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إلهام
العالمة التجارية

التجاريـــة تتكـــون مـــن ثالثـــة جوانـــب  عالمتنـــا 
رئيســـية؛ اســـم العالمـــة، التعويـــذة والشـــعار، 
ألعاملنـــا  األساســـية  القيـــم  تعكـــس  والتـــي 

الخرييـــة.

“ إِّن الله كَتََب الَْحَسَناِت َوالّسيّئَاِت. ثُّم بَّيَ َذلَِك، فََمْن َهّم ِبَحَسَنٍة فَلَْم يَْعَملَْها كَتَبََها الله ِعْنَدُه 	 
َحَسَنًة كَاِملًَة َوإِْن َهّم ِبَها فََعِملََها كَتَبََها الله َعّز َوَجّل ِعْنَدُه َعرْشَ َحَسَناٍت ِإَل َسبِْعِمئَِة ِضْعٍف 

إَِل أَْضَعاٍف كَِثريٍَة.” البخاري ومسلم

“َمن َجاَء ِبالَْحَسَنِة فَلَُه َعرْشُ أَْمثَالَِها” األنعام 160	 

“كُلُّ َعَمِل ابِْن آَدَم يَُضاَعُف، الَْحَسَنُة َعرْشُ أَْمثَالَِها إَِل َسبْعِ ِمائَِة ِضْعٍف” مسلم	 

إنَّ هذا الوعَد هو املحرِّك الرئييس يف تطوير وتسليم جميع مشاريعنا الخريية.

الخريية  األعامل  املستمرة(؛  الخريية  )األعامل  جارية”  “صدقة  مشاريع  عىل  حرصياً  “تنفولد”  تركز 
الجارية التي تفيد املستخدمني النهائيني لدينا والداعمني الذين يتوقون إىل مكافأة عرشة أضعاف 

كام وعد سبحانه وتعاىل.

)الشعور بوجود  التقوى  بتمثُّل  التزامنا  - يشري إىل  وعٌد مضمون   - لدينا  التجارية  العالمة  إن شعار 
بالله( يف كل ما نقوم به. نسعى جاهدين كل يوم لجعل الشعور مبراقبة بالله هو املبدأ الدافع وراء 

مشاريعنا سعياً للظفر بوعده عز وجل.

اسم عالمتنا التجارية تنفولد Tenfold )عرشة أضعاف(، يأيت تعبرياً عن وعد الله عز وجل 

مبضاعفة ثواب كل مجهود صادق عرَش مرات.

إلهام العالمة التجارية
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عرشة أشكال متساوية ومتناظرة، متثل املؤمنني يف سجود الصالة، يجتمعون ويوجهون طاقتهم 
نحو القبلة )الوجهة املركزية( مع هدٍف واحد ورؤيٍة مشرتكة. تنفولد هو مسعانا لتحقيق هذه الوحدة 

من الرؤية والهدف والوعد.

عالمتنا التجارية تدور حول تجسيد التقوى يف كل ما نقوم به، ونسعى جاهدين من أجل تحقيق وعد 
الله سبحانه وتعال.

شعار تنفولد هو متثيل مريئ لوعد الله عز وجل باألضعاف العرشة.
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محمد قعدان
املؤسس والرئيس التنفيذي

إبراهيم شهال

املؤسس ومدير العمليات

باسم الصديق

مدير اإلسرتاتيجية والتطوير

من نحن؟
العديـــد مـــن املنظـــامت  أدركنـــا أن  لقـــد 
اإلســـالمية تعـــاين مـــن نفس املشـــاكل.

ندرة املوارد املالية والبرشية واالسرتاتيجية التي تعيق 
واالستفادة  املتطورة  املشاريع  تقديم  عىل  قدرتنا 
جميع  يف  اإلسالم  رسالة  لتقديم  فرصتنا  من  الكاملة 

أنحاء العامل.

اإلسالمية.  للدعوة  عامليًا  مورًدا  نصبح  أن  هو  هدفنا 
الدعوة  موارد  وصيانة  تطوير  عبء  نتحمل  أن  نريد 
عىل  قامئة  وحلول  مبتكرة  مناذج  توظيف  خالل  من 
التكنولوجيا للـاستفادة من وفورات الحجم )اقتصاديات 
لبناء  نلتقي كمجتمع عاملي  أن  إنَّنا نرغب يف  السعة(. 
املؤثرة  العالية  الجودة  ذات  الجارية  الصادقة  مشاريع 

لدعم جهود الدعوة يف جميع أنحاء العامل.

وتوزيعها  األساسية  اإلسالمية  املواد  إنتاج  خالل  من 
متكي  إىل  نهدف  اإللكرتونية،  التجارة  قنوات  عرب 
مجتمع الدعوة العاملي من املوارد الجاهزة التي ميكن 

استخدامها لنرش رسالة اإلسالم.

نهدف إىل توفري املواد املطبوعة، ومحتوى الوسائط 
الهواتف  تطبيقات  وحلول  اإلنرتنت،  عرب  املتعددة 
الذكية، وموارد للمسلمي الجدد، وحزم الدعوة لألماكن 
ذات  بالسياح، وتصاميم املساجد املعيارية  املكتظة 
الهدف  عىل  يعتمد  ذلك  وكل  املنخفضة،  التكلفة 

البسيط املتمثل يف تعليم أساسيات اإلسالم.

لتصبح  تنفولد  تستعد  الدعوة،  عامل  يف  واسعة  بخربة 
مركزاً عاملياً للدعوة، يخدم األمة يف رؤية موحدة لنرش 

رسالة اإلسالم.

هنـــا تتواجـــد تنفــولد.

من نحن؟
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ملاذا نحن 
موجودون؟

توجد تنفولد لسبب واحد بسيط: تعليم اإلسالم 
وتقديم نقطة انطالق ملشاريع الصدقة الجارية 
هو  املنخفضة.  والتكلفة  العالية  الفعالية  ذات 

حقاً بهذه البساطة.

أن يعكسا  لرسالته يجب  الناس. وأسلوبنا وتبليغنا  ُمرَسٌل لجميع  اإلسالم 
هذا األمر.

باالعتامد عىل خرباتنا املرتاكمة، والبحث، والتشاور مع القادة، حددنا أن الطريقة األكرث فعالية 
العودة إىل األصول. نحن نركز عىل املبادئ األساسية لإلسالم، مثل األركان  لتحقيق ذلك هي 
وتعزيز  عظيمة،  جهوٍد  بتقديم  حقاً   يقومون  الذين  أولئك  متكني  من  املزيد  وعىل  الخمسة، 

تأثريهم ومساعدتهم عىل السري يف هذه الرسالة النبيلة.

نحن نتواجد من أجل

تنفولد

خريٍ مضاعف
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مهمتنا
قائم  مستمر  خريي  برنامج  تنفيذ  هي  مهمتنا 

عىل 360 درجة من السخاء.

يعتمد منوذجنا الفريد - 360 درجة من السخاء - 
عىل مبدأ أن كل أصحاب املصلحة املشاركني 
سيكونون  منتجاتنا   إصدارتنا  وتوزيع  إنتاج  يف 

من املستفيدين.

أولئك الذين يتربعون بتمويل مرشوع “صدقة جارية” هذا.

فهم  تنفولد،  موارد  وتوزيع  إلنتاج  جاهدين  يعملون  الذين  وأولئك 
سيكافؤوَن عىل جهودهم يف نرش اإلسالم.

رشكة  تنتجها  التي  الدعوة  مواد  يتلقون  الذين  األشخاص  يستفيد  كام 
تنفولد مبارشة من عقائدهم ومعارفهم اإلسالمية املكتسبة حديثاً.

الدائرة الفاضلة يحصلون عىل مكافأة عرش  جميع املشاركني يف هذه 
مرات عىل جهدهم املبذول.

مهمتنا
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رؤيتنا

متكني مجتمع عاملي من تبليغ رسالة اإلسالم 
بأكرث الطرق فعاليَّة وإلهاماً وتأثرياً.
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االستفادة من 
منوذجنا الخريي 

ط” “املُبسَّ
تواجهها منظامت  التي  الرئيسية  التحديات  أحد 
التنظيمية  والعمليات  الهيكليات  هي  الدعوة 
حلول  تقديم  متنع  التي  والجامدة  املعقدة 
منوذَج  تنفولد  رشكة  طورت  للدعوة.  فعالة 
غري  النفقات  من  يقلِّل  خفيفاً  خريياً  تشغيل 
مبتكرة  حلوالً  فيه  م  يقدِّ وقٍت  يف  الرضورية 

ملشاريع الدعوة.

ط. إنَّنا ال نرىض أبداً باألساليب  يف تنفولد، نتعامل مع جميع مشاريعنا باستخدام منوذجنا الخريي املبسَّ

التقليدية بل نبحث دامئاً عن طرق لجعل سري العمل أكرث كفاءة وإنتاجية وفعالية من حيث التكلفة.

الجوانب الرئيسية لهذا النموذج تشمل:

تكاليف 	  لتقليل  اإلنرتنت  عىل  املتاحة  واملواد  الدورات 
الطباعة والتوزيع؛

الدعوة، 	  منظامت  لدعم  رقمي  محور  وصيانة  إنشاء 
والحد من التكاليف العامة؛

لتقليل 	  مصممة  مهنية  بطريقة  مصممة  منتجات 
تكاليف التعبئة والتغليف / التوزيع؛

التعهُّدات 	  التوزيع مع االستفادة من مراكز  أمتتة عملية 
واملنظامت الرشيكة، والحد من تكاليف املناولة؛

من 	  املبارش  الرشاء  املتبادلة:  املنافع  ذات  الرشاكات 
الرشكاء الذين يدعمون بالفعل برنامج تنفولد حيثام كان 

ذلك ممكنًا، مثل ما تم تنفيذه مع مرشوع “َحجِّي”؛

قبل 	  من  معقولة  تكلفة  وذات  هادفة  مساجد  تصاميم 
رشكاء متخصصني لتقليل التكاليف؛

إقامة رشاكات مع رشكات التصنيع اإلسالمية التي تقدم 	 
الدعم العيني، مام يقلل تكاليف اإلنتاج؛
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)ROD( عوائد التربع
يف تنفولد، نحن جميًعا نسعى لنصل إىل أكرث 

ما ميكن الوصول إليه.

التربعات  يف  الناس  تفكري  طريقة  نغري  أن  نريد 
كونها  إىل  الكرم  أعامل  من  كونها  من  الخريية، 

عطاًء مستمراً ومؤثراً.

التربعات للقضايا الخريية هي عمٌل ُمجٍز وذو قيمٍة يف حدِّ 
ذاته. ويساعد الكرم اإلنساين عىل التخفيف من املعاناة 
للمنظامت  الرضورية  املوارد  وتوفري  العائالت  وإطعام 
تحقِّق  أن  التربعات  وميكن  الهامة.  واملشاريع  الرائعة 
هذه  تجاهل  يتم  ما  وغالباَ  للغاية.  مهمة  أخرى  وظيفًة 

الوظيفة وعدم مكافئتها.

روحي  استثامر  للكلمة،  الحريف  باملعنى  هي،  التربعات 
املعصية،  من  املانح  التربُّعات  تُطهُِّر  املتربعني.  ألحد 
والروابَط  العالقاِت  وتعزُِّز  للرذائل،  الضارة  اآلثار  وتدرأ 
ُتثَّل  إنَّها  بالثواب.  الله  من  وعٌد  يرافقها  االجتامعية، 
أمالً يف األضعاف العرشة التي يعد بها الله تعاىل أولئك 

لون يف سبيله. الذين يبذِّ

مثـــَل عوائـــد االســـتثامر )ROI( مـــن صفقة 
تجاريـــة مربحة، ROD هي العوائـــد التي وعد 
بهـــا الله أولئـــك الذيـــن يعطون بســـخاء من 

. أجله

)األعامل  جاريٍة  صدقة  مبشاريع  الحرصي  التزامنا  إن 
 )ROD( التربع  من  عائدك  أن  يعني  املستمرة(  الخريية 
حزمة  ثواب  سيكون  كم  تخيل  الجوانب.  متعدد  سيكون 
“صاليت” التي ترعاها، فهي تلهم وتعلّم املسلم أن يبدأ 
بتعليم  ذلك  بعد  الشخص  هذا  يقوم  ويتقنها.  الصالة 
أن  تخيَّل  وهكذا.  أيضاَ،  أطفالهم  يعلمون  الذين  أطفاله 
فريضة الحج التي ترعاها ألهمت أرسًة ما لزيادة التزامهم 
بتعاليم اإلسالم، أو ألهمت أخرى ألن تدخل يف اإلسالم 

كلياً، وتكوِّن مجموعة جديدة من املؤمنني!

تخيل اآلن إذا كان العائد الخاص بك من أكرث من مرشوع 
صدقة جارية؟ تخيل العائد ROD الخاص بك التزاماً خريياً 
مستمراً مدى الحياة بدالً من فعل واحد؛ مل يعد استثامراً 
واحداً مع عائدات بعرشة أضعاف، بل استثامرات متعددة 

مع عائدات متعددة.

أدوُمها،   ،s النبي  إياه  علمنا  ما  هو  الصدقات،  أفضل 
الطريقة  أيضاً  هي  ومنتظمة  صغرية  تربعات  قل.  وإن 

األكرث منطقية واستدامة لضامن العائد من التربع.

شاهد تأثري سلسلة التربعات الخاصة بك! كلُّ 

هذا يبدأ من تربع واحد!

عوائد التربع
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مرشوع صاليت
الصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم، واملامرسُة اليومية للمسلمني. 
إن تعليَم املسلمني، الصغار والكبار والجدد  كيفية الصالة بطريقة بسيطة 

وفعالة قد شكل مشكلة لعقود.

ولقد كافحت الجاليُة املســـلمة للعثور عىل مورٍد بســـيط 
ومتجـــدد لتعليم الصالة.

قامئة الحلول املجربة والفاشلة طويلة؛ األقراص املدمجة وأقراص الفيديو 
لها  كانت  املحاوالت  هذه  كل  واملحارضات.  والكتيبات  والنرشات  الرقمية 

قيود كبرية وفشلت يف توفري مورد تعلٍُّم بسيط وفعال لتعليم الصالة.

حتى اآلن. حتى ظهرت تنفولد.

لقـــد أحدث مـــرشوع “صـــاليت” ثورة 
يف طريقة تدريـــس الصالة وتعلُّمها 

بكل معنـــى الكلمة.

وهو  جارية،  صدقة  مرشوع  هو  “صاليت” 
الذي  السخاء  من  درجة   360 منوذج  من  جزء 
الله  بوعد  يحظون  فيه  املشاركني  جميع  يجعل 
املرشوع  عامل  املانحة،  الجهات  وجل؛  عز 
يتربعون  الذين  أولئك  النهايئ.  واملستخدم 
يديرون  الذين  إىل  باإلضافة  للمرشوع،  مالياً 
باقة صاليت ويوزِّعونها يُكافَؤون عرشة أضعاف 

لجهودهم يف نرش اإلسالم بإذن الله.
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هذا  يوفر  ومبتكرة.  فريدة  صالة  سجادة  عن  عبارة  وهو  نوعه،  من  فريداً  “صاليت”   مرشوع  يعترب 
الصالة.  كيفية  يتعلمون  الذين  ألولئك  بخطوة  خطوة  إرشادات  فريد  بشكل  املصمم  املنتج 
مبساعدة من “سجادة صاليت”، ميكن للمسلمني الجدد تعلم كيفية أداء الصالة ببساطة وسهولة، 
والحد بشكل كبري من الوقت الذي يستغرقه لتعلم هذا الفعل األسايس والرضوري. ترعى الجهات 

املانحة ملرشوع “صاليت” حزمة واحدة أو أكرث لتوزيعها عىل املنظامت واألفراد.

يتعلم الجميع بشكل مختلف. تنتج رشكة تنفولد موارد تكميلية لتكمل “سجادة صاليت” من أجل 
دورًة  املوارد؛  هذه  وتشمل  )الصالة(.  لإلسالم  الثاين  الركن  أداء  إتقان  عىل  املسلمني  مساعدة 
من  الصالة،  يف  خطوة  كل  عرب  املشاهد  توجه  وحدات  ست  من  تتكون  اإلنرتنت  عىل  تفاعلية 
الوضوء )الوضوء( إىل أذكار ما بعد الصالة، وعىل اإلنرتنت سيكون سهالً متابعة الربامج التعليمية 

التي تكرر أساسيات الصالة باستخدام صيغة تعلم مختلفة.

عىل  كاملة  سيطرة  املستخدم  ملنح  ٌم  ُمصمَّ بحق،  مبتَكٌر  مورد  هو  “صاليت”  مرشوع 
إنه  تناسبه.  التي  بالرسعة  الصالة  أداء  بتعلم  له  يسمح  مام  به،  الخاصة  التعلم  تجربة 

مرشوع الصدقة الجارية املثايل  الذي يدعُم تعلُّم ماليني الناس لسنوات عديدة قادمة.
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مرشوع “إمياين”
إن مرشوع “إمياين” هو األكرث طموحاً يف جميع مشاريع الصادقة الجارية. يهدف “إمياين” للوصول مبارشة إىل 1.68 مليون شخص يف السنة مع 

تبليغهم رسالة اإلسالم السامية.

ويرس رشكة تنفولد أن تتعاون مع الهيئات الحكومية املاليزية الكربى ومنظامت الدعوة اإلسالمية.

مينح مرشوع “إمياين” لتنفولد الفرصة لتطوير وتوزيع مواد دعوية عىل املساجد يف جميع أنحاء كواال ملبور التي تستهدف العديد من السياح الذين 
يزورون العديد من املساجد الجميلة والتاريخية يف املدينة. لقد خطَّطنا لعدد من الربامج الجاذبة، مبا يف ذلك:

حزم الهدايا الرتويجية، مع معلومات حول اإلسالم مصممة وفقا لبلد السائح األصيل؛	 

منصات دعوية ثابتة )ستاندات(، مجهزة مبصادر نوعية تجذب السياح إىل اإلسالم؛	 

مجموعات “مرحبًا بك يف اإلسالم” مبوارد أساسية ألولئك الذين يدخلون اإلسالم حديثاً؛	 

قال رسول الله s: “إنَّ اللَه تعال يُِحبُّ إذا عِمَل أحُدكْم عمالً أْن يُتِقَنُه”.

يف تنفولد، نبقى صادقني مع هذا املبدأ من خالل استكامل الدائرة، والرشاكة مع املنظامت اإلسالمية يف جميع أنحاء العامل لضامن أنَّ أي شخص 
لديه فضول حول اإلسالم ميكنه الوصول إىل موارد ومساعدة إضافية يف بلده األصيل. نحن نسمي هذا 360 درجة من الدعوة.

مرشوع إمياين



قامت بتطويره مؤسسة “تنفولد” استجابة للحاجة املتزايدة لتوفري موارد رعاية جديدة للمسلمني 
الرتقائهم الروحي.

يتم توفري هذه الحزمة هدية لألفراد واملنظامت إلعطائه ألولئك الذين أنعم الله عليهم بتلقي أوامر 
الله عز وجل وهدية اإلسالم.

أنه  رحلته، كام  بداية  التي سوف تساعد مبارشة أي شخص خالل  العديد من املوارد  يحتوي عىل 
يزوِّده باملعارف األساسية الالزمة.

إضافَة إىل أن هذه املوارد ستقلِّل من الضغوط الواقعة عىل املنظامت لتوفري الدعم التعليمي 
األويل الالزم، وضامن استخدام مواردها يف رعاية الصحة العاطفية والعقلية والروحية ألولئك الذين 

قبلوا اإلسالم.

تتكون حزمة هدية “أساسيات إمياين” من:

الرتجمة اإلنجليزية للقرآن مع مقدمات الفصل  

كتيب “ تعلَّم الصالة”  

سجادة صالة عملية موجهة  

األهداف الشخصية 90 يوًما ومجلة األفكار  

13
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مرشوع “مسجدي”
بناء مسجد يف  يتمكنَّ من  أن  يأمل يف  والجميع  أي مجتمع مسلم.  املساجد هي جزء مهم من 
الدنيا من أجل كسب منزل جميل يف األخرية. مل يكن هذا الهدف قابالً للتحقيق كام هو الحال اآلن 

مع مرشوع “مسجدي”.

الفكـــرة وراء مـــرشوع مســـجدي بســـيطة لكنهـــا قويـــة: تحديـــد الحاجـــة إىل 
مســـجد، ثـــمَّ بناؤه.

كل مسجد أنشأه تنفولد هو مرشوع صدقة جارية. عمل مستمر من األعامل الخريية سيؤثر بعمق 
عىل املجتمعات اإلسالمية الناشئة كونه مكاناً للصالة والتعليم اإلسالمي. كجزء من منوذج 360 
الذين  أولئك  كل  من  قريباً  أضعاف  عرشة  باملكافأة  الله  وعد  “مسجدي”  يجعل  الكرم،  من  درجة 

ميّكنون الجالية املسلمة من االزدهار والنمو من خالل رعاية بناء املساجد.

مرشوع “مسجدي”
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يطبق “مســـجدي” حلوالً منخفضـــَة التكلفة )من 
إلنشـــاء  أمريـــي(  دوالر  ألـــف   30 إىل  آالف   10
مـــكان  إىل  تحتـــاج  التـــي  للمجتمعـــات  مرافـــق 

ــم. للعبـــادة وللتجمـــع والتعلُـّ

يستهدف املرشوع املجتمعاِت التي ال يوجد بها مساجد دامئة 
، و/ أو مجتمعات قد ال متلك املوارد  يف مجتمعات دامئة التغريُّ
تركيزنا  يشمل  املسجد.  يف  الخاصة  مرافقها  إلنشاء  الالزمة 
غامبيا  إثيوبيا،  ماالوي،  يف  مناطَق  “مسجدي”  مشاريع  عىل 

واملكسيك.
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ي” مرشوع “َحجِّ
املسلم  حياة  يف  واحدة  ملرة  رحلة  إنَّه  اإلسالم.  أركان  من  واألخري  الخامس  الركن  الحج هو 
لزيارة الحرم الرشيف يف مكة واستكامل املشاعر املباركة. بالنسبة للعديد من األشخاص 
هو  للحج  مرشوعنا  بعد.  يتحقق  مل  حلٌم  املنال،  بعيدة  فرصٌة  هو  الحج  فإنَّ  املستحقني، 
برنامج فريد من نوعه ومثري يهدف إىل املساعدة يف اختيار األشخاص املستحقني للحج 

من أجل تحقيق حلمهم.

يعمل املرشوع بتســـخري قـــوة مجتمعٍ من املؤمنـــني لرعاية حاج ألداء 
ه. حجِّ فريضة 

يجعل  الذي  السخاء  من  درجة   360 منوذج  من  جزء  وهو  جارية،  صدقة  مرشوع  هو  الحج 
الفرصُة  املانحة  للجهات  تتاح  املرشوع.  من  واملستفيدين  املانحني  من  قريباً  الله  وعد 
للمساعدة يف تحقيق حلم أحد أفراد األرسة املتدينني يف مجتمعهم، مستفيًدا من ثواب 
رزمة  الحجاج  يتلقى  الحج.  الله لتمكني الشخص من إمتام  بها  التي وعد  العرشة  األضعاف 

شاملًة مدفوعة التكاليف لحضور وأداء الحج.

مرشوع “حجِّي”
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قبل  من  األفراد  ترشيح  يتم   .1 الخطوة 
مخترصة  قامئة  إىل  للذهاب  مجتمعاتهم 

حني. من الحجاج املرشَّ

املخترصة  القامئة  تقييم  يتم   .2 الخطوة 
من قبل تنفولد الختيار أولئك الذين يبدون 
رحلة  يف  وإرسالهم  استحقاقاً  األكرث  أنهم 

مدفوعة التكاليف بالكامل ألداء الحج؛

برنامج دعم لضامن  يتم وضع   .3 الخطوة 
استفادة  أقىص  عىل  املشاركني  حصول 
من الحج ويشعرون بأنهم مدعومون طوال 

رحلتهم.

كيف يعمل؟
وستكون  مجتمعاتهم،  قبل  من  بتقديرهم  سيشعرون  املختارون  والحجاج 
فرصة لهم للوفاء بركن أسايس من أركان دينهم، كامن أنَّهم سيعودون إىل 
مجتمعاتهم املحلية طاهرين، نشيطني، شاعرين باالمتنان للجهات املانحة 

التي رعت تجربتهم يف الحج.

نحن نشـــعر بأن مرشوعنا للحج ســـوف يكـــون نقطَة تغيريٍ 
فاصلًة ف يحيـــاة هؤالء الحجاج.

تنفولد  يقوم  العمر،  يف  واحدة  مرة  ستكون  التي  الفرصة  هذه  ولتحسني 
البداية  رحلتهم من  الحجاج املرّشحني خالل  بإعداد دورة شاملة يوجه  حالياً 
إىل النهاية، مبا يف ذلك منصة الواقع االفرتايض لتوجيه الحاج عملياً خالل 

ه. رحلة َحجِّ
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التأثري العاملي
رمبا كان الوصول الجغرايف لـ “تينفولد” وتأثريه  
هو األكرث إثارة لإلعجاب. من بداية متواضعة يف 
منزل محيل يف سيدين، أصبح ملرشوعنا اآلن 

تأثري عاملي حقيقي.

تتضمن اإلنجازات الجغرافية العديدة 
التي حققها املرشوع ما ييل:

130،000 منتج
إنتاج أكرث من 130،000 منتج، مع 

زيادة شهرية مستمرة؛

9 لغات
ترجمة منتجاتنا إىل 9 لغات مختلفة، 

وتوسيع نطاق وصولها وفائدتها 
بشكل ملحوظ؛

ماليني املشاهدات 
عىل االنرتنت

مشاهدة عرب اإلنرتنت من قبل املاليني 
من الناس، مع منو شهري منتظم.

35 دولة
التوزيع يف 35 دولة حول العامل، عىل 

نطاق واسع من الكرة األرضية؛

التأثري العاملي
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مل ميتـــد املرشوع جغرافياً فقـــط، بل أثَّر أيضاً يف حيـــاة مجموعات متنوعة 
وتنظيمياً. جغرافيًا 

الخريية  ُل من قبل األفراد واملدارس واملرافق اإلصالحية، واملنظامت  ومنتجاتنا تُستخَدم وتُفضَّ
وفائدتها  مستخدمها  عند  وقيمتها  عامليَّتها،  عىل  حقا  يدل  مام  الحكومات،  عن  فضالً  الدينية، 

املستمرة.

أرقام املستفيدين املعروضة هي أقل بكثري من املستفيدين الفعليني ملشاريعنا. هذا هو نتيجة مبارشة من منوذجنا الخفيف إلعادة اإلنتاج وإعادة التوزيع والذي مينح املنظامت املوافَقَة عىل إعادة إنتاج وتوزيع منتجاتنا عىل 
أساس شهري. اإلحصاءات كام يف 30/06/2018

تشیلي
1145

البرازیل 3601,300

نیجیریا 87405

إیرلندا 520470

فرنسا 2,2001,800 هولندا 820670

اململکة املتحدة
123,00042,000

صربیا / کرواتیا / البوسنة
840620

الدنمارك
715530

البرتغال 190125

املغرب
23240

تونس
119

األردن
8275

مصر
56250

إیطالیا
3358

الیونان
1132

جنوب أفریقیا
7001,109

الفلبین 3228

فنزویال 315

کولومبیا
14200

املکسیك
60490

الوالیات املتحدة
96,00043,000

إسبانیا 265235

کندا
11,2007,000

اإلمارات 1,6403,900

لبنان 2121

السعودیة 88360

ترکیا 1,100850

الیابان 4546

أسترالیا
24,20019,510

مالیزیا
2,4804,050

سریالنکا
25

الیمن
535

ُعمان
3817

نیوزیلندا
0500

الدالالت
املستفیدون املباشرون

املستفیدون غیر املباشرین

املستفیدون یلع اإلنترنت
852,848

املجموع: 7,176,000410,642

املستفیدون املباشرون: 130.000
املستفیدون غیر املباشرین: 280.642 
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الرشاكات مع تنفولد
علينا  الله  أنعم  لقد  الدعوة.  مجتمع  يحققها  الذي  الفوائد  تكثري  هو  األمر  يف  ما  كل  تنفولد،  يف 
مع  وبالتواصل  العامل،  أنحاء  جميع  يف  املشاريع  يف  الرائعة  املنظامت  من  العديد  مع  بالعمل 

املؤثرين املهمني.

مـــن خالل الجمع بني جهودنـــا وخرباتنا، فإنَنا يف تنفولد مـــع رشكائنا قادرون 
عـــىل االســـتفادة من تضافر املـــوارد. هـــذه التضافرات تزيد مـــن الخري الذي 

نقوم به، وتســـهم يف فعالية مشـــاريعنا ورشاكاتنا.

إلنتاج  التلفزيون  وشبكات  والرشكات  واملدارس  الخريية  املؤسسات  مع  رشاكة  يف  دخلنا  لقد 
املنشأة  القنوات  باستخدام  التوزيع  يف  واملساعدة  جديدة  جمهور  رشائح  إىل  وترويجها  منتجاتنا 

من قبل رشكائنا.

تنفولد هي أيضا منظمة خريية معتمدة ومسجلة مع الهيئة التنظيمية الوطنية 

.)ACNC( األسرتالية، الجمعيات الخريية وغري الربحية األسرتالية
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وعـــٌد َمضمون
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وعـــٌد مضمون

ملف الرشكة 2018
www.tenfold.ngo


