
 

 

 

  

 لمركز إالساليم يف بالكسربجمقر دامئ ل مرشوع ٕانشاء
 املدرسة إالسالمية وحضانة أالطفال -مركز ادلعوة  -املسجد 

 جزامك هللا خريا – سبيل هللا ٔانفقوا يف
مليون دوالر تلكفة املرشوع ٥,٢ٔالف دوالر من ٕاجاميل  ٤٠٠مت مجع 

 

مشروع إنشاء مقر دائم  
للمركز اإلسالمي في  

 بالكسبرج

يعمر مساجد اللـه من آمن باهللا    إنما”
 “واليوم اآلخر وأقـام الصالة وآتى الزكاة

 ١٨-٩التوبة    سورة

 ينيافريج والية  –بالكسربج مدينة 

oاملسجد احلايل يف ماكن مسـتأجر ضيق وال يسع املصلني يوم
خلدمية ا وأالنشطة سالميةاالٕ  امجلعة وال يفي بأغراض ادلعوة

 للمسلمني
o يف  قر دامئ للمركز إالساليماملممتزي ٕالنشاء موقع مت ٕاختيار

كرب أ اليت تضم واحدة من  ةالرئييس مبدخل املدين الشارع
كرث م الٔ الساجلامعات االٔمريكية ليكون املسجد منارة لنرش االٕ 

  أالرض بقاعجنسـية من شـيت  ١٠٠من 
oلتجسو وسداد قميهتا ابلاكمل رشاء أالرض حبمد هللا  مت 

 مؤسسة الوقف إالساليم يف أمرياكيف هتا ملكي
o ابعداد خمطط معامري شامل قامت رشكة معامرية معمتدة

 للموقع ومبىن املركز إالساليم
oذا املرشوع ه لبدء أعامل بناء ندعومك للمشاركة والتربع بسخاء

 سالميةالٕ ونرش ادلعوة ا سرتاتيجي خدمة للمسلمنيالا

  البنود األساسية في الئحة المركز
  اإلسالمي

 

o املركز إالساليم يف بالكسربج هو مؤسسة دينية  
 :اك برمقدرالية بأمرييومسجةل دلى احلكومة الف حبية ر  ال

IRS, Tax ID Number 54-1531118  

o  القرآن والسـنة وعقيدة أهل السـنة مهناج يتبع املركز
  وامجلاعة

o  مؤسسة الوقف إالساليم يف يفل ملكية العقار يتسج 
 (وقف عام للمسلمني ) NAIT الشامليةأمرياك 

دعوة للتبرع
هللا سبيل أنفقوا يف

راــم هللا خيـزاكــج

جر ـي بالكسبـي فـاإلسالم  ـزمركلا
Islamic Center of Blacksburg 

106-C Southpark Dr. 
Blacksburg, VA 24060-6809, USA 

http://IslamView.org  - Email: icb@islamview.org 

 نعاهدكمثم  نعاهد اهللا  
o  ر اليت تتربعون هبا ملرشوع ٕانشاء املقختصيص االٔموال

 ادلامئ للمركز إالساليم
o  ٕاجنازات املرشوع عىل مراحل و  تقارير دورية عننرش

 طالعمك عيل أوجة رصف تربعاتمكإو  موقع إالنرتنت



 

 

 

	$500k$1M$1.5M$2M$2.5M
	ٕاجاميل املرشوع					

 دأنشطة المسج
جد باكفة أالنشطةيقوم املس 

o حاصل عىل درجة ادلكتوراة من أالزهر الرشيفٕامام مقمي 
o أالعيادقيام رمضان و و الصلوات اليومية وصالة امجلعة 
o اللغة و تعلمي العلوم إالسالميةالقرآن و حلقات دراسـية يف 

 كبار وأالطفاللل  العربية
oرايضية وترفهييةٕاجامتعية و  ٔانشطة 
oلقاءات ثقافية ومعلوماتية 

 

ة)أكرب جامعة ابلواليفريجينيا تك ( أالنشطة مبقر جامعة 
oصالة امجلعة مبقر اجلامعة وغرفة للصلوات اليومية 
oحمارضات ٕاسالمية وزايرات من العلامء وادلعاة 
oفرص احلوار وتوزيع املطبوعاتتوفري  من خاللعوة ادل 

 

 تمن خالل شـبكة إالنرتنادلعوة إالسالمية 
o اتتجمعال حمارضات عن إالسالم يف الكنائس وغريها من 
oزايرات غري املسلمني للمسجد للتعريف ابٕالسالم 
oكتيبات ومطبوعات للتعريف ابٕالسالم  

oترسل الشـياكت واحلوالات املرصفية ٕاىل Islamic Center of Blacksburg  
106 Southpark Dr. - Blacksburg, VA 24060-6809 - USA 

o وإاليداع املبارش: راسل الربيد إاللكرتوينللتحويل البنيك  icb@IslamView.org    

oلمركز إالساليمموقع التربع لمن خالل إالنرتنت عن طريق لتربع ببطاقات إالئامتن ميكن ا 
 http://www.IslamView.org/donation/donate.php :إالنرتنتعىل شـبكة 

 

 جزاكم اهللا خيرا  –تبرعوا اآلن  

دوالرمليون٥,٢ألف دوالر من ٕاجاميل التلكفة٤٠٠المتويل: مت متويل

   تطور األنشطة و موقفها الحالي

من بىن مسجدا يبتغي به وجه”
  “اللـه بىن اللـه هل بيتا يف اجلنة

حديث رشيف

 رجينيابوالية في –لمركز اإلسالمي في بالكسبرج  مقر دائم لمشروع إنشاء  
oحضانة أالطفال–املدرسة إالسالمية–ادلعوةمركز–املسجد 

o وسامه يف كثري من أالنشطة١٩٩٠عاميفكزر س امليأس مت ت
 ادلعوية والتعلميية

o  ة أعوامملدة مثاني من منازل مسـتأجرةمت تفعيل أنشطة املركز 
o يف ماكن مسـتأجر مساحته مسجد الهداية: مت تأسيس ١٩٩٨ 

 ٢م ١٠٠
o ٢م ٢٥٠ٕاىل مساحة  مسجد الهداية: متت توسعة ٢٠٠٤ 
o يف ماكن مسـتأجر دار حضانة أالطفال: مت تأسيس ٢٠٠٤ 
o  كوقف أساليم طفال ٥٥وعب دار احلضانة لتسـتمت ترخيص 
o  ٔالف دوالر سـنواي) ٤٢( $٣٥٠٠إالجيار الشهري حوايل 
o  دوالر يف العرشة أعوام ألف  ٥٠٠يقدر إالجيار مبا يزيد عن

ذلا فٕانه من احلمكة بناء مقر دامئ للمركز وذكل يضع  - القادمة
حد ٕالهدار أموال املسلمني يف إالجيار ويضمن ٕاسـتقرار 

  واسـمترارية أالنشطة وادلعوة
 

  أنفقوا يف سبيل هللا - للتربعدعوة 
 جــزاكـم هللا خيــرا

 ةمبدخل املدينيف الشارع الرئييس ممتزي موقع 

 مخطط المشروع
 

o٢م ١٢٠٠~ مصيل) ٤٧٠( مسجد الهداية 
o ٢م ٣٠٠ ~ وقاعات أالنشطةمركز ادلعوة 
o٢م ٤٠٠~ املدرسة إالسالمية وحضانة أالطفال 
o٢م ٣٠٠~ وحدات سكنية لٕالجيار 

 

سـيكون مصدر دامئ دار احلضانة والوحدات السكنية  عائد وقف

ن شاء هللإ يف املسـتقبل  املسجد ؤانشطة ادلعوة ٔانشطة لمتويل  

  يف بنكإالساليم حساب املركز 
  

Wells Fargo Bank 
200 N. Main Str., 
Blacksburg, VA 24060 


