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ابتكرنا موسوعة طالل أبوغزاله العربية »تاجيبيديا«؛ لتكون المرجع 
المتخصصين  الستعمال  المتاح  الرقمي  العربي  للمحتوى  الشامل 
والمهتمين بمختلف جوانب المعرفة باللغة العربية، حيث تم تصنيف 
عامة،  المعارف  هي:  رئيسة  حقول  أربعة  إلى  المحتويات  هذه 

العالم.  والمناطق  التاريخ،  في  والحدث  والشخصيات، 
ثم إننا نهدف من خالل الموسوعة إلى توفير كم هائل من المعلومات 
استخدام  على  القدرة  لديه  عربي  مواطن  لكل  الموثقة  والمعرفة 
الوسائل التقنية الحديثة، وفي شتى المجاالت العلمية واألدبية والثقافية 
والمعرفية، وخاصة فيما يتعلق باألعمال والخدمات المهنية وحقوق 
اإلدارية  واالستشارات  المالية  واإلدارة  والمحاسبة  الفكرية  الملكية 
والترجمة والقانون واألعمال المصرفية اإلسالمية والتدريب المهني 
الحقول من معارف  بهذه  يتصل  المعلومات وما  تقنية  واستشارات 

علمية ومهنية أُخرى.
بمضمونها  العربي  للوطن  »تاجيبيديا«  موسوعة  نوّجه  إذ  وإننا 
الشامل للمعرفة وباللغة العربية كي تكون أساًسا لنشر العلم والمعرفة 
والحضارة، فقد ارتأينا أن تستند في عملها إلى مجموعة كبيرة من 
نُظُم التصنيف المعرفي التي ترتكز على مستويات متعددة، وتتضمن 
ويمكن  الطبقات،  أو  للمفاهيم  الهرمي  التّسلسل  من  محددة  كينونة 

للمستخدم من خاللها تحديد المعلومة تحديًدا يتناسب مع وجهته.
وأخيًرا..

مشاركة  على  باألساس  يعتمد  الموسوعة  في  المعلومات  بناء  فإن 
إلثراء  والمتخصصين؛  واالستشاريين  والخبراء  واألدباء  العلماء 
المحتوى المعرفي العربي على اإلنترنت واالرتقاء بجودته ودقته، 
المعلومات، ومناقشتها، والمحافظة على  إمكانية تعديل  إلى  إضافة 

لها. المالزمة  األخرى  والحقوق  المؤلفين  حقوق 

والتّحية لكّل عربّي، ولكّل محّب للعربيّة.
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شبكة  على  للنشر  الُمعّدة  العربية  باللغة  المكتوبة  المعرفية  المواد  بأنه  العربي  الرقمي  المحتوى  يُعّرف 
اإلنترنت، بشرط أن تكون المادة متاحة للجميع، ويستفيد منها المتصفّح دون الحاجة إلى الدخول إليها من 

سّر«.  »كلمة  خالل 
وتهدف صناعة المحتوى الرقمي العربي إلى نشر الثقافة العربية بين المجتمعات العربية وخارجها، والمساهمة في 
توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة للّشباب، وخلق سوق ُمهيَّأ لتسويق البرمجيات والتطبيقات الخاصة بالمحتوى 

الرقمي العربي.
وقد شهد المحتوى الرقمي العربي مقارنة بالمحتويات الرقمية باللغات األخرى ضآلة إنتاج، وبطء حركة من حيث 

»النمو والتطّور«، وعانى من فقر في التنّوع، وفقدان للجّدية. 
ولعل من أهم المعيقات التي تسببت في ضعف حضور المحتوى الرقمي العربي، التكرار واالعتماد على »اللصق 

والنسخ« في أغلبه، دون توثيق!
شبكة  على  العربية  اللغة  تمثيل  نسبة  أن  العربي  الرقمي  بالمحتوى  تهتم  التي  العالمية  الدراسات  معظم  وتشير 
اإلنترنت ال يتناسب مع تاريخ اللغة العربية، وأهميتها، وعدد مستخدميها، بالرغم من أن  القاموس اللغوي العربي 

يضم ١٣ مليون كلمة، وأّن من يتحدث باللغة العربية يزيد عن ٤٢٢ مليون شخص حول العالم.
جاءت  المستدامة،  للتنمية  المشتركة  العربية  بالرؤية  المرتبطة  أبوغزاله  طالل  الدكتور  اهتمامات  من  وانطالقا 
موسوعة »تاجيبيديا« من أجل إثراء المحتوى الرقمي العربي مدققًا ويغطي مختلف المجاالت العلمية، وما يتّصل 

بها من معارف. 
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تعّد موسوعة طالل أبوغزاله الرقمية العربية إحدى المبادرات الغير ربحيّة التي أسسها سعادة الدكتور طالل 
أبوغزاله لحماية اللغة العربية، وتشغل على مجاالت علمية، وأدبية، واقتصادية، وفنية، ورياضية، وثقافية، 
ومعرفية، وخدمات مهنية، وحقوق الملكية الفكرية، وإعالم، ومحاسبة، وإدارة مالية، وإستشارات إدارية، 
بهذه  المعلومات، وكل ما يتصل  تقنية  وترجمة، وقانون، وأعمال مصرفية، وتدريب مهني، واستشارات 

الحقول من معارف علمية ومهنية أُخرى. 
وتهدف الموسوعة عامةً إلى أن تصبح المرجع الشامل للمحتوى العربي الرقمي المتاح من أجل استعمال 
حقول  أربع  إلى  المحتويات  هذه  تصنيف  وتّم  العربية،  باللغة  المعرفة  جوانب  بشتى  والمهتم  المتخصص 

العالم.  التاريخ، ومناطق  رئيسة هي: معارف عامة، و شخصيات، وحدث في 
وتحتوي الموسوعة على اثني عشر تصنيفًا رئيسيًّا ُمتنّوًعا ينحصر بـ ) العلوم التطبيقية، والعلوم البحتة، 
والعلوم االجتماعية، واآلداب، والفنون، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النّفس، والفلسفة، واللغات، والديانات، 

والمرأة العربية في القيادة.  
وقد عملت شركة طالل أبوغزاله العالمية على هذا المشروع منذ سنوات؛ من خالل تخصيص ثالث فرق 
عمل وهي: فرقة البحث عن المعلومة، وفرقة تدقيق المعلومة؛ للتأكد من صحتها، ومرجعيتها، وفرقة التحقق 
من فائدة المعلومة، وعدم إساءتها.. وسوف تلتزم طالل أبوغزاله العالمية بالحفاظ على استدامة الموسوعة، 

واالستمرار في إثرائها إلى ما ال نهاية.
باللغة  مقالة  ألف  ومائتي  مليون  اآلن  حتى  تاجيبيديا  موسوعة  في  وأدخلنا  دقّقنا  قد  أننا  نعلن  أن  ويسعدنا 
العربية، وعند إطالقها ستُحدث نقلة نوعية في المحتوى العربي على اإلنترنت؛ ليصبح في المرتبة الخامسة 
بداًل من المرتبة الّسادسة عشرة حاليًا، وذلك عند مقارنتها مع غيرها التي تحتوي – في أدق إحصائية- على 
٥9٢ ألف مقالة فقط، علًما أن المقاالت هناك – في أغلبها - غير مدققة وتعتمد المقالة دون تدقيق محتواها 
بالنظر إلى مسؤولية صاحب النشر عنها! وهذا ما لم نرضه؛ ألننا ندخل مقاالتنا بعد التدقيق، والمراجعة 

واالهتمام بحقوق الملكية الفكرية.
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الرؤية:
أن تكون »تاجيبيديا« الموسوعة الّرقميّة العربية األشمل، واألوفى، واألدق، واألوثق 
مرجًعا، وتلبيةً للمتخّصصين والمهتمين في مختلف حقول األعمال والخدمات المهنية 

واإلبداعية الناطقة بالعربية.

الرسالة:
العالم،  محيط  امتداد  على  عالميًّا،  ونشره  الهادف،  الرقمي  العربي  المحتوى  بسط 
معها  والحاضر  الخالد،  ومجدها  العربية،  اللغة  تاريخ  بسمعة  يليق  معرفيًّا،  بسطًا 

حضرت. أينما 

األهداف:
أن تكون الموسوعة العربية المرجعية الشاملة للمتخصصين والمهتمين بالمعرفة 	 

العلمية والمهنية والتشريعية في كافة حقول األعمال المهنية واإلبداع.
خلق بيئة رقمية ذات إطار قانوني تشريعي.	 
دعم الجهود العربية في المساهمة بصناعة المحتوى الرقمي العالمي.	 
سد الفجوة المتعلقة بنصيب اللغة العربية على الشبكة العالمية.	 
تحصين اللغة العربية من أّي مؤثرات خارجية غريبة تهدد عراقتها وأصالتها.	 
المساهمة في نشر المعرفة الرقمية حول الوطن العربي.	 

الخدمات:
تطوير معاجم متخصصة باللغة العربية مثل: »معجم طالل أبوغزاله للمحاسبة«، 	 

و«معجم طالل أبوغزاله للذكاء التقني«.
تطوير المحتوى العربي في الموضوعات العلمية والمعرفية والمهنية ونشرها 	 

من خالل »تاجيبيديا« من أجل االستعمال العام.
للمجتمع 	  المستمر وطرحها  التعليم  إطار  في  وتدريبية  أكاديمية  برامج  تطوير 

الرقمي. التعليم  تكنولوجيا  من خالل  العربي 
المساهمة في نشر المعرفة في المناطق األقل حظا وذلك من خالل مراكز طالل 	 

أبوغزاله للمعرفة التي تم تأسيسها لهذا الغرض.
تقديم الخدمات االستشارية المتعلقة بالمحتوى العربي.	 
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المرحلة األولى: البحث
ننّوع في بحثنا عن المعلومات؛ لتشتمل مصادرنا على عدد من الكتب أو المجالت 
العلمية أو الموسوعات الرقمية أو الصحف أو القواميس أو الدراسات العلمية أو 

المواقع الرقمية الموثوقة.

المرحلة الثانية: الجمع 
نجمع المعلومات التي تم استخراجها من المصادر المختلفة؛ للتشبيك بينها، وتبويبها.

المرحلة الثالثة: اإلدخال 
نقوم بإدخال ما جّمعنا من معلومات إلى فضاء الموسوعة، ضمن معايير خاصة.

المرحلة الرابعة: التدقيق 
يعمل فريقنا من المدققين على تصويب األخطاء الطباعية؛ قبل إدخالها إلى فضاء الموسوعة.

المرحلة الخامسة: التحرير 
يعمل فريقنا من المحررين على إعادة صياغة بعض النّصوص؛ وفق ما تتطلبه الحاجة.

المرحلة السادسة: التبويب والتصنيف 
اثنا عشر  الموسوعة  وفي فضاء  المضمون،  اعتماًدا على  المدخل؛  تصنيف  يتم 
تصنيفًا رئيًسا ُمتنّوًعا هي: العلوم التطبيقية، والعلوم البحتة، والعلوم االجتماعية، 
واللغات،  والفلسفة،  النّفس،  وعلم  والجغرافيا،  والتاريخ،  والفنون،  واآلداب، 

القيادة. في  العربية  والمرأة  والديانات، 

المرحلة السابعة: النشر واالعتماد
بعد تجهيز المقاالت المدخلة »شكال ومضمونًا«، يتم نشرها واعتمادها؛ فتكتمل دائرة العمل.
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ينظر الدكتور طالل أبوغزاله بعين المستقبل..
ويؤمن بأن الدول ستنتقل بعد بلوغها مرحلة الدولة المدنية 

إلى حقبة الدولة اإلبداعية والمعرفية..
واستباقًا لهذه الحقبة، تعمل مجموعة طالل أبوغزاله الدولية 
التقني  للمستقبل  التحتية  البنية  المعلومات على خلق  لتقنية 
الكتابة  في  العربية  اللغة  استخدام  تقوم على  التي  العربي، 
العربي  الحرف  على  التطبيقات  برامج  واعتماد  الرقمية، 
واألرقام العربية، ومستفيدة من االنتشار الواسع للغة العربية 
في العالم، وعّدها إحدى اللغات المعتمدة في األمم المتحدة، 
وثالث لغة رسمية لدى اليونسكو بعد اإلنجليزية والفرنسية.
تقنية  ميدان  في  العالم  سباق  فيه  يتسارع  الذي  الوقت  ففي 
المعلومات وتجارتها، ويتم تكثيف مصادر هذه المعلومات 
وباتت  اليد،  كف  بحجم  باتت  حتى  مساحاتها،  واختزال 
الهواتف الذكية المصدر األول للمعرفة السريعة والمتأنية، 
أصبح من الضرورة الحتمية أن يدخل العرب هذا السباق، 
ضمن  وجودهم  ليرسخوا  الفاعلة،  بأدواته  متسلحين 
ندخل  حتى  تاجيبيديا  نطلق  أن  فما  العالمية،  الحضارات 
السباق، ورؤيتنا في هذا المشروع القومي »المركز األول«. 
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حقول  في  تعمل  التي  المهنية  الخدمات  شركات  من  عالمية  مجموعة  أكبر  العالمية  أبوغزاله  طالل  تعد 
المحاسبة، والتدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، وحوكمة الشركات، والضرائب، واالستشارات التعليمية، 
ونقل  والفني،  المهني  والتدريب  اإلدارية،  االستشارات  وخدمات  واإلستراتيجية،  االقتصادية  والدراسات 
التقنية وإدارة المشاريع، وخدمات المستثمرين واستشارات األعمال، والموارد البشرية وخدمات التوظيف، 
والحكومة اإللكترونية، والتجارة اإللكترونية، والتعليم اإللكتروني، وتدقيق أمن تقنية المعلومات، وتصميم 
المجال،  أسماء  وتسجيل  المواقع،  وتعريب  المهنية،  والترجمة  الفورية،  والترجمة  وتطويرها،  المواقع 
المشاريع،  المعلومات واالتصاالت، والخدمات االستشارية لتخطيط موارد  لتقنية  والتخطيط اإلستراتيجي 
والتدريب على مهارات تقنية المعلومات واإلنترنت وامتحاناتها، ووكالة أنباء الملكية الفكرية، وتقييم أعمال 
وموجودات الملكية الفكرية وخدمات األعمال التجارية، وتسجيل وحماية الملكية الفكرية، وتجديدات الملكية 

الفكرية، وحماية وإدارة حقوق الملكية، والخدمات القانونية )استشارات ومحاماة( واالكتتابات العامة.
وقد تأسست طالل أبوغزاله العالمية عام ١9٧٢، وتعمل من خالل مكاتبها البالغ عددها أكثر من ١00 مكتبا 

و١٥0 مكتب تمثيل حول العالم 
ونظًرا لكونها تعمل في منطقة من العالم تشهد تغييرات جذرية وغير مسبوقة، تدرك طالل أبوغزاله العالمية 
جيًدا كافة جوانب البيئة االقتصادية بما فيها العوامل االجتماعية والتنظيمية التي تحكم هذا النشاط ولديها 

الخبرة الكافية لذلك. 
وتدرك الحاجة إلى التطوير المنظم للمؤسسات العربية في سبيل بناء أساس متين للمستقبل. 

وتلبي المجموعة هذه الحاجة بتوفير خبراء ذوي كفاءات عالية المستوى ولديهم القدرة على توقع االتجاهات 
االقتصادية واالجتماعية وعلى تقييم البدائل لتحديد أكثر الحلول إبداًعا للمشاكل الحالية والمستقبلية. 

هذا وقد حقّقت المجموعة سجالً مميًزا من النجاحات بين عمالئها الذين يضّمون وكاالت هامة ومنظمات 
تمويلية حكومية ودولية وعربية، وشركات رائدة في مجاالت البنوك والصناعة والتأمين والتجارة. 

باألفراد  وتتعلق  واإلدارة  باألعمال  تتّصل  قرارات صعبة  اتّخاذ  على  بنجاح  العمالء  هؤالء  ساَعَدنا  وقد 
المقدمة. في  نكون  كي  واقتدار  بجد  نعمل  ونبقى  المال،  ورأس  والمرافق  والمعدات 
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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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الـمجموعة العالميـة للـخدمات المهـنية والـتعـليم وبناء القدرات والملكية الفكرية

األردن
)المـكتــب اإلقليمــي(:

عّمان - اإلدارة العامة	 
مكتب عّمان	 
عّمان )الجامعة(	 
إربد	 
معان	 

آسيا
مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:

اإلمارات:
أبوظبي	 
عجمان	 
العين	 
الحمرية	 
الشارقة	 
دبي	 
جبل علي	 
رأس الخيمة	 
أم القيوين	 
الفجيرة	 

الباكستان:
كراتشي	 
الهــور	 

البحرين:
المنامة	 

السعودية:
الُخبر	 
الرياض	 
جدة	 

الصين:
بكين	 
تشنغدو	 
شنغهاي	 
قوانتشو	 

العراق:
بغداد	 
أربيل	 

الكويت:
الكويت	 

الهند:
بنجلور	 
مومباي	 
نيودلهي	 

اليمن:
صنعاء	 

أفغانستان:
كابول	 

أندونيسيا:
جاكرتا	 

إيران:
طهران	 

سوريا:
دمشق	 

سيريالنكا:
كولومبـو	 

ُعمان:
مسقط	 
صـاللة	 
 دقــم	 

فلسطيـن:
غـــزة	 
رام هلل	 

قطــــر:
الدوحـــة	 

كازاخستـان:
ألماتي	 

كوريــــا الجنوبيـــة:
سـيؤل	 

لبنــان:
 	)AGIP( بيـــروت
 	)TAG	Audit( بيـــروت

ماليزيـــــــا:
كواال لمبور	 

مكاتب االتصال:
الصين:

هونج كونج	 

اليابان:
أوساكا	 

أوزبكستان:
طشقند	 

بنغالدش:
دكا	 

سنغافورة:
سنغافورة	 

أفريقيا
مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:

الجـــزائـر:
الجزائـــر	 

السـودان:
الخرطوم	 

الكاميرون )تشمـل ١٥ دولـة(:
دواال	 

المغرب:
الدار البيضاء	 

أثيوبيا:
أديـس أبابا	 

تنزانيا:
دار السالم	 

تونـس:
تونس	 

جنوب افريقيا:
جوهانسبرج	 

كينيـا:
نيروبــي	 

ليبيـــا:
طرابلـــس	 

مصـــر:
القاهــرة	 

نيجيريا:
أبوجا	 

 
مكاتب االتصال:

جيبوتي:
جيبوتي	 

أوروبا
مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:

تركيــا:
أنقــرة	 

روسيـا:
موسكــو	 

مالطـــــــا:
سان غـوان	 

مكاتب االتصال:
أستراليا:

سيدني	 

ألمانيــا:
دوسلـدورف	 

إيطاليا:
روما	 

بولندا:
وارسو	 

تركيا:
اسطنبول	 

سويسرا:
جنيف	 
 زيورخ	 

فنلنــــــــدا:
هلسنكـي	 

قبــــرص:
نقوسيا	 

نيوزيالندا:
ويلنجتون	 

هنغـاريا:
بودابسـت 	 

أمريكا الشمالية
مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:

المكسيك:
مدينة المكسيك	 

كندا:
مونتريال	 

مكاتب االتصال:
بنما:

مدينة بنما	 

كندا:
أوتاوا	 

أمريكا الجنوبية
مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:

البرازيل:
ريو دي جانيرو	 

تشيلي:
سانتياغو	 

فنزويال:
كاراكاس	 

مكاتب االتصال:
كولومبيا:

بوغوتا	 

مكاتب تحت التأسيس
األرجنتين:

بوينس آيرس	 

السويد:
ستوكهولم	 

المملكة المتحدة:
لندن	 

النرويج:
أوسلو	 

إسبانيا:
مدريد	 

بروناي:
بندر سري بكاوان	 

بلجيكا:
بروكسل	 

تايالند:
بانكوك	 

رومانيا:
بوخارست	 

فرنسا:
باريس	 

فيتنام:
هانوي	 

الدنمارك:
كوبنهاغن    	 

tag.global
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