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كلمـــــة رئيـــس مجلـــس اإلدارة
فــي عهــد التقــدم التكنولوجــي المقتــرن بتحديــات وابتــكارات غيــر محــدودة ،وضعنــا أنفســنا فــي طــال
أبوغزالــه العالميــة ( )TAG.Globalفــي طليعــة العالــم دائــم التغ ّيــر ،فتســ ّلحنا بخبرتنــا الطويلــة فــي
الصنــع واالبتــكار وتكريــس جهــود إضافيــة لمهمتنــا .وهكــذا ،أنشــأنا شــركة طــال أبوغزالــه التقن ّيــة (تــاج
تــك) ،معلنيــن بذلــك بدايــة فجــر جديــد فــي مجــال التقنيــة المتقدمــة.
اتخذنــا قــرارا َ منــذ البدايــة لجعــل (تــاج تــك) منصــة لتســريع األعمــال ،بحيــث تركــز علــى أحــدث التقنيــات
لصنــع أحــدث أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة (تابلــت) وأجهــزة الالبتــوب وغيرهــا لتواكــب التطــور فــي هــذا
العالــم؛ وهــذا يعتبــر تح ـ ٍد كبيــر تغلبنــا عليــه.
لــدي شــغف قــوي تجــاه عالــم التقنيــة ،وهــذا نابــع مــن قيادتــي للعديــد مــن مبــادرات األمــم المتحــدة ثــم
متحمــس لتقديــم أحــدث أجهزتنــا وهــي
تأسيســي كليــة طــال أبوغزالــه الجامعيــة لالبتــكار ،وأنــا اليــوم
ّ
 TAG-DCو  TAGITOP Plusو  TAGITOP Multiالمخصصــة لمحبــي التكنولوجيــا المتقدمــة.
طـــالل أبوغزالــــه

1

نبــذة عـن تــاج تـيك
ان شــركة طــال أبوغزالــه التقنيــة (تــاج تــك) ،وهــي عضــو فــي شــركة طــال أبوغزالــه العالميــة ،مــن
بنــات أفــكار ســعادة الدكتــور طــال أبوغزالــه الــذي وجــد أن هنــاك حاجــة ملحــة إلنشــاء كيــان يتبنــى أحــدث
التطــورات التكنولوجيــة ويقدمهــا للمجتمــع العالمــي بأســعار معقولــة.
تختــص تــاج تــك فــي تطويــر وتصميــم وتصنيــع وإنتــاج أحــدث األجهــزة المخصصــة لالســتخدام الشــخصي
أو التجــاري والمصممــة خصيصـ ًا لمواطنــي العالــم المعرفــي فــي أنحــاء العالــم وبســعر أقــل مــن أســعار
العالمــات التجاريــة األخــرى.
صممــت منتجــات (تــاج تــك) مــن خــال أفضــل الخبــراء لتقديــم األفضــل دائمــا .اســتمتع بأحــدث المنتجــات:
ُ
 TAG-DCو TAGITOP Plusو TAGITOP Multiالتــي تمتــاز بأعلــى المواصفــات وأكثــر األســعار منافســة
فــي العالــم.

مهمتنــــــا
تسعى (تاج تك) إلى تسهيل الوصول ألحدث التقنيات ووضعها في يد مواطني العالم المعرفي.
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نبــذة عــن طــالل أبوغزالــه العالميــة
تعــد طــال أبوغزالــه العالميــة أكبــر مجموعــة عالميــة مــن شــركات الخدمــات المهنيــة التــي تعمــل
فــي حقــول المحاســبة ،التدقيــق الخارجــي ،التدقيــق الداخلــي ،حوكمــة الشــركات ،الضرائــب،
االستشــارات التعليميــة ،الدراســات االقتصاديــة واالســتراتيجية ،خدمــات االستشــارات اإلداريــة ،التدريب
المهني والفني ،نقل التقنية وإدارة المشــاريع ،خدمات المســتثمرين واستشــارات األعمال ،الموارد
البشــرية وخدمــات التوظيــف ،الحكومــة اإللكترونيــة ،التجــارة اإللكترونيــة ،التعليــم اإللكترونــي
وتدقيــق أمــن تقنيــة المعلومــات ،تطويــر وتصميــم المواقــع ،الترجمــة الفوريــة والترجمــة المهنيــة،
تعريــب المواقــع ،تســجيل أســماء المجــال ،التخطيط االســتراتيجي لتقنية المعلومــات واالتصاالت،
الخدمــات االستشــارية لتخطيــط مــوارد المشــاريع ،التدريــب علــى مهــارات تقنيــة المعلومــات
واإلنترنــت وامتحاناتهــا ،وكالــة أنبــاء الملكيــة الفكريــة ،تقييــم أعمــال وموجــودات الملكيــة الفكريــة
وخدمــات األعمــال التجاريــة ،تســجيل وحمايــة الملكيــة الفكريــة ،تجديــدات الملكيــة الفكريــة ،حمايــة
وإدارة حقــوق الملكيــة ،الخدمــات القانونيــة (استشــارات ومحامــاة) واالكتتابــات العامــة.
تعمــل طــال أبوغزالــه العالميــة مــن خــال مكاتبهــا التــي يتجــاوز عددهــا المائــة مكتــب حــول
العالــم ،وحققــت ســج ً
ال مميــزاً مــن النجاحــات بيــن عمالئهــا ،الذيــن يمثلــون وكاالت هامــة
ومنظمــات تمويليــة حكوميــة ودوليــة وعربيــة ،وشــركات رائــدة فــي مجــاالت البنــوك والصناعــة
والتأميــن والتجــارة .وقــد ســاعد هــؤالء العمــاء بنجــاح علــى اتخــاذ قــرارات صعبــة تتصــل باألعمــال
واإلدارة وتتعلــق باألفــراد والمعــدات والمرافــق ورأس المــال.
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منتجـــات تــاج تيــك
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جهـــــــــــاز البتـــــــــوب
−المعالج Intel® ATOM N570 Dual Core
−شريحة التعريف Intel® NM10
−قــرص تخزيــن ســريع SATA KINGSTON SSD120
GB

−الذاكرة العشوائية  2جيجابايت نوع DDR3

−شاشة  LEDبحجم  10.1إنش WSVGA
−كاميرا أمامية بدقة  1.3ميجا بيكسل
−شريحة بلوتوث  3.0سرعة عالية
−بطاريــة أيــون ليثيــوم  8خاليــا تــدوم حتــى 8
ســا عا ت .
−االتصال :إيثرنت و 802.11g/n

جهـــــــــــاز البتـــــــــوب
−بطارية أيون الليثيوم ()Li-Ion
−المــدة القصــوى لوقــت تشــغيل البطاريــة 6.50
ســا عة
−مز ّود بمخرج HDMI
 4−مداخل USB
−مدخل VGA
−حجم الشاشة  14.0إنش
−شاشة  LEDبوضوح عالي HD
−دقة الشاشة 768 x 1366

−متحكم كرت شاشة من تصنيع Intel
−سعة ذاكرة كرت الشاشة  1جيجابايت
−الذاكــرة العشــوائية  2جيجابايــت نــوع DDR3
مجمــوع عــدد فتحــات الذاكــرة اإلجمالــي 2
−و يدعم ذاكرة  SDالعشوائية
−ســعة القــرص الصلــب  320جيجابايــت ذو 5400
دورة /د
−محرك األقراص DVD-Writer
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−نموذج المنتج NP-RC418-TG1JO
−نوع المنتج كمبيوتر محمول
−الذاكرة القياسية  2جيجابايت
−الشبكة الالسلكية IEEE 802.11b/g/n
−تكنولوجيا اإليثرنت Gigabit Ethernet

−مص ّنع المعالج Intel
−نــوع المعالــج  ،Core i3ذاكــرة المعالــج المؤقتــة
 Cache 3ميجابايــت
−نموذج المعالج  i3-2330ميجا

نفـــذ المخـــزون
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جهـــــــــــــــــاز البتـــــــــــــــوب
−معالج إنتل الجيل السادس ( Core i7 6500Uذاكرة المعالج المؤقتة  4ميجا)
−ذاكرة عشوائية  8جيجابايت نوع DDR3
−كرت شاشة من نوع إنتل ذو وضوح عالي
−قرص صلب  HDDبسعة تخزين  1تيرابايت  ,قرص تخزين سريع  SDD 128جيجابايت
−انترنت السلكي ،بلوتوث ومز ّود بمخرج  HDMI 4K SD/MMC 2في واحد
−شاشة بحجم  15.6إنش بوضوح عالي FHD
−كرت شاشة إضافي من نوع ( )NVIDIA GT940 MX (GT940M
 4−مداخل  USBمدخلين  USB3.0ومدخلين USB2.0
−لوحة مفاتيح انجليزي /عربي مع خاصية اإلضاءة ()Chocolate Backlit Keyboard
−بطارية ذات  6خاليا 4000 ،ميلي أمبير /ساعة
−سماع َتين داخليتين ،كاميرا داخلية
−نظام تشغيل Ubuntu

مجان ًا
−كفالة لمدة سنة واحدة
−حقيبة البتوب
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جهـــــــــــــــــاز البتـــــــــــــــوب
−معالج إنتل الجيل ثامن ( Core i7 CPU 8550Uذاكرة المعالج المؤقتة  8ميجا)
−ذاكرة عشوائية  8جيجابايت نوع DDR4
−كرت شاشة إنتل عالي الدقة Intel® HD
−السعة التخزينية 1 :تيرابايت  ،SATA HDDو قرص تخزين  SSD M.2 128جيجابايت
−يدعم االتصال الالسلكي والبلوتوث ،مخرج  HDMI (4K) SD/MMC2في واحد
−شاشة بحجم  15.6إنش عالي الوضوح FHD
 4−مداخل  USBمدخلين  0.USB3ومدخلين 0.USB2
−لوحة مفاتيح انجليزي /عربي مع خاصية اإلضاءة ()Chocolate Backlit Keyboard
−بطارية ذات  6خاليا 4000 ،ميلي أمبير /ساعة
−سماع َتين داخليتين ،كاميرا داخلية
−نظام تشغيل Ubuntu

مجان ًا
−كفالة لمدة سنة واحدة
−حقيبة البتوب
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لوحـــــــــــــــة
مفاتيـــــــــح مع
خا صيـّـــــة ا إل ضــــــــــــا ء ة
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حقيبــــــــــــــة
البتــــــــــــــوب

15

16

جهـــــــــــــــــــــــــاز

اللوحـــــــي (تابلــــت)
−معالج ثماني األنويةCPU Octa Core ،
−شاشة بحجم  10.1إنش بدقة 1920 ×1200
−ذاكــرة عشــوائية  RAM 4جيجابايــت ،ســعة تخزيــن 64
جيجابايــت
−نظام تشغيل أندرويد )Pie( 9.0
−الالسلكيIEEE 802.11 a/b/g/n/ac :
−يدعــم شــبكات الجيــل الثانــي والثالــث والرابــع
( )2G/3G/4G
−كاميــرا أماميــة بدقــة  5ميجــا بيكســل وكاميــرا خلفيــة
بدقــة  13ميجــا بيكســل
−مــزود بشــريحتي اتصــال بالهاتــف والبلوتــوث ونظــام
تحديــد المواقــع GPS
−سعة البطارية  6000ميلي أمبير /ساعة

مجان ًا
−حافظة جلدية مزودة بلوحة مفاتيح USB
−سماعات بلوتوث ذات جودة عالية
−كفالة لمدة سنة واحدة
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حافظــــــة جلديـّـة
مـــــــــــــــــزودة
بلوحـــــــــــــــة مفاتيـــــــــــــح
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ﻋﻠﻰ ﺎت
أ ﺻﻔ
ﻤﻮا
اﻟ

أ
اﻻ ﻗﻞ
ﺳ
ﻌﺎر

ﺗﺼﻤﻴــــﻢ وإﻧﺘــــﺎج ﻃــــﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟــــﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــــﺔ
ﺗــــﺎج ﺗﻴــــﻚ :أﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻮاﺻﻔــﺎت وأﻓﻀــﻞ اﺳﻌــﺎر
ﺑﺪﻋـــﻢ ﻣـــﻦ ﺗــﺎج ﻓﺎوﻧﺪﻳﺸــﻦ

اﻟﻠﻮﺣﻲ )ﺗﺎﺑﻠﺖ(

ﺟﻬﺎز

ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺛﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺑﺴﺮﻋﺔ  ۱,٦ﺟﯿﺠﺎھﺮﺗﺰ.
ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮﺿﻮح ﺑﺤﺠﻢ  ۱۰,۱إﻧﺶ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﯿّﺔ  ،HDوﺑﺪﻗﺔ ۱۹۲۰ x ۱۲۰۰ﺑﻜﺴﻞ.
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﯿّﺔ  ٤ﺟﯿﺠﺎ ﺑﺎﯾﺖ .ﺳﻌﺔ ﺗﺨﺰﯾﻦ  ٦٤ﺟﯿﺠﺎ ﺑﺎﯾﺖ .ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﯿﻞ أﻧﺪروﯾﺪ ۹,۰
ﻛﺎﻣﯿﺮا أﻣﺎﻣﯿّﺔ ﺑﺪﻗﺔ  ٥ﻣﯿﺠﺎﺑﻜﺴﻞ وﻛﺎﻣﯿﺮا ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺑﺪﻗﺔ  ۱۳ﻣﯿﺠﺎﺑﻜﺴﻞ ﻣﺰودة ﺑـ ﻓﻼش.
ﻣﺰوّد ﺑﺸﺮﯾﺤﺘ ّﻲ ھﺎﺗﻒ وﺑﻠﻮﺗﻮث وﻧﻈﺎم ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ).)GPS
ﯾﺪﻋﻢ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮّاﺑﻊ ).)4G ,3G ,2G
ﺳﻌﺔ ﺑﻄﺎرﯾﺔ ٦۰۰۰:ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﯿﺮ
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ

ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺟﻠﺪﯾﺔ ﻣﺰوّدة ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ،ﺷﺎﺷﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ.

ﺳﻤﺎﻋﺎت ﺑﻠﻮﺗﻮث ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ.

ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﯿّﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.

ﺟﻬﺎز ﻻﺑﺘﻮب

ﻣﻌﺎﻟﺞ 6500U Intel Core i7
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ  ۸ﺟﯿﺠﺎﺑﺎﯾﺖ ،ﻧﻮع .DDR3
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ.
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع  NVIDIAوﺑﺴﻌﺔ  ۲ﺟﯿﺠﺎﺑﺎﯾﺖ.
ﻗﺮص ﺻﻠﺐ  HDDﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﯾﻦ  ۱ﺗﯿﺮاﺑﺎﯾﺖ وﻗﺮص ﺗﺨﺰﯾﻦ ﺳﺮﯾﻊ
 SSDﺑﺴﻌﺔ ۱۲۸ﻏﯿﻐﺎ ﺑﺎﯾﺖ .ﯾﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث.
ﻣﺰوّد ﺑﻤﺨﺮج SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ۱٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ ))FHD
ﻣﺪﺧﻠﯿﻦ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﯿﻦ 3.0 USB
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﯿﺔ اﻹﺿﺎءة )(Backlit Keyboard
ﻛﺎﻣﯿﺮا وﯾﺐ ﺑﺪﻗﺔ  ۲,۰ﻣﯿﺠﺎﺑﻜﺴﻞ .ھﯿﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ )أﻟﻤﻨﯿﻮم(.

ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ

ﺣﻘﯿﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب )ﻟﻮن ﺑﻨﻲ(.

ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﯿّﺔ ﻟﻤ ّﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.

ﺟﻬﺎز ﻻﺑﺘﻮب

ﻣﻌﺎﻟﺞ 8550U Intel Core i7
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ  ۸ﺟﯿﺠﺎﺑﺎﯾﺖ ،ﻧﻮع .DDR4
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ.
ﻗﺮص ﺻﻠﺐ  HDDﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﯾﻦ  ۱ﺗﯿﺮاﺑﺎﯾﺖ وﻗﺮص ﺗﺨﺰﯾﻦ ﺳﺮﯾﻊ.
 SSDﺑﺴﻌﺔ  ۱۲۸ﻏﯿﻐﺎ ﺑﺎﯾﺖ.
ﯾﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث.
ﻣﺰوّد ﺑﻤﺨﺮج SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ۱٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ ))FHD
ﻣﺪﺧﻠﯿﻦ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﯿﻦ 3.0 USB
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﯿﺔ اﻹﺿﺎءة ).)Backlit Keyboard
ﻛﺎﻣﯿﺮا وﯾﺐ ﺑﺪﻗﺔ  ۲,۰ﻣﯿﺠﺎﺑﻜﺴﻞ .ھﯿﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ )أﻟﻤﻨﯿﻮم(.

ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ

ﺣﻘﯿﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب )ﻟﻮن ﺑﻨﻲ(.

ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﯿّﺔ ﻟﻤ ّﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.

اﻷﺳﻌﺎر ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت

ﻧَﺴﺘﻘﺒﻠﻜـــﻢ ﺧــﻼل أﯾّــﺎم اﻷﺳﺒــﻮع ) ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺖ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﯿﺲ(
ﻣﻦ اﻟﺴّﺎﻋــﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣـــﺎ ً وﺣﺘّــﻰ اﻟﺴّﺎﻋـــﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴـــﺎ ًء
ﻣﺒﻨﻰ طﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  ٤٦ﺷﺎرع ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﻮاﻛﺪ ،اﻟﺸﻤﯿﺴﺎﻧﻲ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن
ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ  ۱۰٤ﺷﺎرع ﻣﻜﺔ ،أم أذﯾﻨﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن
ھﺎﺗﻒ | + ۹٦۲ ٦٥۱۰۰۹۰۹:ﻓﺎﻛﺲ | + ۹٦۲ ٦٥۱۰۰۹۰۱:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲinfo@tagtech.global :

ﻟﻠﻄﻠﺐ أوﻧﻼﯾﻦ :ﯾﺮﺟﻰ زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ TAGTECH.Global

طــــــــــﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟــــــــــﮫ ﻟﻠﺘﻘﻨﯿــــــــــﺔ

ﻣﺒﻨﻰ طﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  ٤٦ﺷﺎرع ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﻮاﻛﺪ ،اﻟﺸﻤﯿﺴﺎﻧﻲ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن
ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ  ۱۰٤ﺷﺎرع ﻣﻜﺔ ،أم أذﯾﻨﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن
ھﺎﺗﻒ | + ۹٦۲ ٦٥۱۰۰۹۰۹:ﻓﺎﻛﺲ+ ۹٦۲ ٦٥۱۰۰۹۰۱:
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲinfo@tagtech.global :

TAGTECH.Global

