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العاصمة كوبنهاجنالدنماركمسجد خير البرية

17,428,497
 مساهمة في بناء المدرسة

الدنماركالتعليمية

 الوقف االسكندنافي في
مدينة مالموالسويدالسويد - مالمو

1,056,675
 بناء مسجد في مركز

مدينة نورشوبينغالسويدنورشوبينغ اإلسالمي

2,000,000مدينة بودابستالمجرشراء مسجد الهدى - 759م2

 مركز اسالمي ألمانة اإليمان
في شفيلد

 المملكة
مدينة شفيلدالمتحدة

40,195,992

مساهمة في استكمال
مسجد أبو بكر الصديق

 المملكة
المتحدة

 المملكةمركز الفرقان التعليمي
مدينة لندنالمتحدة

 المملكةالمركز اإلسالمي بجزيرة جرسي
جزيرة جرسيالمتحدة

 المملكةدار الطلبة
جالسكوالمتحدة

 مدرسة األمانة لتحفيظ القرآن
الكريم

 المملكة
مدينة برمنغهامالمتحدة

 مركز التراث اإلسالمي
 البريطاني

 المملكة
مدينة مانشسترالمتحدة
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 دعم المشاريع التعليمية
بالمراكز اإلسالمية

 المملكة
العاصمة لندنالمتحدة

 شراء كنيسة و إعادة تهيئتها
مدينة شيينالنرويجكمسجد

12,495,000
 شراء مبنى مدرسة وتحويله

 إلى مركزثقافي إسالمي في
مدينة الرفيك -  النرويج

مدينة الرفيكالنرويج

 شراء مبنى وتحويله إلى مركز
 – Alta إسالمي في مدينة آلتا

في أقصى شمال النرويج
مدينة ألتاالنرويج

 بناء مسجد ومركز إجماعي
للجالية اإلسالمية في ممفيس

 الواليات
 المتحدة

األمريكية
ممفيس

6,674,808

 دعم مسنشفى تكساس
 لألطفال بالواليات المتحدة

األمريكية

 الواليات
 المتحدة

األمريكية
تكساس

 دعم التعليم بأكادمية
شارلوت األسالمية

 الواليات
 المتحدة

األمريكية
 مدينة شارلوت

 دعم التعليم بأكادمية
شارلوت األسالمية

 الواليات
 المتحدة

األمريكية
 مدينة شارلوت

مركز اسالمي بمدينة كورك/
مدينة كوركإيرلنداايرلندا

6,245,000
مدينة تاالإيرلنداشراء مسجد تاال

 شراء واصالح المركز اإلسالمي
 مدينة ميسينا -إيطاليافي مدينة ميسينا بصقلية

صقلية

113,111,142
 ترميم وصيانة المركز الثقافي

 مدينة إسبيكا -إيطاليااإلسالمي في إسبكا-صقلية
صقلية
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 بناء المركز الثقافي اإلسالمي
مدينة بياشنزاإيطاليا- بياشنزا

 ترميم وصيانة واكمال مرافق
مدينة كتانياإيطاليا)مسجد كاتانيا(صقلية

 بناء المركز الثقافي اإلسالمي
مدينة كاربيإيطاليا- كاربي

 بناء المركز الثقافي اإلسالمي
مدينة كازالإيطاليا- باكازال

 بناء المركز الثقافي اإلسالمي
مدينة سارونوإيطاليا- سارونو

 بناء مسجد في مدينة رافينا
مدينة رافيناإيطاليااإليطالية

 مركز الرضوان بمدينة كول
مدينة كول فالديزيإيطاليافالديزي - وسط إيطاليا

 المركز الثقافي اإلسالمي
مدينة ليكوإيطاليابفريزينوني-وسطا ايطاليا

 شراء واعادة تأهيل مبنى
 ليصبح مسجد ومركز اسالمي

بمدينة ليكو
مدينة سانت أنجلوإيطاليا

 شراء وتأهيل مبنى لتحويل
 الى مسجد ومركز اسالمي

بمدينة روما
مدينة روماإيطاليا

 مركز اسالمي لمدينة
مجينة كوميزوإيطالياكوميزو)صقلية( إايطاليا

 مركز اسالمي- لمدينة سانت
مدينة سانت أنجلوإيطالياأنجلو-ايطاليا
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 المركز الثقافي اإلسالمي
مدينة فيراراإيطاليابمدينة فيرارا-ايطاليا

 شراء مسجد مع مرفقاته
مدبنة ميالنإيطاليابمدينة ميالن

 إقامة أكبر مركز إسالمي في
ميدنة برغاموإيطالياإيطاليا - بارجمو

 شراء المركز اإلسالمي في
مدينة مازارا دال فاروإيطاليا مدينة مازارا دال فالو

 شراء وإصالح الجزء الثاني من
مدينة كتانياإيطاليامسجد كتانيا - جزيرة صقلية

 إصالح المركز اإلسالمي في
مدينة مسينياإيطاليامسينيا - جزيرة صقلية

 شراء بناية المركز اإلسالمي
مدينة موديكاإيطاليافي موديكا - جزيرة صقلية

 إصالح المركز اإلسالمي في
مدينة فيكتورياإيطاليافيكتوريا - جزيرة صقلية

 شراء بناية المركز اإلسالمي
مدينة برشلونةإيطاليافي برشلونة - جزيرة صقلية

 شراء بناية المركز اإلسالمي
مدينة دونا لوكاتاإيطاليافي دونا لوكاتا - جزيرة صقلية

 شراء وإصالح بناية المركز
 اإلسالمي في الشيكلي -

جزيرة صقلية
مدينة الشيكليإيطاليا

 مشروع  بناء مسجد ميالنو-
مدينة ميالنوإيطالياسيستو سان جوفاني
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مدينة موديناإيطالياالمركز اإلسالمي في مودينا

 المركز اإلسالمي  بشيتا دي
 مدينة شيتاديإيطالياكاستالو

كاستالو

مدينة فيتشانزاإيطاليا المركز اإلسالمي  بفيشانزا

مدينة فيروناإيطالياالمركز اإلسالمي بفيرونا

مدينة تورينوإيطاليا المركز اإلسالمي بتورينو

مدينة مورطاراإيطاليا المركز اإلسالمي بمورطارا

مدينة ألبيا- صردينياإيطاليا المركز اإلسالمي ألبيا صردينيا

مدينة ميراندوالإيطاليا المركز اإلسالمي  بميراندوال

مدينة ترانتوإيطاليا المركز اإلسالمي  بترانتو

 المركز اإلسالمي ميلي قروش
مدينة ميالنوإيطاليا- ميالنو

 المركز اإلسالمي  بأرجانتا -
مدينة أرجانتا - إيميلياإيطالياإيميليا

 مدينة كافاردو -إيطالياالمركز اإلسالمي
بريشيا
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 المركز اإلسالمي    – محافظة
مدينة قويدوزوليإيطاليامانطوفا

 المركز اإلسالمي بكوينجونتلو-
مدينة كوينجونتلوإيطاليامانطوفا

 المركز اإلسالمي بمدينة
مدينة أكرجانتوإيطاليا أكريجانتو

 شراء مبنى وتحويله إلى مركز
مدينة لنتشيإيطاليا إسالمي جنوب شرق إيطاليا

شراء مبنى وتحويله
مدينة فيرونزوالإيطاليا إلى مركزثقافي إسالمي

 صيانة وترميم مبنى المركز
مدينة لتشيإيطاليا اإلسالمي جنوب شرق إيطاليا

مدينة بلنسيةإسبانياالمركز الثقافي اإلسالمي

19,365,757

مدينة كرونياإسبانياالمركز اإلسالمي مدينة كرونيا

مدينة سرقسطةإسبانياتوسعة وتأثيت مسجد الرسالة

 ترميم المركز اإلسالمي
مدينة برشلونةإسبانياالكتاالني

مدينة برشلونةإسبانياالمركز اإلسالمي ببرشلونة

مدينة برشلونةإسبانيامسجد األفارقة برشلونة
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مدينة لوغورونوإسبانياالمركز اإلسالمي لوغرونو

 مركز الرابطة اإلسالمية للحوار
مدينة مدريدإسبانيا والتعايش

 مدرسة نظامية ببلنسية
مدينة بلنسيةإسبانيابإسبانيا

 المركز اإلسالمي األسترالي
715,128مدينة ميلبورنأستراليافي ملبورن -أستراليا

ألمانيامركز النور اإلسالمي فرع هورن

16,813,065

إيجار مبنى للصالة وسط
مدينة ميونيخألمانيامدينة ميونيخ

مدينة برلينألمانيامركز برلين اإلسالمي-  ألمانيا

 إيجار مبنى للصالة وسط مدينة
مدينة ميونيخألمانياميونخ

أوكرانيابناء مدرسة دينية

349,488  توسعة المركز االسالمي في
مدينة كييفأوكرانياالعاصمة كييف

 شراء مبنى وإعادة تأهيله
مدينة لفوفأوكرانيالمركز إسالمي بمدينة لفوف

 المركز الثقافي لمسلمي
11,650,000العاصمة بروكسيلبلجيكابروكسل – بلجيكا
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 المشروع الوقفي لرابطة
مدينة أنفرسبلجيكامسلمي بلجيكا بمدينة أنفرس

مدينة بوزنانبولندابناء مسجد ومركز اسالمي

5,075,000
 المشروع الوقفي لصالح المركز

مدينة وودجبولندااإلسالمي

 المركز السويسري للتعريف
مدينة الشودفونسويسراباإلسالم في سويسرا

6,467,385 مدينة لوزانسويسراالمجمع الثقافي اإلسالمي

مدينة لوغانوسويسراالمركز الثقافي اإلسالمي

 مشروع بناء مركز النور الثقافي
 اإلسالمي بمدينة ميلوز -

األلزاس شرق فرنسا
مدينة ميلوزفرنسا

128,104,367

 مركز الرحمة في مدينة
مدينة ستراسبورغفرنساستراسبورغ - فرنسا

مدينة ستراسبورغفرنسامعهد تكوين األئمة والدعاة

 المركز الثقافي اإلسالمي
مدينة ميلوزفرنسابمنطقة األلزاس شمال فرنسا

مدينة رانسفرنساالمركز اإلسالمي

مدينة ليلفرنساثانــويــة ابن رشـــــــد - فرنسا
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 سكن للطالب بمدينة شاتو
مدينة شاتوشينونفرنساشينون-فرنسا

مدينة ليلفرنسامركز ليل اإلسالمي

مدينة نيمفرنساالمركز الوقفي اإلسالمي

ديسين ليونفرنسابناء المركز اإلسالمي

مدينة ستراسبورغفرنسامدرسة اقرأ اإلعدادية

 مشروع الوقف اإلسالمي
 لدعم المنتدى األوروبي للمرأة

المسلمة
مدينة باريسفرنسا

 المعهد األوروبي للدراسات
مدينة شاتوشينونفرنسااإلنسانية - فرنسا

 إنشاء 3 مدارس تعليمية
فرنسابفرنسا

 المركز اإلسالمي الخاص
ترنتوكندابأكاديمية األزهر

17,292,391

ترنتوكندامركز األنصار اإلسالمي - ترنتو

 شراء واعادة تأهيل مبنى
مونتريالكنداليصبح مسجدومركزاسالمي

مركز الجالية اإلسالمية-
أونتاريوكنداأونتاريو
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كنداشراء مركز مؤسسة جنة لالبد

 شراء مركز الصفا والمروة
  مدينة ميسيسوجاكندا  التعليمي

 شراء كنيسة وتحويلها إلى
ترنتوكندامسجد

13,039,576لكسمبورغلكسمبورجمركز متعدد الخدمات

 شراء مبنى المركز اإلسالمي
4,313,586روتردامهولنداللتعريف باإلسالم

إجمالي المبالغ المحولة:

422,392,857 ر.ق
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شكرًا لكم


