
                                                   وزارة األوقاف                         
  أوقاف بالبحر األحمرمدیریة                

  والسكان والمتابعةوالتخطیط  ماتمركز المعلو       
  

 الفتـرةالمديريـه فـى   بـه  تقوم وكذلك ما  ٥٢٠١عن عام   التى قامت بھا المديريه  تقرير باالنجازات
    المقبله  

      
ظه وذلـك افـفى جمیع مدن المحـور دينھم ودنیاھم ــــتعريف الناس بأمل هاألحمر جاھدتسعى مديرية اوقاف البحر  ــ:اوأل 

اء وس المختلفة باألنشطةوفودين  كذلك القیام ـــوالخطباء والعلماء الم األئمةالمساجد والزوايا وتعین  وإنشاءعن طريق ضم 

  . بالمحافظة الشامله التنمیةفى تحقیق  هثقافیه كذلك المشارك اجتماعیه او او طبیةكانت دينیه او 

  
 بالمكافـأةخطیـب  ١١٨وحـوالى    قیم شعائرــم  ٤٣ؤذن  و ـم ١٤٥عامل و  ٤٨٠ و امام  ١٤٠الى  بھا حو فالمديرية ـ:ثانیا 

تقام  مسجد اھلى ال ٧٩ و الصالة فیهتقام   مسجد اھلى ١٤٦ و  حكومیه  زاوية ٢٤حكومى وعدد جد مس ١٤٠ كما تضم 

  . الصالةفیه 

  
  

عضـو كـذلك   ٢٠والى  ـتضم ھذه المقـارى حـ سلیمةه  قراء القرآنقارى لقراءة ـــــــم  ١٠تضم حوالى   المديريه  ــ : ثالثا

وم بھا ــالتى تق السنويةالى عمل المسابقات  باإلضافة الجمعه صالةاثناء   وتجويده القرآنوره  لقراءة ــــــــقراء س  ٥ عدد 

  .  والعینیةز الماديه  الجوائ وزيعـالكريم وتشجعھم على حفظه بت القرآنلألفراد كبار السن وصغار السن فى حفظ  الوزارة

  

 الفتـرةخـالل  مسـجد ٢٢ حیـث تـم فـرش حـوالى  الفـاخر تبالموكیـالمسـاجد  جمیـع كما تقوم المديريه بفرش -: رابعا

 ٨٣٢٥ت الفاخر  تقدر بحوالى  بكمیه من الموكی وسفاجا والقصیر ومرسى علم والشالتین والغردقةغارب  مدينة  المذكورة

 ٣٢٠٠تقريبـا  لعـدد  الف جنیـه ٣٩٧  المالى  للعام اإلعاناتلمین  حیث بلغت جملة ــــمن المس مساعدة الفقراءايضا  متر

حیث بلغت ة القرض الحسن طريق مؤسس بضمان دھـــــــب عنواطنین قروض حسنه للم بإعطاءلمديريه كما تقوم ا حاله

  .تقريبا  الف جنیھا ٦٠ والىـعام حـجملة القروض لھذا ال

  

   -: الھندسةجال فى م   ــ : خامسا

جنیھا   ١٥٠٣٤٥٣٢٫٠٠بتكلفه قدرھا   ) جديد  انشاء( مساجد  ٨لحوالى   ١٤/١٥  االستثماريةتقوم المديرية بتنفیذ الخطه 

 . تقريبا     % ٨٢٫٧٦بلغت نسبة التنفیذ حوالى   حیث  ١٤/١٥اعتبارا من السنه المالیه  وجارى العمل بھذه المشروعات 

  .  المذكورةمساجد من الخطه  ٣  وقد تم استالم

   ١/١/٢٠١٥ج وبتاريخ  ١١٢٢٩٢٧٫٠٠  مرسى علم القديم بتكلفه قدرھامسجد )  ١ (

   ٢٠١٥/  ١١/  ١ج  بتاريخ    ٢٥٠٦٥٦٢٫٠٠ مسجد االخالص بشالتین  بتكلفه قدرھا)  ٢  (

    . ٢٠١٥/  ١/١٢بتاريخ   ج  ١٢٤٩٢٧٤٫٠٠بتكلفه قدرھا  مسجد الوادى بغارب)  ٣  (

  

  

  



  : ةمیالسإلا الدعوة نشر فى مجال -: سادسا
  : والتى تشمل   الوزارةالدينیه الوارده من  التوعیةج ــــــيتم تنفیذ جمیع برام

  تنظیم األسره ) ١

 األھلیـةاجد ـون والشركات ومراكـز الشـباب والمسـبالمدارس والجامعات  وفرق األمن والسجوندوات ودروس  محاضرات)٢

  . الرعاية ودور

  .شھر رمضان   خاللالدينیه  التوعیة )٣ 

  .ن الكريم آــــــــرمسابقات الق) ٤

  . الحرة القراءةقات ابـمس)٥
   واألجتماعیه والثقافیة والدينیةالقومیه  تفاالتواالح تااسبـفى كل المن المشاركه مع الجھات األخرى)٦

  :  األھلیةد فى مجال تعمیر المساج ــ :  سابعا

رف ـللصـ زمـةالال اإلجـراءاتبعـد اتخـاذ  الـوزارةمـن  األھلیـةانات  مـن صـندوق عمـارة المسـاجد ـتقوم المديريه بصـرف اعـ

كذلك تقوم المديريه بترتیب وتنظیم اعمـال  . لإلعانةوذلك فى حالة وجود مساجد فى حاجه   اجدـــذه المسھ الستكمال

  .الجھود الذاتیه التى تقوم بھا االھالى لصیانة وتعمیر المساجد حصوصا الحكومیه 

  :فى مجال األنشطه   ـ : ثامنا

ه المـأتم واألفـراح وكلھـا بـدون رسـوم  كمـا ـــــــــاعدة  الفقـراء ألقامــــــــــــــــلمس دور مناسـبات ٤تضم المديريه عـدد  

 بقراتھاا ــــــــبالكتب القیمه يقوم روادھ ملیئة  ه  فى جمیع مدن المحافظهــــمكتب ٨ م دور حضانة القطرى وكذلكــــــــــتض

  . واستعارتھا 

  :  فى مجال مواجھة الكوارث واألزمات  -:  تاسعا

 وان المديريهــــــوالكوارث الطبیعیه حیث تقوم سنويا بتشكیل لجنه عامه بدي تمواجھة األزمالھــــا دور كبیر فى المديريه  

كذلك المشاركه فى  لمــــــــــــواجھة الكوارث واألزمات الطبیعیه للمديريةالتابعه  اإلداراتوكذلك لجنه فرعیه على مستوى 

  . للمحافظةالمناسبات المحلیه 

  ١٦/١٧تقوم المديريه مستقبال وخالل العام المالى  ١٦/ ١٥الجارى العمل بھا للعام  بالخطةباالضافه الى العمل ـ  : عاشرا

  ــ : تیه  آلللعمل بھذه المشروعات ا زمةالالاالجراءات  باتخاذ

  انشاء مسجد خاتم المرسلین الجامع  بمرسى علم )  ١ 

  بالغردقةر انشاء مقر لمديرية اوقاف البحر االحم)  ٢  

   بالغردقة  الدعاةانشاء معھد اعداد )  ٣ 

  بناء مقر ادارة اوقاف سفاجا وإعادةھدم )  ٤ 

  بناء مسجد الرحمه بغارب وإعادةھدم )  ٥  

  بالغردقةبناء مسجد القدس  وإعادةھدم )  ٦  

  بناء مسجد الفتح براس غارب وإعادةھدم )  ٧  

  بالغردقةبناء مسجد االحیاء  وإعادةھدم )  ٨  

   بالغردقةبناء مسجد ابوبكر الصديق  وإعادةھدم )   ٩  


