شكر وتقدير:
ٌتقدم مجلس إدارة المكتب التعاونً للدعوة واإلرشاد بالدمام بالشكر والتقدٌر لكل
من أسهم ودعم هذا المشروع المبارك ،وعلى رأسهم صاحب السمو الملكً األمٌر
سعود بن ناٌف بن عبد العزٌز أمٌر المنطقة الشرقٌة ،وسمو نائبه األمٌر جلوي بن
عبد العزٌز بن مساعد ،ولكافة الداعمٌن والباذلٌن والعاملٌن والمتعاونٌن ،ونسأل هللا
أن ٌكتب للجمٌع األجر والثواب ،وأن ٌعٌد رمضان على الجمٌع وهم فً خٌر
وصحة وسالمة ،وعلى بالدنا وهً فً أمن وأمان وعز واطمئنان.

تقرير مخيم إفطار الصائمين الخامس
عشر 3414هـ
 -1نبذة عن المخيم
يعترب مشروع خميم اإلفطار الدعوي من أىم ادلشاريع
البارزة للمكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات
بالدمام وىذا العام 1434ىـ ىو العام اخلامس عشر للمشروع
و يقام على أرض تصل مساحتها إىل  6000مرت مربع يف
شارع ادللك خالد بالقرب من جامع الريان شرق إدارة جوازات
الدمام ،ويتكون ادليخيم من مثان خيام لكل جالية خيمة خاصة
هبا وكذلك خيمة لإلدارة باإلضافة دلستودعني وثالجة تربيد
ويوجد خدمات جانبية مكونة من موقعني للغسيل تستوعب
أكثر من  300شيخص يف نفس الوقت.
أهداف المشروع:

يهدف المشروع إلى اغتنام أوقات شهر رمضان
الكريم بما يلي:

 .1الدعوة إىل اهلل تعاىل.

 .2توجيو إخواننا الوافدين للعقيدة الصحيحة
والتحذير من البدع اليت لدى الكثري منهم.
 .3دعوة غري ادلسلمني بالسلوك العملي والقدوة
احلسنة.
 .4تنمية روح األخوة والتكافل بني ادلسلمني.
 .5تطبيق التوجيو النبوي يف تفطري الصائمني يف
شهر رمضان ادلبارك.
 .6دعوة غري ادلسلمني ممن يتم دعوهتم لزيارة
ادليخيم.
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 -2المسلمون الجدد
بلغ عدد ادلسلمني اجلدد خالل شهر رمضان ادلبارك ( 133
) مسلماً جديداً  -وهلل احلمد  -منهم ) 52 ( :شيخصاً يف
خميم اإلفطار.
الجدول البياني للمهتدين الجدد

رحلة العمرة
مت إرسال (  ) 49شيخصاً من ادلسلمني اجلدد للعمرة.ومت
تقليص رحالت العمرة ىذا العام 1434ىـ نظراً للمشاريع
القائمة يف ادلسجد احلرام.
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 -1عدد المفطرين
بلغ جمموع ادلفطرين يف ادليخيم خالل ىذه الفرتة من الشهر
ادلبارك ( )110.870صائ ٍم ،أي مبعدل( )3823صائ ٍم تقريباً يف
اليوم الواحد وقد بلغ متوسط احلضور أيام اجلمع

(  ) 4970صائم .

كما بلغ عدد الوجبات اخلارجية لألسر اجملاورة للميخيم ()6000
وجبة ،أي مايعادل ( )200وجبة يومياً.
الرسم البياني للحضور في المخيم عند اإلفطار

النسبة المئوية للحضور في كل قسم
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 -4مشروع إرواء ( الجوال )
يعتبر مشروع حملة إرواء أحد المشاريع التي تقوم بها
اللجان التطوعية الشبابية للمكتب  .الفكرة كمقترح من
مواقع التواصل االجتماعي وتم تنفيذها بالكامل بجهود
شبابية تطوعية ..وأتمت حتى اآلن نسختها الثالثة في عامها
الثالث على التوالي .وتقوم حملة ارواء للتفطير الجوال
بتوزيع وجبات اإلفطار على السيارات في سبع إشارات في
مدينة الدمام قبل أذان المغرب بـ  6دقائق وتنتهي بعد

األذان بدقيقتين  ,تحتوي وجبة اإلفطار على ماء وتمر
وكيك ومطوية دعوية أو سي دي تالوة .يبلغ قيمة الوجبة
( 1لاير),وبلغ عدد المتطوعين  70متطوعاً من الشباب,
وتقدر عدد الوجبات التي سيتم توزيعها حتى نهاية شهر
رمضان المبارك  48الف وجبة ,أي بمعدل  2400وجبة
يومياً ,بتكلفة  48ألف لاير وتم توزيع  36.400وجبة

أىداف محلة إرواء التطوعية -:
 تستهدف احلد من هتور سائقي السيارات قبل االفطار.
 تعزيز روح التعاون والتكاتف يف اجملتمع وتنمية روح
العمل التطوعي لدى الشباب وكسب األجر.
 زرع قيم األخوة والرمحة واالحسان يف اجملتمع.
 رسم صورة حسنة عن االسالم وادلسلمني.
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 -5الدروس (قبل اإلفطار)
بلغ جمموع الدروس يف ادليخيم خالل شهر رمضان ادلبارك (
 ) 210درساً ،وكان جمموع احلضور يف الدروس () 84.435
صائماً أي مبعدل ( )2912صائماً تقريباً يف اليوم الواحد ،
وتلقى دروس يومية بسبع لغات ىي البنغالية واألردية وادلليبارية
والتاميلية واإلندونيسية والفليبينية وذلك مبعدل درس واحد يف
اليوم لكل لغة ،ويلقى يومياً درس مفتوح باللغة العربية يشارك فيو
جمموعة من طلبة العلم.
وتـهدف الدروس إىل التوجيو والتوعية وتصحيح العقيدة من
أيام لدعوة غري
البدع ادلنتشرة والسلوكيات اخلاطئة .وخصصت ٌ
ادلسلمني بعد صالة الرتاويح يف برامج مفتوحة بلغ عددها 11

برنامج استفاد منها أكثر من (  ) 14500شخصاً.
الرسم البياني للحضور في الدروس
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 -6المسابقات العلمية
بلغ عدد ادلسابقات يف ادليخيم خالل شهر رمضان
الكرمي ( )203مسابقة وكان جمموع احلضور يف برنامج
ادلسابقات أكثر من ( )66055صائماً أي مبعدل
( )2278صائماً تقريباً يف اليوم الواحد.
وكانت أسئلة ادلسابقات يف الدروس اليت ألقيت يف
ادليخيم ويف ما مت توزيعو من الكتب وادلطويات .وبلغ
عدد اجلوائز ( )1040جائزة.
الرسم البياني للحضور في المسابقات العلمية
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 -7زوار المخيم
زار ادليخيم عدد من ادلسؤولني وادلهتمني وعدد من مديري
ادلكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد .ويستقبل ادليخيم عصر كل
يوم وفوداً من الزوار من ادلسلمني وغريىم .
عدد الزوار غير المسلمين للمخيم
بلغ عدد الزوار من غري ادلسلمني للميخيم (  ) 783زائراً
استمعوا لكلمات عن مساحة اإلسالم واإلخوة بني ادلسلمني وما
جاء بو يف شأن التعامل مع غري ادلسلمني .وأمثر عن إسالم
( . ) 52
مقارنة معدل الحضور في المخيم مع األعوام الماضية
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