
في عيدنـــــــا الخمسيـن

أكثر من
100 مكتب
حول العالم

500
عضویة في

الھیئات الدولیة 

ضمن الـ 100 
شركة األكثر تأثیراً 
في العالم العربي 

حسب مجلة فوربس

أول
مصنع إلكترونیات
في العالم العربي

150
مكتب تمثیلي 

150
شراكة مھنیة 

350
وسام وجائزة 

عالمیة

140
شركة مھنیة

250
شراكة تعلیمیة

خـدمـاتـنــــا االسـتـشـــاريـــــة 
عـدد المستندات المؤرشفــــة:     + 150,000,000
العالمات التجاریة في قاعدة بیانات المجموعة:+  2,000,000 
  1,000,000 + الموضوعات العلمیة في موسوعة تاجیبیدیا: 
المشاریع التي تمت دراسـة جـدواھـا:     + 10,000
المؤسسات التي قمنا بھیكلتھا وتنظیمھا:     + 4,000
المنظمــــات المؤھلــــة لشھـــادة اآلیزو:     + 400

ريـادتـنـــا في بـنـــاء القــدرات

الصفحات التي تمت ترجمتھا:      + 10,000,000
تقـــاریر المجموعـــــة المھنیــــة:     + 1,000,000

المھنیون الذین تدربوا في المجموعة:      + 500,000 
الشھادات المھنیة التي منحتھا المجموعة:     +  500,000
شھادات الدبلوم في مجال تقنیة المعلومات:    + 300,000
الـمــدربـــــــون الـمـتـعــاقَـــد معھم:     +  10,000

الـمـســتـشــارون الـمـتـعــاقَـــد معھم:    +  50,000 
مراكز المجموعة التدریبیـة والمعرفیة:     + 1,000

طالل أبوغزاله فاونديشن في خدمة المجتمعات

محطاتنا المعرفیة في خدمة المجتمع: 200 محطة | مؤسساتنا لبناء قدرات المجتمع التي ندیرھا ونمولھا بالكامل: 50 مؤسسة
تُخصص طالل أبوغزالھ العالمیة %50 من أرباحھا سنویاً لطالل أبوغزالھ فاوندیشن لخدمة المجتمع وتستثمر 

النصف اآلخر كامًال في تطویر قدراتھا وتوسعة نشاطاتھا وانتشارھـا

إبـداعـاتـنـــــا المعـرفـيـــــة
150 قاعدة بیانات لعناوین عالمیة تزید عن 500,000 
البرامج واألنظمة اإللكترونیة التي طورناھا لخدمة العمالء: 100 
مــواقــع الـمـجـمـوعـــــة اإللـكـتـرونـیـــــة:        60
TAG-ISP :تعمل  المجموعة بخط إنترنت خاص بھا
سحابـــة إلكترونیــــة  خاصـة بخدمـات المجموعـــــة
ــــل دولـــــي ألسـمــــاء النـطـــاق عـالـمـیـــــًا مـسـجِّ

منتجــات تـاج تيـك

مـكـانـتـنـــا الدولـيــــة

1,000,000 + مجـمـوع عـمـالئـنـا اإلجـمالي:     
500,000 + العالمات التجاریة لعمالئنا المسجلة عالمیاً: 
حقوق الملكیة الفكریة التي تمت إدارتھا عالمیاً: + 100,000 
25,000 + نسبة الزیادة في عـدد العمالء الجدد سنویًا: 
شركتنا المھنیة لمراجعــة الحسابــات ضمن أكبر 20 
أفضـل شركة ملكیة فكریة في الشرق األوسط للسنة الـ 10
عـدد األحكــام المھنیــة الصادرة ضدنـــا عالمیــًا: 0
انتخابنا لقاعة المشاھیر في الملكیة الفكریة في شیكاغو 2007

إحصائيـــــــات رقمـيــــــــة
التواصل السنوي على اإلنترنت      + 30,000,000

عدد النتائج على محركات البحث:    + 1,500,000 
عدد األعضاء على مواقع التواصل االجتماعي: + 1,000,000
عدد مقـــاطع الفیدیو على االنترنــــت:     + 4,000
عدد الصفحات على مواقع التواصل االجتماعي:    + 100
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