد   0441يدددددام عاردددددع الثدددددامي  02املددددداعي فددددد   02-02ياههدددددا فددددد  الجدددددا ون عجدددددم 

 .امللح  بهةا امليالوم" ب "طبجا لل دول  (9102واملعضون جا ون املالرة لسنة  9102

لل وهوع ددددة ال جازي ددددة الداوجياطرددددة اقةددددي اددددةا امليالددددوم فدددد  ال ي دددددة اليالددددورة : 1املــــادة 
 .الةعبرة

 

 .9102النة أغي ل  2املواف   0441يام شعبان  4ويع غال جازي ف                                   

  ور الدين بدوي                                                                                   

 امللحق
 

 مساهمات نهائية"أ  "الجدول 

 (غآال  الد ا   )                                  

 القطاق
 املبالغ امللغاة

 رخصة البر امج اعتماد الدمع
 011.111 011.111 .اوعراطي لنتجا  غ   وعوجعة -

 033.311 033.311 :................................وقــــــــاملجم
 

 نهائيةمساهمات "ب "الجدول 
 (غآال  الد ا   )                                     

 القطاق
 املبالغ املخصصة

 رخصة البر امج اعتماد الدمع
 011.111 011.111 .املقةآ  الجايداة إلايعوايرة والثجافرة-

 033.311 033.311 املجمــــــــوق
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 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 اد0441شعبان يام  00ألاعبعا             93الجريدة الرسمية العدد 

 م9102أفي ل النة  02املواف                                    
 

 

 

 
 

يددددا تي  4املوافدددد  0441عاردددع الثددددامي يددددام  91غوويدددب ويالددددوم عزاسدددد ي ودددداعي فدددد  

 ازددب وددداي لاععاددرم الجي مددي غددوواعة الةدداون املســعود ميــاد،   يعدد ن السددرد9102الددنة 

  .الداقرة وألاوجا 

 

 

 

 

 

 

يددددا تي  4املوافدددد  0441عاردددع الثددددامي يددددام  91غوويدددب ويالددددوم عزاسدددد ي ودددداعي فدددد  

  ودددددددايا لاعهددددددد الددددددوطني لاعكددددددو ن عبــــــد القــــــادر بــــــن أحمــــــد يعدددددد ن السددددددرد 9102الددددددنة 

  .الداقرة وألاوجا  بسعردةاملع  ص لألالالك الخاصة غدداعة الةاون 
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املوامق0441ربيع ال اني عام  93رئاي   مؤرخ    مرسوم   

.تضمن تعيين  ائ  مدير بوزارة الشؤون الدينية وألاوقاف،ي9102سنة جا في  1  

املوامق0441ربيع ال اني عام  93رئاي   مؤرخ    مرسوم   

الوطل  للتووين املتخص  لسس ك تضمن تعيين مدير املعهد ،ي9102سنة جا في  1

.الخاصة بإدارة الشؤون الدينية وألاوقاف بسعيدة  



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 

 

يددددا تي  4املوافدددد  0441عاردددع الثددددامي يددددام  91غوويدددب ويالددددوم عزاسدددد ي ودددداعي فدددد  

فددد  اةددداون الداقردددة وألاوجدددا  ل  وددددايا ســـباغوأ حـــ عبـــد ال يعددد ن السدددرد 9102الدددنة 

  .والاة تاا ز  

 

 

 

 

 

 

 

73النشرة الرسمية العدد  9112لسنة  األول الثالثي 41 

 

 

املوامق0441ربيع ال اني عام  93رئاي   مؤرخ    مرسوم   

.تضمن تعيين مدير الشؤون الدينية وألاوقاف    والية إيليزي ،ي9102سنة جا في  1  



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 اد0441شعبان يام 92ألاود                92الجريدة الرسمية العدد 

 م9102وااو النة  2املواف                                    
 

 

 

 

 

 ألاول  تن الوو ي 

 غنا  ي    جي ي وو ي املالرة -

 ووو ي الةاون الداقرة وألاوجا  -

غةددددن الددددنة  02املوافدددد   0442ذ  الجعدددددة يددددام  94املدددداعي فدددد   949-02غوجعضدددد   امليالددددوم اليزاسدددد ي عجددددم -

 واملعضون تعر ن الوو ي ألاول  9102

غةددددن الددددنة  02املوافدددد   0442ذ  الجعدددددة يددددام  92املدددداعي فدددد   944-02امليالددددوم اليزاسدددد ي عجددددم  واوجعضدددد  -

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة  املعدل  9102

او رددددو الددددنة  92املوافدددد   0412ذ  الجعدددددة يددددام  94املدددداعي فدددد   22-22واوجعضدددد   امليالددددوم العنترددددة  عجددددم -

 الة  احدد صالورا  وو ي الةاون الداقرة  0222

 0222ف دد ا  الددنة  02املوافدد   0402عوضددان يددام  02املدداعي فدد   24-22واوجعضدد   امليالددوم العنترددة  عجددم -

 الة  احدد صالورا  وو ي املالرة 

 9110ألعددواي الددنة  01املوافدد   0499عيددب يددام  92املدداعي فدد   401-10واوجعضدد   امليالددوم العنترددة  عجددم -

 ونه  4ه ألاالاس ي  الالروا املادة واملعضون توداث ويلج ثجاف  تالالوي و حداد جا و 

 9112انددددااي الددددنة  02املوافدددد   0492وحدددديم يددددام  00املدددداعي فدددد   14-12واوجعضدددد   امليالددددوم العنترددددة  عجددددم -

واملعضدددددددون الجدددددددا ون ألاالاسددددددد ي الخدددددددان غددددددداملو ت ن املنعوددددددد ن لألالدددددددالك املةدددددددت لة فددددددد  املاالسدددددددا  وإلاداعا  

 العووورة  املعدل واملعوم 

ديسدددو   الدددنة 94 املوافددد  0492ذ  الح دددة يدددام 91املددداعي فددد   400-12نتردددة  عجدددم واوجعضددد   امليالدددوم الع-

 واملعضددون الجددا ون ألاالاسدد ي الخددان غدداملو ت ن املنعودد ن لألالددالك الخاصددة غدداصداعة املكاتددة غالةدداون 9112

 الداقرة وألاوجا  

الدة  احددد  9119نة ودااو الد 04املوافد   0494صدتي يدام  41واوجعض   الجياع الدوواع  املةدت ك املداعي فد  -

 العن رم إلاداع  لتيوي امليلج الثجاف  إلاالالوي 
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   0441جمادى ألاولى عام  99قرار وزاري مشترك مؤرخ    

 ،يتضمن إنشا  مرق للمركز ال قا   إلاس مي9102جا في سنة  92املوامق

 .   كل من واليات الطارف وخنشلة وإيليزي  



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 :يقرر ما يأتي             
 

عيددب  92املدداعي فدد   401-10وددن امليالددوم العنترددة  عجددم  4 ؤبرجددا اوكددام املددادة : املــادة ألاولــى

يهدددددد  اددددددةا الجددددددياع الدددددد  تمةددددددا  فدددددديي  واملددددددةشوع أيال  9110ألعددددددواي الددددددنة  01املوافدددددد   0499يدددددام 

 .لاويلج الثجاف  إلاالالوي ف  شل ون والاا  الؤاع  واقةاة وتاا ز  

 

فدددددد  ال ي دددددددة اليالددددددورة لل وهوع ددددددة ال جازي ددددددة الداوجياطرددددددة اقةددددددي اددددددةا الجددددددياع : املــــــادة ال ا يــــــة

 .الةعبرة

 .9102يا تي النة  92املواف   0441يام  يوادو ألاول  99ويع غال جازي ف          

 

 

 وزير املالية          وزير الشؤون الدينية وألاوقاف

  عبد الرحمن راوية       محمد عيس ى          

 

 عن الوزير ألاول وبتفويض منه

 املدير العام للوظيفة العمومية وإلاص ح إلاداري 

 بلقاسم بوشمال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73العددالنشرة الرسمية   9112لسنة  األول الثالثي 49 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 اد0441شوال يام 2  ألاعبعا                  11الجريدة الرسمية العدد 

 م9102او رو النة  09املواف                                    
 

 

 

 

 تن الوو ي ألاول 

 غنا  ي    جي ي وو ي املالرة -

 ونه ( 9التجية ) 044و 4-22وانا  ي   الدالعوع الالروا املاد ان -

واملععاد  غجدوا  ن  0224اولردو الدنة  2املوافد   0414شوال يام  2املاعي ف   02-24واوجعض   الجا ون عجم -

 املالرة املعدل واملعوم 

 9102ديسددددددو   الددددددنة  92املوافدددددد   0441عارددددددع الثددددددامي يددددددام  02املدددددداعي فدددددد   02-02واوجعضدددددد   الجددددددا ون عجددددددم -

  9102واملعضون جا ون املالرة لسنة 
 9102الددددددنة  وددددداعس 00املوافددددد   0442يدددددام  عيدددددب 4املددددداعي فدددددد   22-02واوجعضددددد   امليالدددددوم اليزاسددددد ي عجدددددم -

  الوو ي ألاول تعر ن  واملعضون

 9102الدددنة وددداعس  40املوافددد  0441عيدددب يدددام  94ملددداعي فددد  000 - 02عزاسددد ي عجدددم  واوجعضددد   امليالدددوم ال-

  ضون تعر ن أيضا  الحكووةواملع

اولرددددو الددددنة  04املوافدددد   0402عارددددع ألاول يددددام  02املدددداعي فدددد   992-22عجددددم  امليالددددوم العنترددددة  واوجعضدددد  -

     واملععا  غنتجا  الدولة لاعجه ز املعدل واملعوم  0222

 :يرسم ما يأتي   

وازدددة واثندددان والدددعون  اجددددعا عا دددة غي ددداوم 9102ودددن و زا ردددة الدددنة   اغددد : املـــادة ألاولـــى

عجدددم املن دددون ياههدددا فددد  ) فددد  النتجدددا  ذا  الؤدددابع النهدددائي ةوجردددد (.019.111.111) وارددون دانددداع

واملعضدددون جدددا ون  9102الدددنة ديسدددو    92املوافددد   0441عاردددع الثدددامي يدددام  02املددداعي فددد   02-02

 .امللح  بهةا امليالوم"أ  "طبجا لل دول  (9102 املالرة لسنة
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 املوامق0441رمضان عام  94مؤرخ     031-02تنفيذي رقم مرسوم 

 .حس  كل قطاق 9102توزيع  فقات ميزا ية الدولة للتجهيز لسنة  عدل،ي9102سنة مايو  92



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

وازددة واثندان والددعون وارددون  اجددعا عا دة غي دداوم 9102   ددص مل زا ردة الددنة  :9املـادة 
املن ون ياههدا فد  الجدا ون عجدم )ف  النتجا  ذا  الؤابع النهائي  جرد  (دج019.111.111) داناع

واملعضدددون جدددا ون  9102الدددنة ديسدددو    92املوافددد   0441يدددام عاردددع الثدددامي  02املددداعي فددد   02-02
 .امللح  بهةا امليالوم" ب "طبجا لل دول  (9102املالرة لسنة 

اقةددددي اددددةا امليالددددوم فدددد  ال ي دددددة اليالددددورة لل وهوع ددددة ال جازي ددددة الداوجياطرددددة : 1املــــادة 
 .الةعبرة

 

 .9102النة  وااو 92املواف   0441يام  عوضان 94ويع غال جازي ف                                   

  ور الدين بدوي                                                                                   

 امللحق
 

 مساهمات نهائية"أ  "الجدول 

 (غآال  الد ا   )                                  

 القطاق
 رخصة البر امج

 امللغاة 
  

 019.111 .اوعراطي لنتجا  غ   وعوجعة -

 039.111 :................................املجمــــــــوق
 

 مساهمات نهائية"ب "الجدول 
 (غآال  الد ا   )                                     

 القطاق
 رخصة البر امج

 املخصصة 
 

 019.111 .ديم الخدوا  املنعجة -

 039.111 املجمــــــــوق
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 تن الوو ي ألاول      

 غنا  ي    جي ي وو ي املالرة -

 ونه ( 9التجية ) 044و 4-22املاد ان وانا  ي   الدالعوع الالروا -

واملععاد  غجدوا  ن  0224اولرو الدنة  2املواف   0414شوال يام  2املاعي ف   02-24واوجعض   الجا ون عجم -

 املالرة املعدل واملعوم 

 9102ديسددددددو   الددددددنة  92املوافدددددد   0441عارددددددع الثددددددامي يددددددام  02املدددددداعي فدددددد   02-02واوجعضدددددد   الجددددددا ون عجددددددم -

  9102املالرة لسنة  واملعضون جا ون 
 9102الددددددنة  وددددداعس 00املوافددددد   0442يدددددام  عيدددددب 4املددددداعي فدددددد   22-02واوجعضددددد   امليالدددددوم اليزاسددددد ي عجدددددم -

  الوو ي ألاول واملعضون تعر ن 

 9102الدددنة وددداعس  40املوافددد  0441عيدددب يدددام  94ملددداعي فددد  000 - 02عزاسددد ي عجدددم  واوجعضددد   امليالدددوم ال-

  ضون تعر ن أيضا  الحكووةواملع

اولرددددو الددددنة  04املوافدددد   0402عارددددع ألاول يددددام  02املدددداعي فدددد   992-22عجددددم  امليالددددوم العنترددددة  واوجعضدددد  -

     واملععا  غنتجا  الدولة لاعجه ز املعدل واملعوم  0222

 

 :يرسم ما يأتي   

 أعبعدددددة والا ددددد  دانددددداع  اجددددددعا عا دددددة غي ددددداوم 9102ودددددن و زا ردددددة الدددددنة   اغددددد : املـــــادة ألاولـــــى

 02-02عجدم املن دون ياههدا فد  ) فد  النتجدا  ذا  الؤدابع النهدائي ةوجرد (دج  4.111.111.111.)

واملعضدددون جدددا ون املالردددة   9102الدددنة ديسدددو    92املوافددد   0441عاردددع الثدددامي يدددام  02املددداعي فددد  

 .امللح  بهةا امليالوم"أ  "طبجا لل دول  (9102لسنة 
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 املوامق0441رمضان عام  94مؤرخ     030-02تنفيذي رقم مرسوم 

 .حس  كل قطاق 9102عدل توزيع  فقات ميزا ية الدولة للتجهيز لسنة ،ي9102سنة مايو  92
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 دانددددددددداعأعبعدددددددددة والا دددددددد  عا ددددددددة غي ددددددددداوم جدددددددددعاا  9102   دددددددددص مل زا رددددددددة الدددددددددنة  :9املــــــــادة 
املن دددون ياههدددا فددد  الجدددا ون عجدددم )فددد  النتجدددا  ذا  الؤدددابع النهدددائي  جردددد  (دج4. 111.111.111)

واملعضدددون جدددا ون  9102الدددنة ديسدددو    92املوافددد   0441يدددام عاردددع الثدددامي  02املددداعي فددد   02-02
 .امللح  بهةا امليالوم" ب "طبجا لل دول  (9102املالرة لسنة 

اقةددددي اددددةا امليالددددوم فدددد  ال ي دددددة اليالددددورة لل وهوع ددددة ال جازي ددددة الداوجياطرددددة : 1املــــادة 
 .الةعبرة

 

 .9102النة وااو  92املواف   0441يام عوضان  94ويع غال جازي ف                                   

  ور الدين بدوي                                                                                   

 امللحق     
 

 مساهمات نهائية"أ  "الجدول 

 (غآال  الد ا   )                                  

 القطاق
 رخصة البر امج

 امللغاة 
  

 4.111.111 .اوعراطي لنتجا  غ   وعوجعة -

 4.111.111 :................................املجمــــــــوق
 

 مساهمات نهائية"ب "الجدول 
 (غآال  الد ا   )                                     

 القطاق
 رخصة البر امج

 املخصصة 
 

 4.111.111 .ال ناية-

 4.111.111 املجمــــــــوق
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رقم 

 القرار
 العنوان الصفة املسجد اسم التاريخ

ه املواف  0441 عارع الثامي91 19

 9102يا تي 14
الكدددددددددددددددازن غ ددددددددددددددد  )غادادددددددددددددددة غ ددددددددددددددد  ادددددددددددددددادم وح   ياوع عمر بن الخطاب

دازددددددية غ دددددد  وددددددياد عايددددددس والاددددددة (وبدددددداعك

 .الجزائر

املواف  ه 0441 عارع الثامي 91 11

 م9102  ا تيي14
 وح   ياوع التوحيد

 

 211 دددددددددددددد  الكددددددددددددددازن غ)غاداددددددددددددددة شددددددددددددددعوة

الدددددددددددرد    دازدددددددددددية (وسدددددددددددكن تسددددددددددداامي

 .بسورةوالاة  يجبة 

املواف  ه 0441 عارع الثامي 91 14

 م9102 ا تيي14
  ( ددددد  ادددددال الكدددددازن غ)غادادددددة غي ج ندددددة وح   ياوع جعفر بن أبي طال 

 البيضوالاة  غي ج نة دازية 

املواف  ه 0441 عارع الثامي 91 13

 م9102 ا تيي14
 دددد  وددددوال  يبددددد الكددددازن غ)غاداددددة تج دددد  وح   ياوع موالي عبد القادر

 .بشاروالاة  تج     دازية (الجادع

املواف  ه 0441 عارع الثامي 91 13

 م9102 ا تيي14
العياش بن أبي 

 ربيعة

 دددد  ووددددجاح الكددددازن غ)غاداددددة الح دددديبة وح   ياوع

والاددة  وددوال  الايسددن دازددية   (وحوددد

 .بلعباس سيدي

املواف  ه 0441 عارع الثامي 91 13

 م9102 ا تيي14
 دددددددددددددددددددددددد  الكددددددددددددددددددددددددازن غ)غاداددددددددددددددددددددددددة  ردددددددددددددددددددددددداع  وح   ياوع إلاحسان

 .تيارتوالاة   راع   دازية (شاعوان

املواف  ه 0441 عارع الثامي 91 11

 م9102 ا تيي14
غجي ددددددددددددددددددة الكددددددددددددددددددازن )غاداددددددددددددددددددة  رقبددددددددددددددددددةاع وح   ياوع التوبة

والاددة  الددرد  يددي  دازددية   ( رلددجع 

 .بجاية

املواف  ه 0441 عارع الثامي 91 12

 م9102 ا تيي14
غجي دة تغردل الكدازن )غاداة  ادن شدافع وح   ياوع الرحمة

 .تيزي وزووالاة  أوفون  دازية (وحند

املواف  ه 0441 عارع الثامي 91 00

 م9102 ا تيي14
  (واد عاغددددالكددازن غدد)غاداددة أم الؤددوب يــــــوطن الهدى

 .سويودةوالاة  أم الؤوب دازية 

 قرارات متح املساجد
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ه 0441يوادو ألاول  12 03

 م9102 ا تيي 04 املواف 
 الروضة

 

غجي دددددددددددددة الكدددددددددددددازن )أوالد صددددددددددددداغيغادادددددددددددددة وح   ياوع

والاددددددددددددددة  ججددددددددددددددال  دازددددددددددددددية (املسددددددددددددددايدة

 .سطيف

ه 0441يوادو ألاول  12 01

 م9102 ا تيي 04 املواف 
غ ددددددددددد  الهدددددددددددود الكدددددددددددازن )غادادددددددددددة جوددددددددددداع  وح   ياوع خالد بن الوليد

 .الواديوالاة  جواع  دازية (الليبي

ه 0441يوادو ألاول  12 91

 م9102 ا تيي 01 املواف 
غ ددددددددددددد  عأس الكددددددددددددازن )غاداددددددددددددة ولنرددددددددددددة  ياوعوح    سعد بن أبي وقاص

والاددددددددددددة  ولنرددددددددددددة  دازددددددددددددية (الع ددددددددددددتوع 

 .تلمسان

ه 0441يوادو ألاول  01 94

 م9102 ا تيي 02 املواف 
غباداددددددددددددددة الكددددددددددددددازن )غاداددددددددددددددة الجرجبددددددددددددددة  وح   ياوع الفرقان

 والادددة  عأس العردددون   دازدددية(الجرجبدددة

 .باتنة

ه 0441يوادو الثامي  11 13

 م9102فرتي   00املواف  
   (الكددازن غ دد   حياشددن)غاداددة أجبددو  وح   ياوع الشيخ حداد

 .بجايةدازية أجبو  والاة 

ه 0441يوادو الثامي  11 13

 .م9102فرتي   00املواف  
الكدددددازن غ ددددد  )غادادددددة الدددددرد  يكاشدددددة  وح   ياوع الزبير بن العوام

 دازددددية  ددددقس  والاددددة (ين ددددي النحدددداس

 .الشلف

ه 0441يوادو الثامي  11 11

 .م9102فرتي   00املواف  
الكددددددددددددازن غويلددددددددددددج )غاداددددددددددددة ال ددددددددددددووعة  وح   ياوع النور 

 .البليدة دازية غوفاع   والاة (به  

ه 0441يوادو الثامي  11 12

 .م9102فرتي   00املواف  
الكددددازن غتيجددددة )غاداددددة الكددددا  لخضددددي  وح   ياوع الرحمة

  دازدددية يددد ن غوالدددر  والاة  ( دددايج جة

 .املدية

ه 0441يوادو الثامي  11 41

 .م9102فرتي   00املواف  
الكددددددددازن غ دددددددد  )غاداددددددددة يدددددددد ن غوالددددددددر   وح   ياوع عمر بن عبد العزيز

  دازدددددية يددددد ن غوالدددددر   (الدددددو اطياك 

 .املديةوالاة 

ه 0441يوادو الثامي  11 40

 .م9102فرتي   00املواف  
الكددددددددددازن غ دددددددددد  )غاداددددددددددة يمددددددددددي ووسدددددددددد    وح   ياوع الشيخ بوع م

يمددي ووسدد    والاددة    دازددية (السددعادة

 .غليزان

ه 0441يوادو الثامي  11 49

 .م9102فرتي   00املواف  
غ دد  الي ددا   )غاداددة غ دد  ال  دد  الكددازن وح   ياوع رياض الصالحين

POS 51.SAO 03   رقـم  13القسـم

B23 )واليـــــــــــــة ، دائـــــــــــــرة ب ـــــــــــــر الجيـــــــــــــر ،

 وهران
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ه 0441يوادو الثامي  21 61

 9102فرتي   26 املواف 
 دازدية ادوب  والادة (ويلج)غاداة اوب  وح   ياوع العتيق

 .سعيدة

ه 0441يوادو الثامي  21 39

 9102فرتي   26 املواف 
غ دددددددددددددددددددد  أوالد الددددددددددددددددددددرد  )غاداددددددددددددددددددددة أوالد فدددددددددددددددددددداعس  وح   ياوع الرحمان

 الشلف  دازية أوالد فاعس  والاة (الةي  

ه 0441يوادو الثامي  21 31

 9102فرتي   26 املواف 
غجي دددددددددددددددة )غادادددددددددددددددة ال  ربدددددددددددددددة الكدددددددددددددددازن  وح   ياوع الرحمة

 البويرة دازية بةاول  والاة (أولنون 

ه 0441يوادو الثامي  21 34

 9102فرتي   26 املواف 
 499الكدددددددددددددازن غ ددددددددددددد  )غادادددددددددددددة وودددددددددددددوعة  وح   ياوع ب ل بن رباح

 غليزان دازية وووعة والاة  (وسكن

ه 0441يوادو الثامي  21 33

 9102فرتي   26 املواف 
غ دددد  الحيوارددددة )غاداددددة وع بددددة الددددواد   ياوعوح    السنة

 دازدية وع بدة الدواد   والادة (الوالدؤ 

 .بسورة

ه 0441يوادو الثامي  21 33

 9102فرتي   26 املواف 
عأس -جؤعددددة 004غ دددد  )غاداددددة ججددددال  وح   ياوع التقوى 

 سطيف  دازية ججال  والاة (املا 

ه 0441يوادو الثامي  21 33

 9102فرتي   26 املواف 
الكدددددازن غجي دددددة  )غادادددددة ج دددددي ألاغؤدددددال وح   ياوع بن جبل معاذ

 دازددددددددية يدددددددد ن وملددددددددان  (ثقرددددددددة وعدددددددديو 

 .سطيفوالاة 

ه 0441يوادو الثامي  21 32

 9102فرتي   26 املواف 
الكددددددددددددددددددازن غ دددددددددددددددددد  )غاداددددددددددددددددددة   ددددددددددددددددددز  ووو وح   ياوع عل  ابن أبي طال 

  دازدددددددددددددية   دددددددددددددز  ووو والادددددددددددددة(ودوودددددددددددددة

 .تيزي وزو 

ه 0441يوادو الثامي  21 31

 9102فرتي   26 املواف 
 00الكددددددددازن غ ددددددددد  )غاداددددددددة غددددددددن  اصددددددددي  وح   ياوع أبو بور صديق

  دازددددية (-ابنددددة ملجابددددي-0211ديسددددو   

 .ورقلةالؤربا   والاة 

ه 0441يوادو الثامي  29 33

 9102فرتي   92املواف 
الكددددددددددددددددددددددددازن غ دددددددددددددددددددددددد  )غاداددددددددددددددددددددددددة  ردددددددددددددددددددددددداع  وح   ياوع الصراط

 .تيارت دازية  راع   والاة (السنا يبا

ه 0441يوادو الثامي  91 31

 .9102 واعس 14املواف 
الكددددددددددددازن غونؤجددددددددددددة  )غاداددددددددددددة الةددددددددددددا  وح   ياوع الفتح

 دازددددية الةدددددا  والاة (حدددد  الن ددددي00

 .الشلف

ه 0441يوادو الثامي  91 32

 .9102 واعس 14املواف 
الكدددددددددددددازن غ ددددددددددددد  )غادادددددددددددددة غندددددددددددددي يج دددددددددددددج  وح   ياوع الفرقان

 دازدددددددددية غندددددددددي يج ج والادددددددددة (البحباودددددددددة

 .سطيف
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املواف   0441عيب 14 13

 9102واعس01
الكددددددددددددازن غونؤجددددددددددددة )غاداددددددددددددة املسددددددددددددراة  وح   ياوع التقوى 

 دازددددددددددددددددددددية املسددددددددددددددددددددراة والاة (السددددددددددددددددددددواق 

 .املسيلة
   

 

املواف   0441عيب 14 11

 9102واعس01
غاداددددددددددددددة أوالد يددددددددددددددد  لجبالددددددددددددددة الكازن  وح   ياوع زيد بن ثابت

غجي دددددددددددددددددددددددددددددددددددددة الجوا مردددددددددددددددددددددددددددددددددددددة دازية أوالد 

 .سيلةاملدعاج والاة 

املواف   0441عيب 14 12

 9102واعس01
الكدددددددددددددددازن غجي دددددددددددددددة )غاداددددددددددددددة أوالد دعاج  وح   ياوع ع مان بن عفان

  دازدددددددددددية اوالد دعاج والادددددددددددة(ال  العردددددددددددة

 . املسيلة

املواف   0441عيب 14 21

 9102واعس01
الكدددددددددددددددازن غجي دددددددددددددددة )غادادددددددددددددددة املعاادددددددددددددددرد وح   ياوع  امععقبة بن 

 دازدددددددددددددددية أوالد دعاج والادددددددددددددددة (الخددددددددددددددديوة

 .املسيلة

املواف   0441عيب 14 20

 9102واعس01
 عبد الجميد 

 بن باديس

الكدددددددازن غجي دددددددة )غاداددددددةيبل أوسدددددددايد  وح   ياوع

  دازدددددددددددددددية يبدددددددددددددددل (املجسدددددددددددددددم ألاغدددددددددددددددرض

 .املسيلةأوسايد والاة 

 02املواف   0441عيب  00 001

 9102واعس 
الكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددازن )غاداددددددددددددددددددددددددددددددددددددة املجبدددددددددددددددددددددددددددددددددددداعة  وح   ياوع الرحمان

 دازدددددددددية يددددددددد ن إلاغل والادددددددددة (غاملجبددددددددداعة

 .الجلفة

 02املواف   0441عيب  00 002

 9102واعس 
الكددددددددددددددددددازن غدددددددددددددددددددواع )غاداددددددددددددددددددة ألاعبعددددددددددددددددددا   وح   ياوع سعد بن أبي وقاص

 دازددددددددددددددية ألاواي ة والادددددددددددددددة (ال ددددددددددددددترا 

 .تيسمسيلت

 02املواف   0441عيب  00 091

 9102واعس 
الكددددددددددازن غ ددددددددددد  )غاداددددددددددة يدددددددددد ن اليوا ددددددددددة وح   ياوع عباد الرحمن

 .البليدة دازية وووااة والاة (اليح 

 02املواف   0441عيب  00 090

 9102واعس 
الكددددددددددددددددددددددازن غ ددددددددددددددددددددددد  )غاداددددددددددددددددددددددة  جددددددددددددددددددددددي   وح   ياوع معاذ بن جبل

 .ورقلة دازية  جي  والاة (الن رل

 90املواف   0441عيب  04 099

 .9102واعس 
بن أبي  معاوية

 سفيان

الكدددددددددددددددددددازن غ ددددددددددددددددددد   )غادادددددددددددددددددددة وسدددددددددددددددددددعد  وح   ياوع

 .الجلفة دازية وسعد والاة (الجدس

 90املواف   0441عيب  04 091

 .9102واعس 
الكددددددددددددددددددددددددازن  )غاداددددددددددددددددددددددددة أوالد عووددددددددددددددددددددددددون  وح   ياوع طلحة بن عبيد هللا

 دازدددية (غعح دددرص غوي دددردةالجيو 
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 .قسنطينةالخيوب والاة 

 92املواف   0441عيب  90 093

 .9102واعس 
الكددددددددازن غ دددددددد  سدددددددد ي )غاداددددددددة الددددددددنجاس  وح   ياوع الفتح

 دازدددددددددددددددددددددية الةدددددددددددددددددددددا  والاة (اوالددددددددددددددددددددد 

 الشلف
   

 92املواف   0441عيب  90 093

 .9102واعس 
الكدددددددددددددددازن غددددددددددددددددواع  )غادادددددددددددددددة السدددددددددددددددبع ن وح   ياوع إبراهيم الخليل

 تيارت دازية وهداة والاة ( بودة

 92املواف   0441عيب  90 091

 .9102واعس 
الكددددددازن غ دددددد   )غاداددددددة ال ندددددد ن غددددددوعوق  وح   ياوع الصديقأبو بور 

 دازددددددددددددددددددددية ولياع والاددددددددددددددددددددة (ال ددددددددددددددددددددووام

 .النعامة

 92املواف   0441عيب  90 092

 .9102واعس 
الكددددازن غجي ددددة )غاداددددة الددددرد  ييسدددد    وح   ياوع الفتح

 دازددددددية الددددددرد  ييسدددددد   والاة (الددددددجعاعة

 .املسيلة

املواف   0441شعبان  12 010

 9102أفي ل 00
الكدددازن غ ددد  غومعاودددة )غادادددة ويشدددون  وح   ياوع ع مان بن عفان

 .الشلفدازية الكي ورة والاة 

املواف   0441شعبان  12 019

 9102أفي ل 00
الكدددددازن )غاداددددة الدددددرد  ي ددددد  غدددددن ادددددوب وح   ياوع الس م

دازدددية الدددرد  ي ددد  غدددن  (غ ددد  املحؤدددة 

 .سيدي بلعباساوب والاة 

املواف   0441شعبان  12 011

 9102أفي ل 00
الكددددددددددددددددازن غ دددددددددددددددد  )غاداددددددددددددددددة واد  الدددددددددددددددد   وح   ياوع النصر

دازددددددددددددددددددددية غوجاداي والاددددددددددددددددددددة  (غددددددددددددددددددددولتياد

 .الشلف

املواف   0441شعبان  12 014

 9102أفي ل 00
الكددازن غ دد  الددرد  )غاداددة يدد ن ودديان وح   ياوع ب ل بن رباح

 .الشلفدازية ي ن ويان والاة  (و ان

املواف   0441شعبان  12 013

 .9102أفي ل 00
 (الكددازن غ دد   العوشددا )غاداددة املسددراة وح   ياوع القدس

 .سيلةاملدازية املسراة والاة 

املواف   0441شعبان  12 013

 .9102أفي ل 00
الكدددددددازن غوةدددددددعة )غادادددددددة واد  النجدددددددا  وح   ياوع الس م

دازدددددددددددددية واد  النجا  والادددددددددددددة  (غو لدددددددددددددد

 .ميلة

املواف   0441شعبان  12 013

 .9102أفي ل 00
 (الكدازن غجي دة ألتدادو)غاداة الدغراة  وح   ياوع إلامام مالك

 .الواديدازية الدغراة  والاة 

 02املواف   0441شعبان 09 012

 .9102أفي ل 
الكدددازن غ ددد  وحوددددد )غادادددة غوالدددعادة  وح   ياوع عائشة ام املؤمنين
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دازدددددددددددية غوالدددددددددددعادة  والادددددددددددة  (شدددددددددددعبامي

 .املسيلة

 02املواف   0441شعبان 09 041

 9102أفي ل 
 (الكددددددازن غ دددددد  املجاادددددددان)غاداددددددة الددددددواد   وح   ياوع أبي هريرة

 .الواديدازية الواد   والاة 

 02املواف   0441شعبان 09 040

 .9102أفي ل 
 ب  هللا صالح عليه 

 الس م

الكددددازن غ دددد  ) وسدددد  دة التواجددددةغاداددددة  وح   ياوع

ويسدد   غددن دازدية  (الدرد  صددالح أعاددوو 

 .تلمسان  والاة وهرد 

 99املواف   0441شعبان 01 031

 .9102افي ل 
 (الكدددازن غددددواع الواالدددعة)غادادددة غدددي   وح   ياوع الرحمان

أم دازدددددددددددددددية يددددددددددددددد ن البرضدددددددددددددددا   والادددددددددددددددة 

 .البواق 

 99املواف   0441شعبان 01 030

 .9102افي ل 
الكدددددازن غ ددددد  أوودددددد )غادادددددة العبادلدددددة  وح   ياوع النصر

 .بشاردازية العبادلة  والاة  (الجوا  

 99املواف   0441شعبان 01 039

 .9102افي ل 
الكدددددددازن غعججزدددددددة غدددددددن )غاداددددددة ال اتدددددددة  وح   ياوع إلامام البخاري 

شدددي   يبدددد الجدددادع شددداعي ألاو ددد  يبدددد 

 .الجلفةال اتة  والاة  دازية (الجادع

 99املواف   0441شعبان 01 031

 .9102افي ل 
 (تاجوادددانالكدددازن غجي دددة )غادادددة شدددارة  وح   ياوع عمر بن الخطاب

 .خنشلةدازية غووواوة  والاة 

 99املواف   0441شعبان 01 034

 .9102افي ل 
الكددددددددددددددددددازن غونؤجددددددددددددددددددة )غاداددددددددددددددددددة غنهدددددددددددددددددداع  وح   ياوع عل  بن ابي طال 

دازددددددددددددددية الب ددددددددددددد ان  والاددددددددددددددة  (السيالدددددددددددددو

 .الجلفة

 99املواف   0441شعبان 01 033

 .9102افي ل 
 دددددواان  الكددددازن غ دددد )غاداددددة شدددديو ن  وح   ياوع ع مان بن عفان

دازدددية شددديو ن  والادددة  (أيدددداي الليبدددي

 .أدرار

 94املواف   0441شعبان 02 033

 .9102افي ل 
الكدددددددازن غ ددددددد  وودددددددو )غادادددددددة الدددددددؤر   وح   ياوع الصالحين

دازددددددددية الددددددددؤر    (املعبددددددددودة-غلحددددددددوشي

 .سطيفوالاة 

 94املواف   0441شعبان 02 033

 .9102افي ل 
الكدددددازن غعججزدددددة ويلدددددج )غاداددددة الدددددعردة وح   ياوع خديجة ام املؤمنين

دازدددددددددددددددددددددية  (-وسدددددددددددددددددددددكن 411 -الدددددددددددددددددددددوالدة

 .دةيعسالعردة  والاة 

 92املواف   0441شعبان 02 031

 .9102افي ل 
الكدددددازن غويسددددد   )غادادددددة ويسددددد   الحددددداج وح   ياوع الخير 

 .وهراندازية غؤروة  والاة  (الحاج
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 92املواف   0441شعبان 99 010

 .9102افي ل 

الكددددددددددددازن غعتددددددددددددياو  )غاداددددددددددددة  ددددددددددددافياو  وح   ياوع عبد الرحمن بن عوف

دازدددية شددداللة العدددةاوعة  والادددة  (ويلدددج

 .املدية
   

 92املواف   0441شعبان 99 019

 .9102افي ل 
الكدددازن غونؤجدددة )غادادددة واسددد ي فددددول  وح   ياوع عمر بن الخطاب

  والادة الدرد  ل  دالدازدية  (أيداددة

 .لجلفةا

 92املواف   0441شعبان 99 011

 .9102افي ل 

الحميد بن عبد 

 باديس
الكدددددددددددازن غ ددددددددددد  شدددددددددددا  )غادادددددددددددة دوالدددددددددددن وح   ياوع

دازددددددددددددددددددددددددددددية أوالد يددددددددددددددددددددددددددددالل  (اضددددددددددددددددددددددددددددية

 .بسورةوالاة

 41املواف   0441شعبان 94 993

 .9102افي ل 

الكدددددازن غؤي ددددد  )غادادددددة واد  العالاددددد  وح   ياوع الرحمان

دازددددية واد  العالادددد  والاددددة  (غوفاع دددد 

 .بليدة

 41املواف   0441شعبان 94 994

 .9102افي ل 

الكدددددددددددددازن غ دددددددددددددد  )غادادددددددددددددة يددددددددددددد ن وملددددددددددددددان وح   ياوع عقبة بن  امع

يدددد ن وملددددان دازددددية  (وعة الليارددددةشيشدددد

 .سطيفوالاة 

 19املواف    0441شعبان 91 993

 .9102وا  

الكددددازن بسددددرد  )غاداددددة الددددرد  االددددد وح   ياوع النور 

دازدددددددية الدددددددرد  لحسدددددددن والادددددددة  (االدددددددد

 .سيدي بلعباس

 19املواف    0441شعبان 91 993

 .9102وا  

الكدددددددددددددددددددازن غ ددددددددددددددددددد  )ودعوالدددددددددددددددددددةغادادددددددددددددددددددة  وح   ياوع مالك بن أنس

دازدددددددددددددددية  (و دددددددددددددددؤتا  يبدددددددددددددددد الجدددددددددددددددادع

 .تيارتوالاة ودعوالة 

 19املواف    0441شعبان 91 991

 .9102وا  

 (الكددازن غجي ددة البو جاددة)غاداددة جؤدداعة وح   ياوع عمر بن الخطاب

 .الجلفةالاة و   دازية وسعد

 19املواف    0441شعبان 91 992

 .9102وا  

الكددددددددددددددازن غالسددددددددددددددكنا  )غاداددددددددددددددة بةدددددددددددددداع وح   ياوع ألا صار

دازدددددددددددددية  (الدغداغدددددددددددددة 021المسدددددددددددددهاورة 

 .بشاربةاع  والاة

 19املواف    0441شعبان 91 911

 9102وا  

وسددكن  929 دد  الكدازن غ)غادادة بةدداع وح   ياوع إلاسرا 

دازدددددددددددية بةددددددددددداع   (الدغداغدددددددددددة تسددددددددددداامي

 .بشاروالاة

 942الكددازن غ دد  )غاداددة يدد ن الح دداع وح   ياوع الطي  العقب  19املواف    0441شعبان 91 910
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دازددددددددددددددية يدددددددددددددد ن  وال  والاددددددددددددددة  (جؤعددددددددددددددة 9102وا  

 .سطيف
 
 

  

 19املواف    0441شعبان 91 919

 9102وا  

الكددددددددازن )غاداددددددددة الددددددددرد  دوددددددددو الجازددددددددي وح   ياوع عبد هللا بن مسعود

دازددددددددية  (بةدددددددداعي غلحوالدددددددد ن و ددددددددؤت 

واليةســـــيدي الدددددرد  ي ددددد  غوالدددددرد   

 .بلعباس

 19املواف    0441شعبان 91 911

 9102وا  

غبندددددددددددي  الكدددددددددددازن) يعددددددددددد  غااندددددددددددانغادادددددددددددة  وح   ياوع عمر بن الخطاب

   يعدددد  غااندددداندازددددية  (يتددددا  السددددت  

 .ميلة والاة

 12املواف   0441عوضان 19 913

 9102وا  

 (الكددددددازن غ دددددد  الضددددددااة)غاداددددددة جؤدددددداعة وح   ياوع عل  بن ابي طال 

 .الجلفة والاةدازية وسعد  

 12املواف   0441عوضان 19 913

 9102وا  

 12الكدددازن غ ددد )غادادددة الدددرد  ل  دددال وح   ياوع عمر بن الخطاب

 والادددددددةدازدددددددية الدددددددرد  ل  دددددددال   (ودددددددا 

 .الجلفة

 04املواف   0441عوضان 12 912

 9102وا  

الكدازن غالعججزدة )غاداة الرد  ييسد   وح   ياوع ألامير عبد القادر

 (0220فرتدددي   94غ ددد   021الت اغردددة 

 .ةسيلامل والاةدازية الرد  ييس    

 04املواف   0441عوضان 12 941

 9102وا  

الكددددددددددازن بعدددددددددد ن )غاداددددددددددة يدددددددددد ن الناجددددددددددة وح   ياوع زكريا 

 والاددددددةدازددددددية الددددددرد  يجبددددددة   (الناجددددددة

 .بسورة

 04املواف   0441عوضان 12 940

 9102وا  
 (الكدددددازن غجي دددددة  رلدددددجة)غادادددددة دعجرندددددة ياوعوح    الرحمان

 .بجاية والاةدازية دعجرنة  

 04املواف   0441عوضان 12 949

 9102وا  

  الكدددددددازن جي دددددددة   ددددددددز )غادادددددددة  ددددددداغجو  وح   ياوع الفجر

 .البويرة والاةدازية و زع   (الجيس

 02املواف   0441عوضان  01 941

 9102وا  

 (وسدكن 21غ د الكازن )البو يةغاداة  وح   ياوع عل  بن أبي طال 

 .البويرة والاة  البو يةدازية 

 02املواف   0441عوضان  01 944

 9102وا  

 (دعجرنددة ويلددجالكددازن غ)غاداددة دعجرنددة وح   ياوع درقينة مركز

 .بجاية والاة  دعجرنةدازية 

 41املواف   0441عوضان  92 942

 9102وا  

الكددددددازن غ دددددد  الخددددددجان )غاداددددددة أوجدددددددل وح   ياوع أبو بور الصديق
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 والاددددددددددددددةدازددددددددددددددية أوجدددددددددددددددل    (الجدددددددددددددددام

 .املسيلة
 
 

  

املواف  ه  0441عوضان  92 931

 9102وا   41

الكددددددددددازن غ دددددددددد  الددددددددددرد  )غاداددددددددددة جاملددددددددددة وح   ياوع عامر بن مهيرة

 والاددةدازددية جاملددة   (واد  ملع ددز-لرمددرم

 .ةملقا

املواف  ه   0441شوال  12 939

 9102يوان  01

الشيخ عبد القادر 

 الزوبير

الكددددددددددددازن )غاداددددددددددددة الددددددددددددرد  غددددددددددددن اددددددددددددوب وح   ياوع

دازددددية الددددرد  غددددن  (بسددددرد  غددددن اددددوب

 .سيدي بلعباس والاةاوب   

 01املواف  ه  0441شوال  12 931

 9102يوان 

 (الكددددددازن غدددددددواع امل تددددددي)غاداددددددة املدددددداان وح   ياوع الرحمان

 .عين الدملى والاةدازية اليو نة  

 02املواف  ه  0441شوال  01 931

 9102يوان 
 (الكددازن غ دد  املددالح)غاداددة القةددوالرة  وح   ياوع التوحيد

 .قاملة والاةدازية جاعة غوصبع  

املواف   ه 0441شوال  01 930

 9102يوان  02
غلحسدددددددنا  الكدددددددازن ) غادادددددددة  رجالغددددددد ن وح   ياوع عمر بن الخطاب

 والادددددة  غدددددوويداسدازدددددية  (واواالددددد نغ

 .بومرداس

 91ه املواف  0441شوال  94 939

 9102يوان 
الكدددددددددددددازن غوةدددددددددددددعة )غادادددددددددددددة الضددددددددددددداعة  وح   ياوع الفرقان

 دازدددددددددددددددية الضددددددددددددددداعة والاة (اليواادادددددددددددددددة

 .أم البواق  

 91ه املواف  0441شوال  94 931

 9102يوان 
الكدددددددددددازن غ ددددددددددد  )غادادددددددددددة يددددددددددد ن الددددددددددددف   وح   ياوع أبوبور الصديق

 دازددددددية يدددددد ن الدف   والاددددددة (الخةدددددداب

 .الدملىعين  
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 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،
 

 9102غةدددددن الدددددنة  02املوافددددد   0442ذ  الجعددددددة يدددددام 92املددددداعي فددددد   944-02غوجعضددددد   امليالدددددوم اليزاسددددد ي عجدددددم  -

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة املعدل 

الددددددة  احدددددددد  0229وددددددااو الددددددنة  02املوافدددددد   0419عيددددددب يددددددام  90فدددددد   املدددددداعي 022-29واوجعضدددددد   امليالددددددوم عجددددددم  -

 .وحعوو الخدوا  الايعوايرة ولرترة  وو اها

واملععاددد   0229الدددبعو   الدددنة  00املوافددد   0419ذ  الجعددددة يدددام  94املددداعي فددد   414-29واوجعضددد   امليالدددوم عجدددم  -

 غمسر   ل نة الخدوا  الايعوايرة 

 0222او رددددو الددددنة  92املوافدددد   0412ذ  الجعدددددة يددددام  94املدددداعي فدددد   22-22واوجعضدددد   امليالددددوم العنترددددة  عجددددم  -

 الة  احدد صالورا  وو ي الةاون الداقرة 

واملعضددددددون  9111وددددددااو الددددددنة  04املوافدددددد   0490صددددددتي يددددددام  01واوجعضدددددد   الجددددددياع الددددددوواع  املةددددددت ك املدددددداعي فدددددد   -

 توداث القةية اليالورة لوواعة الةاون الداقرة وألاوجا  

املعضدددددون تودددددداث ل ندددددة  0229ألعدددددواي الدددددنة  92املوافددددد   0404الجدددددياع املددددداعي فددددد  أول يودددددادو ألاولددددد   واوجعضددددد   -

   الخدوا  الايعوايرة ملو تي وواعة الةاون الداقرة وألاوجا 

   9102 وفو    02غنا  ي   وحضي ال وعرة العاوة املاعي ف   -

واملععادددددد  غنمرجددددددة ا ع اغددددددا  أيضددددددا  ل نددددددة الخدددددددوا   9102ديسددددددو    91ي دددددد  املحضددددددي النهددددددائي املدددددداعي فدددددد   غنددددددا  - 

  .الايعوايرة غوجي وواعة الةاون الداقرة وألاوجا 

 نددددة الخدددددوا  الايعوايرددددة املعضددددون تةددددكرل أيضددددا  ل 9102يددددا تي  12غنددددا  ي دددد  وحضددددي الايعودددداي املدددداعي فدددد    -

 -إلاداعة امليلج ة -.الداقرة وألاوجا وواعة الةاون   ملو تي

 

 

 

 ،9102جا في  04املوامق  0441 جمادى ألاولى  13مؤرخ     02رقم قرار 

يحدد القائمة الاسمية ألعضا  لجنة الخدمات الاجتماعية الخاصة بموظفي إلادارة 

.املركزية لوزارة الشؤون الدينية وألاوقاف  
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 :يقــــرر ما يأتـــــي

 

ل ندددة الخدددددوا  الددددورة ايضدددا  يهددددد  ادددةا املجددديع تلدددد   حدادددد الجازودددة الا : املـــادة ألاولـــى
لاتتددد ة املوعددددة  لدددوواعة الةددداون الداقردددة وألاوجدددا  إلاداعة امليلج دددةالايعوايردددة الخاصدددة غودددو تي 

 .40/09/9190ال   10/10/9102ون 
 

الخدددددددددوا  الايعوايرددددددددة الخاصددددددددة غوددددددددو تي الةدددددددداون الداقرددددددددة  ل نددددددددة  مةددددددددكل :9املــــــــادة 
 :ون السادة آلا رة أالواؤامإلاداعة امليلج ة - وألاوجا 

 

 الصفة  إلاسم واللق  الرقم
 عزيسا الكي م اياعاةيبد  0
  ازب اليزيس ووا   و الد  9
 الكا ب  جوة وواوب 4
  ازب الكا ب اوود غاوطي 4
 أو ن املال وحود واي   وحاود 2
  ازب أو ن املال يوال عار   1
 وكا  غالعالجا  الخاعيرة غاجاالم بةو 2

 

 :ألاعضا  إلاضاميون 

 .تالوايرل غالم -10

 .يبد اليواق عاشد  -19
 

 .القةية اليالورة لوواعة الةاون الداقرة وألاوجا اقةي اةا الجياع ف   :1املادة 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف

 محمد عيس ى                                                                                                                           
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 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف ،

ّ
 إن

 

املععاددد   0211يدددوان الدددنة  19املوافددد   0421صدددتي يدددام  09املددداعي فددد   042–11غوجعضددد   امليالدددوم عجدددم   -

 غعحي ي ومةي بعض الجياعا  ذا  الؤابع العن رمي أو التيد  ال ي تهم واعرة املو ت ن املعدل واملعوم

غةدددددن  02املوافددددددد   0442ذ  الجعدددة يددددددام  92الدوددددداعي فدد    944 –02واوجعضددددد  امليالددددوم اليزاسدد ي عجدددددددم   -

 الحكووة املعدل و املعضون تعر ن أيضا    9102الددددنة 

او ردددو الدددنة  92املوافددد  0412ذ  الجعددددة يدددام  94املددداعي فددد   22 – 22العنتردددة  عجدددم  واوجعضددد   امليالدددوم -

 الة  احدد صالورا  وو ي الةاون الداقرة  0222

ديسدددددو    94املوافدددد   9112يددددام ذ  الح ددددة  91فدددد   املدددداعي 400– 12عجددددم واوجعضدددد   امليالددددوم العنترددددة   -

غالةدداون  غدداصداعة املكاتددةالخاصددة ا ون ألاالاسدد ي الخددان غدداملو ت ن املنعودد ن لألالددالك واملعضددون الجدد 9112

 الداقرة وألاوجا  

واملعضددون  9111وددااو الددنة  04املوافدد   0490صددتي يددام  01الجددياع الددوواع  املةددت ك املدداعي فدد  واوجعضدد    -

 .توداث مةية عالورة لوواعة الةاون الداقرة وألاوجا 

الددة  احدددد تطدداع  9101اولرددو الددنة  91املوافدد   0442شددوال يددام  02الجددياع الددوواع  املدداعي فدد   واوجعضدد   -

 ن ددرم املسدداغجا  ي دد  أالدداس الااعبدداعا  والاوعحا ددا  املهنرددة لاللعحدداق غالي ددب املنعورددة لألالددالك الخاصددة 

 غاصداعة املكاتة غالةاون الداقرة وألاوجا   املعدل 

  9102السددددددنو  لاعكددددددو ن و حسددددد ن املسددددددعوو و جداددددددد املعاووددددددا  بعنددددددوان واوجعضددددد   امل ؤددددددط الجؤدددددداع   -

 املعدل 

الل نددددة املكاتددددة غديددددداد الجازوددددة النهازرددددة لانددددا ح ن فدددد  املسدددداغجة ي دددد  أالدددداس ايعودددداي وحااددددي وانددددا  ي دددد   -

 الااعبدددددداع لاللعحدددددداق غددددددالعكو ن املع  ددددددص لألالددددددالك الخاصددددددة غدددددددداعة الةدددددداون الداقرددددددة وألاوجددددددا  فدددددد  ع بددددددة

 .41/40/09/9102املاعاة ف   مدرس إمام 
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 م9102جا في  03املوامق  هـ0441جمادى ألاولى  11مؤرخ    21قرار رقم

 املتخص  ل لتحاق توويناليتضمن متح دورة 

 إمام مدرس  :برتبة 
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 :رر مـا يأتي ــــــــــــيقــ
 

ذ   92املةدددت ك املدددداعي فدددد   وددددن الجدددياع الددددوواع   4 ؤبرجدددا اوكددددام املدددادة  :املــــــادة ألاولــــى 
واملددددددددددةشوع أيددددددددددال    تددددددددددعد دوعة العكددددددددددو ن  9112 ددددددددددوفو   الددددددددددنة  02املوافدددددددددد   0441الجعددددددددددة يددددددددددام 

  .إمام مدرس: املع  ص لاللعحاق غي بة
 
 
 

اجددددددددع يدددددددد املناصدددددددب املتعوودددددددة طبجددددددا مل ؤدددددددط العكددددددو ن و حسددددددد ن املسدددددددعوو  :9املـــــــــادة 
 .ون ب لي بة توام ودعس (011)غوازة  9102و جداد املعاووا  بعنوان 

 
 

 . يف  جازوة النا ح ن ف  املساغجة واملعنر ن غالدوعة العكو قرة غأصل اةا  الجياع :  1املــــــــــادة                    
 

  9102يا تي  11نؤا  دوعة العكو ن املع  ص غعاع خ   :4 املـــــــــادة
 

 

  النوا  (4)املع  ص لاي بة املةشوعة أيال   غثالث العكو ن   جدع ودة:  3املــــــــــــادة 
 

اعم العكو ن املع  ص غاملعااد الوطنرة لاعكو ن املع  ص لألالالك :  6املـــــادة
 :الخاصة غدداعة الةاون الداقرة وألاوجا  العالرة

 املعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غدداعة الةاون الداقرة وألاوجا  -

 .والاة  ون االن - ون االن - 

 املعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غدداعة الةاون الداقرة وألاوجا  -

 .والاة بسكية -الرد  يجبة - 

 املعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غدداعة الةاون الداقرة وألاوجا  -

 .والاة وراة - الغوة – 

 املع  ص لألالالك الخاصة غدداعة الةاون الداقرة وألاوجا   املعهد الوطني لاعكو ن -

 .والاة   ز  ووو –الرد  يبد اليوون الراول   –

 املعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غدداعة الةاون الداقرة وألاوجا  -

 .والاة  اوسان -اليوش ي – 

 ة الةاون الداقرة وألاوجا املعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غدداع   -

 .والاة غا نة –الجا ة البرضا   – 
 

 .اقةي اةا الجياع ف  القةية اليالورة لوواعة الةاون الداقرة وألاوجا   :3المــــادة 
 

 9102يا تي  02املواف   0441يوادو ألاول   12: ف   ال جازي ويع غ                                                                     
           

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف                                                                                                                        
 محمد عيس ى                     



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
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 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،       
 

اولردددو الددددنة  02املوافددد   0492يودددادو الثا ردددة يددددام  02املدددداعي فددد   14-11ألاودددي عجدددم  غوجعضددد   -

 و املعضون الجا ون ألاالاس ي العام لاو رتة العووورة  9111

 0211او رددو الددنة  9املوافدد   0421صددتي يددام  09املدداعي فدد   042-11و غوجعضدد   امليالددوم عجددم  -

لعن رمدددددددي أو التدددددديد  ال دددددددي تهددددددم وادددددددعرة واملععادددددد  غعحي ددددددي ومةدددددددي بعددددددض الجدددددددياعا  ذا  الؤددددددابع ا

 املو ت ن  املعدل واملعوم 

                 0442ذ  الجعددددددددددددددددددة يدددددددددددددددددام  92املددددددددددددددددداعي فددددددددددددددددد   944-02و غوجعضددددددددددددددددد   امليالدددددددددددددددددوم اليزاسددددددددددددددددد ي عجدددددددددددددددددم -

 و املعضون تعر ن أيضا  الحكووة  املعدل  9102شن النة  02املواف    

 92املوافد       0412ذ  الجعدة يام  94 املاعي ف  22-22و غوجعض   امليالوم العنترة  عجدم  -

 الة  احدد صالورا  وو ي الةاون الداقرة  0222او رو النة 

وداعس  92املوافد   0401املداعي فد  أول عوضدان يدام  22-21و غوجعض   امليالوم العنترة  عجدم -

واملععاددددددد  بسددددددداؤة الععرددددددد ن والمسدددددددر   إلاداع   غالقسدددددددبة لاودددددددو ت ن وأيدددددددوان إلاداعة  0221الدددددددنة 

 امليلج ة والوالاا  والباداا  واملاالسا  العووورة ذا  الؤابع إلاداع  

  املوافددد  0490عاردددع ألاول يدددام  92املددداعي فددد   041 – 9111و غوجعضددد   امليالدددوم العنتردددة  عجدددم -

و املعضدددون  ن دددرم إلاداعة امليلج دددة فددد  وواعة الةددداون الداقردددة و ألاوجدددا    9111او ردددو الدددنة  92

 املعدل و املعوم 

  املوافدد  0490عارددع الثددامي يددام  94املدداعي فدد   911 – 9111و غوجعضدد   امليالددوم العنترددة  عجددم -

الة  احدد جوايدد  ن درم و دالح الةداون الداقردة و ألاوجدا  فد  الوالادة   9111اولرو  النة  91

 ويواها 

                        0492وحددددددددددددددددددددديم يدددددددددددددددددددددام  00املددددددددددددددددددددداعي فددددددددددددددددددددد   14-12و غوجعضددددددددددددددددددددد   امليالدددددددددددددددددددددوم العنتردددددددددددددددددددددة  عجدددددددددددددددددددددم  -

واملعضددون الجددا ون ألاالاسدد ي الخددان غدداملو ت ن املنعودد ن لألالددالك  9112انددااي الددنة  02املوافدد  

 املةت لة ف  املاالسا  وإلاداعا  العووورة  املعدل واملعوم  

 9102جا في  99املوامق ه  0441جمادى ألاول  03  مؤرخ    28قرار رقم 

 يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير إلاداري إلى مديري 

 .الشؤون الدينية وألاوقاف بالواليات 
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اندددااي  02املوافددد    0492وحددديم يدددام  00املددداعي فدد   12-12و غوجعضدد   امليالدددوم العنتردددة  عجدددم  -
 و املعضون الجا ون ألاالاس ي الخان غالعوال املهنر ن والازجي السراعا  والح اب  9112النة 

املوافدددددددددددد             0492ذو الح ددددددددددددة  91املدددددددددددداعي فدددددددددددد   400-12امليالددددددددددددوم العنترددددددددددددة  عجددددددددددددم  و غوجعضدددددددددددد   -
املعضددددون الجدددددا ون ألاالاسدددد ي الخددددان غددددداملو ت ن املنعودددد ن لألالددددالك الخاصدددددة  9112ديسددددو    94

 غاصداعة املكاتة غالةاون الداقرة وألاوجا  
 92املوافدد   0444لدد  يددام يوددادو ألاو  2املدداعي فدد   020-09و غوجعضدد   امليالددوم العنترددة  عجددم -

الددددددة  احدددددددد جازوددددددة املناصددددددب العارددددددا لاو ددددددالح الخاعيرددددددة لددددددوواعة الةدددددداون  9109ودددددداعس الددددددنة 
 الداقرة وألاوجا  و شيوط الالعحاق بهة  املناصب و لةا الج ادة الاالعداللرة املي بؤة بها 

ععرددددد ن واملعضدددددون  تدددددو ض الددددداؤة ال 9119يو اردددددة  92املددددداعي فددددد   904واوجعضددددد   الجدددددياع عجدددددم -
 والمسر   إلاداع  ملداي  الةاون الداقرة وألاوجا  غالوالاا  

 .واملععا  غالحيلة النجارة لاوو ت ن 9101واعس  91املاعي ف   091وانا  ي   املقةوع عجم -
 

 :رر ما يأتيــــــــــيق          
  

املاعي ف  أول  22-21ون امليالوم العنترة  عجم  9 ؤبرجا اوكام املادة  :املادة ألاولى
ُيفّوض ملديري الشؤون واملةشوع أيال    0221واعس النة  92املواف   0401عوضان يام 

الدينية وألاوقاف بالواليات سلطة التعيين والتسيير إلاداري للمستخدمين املوضوعين تحت 
 .سلطتهم

 

 حعتظ إلاداعة امليلج ة بساؤة الععر ن وتنها  املهام ف  املناصب العارا  :9املادة 
 (.توام وت ي   توام وععود)واملناصب العارا الو رترة ( عزيس وكعب   عزيس و لحة)الهركارة 

 

املاعي               904 اغ  يورع ألاوكام امل التة لهةا الجياع الالروا أوكام الجياع عجم  :1املادة 
واملعضون  تو ض الاؤة الععر ن والمسر   إلاداع  ملداي  الةاون  9119يو ارة  92ف  

واملععا   9101واعس  91املاعي ف   091الداقرة وألاوجا  غالوالاا  و أوكام املقةوع عجم 
 .غالحيلة النجارة لاوو ت ن

 .ا اقةي اةا الجياع ف  القةية اليالورة لوواعة الةاون الداقرة و ألاوج :4املادة 
       

                                  9102يا تي  99املواف      اد0441يوادو ألاول   02: ويع غال جازي ف                                               

 
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف
 محمد عيس ى                               
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 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،       
 

 0211او رو النة  9املواف   0421صتي يام  09املاعي ف   042-11غوجعض   امليالوم عجم   -

واعرة   صال ي  ة أو التيدا ة رورالعنبعض الجياعا  غديداد ومةي واملععا  غعحي ي 

 املو ت ن  املعدل واملعوم 

                 0442ذ  الجعدة يام  92املاعي ف   944-02و غوجعض   امليالوم اليزاس ي عجم -

 و املعضون تعر ن أيضا  الحكووة  املعدل  9102غةن النة  02املواف    

 92املواف    0412ذ  الجعدة يام  94املاعي ف   22-22و غوجعض   امليالوم العنترة  عجدم  -

 الة  احدد صالورا  وو ي الةاون الداقرة  0222او رو النة 

 94املواف   0492ذ  الح ة يام 91املاعي ف   400-12 و غوجعض   امليالوم العنترة  عجدم -

واملعضون الجا ون ألاالاس ي الخان غاملو ت ن املنعو ن لألالالك الخاصة  9112ديسو   النة 

 غاصداعة املكاتة غالةاون الداقرة وألاوجا  

 املواف  0440يام عوضان  41املاعي ف   912-01 و غوجعض   امليالوم العنترة  عجدم -

 ن رم املدعالة الوطنرة لعكو ن و حس ن وسعوو تطاعا  واملعضون  9101النة    البعو 2 

 إلاداعة غالةاون الداقرة وألاوجا  

املواف  0441يوادو الثا رة يام  04املاعي ف   011-02 و غوجعض   امليالوم العنترة  عجدم- 

واملعضون  جل وجي املدعالة الوطنرة لعكو ن و حس ن وسعوو تطاعا   9102أغي ل النة 4

 إلاداعة غالةاون الداقرة وألاوجا  

 9111النة وااو  04املواف   0490صتي يام  01املاعي ف  لجياع الوواع  املةت ك و غوجعض   ا-

  داث مةية عالورة لوواعة الةاون الداقرة وألاوجا تو ضونواملع

 

 9102ميفري  93املوامق ه  0441جمادى ال ا ية  99  مؤرخ    33قرار رقم 

 ضبط قائمة املوظفين الذين أنهوا بنجاح دورة التووين التحضيري أثنا  يتضمن 

 إمام أستاذ:مترة الترب  سلك ألائمة رتبة 
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 9101 يوان 01املواف   0440يام عيب  14املاعي ف   902عجم لجياع الوواع  و غوجعض   ا-

 لعحض    لةلل املن ب وود ه ووحعوو غياوجه الة  احدد لرترا   ن رم العكو ن ا

 الةاون الداقرة و ألاوجا   غة اتداعة املكالي ب املنعورة لألالالك الخاصة غاص  لبعض

 أستاذإمام  :رتبةالخاصة بسا  ألازوة العكو ن دوعة ل نة نهااة  وداوال غنا  ي   وحضي و  -
 

 :يقرر ما يأتي          
 0440عيب 14ون الجياع الوواع  املاعي ف   04املادة  ما ؤبرجا اوك: املادة ألاولى

واملةشوع أيال  اعضون ابط جازوة املو ت ن الةان أنهوا غنجاح دوعة  9101يوان  01املواف  

 .إمام أستاذ:العكو ن العحض    أثنا  فت ة الت غص الا  ألازوة ع بة

 يف  جازوة املو ت ن الةان أنهوا غنجاح دوعة العكو ن العحض    أثنا  فت ة  :9املادة

 .إمام أستاذ: الت غص ف  الا  ألازوة ع بة

 .لوواعة الةاون الداقرة و ألاوجا اقةي اةا الجياع ف  القةية اليالورة :1املادة

 ه0441يوادو الثا رة  99:غال جازي ويع       

 9102فرتي   92املواف            

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف       

 محمد عيس ى                   
 

 

 

 جازودددددددددددددددددة املدددددددددددددددددو ت ن الدددددددددددددددددةان أنهدددددددددددددددددوا غنجددددددددددددددددداح دوعة العكدددددددددددددددددو ن العحضددددددددددددددددد    أثندددددددددددددددددا  فتددددددددددددددددد ة التددددددددددددددددد غص 

 .ف  الا  ألازوة ع بة توام أالعاذ وويودة ي   وسعوو وداي ة العكو ن و حس ن املسعوو 
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 ةــــــــــــة الشعبيــــــــــــة الديمقراطيــــــــــــة الجزائريــــــــــالجمهوري
 افـــــــــــــــة وألاوقــــــــــــــــوزارة الشؤون الديني

   مديرية إدارة الوسائل

  املديرية الفرعية للمستخدمين

 إع ن عن توظيف
اون الّداقرة وألاوجا  ين فعد وساغجة  و ر   

ّ
 :املبينة أد ا الااعباعا  والةهادا  لتازدة إلاداعة امليلج ة ووداي ا  الةاون الداقرة وألاوجا  لاوالاا   ي   أالاستعان وواعة الة

آجال إيداق 

 امللفات

  مط 

 التوظيف
 املصالح شروط التوظيف
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إلاواوة  العجردة ووجاع ة : املت شحون الحازجون ي   شهادة املاييسع   ف  العاوم إلاالالورة ف  الع   ا  العالرة

 ألاداان  الكعاب والسنة  الديوة والثجافة إلاالالورة  آلاثاع والتنون إلاالالورة  الالة العيارة والدعاالا  الجي  رة  

ل  الةي عة والجا ون  أو شهادة وعت   غوعادلتها والحاف ون لاجي ن الكي م العاع خ ووضاعة إلاالالورة  التجه وألاصو 

 .شاوال

 9 أدرار

 مام أستاذ رئيس  إ

 0 الشلف

 0 تيزي وزو

 0 املدية

 0 وهران

ووجاع ة ألاداان   إلاواوة  العجردة: ف  العاوم إلاالالورة ف  الع   ا  العالرة املت شحون الحازجون ي   شهادة الايسامس

 الكعاب والسنة  الديوة والثجافة إلاالالورة  آلاثاع والتنون إلاالالورة  الالة العيارة والدعاالا  الجي  رة  العاع خ

 .ووضاعة إلاالالورة  التجه وألاصول  الةي عة والجا ون  أو شهادة وعت   غوعادلتها والحاف ون لاجي ن الكي م شاوال 

 4 الشلف

 مام أستاذإ
 4 أم البواق 

 0 سطيف

 9 سيدي بلعباس
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 شح لدو وداي ة تداعة الوالدازل  يرسل أو يودق
ّ
داون الّداقردة وألاوجدا   ( املداي دة التييردة لاوسدع دو ن)وا  الت

ّ
 هد   روجداد  4غدوواعة الة

 :ال جازي  والة  اجب أن احعو  ي   الوثاز  الّعالرة-وردعة 

 

 فدددددددددددددددددددددددددددد  العاددددددددددددددددددددددددددددوم إلاالددددددددددددددددددددددددددددالورة فدددددددددددددددددددددددددددد  الع   ددددددددددددددددددددددددددددا  املت شددددددددددددددددددددددددددددحا  الحددددددددددددددددددددددددددددازجا  ي دددددددددددددددددددددددددددد  شددددددددددددددددددددددددددددهادة الايسددددددددددددددددددددددددددددامس

 لعجردددددددة ووجاع ددددددة ألاداددددددان  الكعدددددداب والسددددددنة  الددددددديوة والثجافددددددة إلاالددددددالورة  آلاثدددددداع والتنددددددون إلاالددددددالورة د اإلاعشدددددداة العالردددددد 

 الجي  رددددددددة  العدددددددداع خ ووضدددددددداعة إلاالددددددددالورة  التجدددددددده وألاصددددددددول  الةددددددددي عة والجددددددددا ون  أو شددددددددهادة   الالددددددددة العيارددددددددة والدعاالددددددددا 

 .وعت   غوعادلتها والحاف ا  لاجي ن الكي م شاوال

 مرشدة دينية 0 الوادي
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العاوم الجا و رة وإلاداع ة  العاوم : املرادان والع   ا  آلا رةالحازجون ي   شهادة املايسع   أو شهادة وعادلة لها ف  

 الاجع اداة  املالرة  العاوم العجاع ة  ياوم المسر    العاوم السراالرة والعالجا  الدولرة  يام الايعواي

لعاوم   ياوم الايالم والا  ال  ا(   ص العول والعن رم)النتس    يام(وا يدا    ص يام الايعواي الت غو  ) 

 .شي عة وجا ون   إلاالالورة    ص

زية
رك

امل
ة  ر

دا
إلا

 

 متصرف رئيس   0

 العاوم الجا و رة: الحازجون ي   شهادة املاالت  أو شهادة وعادلة لها ف  املرادان والع   ا  آلا رة

وإلاداع ة  العاوم الاجع اداة  العاوم املالرة  العاوم العجاع ة  ياوم المسر    العاوم السراالرة والعالجا   

   (   ص العول والعن رم)  يام النتس (وا يدا    ص يام الايعواي الت غو  )الدولرة  يام الايعواي 

 .والا  ال  العاوم إلاالالورة    ص شي عة وجا ون  إلايالمياوم 

 متصرف محلل 0

الحازجون ي   شهادة الدعاالا  ال اوعرة العؤبرجرة ف  إلايالم آلال  املعح ل ياهها ي   أالاس البكالوع ا وبعد 

 .ثالث النوا  ون الععارم العال  أو شهادة وعادلة لها
0 

مساعد مهندس من 

   إلاع م  0املستوى 

 آلال 
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 طاب اؤي لاوةاعلة اعضون العنوان الكاول لاوت شح وعجم الها  ؛

    الوطنرة؛مسخة ون غؤاجة الععي 

 مسخة ون املاال أو الةهادة املؤاواة؛ 

 ةاالددددددددددددددعواعة وعاووددددددددددددددا   وددددددددددددددأل وددددددددددددددن طددددددددددددددددددددددددي  املت شددددددددددددددح  تسددددددددددددددحب وددددددددددددددن املدددددددددددددددددددددددددددوجع إلالكت ومددددددددددددددي لاوداي ددددددددددددددة العدددددددددددددددددددددداوة لاو رتددددددددددددددة العوووردددددددددددددد  

(publique.gov.dz-fonction-www.concours ) أو(www.dgfp.gov.dz )؛ 

 

 ؛(داقرة توام أالعاذ عزيس ي  توام أالعاذ  ويشدة)شهادة وتظ الجي ن الكي م شاوال ال  عجاوو  اع خ تصداعاا القعان غالقسبة لاي ب 

 آلال  اععّ ن  جدام إلايالمف   0وع ي  عزيس ي  وع ي  وحال  وسايد وهندس ون املسعوو :لاي ب العالرة غالقسبة: 

 لةو   جاط السنة الدعاالرة  ألاا  ة؛ 
  هادا  اة   كون  أن اقبغ ) الااع ان ف  لاوت شح املهنرة جدورةثبرن ألالع العول شهادا

ّ
 الضوان ارئة طي  ون ياهها واشي الة

 ؛(الخان الجؤاي ف  املكمسبة لألجدورة الايعواع  غالقسبة

 املن ب  وارد وع الةهادا   واو   لاةباب والايعواع  املنهي إلادواج يهاو   تطاع ملت شح ف ا طي  ون املادو العول ودة  ثبن شهادة 

  املةلول؛

  املت شح وعابعة  ثبن وثرجة أ  
 
 الاجعضا ؛ الع  ص يند ف  املؤاواة الةهادة وسعوو  ون أي    كو نا

  جبل تعررنهم االعكوال واتاتهم إلاداع ة غكافة الوثاز  ألاايو  الالروا
 
 :اععّ ن ي   املت شح ن املجبول ن نهازرا

 مسخة ون شهادة تثبا  الواعرة ا جا  الخدوة الوطنرة؛ 

  ؛(أشهي 14أجل ون )الاع ة املتعول  14شهادة السواغ  العدلرة عجم 

http://www.concours-fonction-publique.gov.dz/
http://www.dgfp.gov.dz/


 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

 

 
 

  ؛04عجم شهادة املرالد 

  ثبن جدعة املت شح ي   شلل الي بة املؤاواة؛( أويا  صدع ة+ طب يام )شهاد ان طبيعان  

  شوسيعان( 19)صوع ان. 

 

 .ال  ااة بع ن الايعباع املاتا  الناج ة ون الوثاز  املؤاواة أيال  أو  ا  الواعدة ااعج آلايال الجا و رة صاداي املاتا  :م حظة
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 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 يـــــة الديمقراطيــــة الشعبيــــةئــر الجمهوريـــــة الجزا

 وزارة الشـؤون الدينيـة وألاوقـاف

 
     

 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف ،
 9102وددداعس الدددنة  40املوافددددددد   0441عيدددب يدددام  94املددداعي فددد   000-02وجعضددد   امليالدددوم اليزاسددد ي عجدددم غ-

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة 

 0222او ردو  92املوافد   0412ذو الجعددة يدام  94املداعي فد   22 – 22و غوجعض   امليالوم العنترة  عجدم -

 الة  احدد صالورا  وو ي الةاون الداقرة 

 9101ي الدنة ألعدوا 2املوافد   0440شدوال يدام  91املاعي فد   944-01و غوجعض   امليالوم العنترة  عجم -

واملعضددددون الجددددا ون ألاالاسدددد ي النوددددوذي  لاوعااددددد الوطنرددددة لاعكددددو ن املع  ددددص لألالددددالك الخاصددددة غدددددداعة 

 ونه  1الةاون الداقرة و ألاوجا   الالروا املادة 

 . ال ادعة ين وواعة املالرة 9102واعس  4املاعاة ف   0922وانا  ي   املياالاة عجم -

 :يقرر ما يأتي       

ع ن السرد  :ولىاملادة ألا   غ تعه وياجبا والرا لدو والاة البو ية  يضوا مداي    صر الدين ي 

ف  وجاس  ويره املعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غدداعة الةاون الداقرة 

 .جاغاة لاعجداد( 4)البو ية  ملدة ثالث النوا    وألاوجا  غوالاة

اكا  شل ون السادة وداي العكو ن و حس ن املسعوو ووداي تداعة الوالازل ووداي  :9املادة 

املعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غدداعة الةاون الداقرة وألاوجا  غوالاة 

 .شل فروا ا  ه غمنترة اةا الجياع ،البو ية 
 

 .الةاون الداقرة وألاوجا اقةي اةا الجياع ف  القةية اليالورة لوواعة  :1املــادة 
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 يتضمن التعيين  9102 أمريل 90 املوامق 0441 شعبان 03 مؤرخ    044 قـــرار رقم

   مجلس التوجيه باملعهد الوطل  للتووين املتخص  لسس ك الخاصة 

 .الشؤون الدينية وألاوقاف لوالية البويـــرةبإدارة 
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ،إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف     

 9102واعس النة  40املواف   0441عيب يام  94املاعي ف   000-02وجعض   امليالوم اليزاس ي عجم غ-

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة  

 0222او رو  92املواف   0412ذو الجعدة يام  94املاعي ف   22 – 22و غوجعض   امليالوم العنترة  عجم -

 الة  احدد صالورا  وو ي الةاون الداقرة 

 9101ألعواي النة  2املواف  0440شوال يام  91املاعي ف   944-01و غوجعض   امليالوم العنترة  عجم -

واملعضون الجا ون ألاالاس ي النووذي  لاوعااد الوطنرة لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غدداعة 

 ونه  1الةاون الداقرة و ألاوجا   الالروا املادة 

ال ادعة ين  املعهد الوطني لاعكو ن املع  ص  9102واعس  94املاعاة ف   22وانا  ي   املياالاة عجم -

 . لألالالك الخاصة غدداعة الةاون الداقرة وألاوجا   الرد  اوحود غن يودة  غوالاة غارددجان

 :يقرر ما يأتي       

ع ن السرد  :املادة ألاولى الداقرة وألاوجا  لوالاة  غ تعه ودايا لاةاونلخضر قـداري ي 

غا زان  عزيسا  ف  وجاس  ويره املعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غدداعة 

النوا   ( 4)  ملدة ثالث غوالاة غا زان -الرد  اوحود غن يودة  -الةاون الداقرة وألاوجا  

 .جاغاة لاعجداد

عوو ووداي تداعة الوالازل ووداي اكا  شل ون السادة وداي العكو ن و حس ن املس :9املادة 

 املعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غدداعة الةاون الداقرة وألاوجا 

 .شل فروا ا  ه غمنترة اةا الجياع ،غوالاة غا زان  -الرد  اوحود غن يودة   - 

 .اقةي اةا الجياع ف  القةية اليالورة لوواعة الةاون الداقرة وألاوجا  :1املــادة 
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 يتضمن التعيين  9102 أمريل 90 املوامق0441 شعبان 03 مؤرخ    043قـــرار رقم

   مجلس التوجيه باملعهد الوطل  للتووين املتخص  لسس ك الخاصة 

 بوالية غليزان -سيدي امحمد بن عودة  –بإدارة الشؤون الدينية وألاوقاف 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 

 

 

 
      

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف ،    
 9102وددداعس الدددنة  40املوافددددددد   0441عيدددب يدددام  94املددداعي فددد   000-02وجعضددد   امليالدددوم اليزاسددد ي عجدددم غ-

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة  

 0222او ردو  92املوافد   0412ذو الجعددة يدام  94فد   املداعي 22 – 22و غوجعض   امليالوم العنترة  عجدم -

 الة  احدد صالورا  وو ي الةاون الداقرة 

 9101ألعدواي الدنة  2املوافد   0440شدوال يدام  91املاعي فد   944-01و غوجعض   امليالوم العنترة  عجم -

صددددة غدددددداعة واملعضددددون الجددددا ون ألاالاسدددد ي النوددددوذي  لاوعااددددد الوطنرددددة لاعكددددو ن املع  ددددص لألالددددالك الخا

 ونه  1الةاون الداقرة و ألاوجا   الالروا املادة 

 .املالرة ين وواعةال ادعة  9102واعس  4املاعاة ف   0921وانا  ي   املياالاة عجم -

 :يقرر ما يأتي       

ع ن السردة  :املادة ألاولى
 
غ تتها وياجبا والرا لدو غاداة االل غوالاة  بن تركية بدرةت

غا زان  يضوا ف  وجاس  ويره املعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غدداعة 

( 4)  ملدة ثالث النوا  غوالاة غا زان -الرد  اوحود غن يودة  -الةاون الداقرة وألاوجا  

 .جاغاة لاعجداد

اكا  شل ون السادة وداي العكو ن و حس ن املسعوو ووداي تداعة الوالازل ووداي  :9املادة 

 املعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غدداعة الةاون الداقرة وألاوجا  

 .شل فروا ا  ه غمنترة اةا الجياع ،غوالاة غا زان  -الرد  اوحود غن يودة  –
 

 .القةية اليالورة لوواعة الةاون الداقرة وألاوجا اقةي اةا الجياع ف   :1املــادة 
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 9102 أمريل 90 املوامق 0441 شعبان 03 مؤرخ    043 قـــرار رقم

يتضمن التعيين    مجلس التوجيه باملعهد الوطل  للتووين املتخص  

 -سيدي امحمد بن عودة  –الخاصة بإدارة الشؤون الدينية وألاوقاف لسس ك 

  بوالية غليزان
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 

 

 

 
        

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف ،    
 9102واعس النة  40املوافددد   0441عيب يام  94املاعي ف   000-02وجعض   امليالوم اليزاس ي عجم غ-

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة  

 0222او رو  92املواف   0412ذو الجعدة يام  94املاعي ف   22 – 22و غوجعض   امليالوم العنترة  عجم -

 الة  احدد صالورا  وو ي الةاون الداقرة 

 9101ألعواي النة  2املواف   0440شوال يام  91املاعي ف   944-01و غوجعض   امليالوم العنترة  عجم -

واملعضون الجا ون ألاالاس ي النووذي  لاوعااد الوطنرة لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غدداعة 

 ونه  1الةاون الداقرة و ألاوجا   الالروا املادة 

ال ادعة ين  وواعة العضاون الوطني وألاالية  9102أفي ل  9املاعاة ف   422وانا  ي   املياالاة عجم -

 .ضااا امليأةوج

 :يقرر ما يأتي       

ع ن السرد   :املادة ألاولى غ تعه ودايا لاقةاط الايعواع  والعضاون لوالاة  ابراهيم زغماري 

بسكية  يضوا ف  وجاس  ويره املعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غدداعة 

جاغاة ( 4)ثالث النوا    ملدة - الرد  يجبة غوالاة بسكية-الةاون الداقرة وألاوجا  

 .لاعجداد

اكا  شل ون السادة وداي العكو ن و حس ن املسعوو ووداي تداعة الوالازل ووداي  :9املادة 

 املعهد الوطني لاعكو ن املع  ص لألالالك الخاصة غدداعة الةاون الداقرة وألاوجا  

 .شل فروا ا  ه غمنترة اةا الجياع ،غوالاة بسكية  -الرد  يجبة  –
 

 .اقةي اةا الجياع ف  القةية اليالورة لوواعة الةاون الداقرة وألاوجا  :1املــادة 
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 9102 أمريل 90 املوامق 0441 شعبان 03 مؤرخ    043 قـــرار رقم

يتضمن التعيين    مجلس التوجيه باملعهد الوطل  للتووين املتخص  لسس ك 

 بوالية بسورة  -سيدي عقبة  –الخاصة بإدارة الشؤون الدينية وألاوقاف 

  
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 

 

 
   

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف ،    
 9102وددداعس الدددنة  40املوافدددددد   0441عيدددب يدددام  94املددداعي فددد   000-02غددددوجعض   امليالدددوم اليزاسددد ي عجدددم -

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة  

 0222او ردو  92املوافد   0412ذو الجعددة يدام  94املداعي فد   22 – 22و غوجعض   امليالوم العنترة  عجدم -

 الة  احدد صالورا  وو ي الةاون الداقرة 

 9101ألعدواي الدنة  2املوافد   0440شدوال يدام  91املاعي فد   944-01و غوجعض   امليالوم العنترة  عجم -

لاوعااددددد الوطنرددددة لاعكددددو ن املع  ددددص لألالددددالك الخاصددددة غدددددداعة  واملعضددددون الجددددا ون ألاالاسدددد ي النوددددوذي 

 ونه  1الةاون الداقرة و ألاوجا   الالروا املادة 

ال ددددادعة يددددن املداي ددددة العاوددددة لاو رتددددة   2019يددددوان  00املاعاددددة فدددد   6074وانددددا  ي دددد  املياالدددداة عجددددم -

 .العووورة وإلاصالح إلاداع  
 

 :يقرر ما يأتي          

عدد ن السدددرد : املـــادة ألاولـــى غ دددتعه عزددديس وتمةدددرة الو رتدددة العوووردددة  عـــيمن زواوي ي 

لوالاددة تاا ددز   يضددوا فدد  وجاددس  ويردده املعهددد الددوطني لاعكددو ن املع  ددص لألالددالك 

جاغادة ( 1)الخاصة غدداعة الةاون الداقرة وألاوجا  لوالاة تاا ز   ملدة ثالث الدنوا  

 .لاعجداد

العكو ن و حس ن املسدعوو وودداي تداعة الوالدازل اكا  شل ون السادة وداي : 9املادة 

ووددداي املعهددد الددوطني لاعكددو ن املع  ددص لألالددالك الخاصددة غدددداعة الةدداون الداقرددة 

 .وألاوجا  لوالاة تاا ز    شل فروا ا  ه غمنترة اةا الجياع

 .اقةي اةا الجياع ف  القةية اليالورة لوواعة الةاون الداقرة وألاوجا  :1املادة 
 

 الشؤون الدينية وألاوقافوزير 

 يوسف باملهدي     
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 9102جوان 03املــوامق  ه0441شوال  01مـــؤرخ    933قـــرار رقم

لسس ك يتضمن التعيين    مجلس التوجيه باملعهد الوطل  للتووين املتخص  

 الخاصة بإدارة الشؤون الدينية وألاوقاف لوالية إيليزي 

  

  
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 

 

 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف ،          
 9102وددداعس الدددنة  40املوافدددددد   0441عيدددب يدددام  94املددداعي فددد   000-02غددددوجعض   امليالدددوم اليزاسددد ي عجدددم -

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة  

 0222او ردو  92املوافد   0412ذو الجعددة يدام  94فد   املداعي 22 – 22و غوجعض   امليالوم العنترة  عجدم -

 الة  احدد صالورا  وو ي الةاون الداقرة 

 9101ألعدواي الدنة  2املواف   0440شوال يام  91املاعي ف   944 -01و غوجعض   امليالوم العنترة  عجم -

اصددددة غدددددداعة واملعضددددون الجددددا ون ألاالاسدددد ي النوددددوذي  لاوعااددددد الوطنرددددة لاعكددددو ن املع  ددددص لألالددددالك الخ

 ونه  1الةاون الداقرة و ألاوجا   الالروا املادة 

ال ددادعة يددن وواعة العضدداون الددوطني وألاالددية   2019يددوان  01املاعاددة فدد   122وانددا  ي دد  املياالدداة عجددم -

 .وجضااا امليأة
 

 

 :يقرر ما يأتي          

عددددد ن السددددرد : املــــادة ألاولـــــى املعهدددددد الدددددوطني   يضددددوا فددددد  وجادددددس  ويردددده خـــــــزار حميـــــدي 

لاعكددددددو ن املع  ددددددص لألالددددددالك الخاصددددددة غدددددددداعة الةدددددداون الداقرددددددة وألاوجددددددا  لوالاددددددة 

 .جاغاة لاعجداد( 1)تاا ز   ملدة ثالث النوا  

اكا  شل ون السادة وداي العكو ن و حس ن املسدعوو وودداي تداعة الوالدازل : 9املادة 

اعة الةدداون الداقرددة ووددداي املعهددد الددوطني لاعكددو ن املع  ددص لألالددالك الخاصددة غدددد

 .وألاوجا  لوالاة تاا ز    شل فروا ا  ه غمنترة اةا الجياع

 .اقةي اةا الجياع ف  القةية اليالورة لوواعة الةاون الداقرة وألاوجا  :1املادة 
 

 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف

 يوسف باملهدي                                                                                                   
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 9102جوان 03املــوامق  ه0441شوال  01 مـــؤرخ    931 قـــرار رقم

يتضمن التعيين    مجلس التوجيه باملعهد الوطل  للتووين املتخص  

  وألاوقاف لوالية إيليزي  لسس ك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية

  
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 

 

 
 

    

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف ،    

 9102وددداعس الدددنة  40املوافدددددد   0441عيدددب يدددام  94املددداعي فددد   000-02غددددوجعض   امليالدددوم اليزاسددد ي عجدددم -

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة  

 0222او ردو  92املوافد   0412ذو الجعددة يدام  94فد   املداعي 22 – 22و غوجعض   امليالدوم العنتردة  عجدم -

 الة  احدد صالورا  وو ي الةاون الداقرة 

 9101ألعدواي الدنة  2املوافد   0440شوال يدام  91املاعي ف   944 -01و غوجعض   امليالوم العنترة  عجم -

اصددددة غدددددداعة واملعضددددون الجددددا ون ألاالاسدددد ي النوددددوذي  لاوعااددددد الوطنرددددة لاعكددددو ن املع  ددددص لألالددددالك الخ

 ونه  1الةاون الداقرة و ألاوجا   الالروا املادة 

 .ال ادعة ين وواعة الت غرة الوطنرة  2019يوان  00املاعاة ف   595وانا  ي   املياالاة عجم -
 

 :يقرر ما يأتي          

ع ن السرد : املادة ألاولى غ دتعه وددايا لات غردة لوالادة تاا دز   يضدوا           بـوراس علقمـةي 

فدددددد  وجاددددددس  ويردددددده املعهددددددد الددددددوطني لاعكددددددو ن املع  ددددددص لألالددددددالك الخاصددددددة غدددددددداعة 

 .جاغاة لاعجداد( 1)الةاون الداقرة وألاوجا  لوالاة تاا ز   ملدة ثالث النوا  

ة الوالدازل اكا  شل ون السادة وداي العكو ن و حس ن املسدعوو وودداي تداع : 9املادة 

ووددداي املعهددد الددوطني لاعكددو ن املع  ددص لألالددالك الخاصددة غدددداعة الةدداون الداقرددة 

 .وألاوجا  لوالاة تاا ز    شل فروا ا  ه غمنترة اةا الجياع

 .اقةي اةا الجياع ف  القةية اليالورة لوواعة الةاون الداقرة وألاوجا  :1املادة 
 

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف

 يوسف باملهدي                                                                                                
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 9102جوان03املــوامق  ه0441شوال  01مـــؤرخ    932 قـــرار رقم

يتضمن التعيين    مجلس التوجيه باملعهد الوطل  للتووين املتخص  

 وألاوقاف لوالية إيليزي لسس ك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية 
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 

 

 
 

     

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف ،    
 9102وددداعس الدددنة  40املوافدددددد   0441عيدددب يدددام  94املددداعي فددد   000-02غددددوجعض   امليالدددوم اليزاسددد ي عجدددم -

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة  

 0222او ردو  92املوافد   0412ذو الجعددة يدام  94املداعي فد   22 – 22و غوجعض   امليالدوم العنتردة  عجدم -

 الة  احدد صالورا  وو ي الةاون الداقرة 

 9101ألعدواي الدنة  2املوافد   0440شوال يدام  91املاعي ف   944 -01و غوجعض   امليالوم العنترة  عجم -

  لاوعااددددد الوطنرددددة لاعكددددو ن املع  ددددص لألالددددالك الخاصددددة غدددددداعة واملعضددددون الجددددا ون ألاالاسدددد ي النوددددوذي

 ونه  1الةاون الداقرة و ألاوجا   الالروا املادة 

صددحة والسددكان وتصددالح ال ددادعة يددن وواعة ال  2019يددوان  01املاعاددة فدد   421وانددا  ي دد  املياالدداة عجددم -

 .املسمةترا 
 

 :يقرر ما يأتي          

ع ن السرد : املادة ألاولى لوالادة تاا دز    صدحة والسدكانغ دتعه وددايا لا ز اتي أحمـدي 

يضوا ف  وجاس  ويره املعهد الدوطني لاعكدو ن املع  دص لألالدالك الخاصدة غددداعة 

 .جاغاة لاعجداد( 1)الةاون الداقرة وألاوجا  لوالاة تاا ز   ملدة ثالث النوا  

و حس ن املسدعوو وودداي تداعة الوالدازل اكا  شل ون السادة وداي العكو ن : 9املادة 

ووددداي املعهددد الددوطني لاعكددو ن املع  ددص لألالددالك الخاصددة غدددداعة الةدداون الداقرددة 

 .وألاوجا  لوالاة تاا ز    شل فروا ا  ه غمنترة اةا الجياع

 .اقةي اةا الجياع ف  القةية اليالورة لوواعة الةاون الداقرة وألاوجا  :1املادة 
 

 الدينية وألاوقافوزير الشؤون 

 يوسف باملهدي                                                                            

 9102جوان  93 املــوامق  ه0441شوال  91مـــؤرخ    934 قـــرار رقم

الوطل  للتووين املتخص  يتضمن التعيين    مجلس التوجيه باملعهد 

 لسس ك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية وألاوقاف لوالية إيليزي 
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
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  الفصل الثالث     

 القرارات و المقررات الفردية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 إن وزير الشؤون الدينية وألاوقاف،      

ودددداعس  40املوافدددد   0441عيددددب يددددام  94املدددداعي فدددد   000-02غوجعضدددد   امليالددددوم اليزاسدددد ي عجددددم -

 واملعضون تعر ن أيضا  الحكووة  9102النة 

 92املوافدددد   0412ذ  الجعددددة يدددام  94املددداعي فدددد   22-22واوجعضددد   امليالدددوم العنترددددة  عجدددم -

 الة  احدد صالورا وو ي الةاون الداقرة  0222او رو النة 

 92املواف   0490عارع ألاول يام  92املاعي ف   041-9111واوجعض   امليالوم العنترة  عجم -

يلج دددددددة فددددددد  وواعة الةددددددداو  الداقردددددددة والوجدددددددا   واملعضدددددددون  ن دددددددرم إلاداعة امل 9111او ردددددددو الدددددددنة 

 املعدل واملعوم 

انددااي  4املوافدد   0442عارددع الثددامي يددام  2املدداعي فدد   12-02عجددم  واوجعضدد   امليالددوم العنترددة -

الددة  احدددد شدديوط ولرترددا  التدد ارص املسددب  لقةددي املصددح  الةددي   وطبعدده  9102الددنة 

 وتسو جه ي   يورع الديازم 

الدة   9102واعس  91املواف   0442يوادو الثا رة  92املاعي ف   022م واوجعض   الجياع عج-

 احدد تةكراة ل نة  دجر  وويايعة مسخ املصح  الةي   املعدل 

يو ارددددة الددددنة  04املوافدددد   0442ذ  الجعدددددة يددددام  10املدددداعي فدددد   919واوجعضدددد   املجدددديع عجددددم -

 مسخ املصح  الةي   الة  احدد الجازوة إلاالورة ايضا  ل نة  دجر  وويايعة  9102

 042 حن عجم  9102أفي ل 99وانا  ي   وياالاة وداي العوي  الداني والععارم الجي مي املاعي ف  -

 .9102وا   02املاعاة ف   490وانا  ي   املياالاة عجم -
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  9102 جويلية 10املوامق  ه0441رمضان  03مؤرخ     941مقرر رقم 

 يتضمن التعيين    لجنة تدقيق ومراجعة نسخ املصحف الشريف
 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
 

 
 

 

 :رر ما يأتيــــــــيق        
 

 0442ذ  الجعددة يددام  10املداعي فدد   919وددن املجديع عجددم  9طبجدا اوكددام املدادة : ألاولــىاملـادة 

  غاودددث  غ دددتعه بوشـــيبة بخـــدةواملدددةشوع أيال  يعددد ن السدددرد  9102يو اردددة الدددنة  04املوافددد  

فدددد  ل نددددة  دددددجر  وويايعددددة مسددددخ املصددددح   اســــماعيل بــــن عمــــاريضددددوا اب دددد ا يددددو  السددددرد 

 .الةي  

 .جيع ف  القةية اليالورة لوواعة الةاون الداقرة وألاوجا اقةي اةا امل: 9املادة 

 0441عوضان  01 :ويع غال جازي ف                           

 9102وا   90املواف                                                 

     

 وزير الشؤون الدينية وألاوقاف

 يوسف باملهدي              

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
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 امل حظات العدد إلاجمال  طبيعة الن 

  مرسوم (09)  مراسيم رئاسية

  مرسوم (03)  مراسيم تنفيذية

  قرار وزاري مشترك(10) قرارت وزارية

  قرار ( 95)  متح املساجدقرارات 

 يميز العدد ( 10 )تتضمن قرار قرار( 09) قرارات مختلفة

  10 إع ن عن التوظيف
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 تم نشرها    النشرة الرسميةالت  التنظيمية  لنصوصإلاجمال  لعدد ال

 9102سنة ال  ثي ألاول من خ ل 

 


