
  أنفقوا في
 سبيل اللـه

 المركز اإلسالمي في بالكسبرج مشروع إنشاء
المدرسة اإلسالمية وحضانة األطفـال   -مركز الدعوة   -المسجد  

  أنفقوا في
 سبيل اللـه

 ١٨-٩التوبة   “إنما يعمر مساجد اللـه من آمن باللـه واليوم اآلخر وأقـام الصالة وآتى الزكاة”

 همتفق علي -حديث شريف  “اللـه بنى اللـه له بيتا في الجنة  من بنى مسجدا يبتغي به وجه”

  كسبرج مي في بال لمركز اإلسالالوضع الحالي ل

o  وساھم في كثير من األنشطة الدعوية والتعليمية ١٩٩٠أسس المركز في 
o تم تفعيل أنشطة المركز من منازل وشقق مستأجرة لمدة ثمانية أعوام 
o ٢م ١٠٠في مكان مستأجر مساحته  مسجد الھداية: تم تأسيس ١٩٩٨ 
o ٢م ٢٥٠إلى مساحة  مسجد الھداية: تمت توسعة ٢٠٠٤ 
o في مكان مستأجر دار حضانة األطفالتم تأسيس : ٢٠٠٤ 
o  طفال ٣٥دار الحضانة لتستوعب تم ترخيص 
o  ألف دوالر سنويا) ٤٢$ (٣٥٠٠اإليجار الشھري حوالي 
o  ألف دوالر في العشرة أعوام القادمة ٥٠٠يقدر اإليجار بما يزيد عن 
o يضع حد إلھدار أموال  لذا فإنه من الحكمة بناء مقر دائم للمركز وذلك

  دعوةويضمن إستقرار واستمرارية األنشطة وال المسلمين في اإليجار
 لمركز اإلسالمي في بالكسبرجأنشطة ا

جامعة الوصالة الجمعة ب األعيادقيام رمضان والصلوات اليومية وصالة الجمعة و
 مدرسة عطلة نھاية األسبوع ألطفال المسلمين للغة العربية والدين والقرآن

حلقات دراسية في العلوم اإلسالمية لإلخوة واألخوات باللغتين العربية واإلنجليزية
  الدعوة اإلسالمية من خالل شبكة اإلنترنيت  -  محاضرات إسالمية

 صوتية على اإلنترنيتومحاضرات  تسجيالت قرآنية وال من وضعائأومن 
  محاضرات عن اإلسالم في الكنائس وغيرھا من تجمعات غير المسلمين

 مكتبة إسالمية  -كتيبات ومطبوعات للتعريف باإلسالم  
   رياضية وترفيھيةإجتماعية وأنشطة

  البنود األساسية في الئحة المركز اإلسالمي في بالكسبرج
  الكسبرج ھو مؤسسة دينية ال ربحية ومسجلة لدى بالمركز اإلسالمي في

  IRS, Tax ID Number 54-1531118 :الحكومة الفديرالية بأمريكا برقم

  القرآن والسنة وعقيدة أھل السنة والجماعةالمركز يتبع 
 ستسجل ملكية العقار تبعا لمؤسسة الوقف اإلسالمي في أمريكا الشمالية 

NAIT 

اإلسالميمشروع إنشاء المركز    

دوالرمليون  ١تقدير تكلفة المشروع   

 
 ٢٦٠بتكلفة  والحمد  ٢٠١٢بريلأ في األرض تم شراء

  ألف دوالر ٤٦٠ألف دوالر علما بأن قيمة ثمنھا الحقيقي 
  جمع التبرعات إلنشاء المركز إن شاء هللا :قادمةالالمرحلة 

 
 الموقع على ناصية في الشارع الرئيسي بمدخل المدينة

لعنوان البريدي إلرسال التبرعاتا    

Islamic	Center	of	Blacksburg,	106C	Southpark	Dr	‐	
Blacksburg,	VA	24060‐6809	‐	USA 

روني وٕالايداع املباشر: راسللتحويل البنكي ل ريد ٕالالك  ال
ICB	Banks	with:	Wells	Fargo	Bank,	200	N	Main	Str,	Blacksburg,	VA	24060 

  Islamview.org  لموقعا  –  	:icb@islamview.orgemail البريد اإللكتروني 

  ٢م ٣٠٠حوالي  –واألنشطة مركز الدعوة وقاعات المحاضرات - ٢م ٥٠٠حوالي  – مسجد الھداية :مشروعالمخطط  

  ٢م ٦٠٠، حوالي وحدات سكنية لإليجار -  ٢م ٣٠٠حوالي  – دار حضانة األطفال  -  ٢م ٣٠٠حوالي  – المدرسة اإلسالمية

 يتوقع أن تثمر دار الحضانة والوحدات السكنية عائدا شھريا لإلنفاق على المسجد وأنشطة الدعوة

   الموقع الحالي لمسجد الھداية الموقع الحالي لحضانة األطفال  

 أنفقوا في
 هللا سبيل

 

 تبرعوا


