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لتكون  في عام 1972  تأسيسها  تم  التي  أبوغزاله،  لمجموعة طالل  والرئيس  المؤسس  نيسان 1938 وهو   22 ولد في 
حول  مكتباً   85 عددها  البالغ  مكاتبها  خالل  من  عمالءها  تخدم  حيث  والتعليمية،  المهنية  للخدمات  الرائد  العالمي  المزّود 
الفكرية  والملكية  والمحاسبة،  التعليم  في  بارزة  ومساهمات  بإنجازات  العالم،  في  نفوذا  األكثر  القيادات  أحد  يعد  العالم. 
من  وغيرها  والقانون  والتكنولوجيا  والعلوم  واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا  والتجارة،  واإلدارة،  األعمال  وإدارة 

العالمين العربي واإلسالمي. المجاالت. وهو مؤسس لمنظمات ذات بعد تاريخي ورؤية لنهضة 
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طالل أبوغزاله
المؤسـس والرئيــس لمجموعة طـالل أبوغـزاله
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1. الشهادات
بكالوريوس في إدارة األعمال، الجامعة األمريكية في بيروت، لبنان )1960(. ֺ
الدكتوراه الفخرية في اآلداب، جامعة كانيسيوس، بافالو، الواليات المتحدة األمريكية )1988(. ֺ
الدكتوراه الفخرية في العلوم االنسانية، جامعة بيت لحم، فلسطين )2014(. ֺ
الدكتوراه الفخريه في إدارة األعمال، جامعة مؤته، األردن )201٥(. ֺ

2. مناصب برلمانية 
مجلس األعيان، المملكة األردنية الهاشمية )2011-2010(. ֺ

3. أوسمــــــــــــــة رسمية
وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة فارس من السيد روبرت ميتران ـ قصر اإلليزيه، فرنسا )198٥(. ֺ
وسام الجمهورية التونسية من فخامة الرئيس الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ـ تونس )198٥(. ֺ
وسام االستقالل األردني من جاللة الملك الحسين بن طالل ـ قصر رغدان -المملكة األردنية الهاشمية )1967(. ֺ

4. رئاســات المؤسســــات والهيئـــــات والمجـالـــس
الرئيس – المجلس الفخري الئتالف التحضر المستدام، الواليات المتحدة )201٥(   ֺ
رئاسة مشتركة - الشبكة العالمية للتقنيات الرقمية للتحضر المستدام، الواليات المتحدة )201٥( ֺ
الرئيس – شبكة الرؤساء التنفيذيين للبيئة، المملكة األردنية الهاشمية )201٥( ֺ
الرئيس الفخري لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية, فلسطين )201٥( ֺ
رئيس التحالف العربي لصناعة الخدمات، لبنان )201٥(. ֺ
رئيس جمعية األوركسترا األردنية الوطنية، المملكة األردنية الهاشمية )2014(. ֺ
رئيس فريق عمل المنتدى االقتصادي العربي، المملكة األردنية الهاشمية )2013(. ֺ
رئيس المنتدى الصيني العربي ــ لألعمال والثقافة، المملكة األردنية الهاشمية )2013(. ֺ
رئيس كلية طالل أبوغزاله الجامعية لألعمال )TAG-UCB (، مملكة البحرين )2012(. ֺ
رئيس جامعة طالل أبوغزاله الدولية )TAGI-UNI(، لبنان )2012(. ֺ
رئيس التحالف العربي لصناعة الخدمات، قطر )2012( ֺ
رئيس المرصد االقتصادي األردني، المملكة األردنية الهاشمية )2012(. ֺ
رئيس مركز البحث والعمل االستراتيجي، سويسرا، )2012(. ֺ
رئيس المؤسسة العربية البلطيقية لألعمال والتعليم، المملكة األردنية الهاشمية )2012-الى االن (. ֺ
رئيس مبادرة كلنا لفلسطين، فرنسا، )2011-إلى اآلن(. ֺ
رئيس اللجنة االستشارية العليا، منظمة التعاون الدولية، تركيا )2012-إلى اآلن(. ֺ
رئيس منتدى تطوير السياسات االقتصادية، المملكة األردنية الهاشمية )2011-الى االن (. ֺ
رئيس المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم )ASREN (، ألمانيا )2010-إلى اآلن( ֺ
رئيس األمم المتحدة للتحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية )GAID(، الواليات المتحدة األمريكية )2009- 2010(. ֺ
رئيس مجلس مجتمع المعرفة األفروآسيوي، مصر )2009(. ֺ
رئيس معهد العالم العربي لإلنترنت، الواليات المتحدة األمريكية )2008(. ֺ
رئيس لجنة موسوعة التميز والحضارة، المملكة العربية السعودية )2008(. ֺ
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4. رئاســات المؤسســــات والهيئـــــات والمجـالـــس
رئيس مجلس اإلدارة المشارك للميثاق العالمي لألمم المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية )2008-2006(. ֺ
رئيس المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم، بلجيكا )2007-إلى اآلن(. ֺ
رئيس، الميثاق العالمي لألمم المتحدة، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية )2008-2007(. ֺ
رئيس كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال )TAG-SB(، المملكة األردنية الهاشمية. )منذ 2006(. ֺ
 رئيس فريق األمم المتحدة لتقنية المعلومات واالتصاالت والتنمية، نيويورك )2010-2006(.  ֺ
نائب رئيس، فريق األمم المتحدة لتقنية المعلومات واالتصاالت، الواليات المتحدة األمريكية )2006(. ֺ
رئيس جهاز صنع القرار لمجموعة إيفيان، سويسرا )2009-2006(. ֺ
رئيس مجموعة إيفيان ـ المنطقة العربية، سويسرا )2009-2006(. ֺ
رئيس مبادرة األعمال لدعم المجتمع المعلوماتي، غرفة التجارة الدولية، فرنسا )2008-2006(. ֺ
رئيس فريق عمل غرفة التجارة الدولية، فرنسا )200٥-إلى اآلن(. ֺ
رئيس مجلس أمناء توجهات أوروبا، فرنسا )2007-200٥(. ֺ
رئيس فريق األمم المتحدة للمعلومات وفرقة العمل المعنية بتكنولوجيا االتصاالت ) UN ICT TF (، الواليات المتحدة  ֺ

األمريكية )2006-2004(.
رئيس اللجنة االستشارية لحوكمة االنترنت فريق األمم المتحدة لتقنية المعلومات واالتصاالتUN ICT TF، الواليات  ֺ

المتحدة األمريكية )2004-2003(.
رئيس فريق عمل غرفة التجارة الدولية لحوكمة االنترنت ICT TF، فرنسا )2004-2003(. ֺ
رئيس المجمع العربي للوساطة والتحكيم في الملكية الفكرية، المملكة األردنية الهاشمية )2003-إلى اآلن(. ֺ
رئيس هيئة التجارة اإللكترونية وتقنيات المعلومات واالتصاالت ـ غرفة التجارة الدولية، فرنسا )2008-2001(. ֺ
رئيس الشبكة العربية اإلقليمية لفريق األمم المتحدة لتقنية المعلومات واالتصاالت، الواليات المتحدة األمريكية )2004-2001(. ֺ
رئيس مجموعة عمل الطاقة البشرية وبناء القدرات التابعة لفريق األمم المتحدة لتقنية المعلومات واالتصاالت، الواليات  ֺ

المتحدة األمريكية )2002-2001(.
رئيس مجلس إدارة فريق خبراء أسماء المواقع العربية، المملكة األردنية الهاشمية )2001(. ֺ
رئيس جمعية خبراء التراخيص- الدول العربية، المملكة األردنية الهاشمية )1998-إلى اآلن(. ֺ
رئيس لجنة خبراء معايير المؤهالت المهنية التابعة لألمم المتحدة، سويسرا )1998-199٥(. ֺ
رئيس مجلس الشرق األوسط، مركز الدراسات االستراتيجية الدولية، الواليات المتحدة األمريكية )1997-199٥(. ֺ
رئيس مؤتمر األمم المتحدة حول تطوير تعليم المحاسبة، الواليات المتحدة األمريكية )199٥(. ֺ
رئيس مجموعة الخبراء العاملة الحكومية لمعايير المحاسبة واإلبالغ الدولية لدى األمم المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية )1996-199٥(. ֺ
رئيس لجنة خبراء معايير المؤهالت المهنية التابعة لألمم المتحدة، سويسرا )1998-199٥(. ֺ
رئيس لجنة الشؤون البلدان الصناعية والنامية الحديثة، لجنة معايير المحاسبة الدولية )1989-199٥(. ֺ
رئيس المجمع العربي لإلدارة والمعرفة ِ)AKMS (، الواليات المتحدة األمريكية )1989-إلى اآلن(. ֺ
رئيس لجنة شؤون الدول الصناعية والنامية الحديثة، لجنة معايير المحاسبة الدولية )1992-1989(. ֺ
رئيس المجمع العربي للملكية الفكرية، المانيا )1987-إلى اآلن(، )بصفة استشارية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية(. ֺ
رئيس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، المملكة المتحدة )198٥-إلى اآلن(، )بصفة استشارية لدى المجلس  ֺ

االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة(.

5. عضــــــويات مجالس اإلدارة
اللجنة التأسيسية للمجلس اإلسالمي للمؤسسات المانحة، قطر )2016(. ֺ
المجلس االستشاري لمؤشر تنافسية المواهب العالمي، انسياد، فرنسا )جي.تي.سي.آي( )2014(. ֺ
المجلس االستشاري لجامعة حمدان بن محمد اإللكترونية، االمارات العربية المتحدة )2014(. ֺ
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تتمة.. عضــــــويات مجالس اإلدارة
لجنة بريتون وودز العالمية، الواليات المتحدة األمريكية )2014(. ֺ
سفير دولي للمسؤولية االجتماعية من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية، مملكة البحرين )2014(. ֺ
اللجنة الملكية للنزاهة، المملكة األردنية الهاشمية )2013(. ֺ
مجلس العالقات العربية مع أمريكا الالتينية ودول الكاريبي برئاسة فخامة الدكتور ليونيل فيرنانديز، الرئيس السابق  ֺ

لجمهورية الدومينيكان، االمارات العربية المتحدة )2013(.
فريق الخبراء في منظمة التجارة العالمية لرسم مستقبل التجارة العالمية، سويسرا )2012(. ֺ
مهرجان المفكرين، اإلمارات العربية المتحدة )2011(. ֺ
المجلس االستشاري الدولي لجامعة البحرين، مملكة البحرين )2011-2010(. ֺ
اللجنة االستشارية الدولية، المدينة اإللكترونية للملك حمد بن عيسى آل خليفة، مملكة البحرين )2009(. ֺ
مجلس إدارة منظمة تضامن الشعوب األفروآسيوية )2008(. ֺ
المجلس التنفيذي، غرفة التجارة الدولية، فرنسا )2009-2006(. ֺ
مجلس أمناء المنظمة العربية لمكافحة الفساد لبنان )2007-إلى اآلن(. ֺ
مجلس غرفة التجارة الدولية، فرنسا )2007(. ֺ
مجلس إدارة الميثاق العالمي لألمم المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية )2008-2006(. ֺ
المجلس االستشاري في مجموعة إفيان، سويسرا )2009-200٥(. ֺ
مجلس إدارة مؤسسة الملك حسين، الواليات المتحدة األمريكية )200٥-إلى اآلن(. ֺ
المجلس االستشاري الدولي، التحالف العالمي، الواليات المتحدة األمريكية )200٥(. ֺ
المجلس االستشاري، وورلد لينكس المنطقة العربية ـ الواليات المتحدة األمريكية )2004-200٥(. ֺ
مجلس إدارة وورلد لينكس الدولية، الواليات المتحدة األمريكية )2004-2003(. ֺ
لجنة القطاع االستشارية التابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين )IFAC(، الواليات المتحدة األمريكية )2006-2003(. ֺ
مجلس أمناء مركز الملك حسين للسرطان )KHCC(، المملكة األردنية الهاشمية )2006-2003(. ֺ
مجلس أمناء المعهد الوطني للموسيقي )NMC(، المملكة األردنية الهاشمية )2003-200٥(. ֺ
المجلس االستشاري، بوابة التنمية لمجتمع المعرفة، البنك الدولي ـ الواليات المتحدة األمريكية )2002-200٥(. ֺ
المكتب االستشاري لألعمال التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )WIPO(، سويسرا )2000-1999(. ֺ
المجلس االستشاري لمركز الشرق األوسط لمركز الدراسات االستراتيجية والدولية )CSIS(، الواليات المتحدة األمريكية )1997-199٥(. ֺ
مجلس إدارة االتحاد الدولي للمحاسبين )IFAC(، الواليات المتحدة األمريكية )1992(. ֺ
مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية )IASC(، المملكة المتحدة )1990-1988(. ֺ
منتدى الفكر العربي )1988-حتى اآلن(. ֺ
مجلس إدارة لجنة ممارسات التدقيق الدولية التابعة )IAPC( لالتحاد الدولي للمحاسبين )IFAC(، الواليات المتحدة  ֺ

األمريكية )1990-1987(.
مجلس المحافظين مركز كيك للدراسات االستراتيجية الدولية، الواليات المتحدة األمريكية )1988-198٥(. ֺ
مجلس أمناء الجامعة األمريكية في بيروت، لبنان )1982-1980(. ֺ

6. مبــــــــادرات المسؤولية االجتماعية
في التعليم والبحث العلمي:

ֺ .)ASREN( المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم
ֺ .)AROQA( المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
ֺ .)TAG-SB( كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال-األردن
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تتمة.. مبــــــــادرات المسؤولية االجتماعية
تتمة.. في التعليم والبحث العلمي:

ֺ .)TAG-UCB( كلية طالل أبوغزاله الجامعية-البحرين
ֺ .)TAGI-UNI( جامعة طالل أبوغزاله الدولية
شراكة مؤشرات تقنية االتصاالت والمعلومات في التعليم مع اليونيسكو. ֺ
ֺ .)TAG-Confucius( مركز طالل أبوغزاله كونفوشيوس؛ إلبراز القيم المشتركة للثقافتين العربية والصينية
مؤهل طالل أبوغزاله كامبردج لتقنية المعلومات. ֺ

في بناء القدرات:
تصميم وإنتاج تاجي توب، الكمبيوتر العربي األول المحمول بقدرات عالية. ֺ
مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة ويهدف إلى تمكين الشباب العربي ضمن مسؤولية المجموعة االجتماعية. ֺ
جائزة طالل أبوغزاله للمعرفة تقدم منحاً دراسية ألبناء فلسطين المتفوقين للدراسة في كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا. ֺ
منحة أبوغزاله للحصول على مؤهل محاسب مهني عربي معتمد للمحاسبين من أبناء الضفة الغربية وغزة. ֺ
منحة ألوائل خريجي المحاسبة في الجامعات العربية للطالب األول للحصول على شهادة محاسب عربي مهني معتمد. ֺ
إطالق جائزة »عادل السعدي للتفوق« للطالب األول في المجمع العربي للمحاسبين القانونيين. ֺ
ֺ .)TAGEPEDIA ( موسوعة طالل أبوغزاله العربية
مركز طالل أبوغزاله للبحوث في األعمال في جامعة كانيسيوس. ֺ
جائزة أدبية عن القصة القصيرة »الصدى اللعين«، المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية بين طالب  ֺ

وطالبات الجامعات والمعاهد العليا للقصة القصيرة في الدول العربية.

في األعالم والصحافه:
ֺ www.agip-news.com |            وكالة أنباء طالل أبوغزاله للملكية الفكرية
ֺ www.tagitnews.com |    وكالة أنباء طالل أبوغزاله لتكنولوجيا المعلومات
ֺ www.tageducanews.com |                       وكالة أنباء طالل أبوغزاله للتعليم

في المطبوعات:
معجم طالل أبوغزاله لتقنيات المعلومات واالتصاالت اإلصدار الثاني )2013(. ֺ
معجم طالل أبوغزاله للملكية الفكرية اإلصدار الثاني )2013(. ֺ
معجم طالل أبوغزاله لبراءات االختراع )2012(. ֺ
معجم طالل أبوغزاله القانوني )2012(. ֺ
معجم طالل أبوغزاله للمتالزمات اللفظية )2012(. ֺ
معجم طالل أبوغزاله لتقنيات المعلومات واالتصاالت اإلصدار األول )2008(. ֺ
معجم طالل أبوغزاله للمحاسبة واألعمال )2001(. ֺ
معجم طالل أبوغزاله للملكية الفكرية اإلصدار األول )2000(. ֺ
معجم طالل أبوغزاله المحاسبي )إنجليزي-عربي( اإلصدار األول )1978(. ֺ

في خدمة المجتمع:
إطالق سوق القدس اإللكتروني لدعم المقدسيين، بوابة إلكترونية وسوقاً تجارياً حياً بين فلسطين والعالم. ֺ
تأسيس السوق الفلسطيني التبادلي، بوابة إلكترونية لتسهيل مهام رجال األعمال الفلسطينيين مع الخارج. ֺ
إنشاء الجمعية األردنية للشركات العائلية، لنشر الوعي وتطوير معايير الحوكمة. ֺ
تعاون المجموعة مع مركز قطر لدعم المجتمع المدني والشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية. ֺ
حزمة من الخدمات المهنية لتعزيز أداء ودور وكالة األنباء األردنية »بترا«. ֺ
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تتمة.. مبــــــــادرات المسؤولية االجتماعية
تتمة.. في خدمة المجتمع:

ملتقى طالل أبوغزاله »ساحة للحوار وتبادل المعرفة«. ֺ
مركز الحوكمة، للتوعية وممارسة الدور االجتماعي لخدمة المجتمع. ֺ
مركز طالل أبوغزاله كامبردج لمهارات تقنية المعلومات، للمساهمة في بناء مجتمع المعرفة. ֺ
مبادرة مركز طالل أبوغزاله إلعادة تهيئة الحواسيب، وتوزيعها على الجمعيات الخيرية والمدارس. ֺ
مركز للتدريب اإللكتروني في مخيم غزة إلكساب الشباب المهارات المعرفية اإللكترونية. ֺ
تدريب المئات في األردن على مهارات الريادة بالتعاون مع المنظمة الدولية لإلغاثة. ֺ
دعم وتدريب الباحثين والدارسين وإعدادهم لسوق العمل. ֺ
برنامج لتعزيز قدرات المرأة في البحرين وتمكينها من العمل بالتعاون مع المجلس األعلى للمرأة. ֺ
برنامج تأهيلي لحديثي التخرج من أبناء المخيمات في األردن. ֺ
مسابقة المحكمة االفتراضية لتأهيل طلبة كليات الحقوق للتقاضي في مجال الملكية الفكرية. ֺ
مسابقة »اختبر معلوماتك في رموز العالمات التجارية « لقياس مدى المعرفة بالرموز والعالمات. ֺ
إنشاء الشبكة العربية لتقنية المعلومات واالتصاالت لتحفيز التنمية االجتماعية للشعوب المحرومة في المنطقة. ֺ
التعاون مع جمعيات المحاسبين ومدققي الحسابات في الوطن العربي. ֺ
تطوير القوانين العربية في الملكية الفكرية. ֺ
الشراكة في أعمال جائزة »األمير سلمان بن عبد العزيز لشباب األعمال«. ֺ

7. رعــــايــــــــات مــوسـيـقـيـــــة 
راعي الحفل، قصر غارنييه، فرنسا )2016(. ֺ
راعي الحفالت الموسيقية لجمعيّة األوركسترا الوطنيّة، المملكة األردنية الهاشميّة )2014-اآلن(. ֺ
راعي مؤتمر الحداثة الثانية: التعاون الفني بين فيروز وزياد الرحباني، برنامج أنيس مقدسي لآلداب، الجامعة األمريكية في  ֺ

بيروت، لبنان )2006(. 
راعي السيمفونيات العربية لوليد غلمية )2006(. ֺ
راعي الحفلة الموسيقية الخاصة لرمزي يسى وغادة غانم، المملكة المتحدة )أغسطس 2004(. ֺ
راعي جمعية إشعاع األوبرا الوطنية، فرنسا ) 2004-إلى اآلن(. ֺ
رئيس مجلس أمناء، المعهد الموسيقي الوطني، المملكة األردنية الهاشمية )2003-200٥(. ֺ
راعي األوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية )2003-إلى اآلن(. ֺ
راعي أوبرا باريس )2001(. ֺ
راعي الحفلة الموسيقية الخاصة ألوركسترا موتسارت سالزبورج، النمسا )2000(. ֺ
راعي الجمعية العمومية الثامنة والعشرين للمجلس الدولي للموسيقي، المملكة األردنية الهاشمية ) 1999(. ֺ
الحفلة الموسيقية بمناسبة اليوبيل الذهبي لمجموعة طالل أبوغزاله، المملكة المتحدة )1997(. ֺ
راعي الحفلة الموسيقية الخاصة لرمزي يسى، الواليات المتحدة األمريكية )1994(. ֺ
راعي مهرجان سالزبورج الموسيقي )1976(. ֺ

8. اإلصـــــــدارات المــهـنـيــــــــــة )إشراف ورعاية ودعم(

تقرير حول برنامج إصالح المنظمة التجارة العالمية، سويسرا )2013(. ֺ
تقرير منظمة التجارة العالمية على مفترق طرق )2012(. ֺ
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تتمة.. اإلصـــــــدارات المــهـنـيــــــــــة )إشراف ورعاية ودعم(
كتاب مؤهل محاسب إداري عربي معتمد )2012(. ֺ
دليل استخدام معايير التدقيق الدولية على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم )2012(. ֺ
الدليل المبسط )دليل جيب( للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )2012(. ֺ
دليل رقابة الجودة في المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم )2012(. ֺ
القانون التجاري اإلسالمي )2010(. ֺ
األعمال المصرفية اإلسالمية والتكافل )2010(. ֺ
أسواق رأس المال اإلسالمية وأدواتها )2010(. ֺ
المحاسبة لمؤسسات النقد الدولية )2010(. ֺ
قادة المستقبل، مجلة صادرة عن كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال )2010(. ֺ
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة و متوسطة الحجم )2009(. ֺ
“دليل منظمة خبراء التراخيص الدولية ألفضل ممارسات التراخيص” )2007(. ֺ
“دليل مكافحة غسيل األموال” )2006(. ֺ
“دليل حوكمة الشركات” )2006(.  ֺ
“كتاب ودليل المعايير إلعداد التقارير المالية” )2011-2008-2006(. ֺ
“النسخة العربية الرسمية لدليل المنظمة العالمية للملكية الفكرية »وايبو«: السياسة والقانون واالستخدام” )200٥(. ֺ
الترجمة العربية الرسمية للمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام )200٥(. ֺ
الترجمة العربية الرسمية للمعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق وقواعد أخالقيات المهنة )200٥(. ֺ
“الترجمة العربية الرسمية لدليل الفترة الزمنية القانونية الحتفاظ التاجر بدفاتره ومدقق الحسابات بأوراق عمله” )2004(. ֺ
“الترجمة العربية الرسمية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية” )2013-2003(. ֺ
دليل المعايير الدولية للمراجعة، والضمان، والسلوك األخالقي )2013-2001(. ֺ
“معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام” )الطبعة األولى 2001، الطبعة الثانية 200٥، الطبعة الثالثة 2006، الطبعة الرابعة  ֺ

2007، الطبعة الخامسة 2008، الطبعة السادسة 2009، الطبعة السابعة 2010، الطبعة الثامنة 2012، الطبعة التاسعة 2013(. 
الترجمة العربية الرسمية لمعايير المراجعة الدولية ومدونة السلوك المهني )2001(. ֺ
الترجمة اإلنجليزية “قوانين الملكية الفكرية في البالد العربية” )2000(. ֺ
الترجمة العربية الرسمية للمعايير المحاسبية الدولية )الطبعة األولى 1999 ـ الثانية 2000 ـ الثالثة 2001(. ֺ
الترجمة العربية الرسمية “دليل دوائر األعمال إلى النظام التجاري العالمي” )1999(. ֺ
النسختان العربية واالنجليزية لكتاب المحاسبة وإعداد التقارير المالية لغايات التكاليف وااللتزامات المالية )المحاسبة البيئية( )1999(.  ֺ
قوانين العالمات التجارية في البلدان العربية ـ أدلة البلدان )1998(. ֺ
النسخة العربية للمعايير الدولية للمراجعة )الطبعة األولى 1998-الثانية 2001-الثالثة 2002(. ֺ
النسخة العربية لدليل دوائر األعمال إلى النظام التجاري العالمي )الطبعة األولى 1998-الثانية 2000(. ֺ

9. جــــوائــــــز فخــــــريــة
جائزة فخرية للشراكة القوية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، األردن )2016(. ֺ
جائزة فخرية لتعزيز العالقات الصينية العربية من سعادة السيد شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، مصر )2016(. ֺ
جائزة طالل أبوغزاله للمسؤولية االجتماعية و التي اطلقتها الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية تقديرا لدوره وجهوده في  ֺ

المبادرات المجتمعية، مملكة البحرين )2014(.
جائزة قائد الرؤية من جوائز آسيا في قيادة التعليم، اإلمارات العربية المتحدة )2013(. ֺ
الجائزة العربية لإلبداع اإلعالمي من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء، الكويت )2012(. ֺ
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تتمة.. جــــوائــــــز فخــــــريــة
رجل اإلنجاز لعام 2012من مؤسسة فلسطين الدولية، المملكة األردنية الهاشمية )2012(. ֺ
جائزة »الشخصية المعلوماتية العربية للعام 2010« من اتحاد جمعيات المعلوماتية العربية، مملكة البحرين )2010(. ֺ
جائزة تقديرية، االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، المملكة األردنية الهاشمية )2009(. ֺ
الجائزة الدولية لإلبداع في انجازات الحياة المهنية ـ إمارة دبي )2008(. ֺ
شهادة أكاديمية قاعة مشاهير الملكية الفكرية ـ شيكاغو )2007(. ֺ
جائزة ميركوري الذهبية العالمية من صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ـ  البحرين )1978(. ֺ
جائزة قناة تلفزيون الجزيرة لإلنجاز مدى الحياة، قطر )2004(. ֺ

10. شهـــــــــــــادات تقـــــــــــدير
من أبرز مائة شخصية محاسبية في العالم- مجلة »المحاسبة الدولية البريطانية« )2014(. ֺ
من أبرز ٥00 شخصية في العالم من مجلة اريبيان بزنس، اإلمارات العربية المتحدة )2012(. ֺ
منتدى رجال األعمال الفلسطيني، المملكة األردنية الهاشمية )2011(. ֺ
جمعية التبادل الثقافي البحريني األمريكي، مملكة البحرين )2010(. ֺ
ادارة التربية والتعليم، المملكة العربية السعودية )2010(. ֺ
ملتقى االعالميين الشباب، المملكة األردنية الهاشمية)2010(. ֺ
الجامعة اإلسالمية، فلسطين )200٥(. ֺ
جائزة القيادة العالمية، المملكة المتحدة )1997(.  ֺ
لجنة مجلس معايير المحاسبة الدولية، المملكة المتحدة )1990-1988(. ֺ
السيد روبرت ميتران شقيق الرئيس الفرنسي خالل حفل تسليم وسام الشرف الفرنسي ـ قصر اإلليزية، فرنسا )198٥(. ֺ

11. دروع تقدير
غرفة تجارة عمان، االقتصادي األردني المتميز، المملكة األردنية الهاشمية )2016(. ֺ
االتحاد العام لغرف التجارة و الصناعة والزراعة في البالد العربية، لبنان )2014(. ֺ
معهد القوات المسلحة، جمهورية مصر العربيه )2014(. ֺ
مقدم من سيادة الرئيس عبدالرحمن سوار الذهب، السودان )2014(. ֺ
معالي السيدة فاطمه بنت محمد البلوشي، وزيرة التنمية االجتماعية، مملكة البحرين )2014(. ֺ
اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، لبنان )2014(. ֺ
جامعة العلوم التطبيقية، المملكة األردنية الهاشمية )2014(. ֺ
غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة )2014(. ֺ
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان )2014(. ֺ
المستشفى االستشاري، المملكة األردنية الهاشمية )2013(. ֺ
جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية، اإلمارات العربية المتحدة )2013(. ֺ
مؤتمر الشباب العربي الدولي، المملكة األردنية الهاشمية )2013(. ֺ
مؤتمر ومعرض التعليم في الخليج، المملكة المتحدة )2013(. ֺ
كلية القدس، المملكة األردنية الهاشمية )2013(. ֺ
مدارس المطران، المملكة األردنية الهاشمية )2013(. ֺ
جامعة الزرقاء، المملكة األردنية الهاشمية )2013(. ֺ
مدرسة اليوبيل، المملكة األردنية الهاشمية )2013(. ֺ
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تتمة.. دروع تقدير
مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات، المملكة األردنية الهاشمية )2013(. ֺ
المكتبة الوطنية، المملكة األردنية الهاشمية )2013(. ֺ
السفارة الفلسطينية، المملكة األردنية الهاشمية )2013(. ֺ
منتدى النقد الدرامي، المملكة األردنية الهاشمية )2013(. ֺ
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وزيرة الثقافة، مملكة البحرين )2013(. ֺ
مركز الفحيص الثقافي، المملكة األردنية الهاشمية )2013(. ֺ
األمير سلمان بن عبد العزيز، المملكة العربية السعودية )2012(. ֺ
منتدى األعمال الفلسطيني، تونس )2012(. ֺ
مؤتمر إدارة المعرفة، اإلمارات العربية المتحدة )2012(. ֺ
قمة البوسفور للتعاون اإلقليمي، تركيا )2012(. ֺ
الشيخة انتصار الصباح، الكويت )2012(. ֺ
الجامعة األمريكية في الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة )2012(. ֺ
معهد جامعة ويلز، المملكة المتحدة )2011(. ֺ
معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان )كليات التقنية العليا(، اإلمارات العربية المتحدة )2011(. ֺ
القيادات العربية الشابة، مملكة البحرين )2011(. ֺ
المؤتمر الثالث للمسؤولية االجتماعية للشركات، قطر )2011(. ֺ
منتدى األعمال الفلسطيني اللبناني، لبنان )2011(. ֺ
كلية المحاسبة في جامعة كانيسيوس، الواليات المتحدة األمريكية )2011(. ֺ
األمانة العامة التحاد الجامعات العربية المملكة األردنية الهاشمية )2011(. ֺ
رئيس مجلس الشورى، مملكة البحرين )2010(. ֺ
رئيس مجلس النواب البحريني، مملكة البحرين )2010(. ֺ
العماد اميل لحود، رئيس الجمهورية اللبنانية، لبنان )2009(. ֺ
االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، المملكة األردنية الهاشمية )2009(. ֺ
مجلس الشورى، مملكة البحرين )2009(. ֺ
صندوق األمير سلطان بن عبد العزيز، المملكة العربية السعودية )2009(. ֺ
جامعة شينيانغ الصينية، الصين )2009(. ֺ
جمعية المحامين الكويتية، الكويت )2009(. ֺ
جامعة الكويت، الكويت )2009(. ֺ
جهاز الرقابة المالية، سلطنة ُعمان )2009(. ֺ
جامعة األمير نايف العربية للعلوم األمنية، المملكة العربية السعودية )2009(. ֺ
جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية، لبنان )2009(. ֺ
غرفة التجارة والصناعة، المملكة العربية السعودية )2009(. ֺ
الجامعة األمريكية للعلوم والتكنولوجيا بمناسبة إصدار تسجيالت خمس سيمفونيات للموسيقار الدكتور وليد غلمية، لبنان )2008(. ֺ
مؤسسة اإلمارات لالتصاالت األكاديمية، اإلمارات العربية المتحدة )2007(. ֺ
غرفة التجارة الدولية، اإلمارات العربية المتحدة )2007(. ֺ
جهاز الرقابة المالية في سلطنة ُعمان خالل احتفاالت المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بالعيد العشرين، المملكة المتحدة )2004(. ֺ
جامعة كامبردج، لندن، المملكة المتحدة )2003(. ֺ
نقابة المهندسين الفلسطينيين، فلسطين )1998(. ֺ
صاحب سمو األمير سعود بن نايف خالل مؤتمر العلوم اإلدارية، المملكة العربية السعودية )1998(. ֺ
الرابطة األمريكية للمحاسبة، الواليات المتحدة األمريكية )1986(. ֺ
جمعية المحاسبين والمدققين الكويتية، الكويت )1983(. ֺ
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12. شركات مجموعة طالل أبوغزاله
1 .)TAG-Audit( طــــالل أبـــوغــــزالـــــــه وشـــــــــــــركاه الــــــــدوليـــــة

خدمات التدقيق والمحاسبة

2 .)TAG-Consult( ــــارات طـــــالل أبــوغـــــزاله وشـــــركاه لالستشـــــــــــــــ
خدمات استشارات إدارية واقتصادية ومالية

3 .)TAG-Value( ــــم طــــــــــالل أبـــــــوغـــــــــزالــــــــــــه للتقيـيــــــــــــــــ
خدمات تقييم األصول

4 .)TAG-Domains( ــال طــــــــــالل أبوغـــــــــــــزاله ألســـــــــــــــــماء المجــــ
مسجل معتمد لدى هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة )اآليكان(

5 .)TAG-ITI( طــالل أبوغـزالــه لتقنيــــات المعلـومــــــــات الدوليــــــــــة
خدمات االستشارات والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

6 .)TAG E-Solutions( ــــــة ــ طـــــالل أبـوغـــزالـــــــــه للحـلــــــــول اإللكترونيــــــ
خدمات الحلول اإللكترونية وتحليل األنظمة والبرمجة

7 .)TAG-IP )AGIP(( ــــــة أبـــــوغـــزالـــــــــه للملكيــــــــــــــة الفكــــــريـــــــــــ
تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية

8 .)TAG-Legal( ـــــــة طـــــــالل أبـــــــوغـــــــــزالـــــــــــه القانـونيـــــــــــــ
خدمات قانونية

9 .)TAG-Media( ــــالن طــالل أبوغــزاله الدوليــــة للدعايـــــــــة واإلعـــــــــ
خدمات إعالمية

10 .)TAG-Publish( ـــــر طــالل أبوغــزاله الدوليـــــة للطباعـــــــــة والنشـــــــــ
خدمات واستشارات في مجال الطباعة والنشر

11 .)TAG-Recruit( ــرية طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشـ
خدمات موارد بشرية وتوظيف

12 .)TAG-Advisors( ـــــــع طـــــــالل أبـــــوغــــــزالـــــــــه للمشــــــــــاريــــــــــ
خدمات استشارات إدارية ومشاريع نقل التكنولوجيا

13 .)TAG-Tenders( ــــــه لـلـعـطـــــــــــــــــاءات طــــــــــالل أبـــــوغـزالــــــــــــ
عطاءات ومناقصات

14 .)TAG-Translate( طـــالل أبوغــــــــزاله للترجمـــــــة والتوزيــــــــع والنشــر
خدمات ترجمة فورية وتحريرية مهنية

15 .)TAG-Visa( طـــالل أبوغـــزالـه قســـــــم التأشيــــــــرات الصينيــــــــــة
خدمات تأشيرات إلى الصين

16 .)TAGI-UNI( ـة ــــزالــه الدوليــ جـامــــــعــــة طـــــــــالل أبــــــــوغــــــــــ
برامج أكاديمية ومهنية معتمدة من خالل االنترنت

17 .)TAG-DU( جـامــــــعــــة طـــــــــالل أبــــــــوغــــــــــــــزالــه الرقميــة
برامج تعليمية عند بعد

tagi.com 

tag-consultants.com 

tagvaluation.com

tagidomains.com 

tagiti.com

tagesolutions.com 

agip.com 

tag-legal.com

tagorgmedia.com

tag-publication.com 

tagirecruitment.com 

tagadvisory.com

tagtenders.com

tagtranslate.com

tag-visa.com 

tagiuni.com 

tag-du.com
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تتمة.. شركات مجموعة طالل أبوغزاله 
18 .)TAG-SB( ــا في إدارة األعمال كلية طالل أبوغزاله للدراســـــات العليــ

برامج ماجستير في إدارة األعمال

19 .)TAG-UCB( ــالل أبـوغـزالـه الجـــامعيــة لألعمـــال-البحرين كـلـيـــة طــ
شهادات بكالوريوس في إدارة األعمال

20 .)TAG-Education( ــوغــزالـــــــــه السـتــــشــــــارات التعليـــــــــم طــــالل أبـــ
استشارات أكاديمية في مجال التعليم العالي

21 .)TAG-Confucius( ــه كونفوشــــــيــوس مـعـــــهـد طــــــــــالل أبـــــوغــزالــــــ
تعليم اللغة والثقافة الصينية

22 .)AGCA-ITC( ـات مركز طالل أبوغزاله كامبردج لمهارات تقنيـة المعلومــــ
خدمات تدريب، وشهادات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات

23 .)TAGI-TRAIN( ــالل أبوغـــــزالـه للتـــــــــــدريـب المهنــي مجموعــة طـــــ
تنظيم وعقد ورعاية دورات وورش عمل وندوات تدريبية

24 .)TAG-KS( ـــــة مجتمــــــع طـــــالل أبوغــــــــــــزالــه للمعـــــــــرفــــــ
مساعدة ودعم الشباب لدخول سوق العمل من خالل تزويدهم بدورات تدريبية

وربطهم بالباحثين عن العمل

25 .)TAGKF( ملتقــــــى طــــــــــالل أبــــوغــزالــــــــــه الـمعــرفــــــــــي
خدمات تنظيم المناسبات

26 .)TAGEPEDIA( ــــيــــــــة الـمـــوســــــــــــوعــــة اإللكتـرونيــــــة العــربــــ
إثراء عالم االنترنت بمحتوى عربي

27 .)TAGITOP( ــــول ـــــ طــــالل أبوغــــــــــزالــه للكمبيوتــــــــر المحمــــــ
توفير أجهزة حاسوب محمولة )الب توب( حديثة وبأسعار معقولة

28 .)IASCA( ــــين القانــــونييـن المجمـع الدولــي العربــي للمحـاســـــبـــ
شهادات مهنية )محاسب دولي عربي قانوني معتمد، محاسب إداري دولي عربي،

وخبير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(، وعضوية، ودورات تدريبية، ومطبوعات مهنية

29 .)ASIP( ــي للملــكــيـــــــــــة الـفـكــريــــــــــة الـمجمـــع العـــربـــــــ
تدريب ورفع الوعي في المجاالت القانونية والملكية الفكرية

30 .)LES-AC( ـــة ــــــــ جـمعـيـة خبــراء التراخيـــــــص-الـــــــدول العربيـــ
النهوض بعمل الملكية الفكرية عالمياً، ودعمه

31 .)AIMICT( ـــا اإلدارة ـــــي الدولــــــــي لتكنولوجيـ الـمجمـــــع العربــــــ
بناء المقدرة وتدريب متقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات

32 .)AIPMAS( المركز العربي للوسـاطة والتحكيم في الملكيـــــة الفكـــــرية
تسوية النزاعات المتصلة بالملكية الفكرية

33 .)AROQA( ــودة في التعليـم الـمنظمــــــــة العربيــــــــة لضمــان الجـــــ
خدمات ضمان الجودة في التعليم

tagsb.edu.jo 

tagucb.com 

tageducational.com 

tagconfucius.com 

tagcaitc.com 

tagitraining.com

tag-ks.com

tag-forum.org

register.tagepedia.org

 tagitop.com

iascasociety.org

aspip.org

lesarab.org

aimict.org

aipmas.org

aroqa.org
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تتمة.. شركات مجموعة طالل أبوغزاله 
34 .)ASREN( الـمنظمــــة العربيـــة لشـــــــــبكـــات البحــث والتعليـــــــــم

شبكات بحث وتعليم عالية السرعة وخدمات بنية تحتية إلكترونية

35 .)TAG-Cloud( طــــــالل أبوغــــزالـه للســــــحـابــــــة اإللكترونيــــــــــــــة
خدمات استشارية في مجال الحوسبة السحابية

36 .)FBGC( ـــز حــوكمـــــــة شــــركــات األعمال العـائــــــلـيــــــة مركــ
شركات أعمال العائالت والحوكمة 

37 .)AOTI-Oman( ـــــــب الـمعــــــهد العـــربــــــي العمانــــــــي للـتـــدريــــــــــ
تنظيم وعقد ورعاية دورات تدريبية وورش عمل وندوات

38 .)AG-IP News( وكالـــــة أبـوغـــــزالــه ألنبــــــاء الملكيــــــــة الفكريـــــــة
خدمات إعالمية في مجال الملكية الفكرية

39 .)All4Palestine( ـــن منظمة كلـنـــــــــــــــــــــــــــا لـفـــلــــســـــــــــــــطيـــــــ
التعريف بأبرز الشخصيات فلسطينية

40 .)EPDForum( ـــــة منتـــدى تطويـــــر الســـــــــــــــياســـــات االقتصــاديــ
بحوث ودراسات اقتصادية

41 .)TAG-IT News( ـــلومات وكالة أنباء طالل أبوغزاله ألخبار تكنولوجيا المعـــ
خدمات إعالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات

42 .)TAG-Creation( طـالل أبوغــــــــــــزاله لصنــــــــع المعرفـــــة والثــــــــروة
نصائح في األعمال واالبتكار وصنع الثروة

43 .)TAGI-Training Bh( ـــــن ـــــب-البحريـــــ طــــــالل أبــوغــزالــــــــــه للتدريــــــــ
خدمات تدريب

44 .)TAG-Educa News( وكــالـــــــة أنبــــــاء طــــــالل أبوغــــــزاله للتعليـــــــــــــم
خدمات إعالمية في مجال التعليم

45 .)ACDR( ــز الـعـــــربـــــــــي لفــــــض النزاعــــــــــات المـركــــــــــــ
حل نزاعات أسماء المجال

46 .)TAGI-Metric( ــة مركز طالل أبوغزاله للشـــــــهادات العالميـــة والمعـرفيـ
امتحانات وتقييمات بمراقبة طرف ثالث

47 .)TAG-Capital( طــــــــالل أبوغــــــــــــزاله لخدمــــــــــــات رأس المــــــال
استشارات مالية

48 .)TAG-Universities( ــامعات طــالل أبوغـزالــه الســــــــتـشـــــــارات إدارة الجـــ
استشارات في مجال التعليم العالي

49 .)TAG-Resolution( ــــات ـــــركز طـــــالل أبوغـــــــــزاله لفــــــــض النزاعــــ مـ
التحكيم لتسوية النزاعات المتصلة بالعالمات التجارية

50 .)TAG-CRC( مركـــــز طـــالل أبوغـــزاله إلعادة تهـــيئة الحواســـــــيــب
إعادة تأهيل وتطوير أجهزة الحاسوب

asrenorg.net

tagcloudconsult.com        

fbgc.jo

tagi-aoti.com

ag-ip-news.com

all4palestine.com

epdforum.org

tagitnews.com

tagcreation.com

tagitraining.bh

tageducanews.com

acdr.aipmas.org

tagimetric.com

tag-capital.com

taguniconsult.com 

tagresolution.com

tagcrc.com
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51 .)TAG-Design( ـــر الل أبوغـــــزالـــــه للتصميـــــم والطباعــة والنشــ طـــــ

خدمات التصميم واستشارات طباعة

52 .)TAG-Research( ـــاث ــــركــز طـــــــالل أبوغـــــــــــزاله لألبــــــحــــــــ مــــــ
أبحاث أعمال وتعليم

53 .)TAG-Lingual( ــات أكاديميـــــــة طـــــــالل أبوغـــــــــــــــزاله للغـــــــــــــــ
دورات تدريبية في مجال اللغة والتعليم

54 .)TAG-Audit( ــــي طـــــــــالل أبـــوغــزالــــــــه للــتــــــــدقيــق الداخلــــــ
خدمات تدقيق داخلي

55 .)JOrchestra( ـــة جمعيــــــة األوركســــــــــــــــــــترا األردنيــــة الوطنـيـــ
تنظيم حفالت موسيقية

56 .)TAG-Foundation( ـــة ــــن للتنميــــــ طـــــــــالل أبـــوغــزالــــــــه فاونديشـــــــ
مبادرات في مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصاد والتدريب

وخلق الوظائف ومنتديات فكرية وبحثية

57 .)TAG-IISR( ـــوغــزالـــه الدولي للمسؤولية االجتماعية معهد طـــــالل أب
مبادرات في التنمية االجتماعية واالقتصادية والتدريب

58 .)TAG-PID( طـــــــــــــالل أبــــــوغــزالــــــــــــه شـــــــركاء في التنمية
مبادرات مع الشركاء في مجاالت التطوير

59 .)TAG-Patents( طـــــــــــــــــــــالل أبوغــــــــــزاله لبــــــــراءات االختـــراع
خدمات براءات االختراع

60 .)TAG-Org( ـة ــ مجموعــــة طـــــــــــــــــــــالل أبوغــــــــــزاله الدوليـــــ
خدمات مهنية وتعليمية عالمية

61 .)Leadersoutlook( ـــادة مجلـــــــــــــــــــة آفـــــــــــــــــــــــاق القــــــــــــــــــــــ
مجلة طالبية إلكترونية

62 .)TAGICIT( شـهادة طالل أبوغزاله الدولية في مهارات تقنية المعلومات
توفير خدمات تدريب وشهادات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات

63 .)ICTDAR-TAG SME( ـغيرة والمتوســـــطة اقتدار-طالل أبوغزاله للمشــــاريع الص
تزويد مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة بالبرامج التدريبية لوضع ممارسات دائمة

وتمكينها من الحصول على التمويل

tagidesign.com

tagrsc.com 

tag-languages.com

taginternalaudit.com

jorchestra.com

tag-foundation.org

tag-foundation.org

tag-foundation.org 

Tagip-search.com

tagorg.com

Leadersoutlook.com

tagicit.com

tagorg.com
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13. مكاتـب مجموعـة طــالل أبوغـزاله
       85 مكتباَ حول العالم

المملكة األردنية الهاشمية
عمان 

اإلدارة العامة
مبنى رقم 26، شارع األمير شاكر بن زيد، 

الشميساني، عمان، المملكة األردنية الهاشمية
صندوق البريد: 921100، عمان 11192 المملكة 

األردنية الهاشمية
هاتف: ٥100900 6 962+
فاكس: ٥100901 6 962+

 tagi@tagi.com
agip@agip.com

أجيب
مبنى رقـم 26، شارع األميـر شاكر بن زيد، 
الشميساني، عمان، المملكة األردنية الهاشمية

صندوق البريد: 921100، عمان 11192 المملكة 
األردنية الهاشمية

هاتف: ٥100900 6 962+
فاكس: ٥100901 6 962+

jordan@agip.com

تاجي 
مبنى رقـم 26، شارع األميـر شاكر بن زيد، 
الشميساني، عمان، المملكة األردنية الهاشمية 

صندوق البريد: 3966، عمان 119٥3 المملكة 
األردنية الهاشمية

هاتف: ٥100600 6 962+
فاكس: ٥100601 6 962+

tagco.amman@tagi.com

كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة 
)TAG-SB( األعمال

مبنى رقم 104، شارع مكة، عمان، المملكة األردنية 
الهاشمية

صندوق البريد: 9219٥1 عمان 11192 المملكة 
األردنية الهاشمية

هاتف: ٥٥09222 6 962+
فاكس: ٥٥09102 6 962+

info@tagcb.edu.jo

)TAGI-UNI( جامعـة طــالل ابوغــزاله الدولية
المكتب اإلقليمي: مبنى رقم 4٥، شارع عبدالرحيم 

الواكد، الشميساني، عمان، المملكة األردنية الهاشمية
صندوق البريد: 921100، عمان 11192 المملكة 

األردنية الهاشمية
هاتف: ٥1002٥0 6 962+
فاكس: ٥1002٥1 6 962+

info@tagiuni.com

معان
مبنى االدارة العامة، الروضة الصناعية، شارع 

المدورة، معان
هاتف: ٥100900 6 962+

موبايل: 8340944 79 962+ 
 maan.archiving@tagorg.com

أفغانستان
كابل

بيت رقم 184، شارع 14، منطقة 10، وزير أكبر 
خان، كابل، أفغانستان

صندوق البريد: 13004، جاالي – ئي – فتح هللا، 
كابل، أفغانستان

هاتف: 2312688 20 93+
موبايل: 9464384 77 93+
فاكس: 2312689 20 93+
afghanistan@agip.com
afghanistan@tagi.com

الجمهورية الجزائرية
الجزائـــر

مركز القدس للتجارة واألعمال ـ الطابق الخامس، 
مكتب رقم 22-09

صندوق البريد: 143
الشراقة، مدينة الجزائر، الجزائر

هاتف: 341419 21 213 +
فاكس: 341423 21 213 +

algeria@agip.com

مملكة البحرين
المنامة

مبنى مجموعة طالل ابوغزاله رقم 1002 طريق 
رقم ٥121، السويفية 3٥1، المنامة

صندوق البريد: 990 المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 17٥٥0003 973+
فاكس: 17٥٥0049 973+

tagco.bahrain@tagi.com
  bahrain@agip.com

    
كلية طالل ابوغزاله الجامعية لألعمال

)TAG-UCB(
مبنى 1002 طريق ٥121، السويفية 3٥1، المنامة

صندوق البريد: 990 المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 17383000 973+
فاكس: 17383001 973+

info@tagucb.edu.bh

جمهورية الصين الشعبية
شنغهاي

413، برج تونغ شينغ، رقم 4٥8
طريق بدونغ فوشان، شانغهاي، الصين، 200122

هاتف: ٥8786281 21 86+
فاكس: ٥87828٥3 21 86+

    china.admin@tagorg.com

بكين
غرفة 1017، 10/ف،  مبنى 2، رقم 2 كينغ هينغ 

دونغ لو، منطقة تشاو يانغ، بكين، الصين، 100012
هاتف: 1720 ٥36٥ 10 86+
فاكس: 1222 ٥877 10 86+ 

beijing@agip.com

هونج كونج
جناح 1201، الطابق 12، 1 طريق بيكينغ، تسيم شا 

تسوي، هونغ كونغ
هاتف: 39809332 8٥2+
فاكس: 39809333 8٥2+

marketing.hk@tagorg.com

كوانزو
جناح 1201، الطابق 12، 1 طريق بيكينغ، تسيم شا 

تسوي، هونغ كونغ
هاتف: 18922426008 86+ 

marketing.china@tagorg.com

قبــــرص
نقوسيا

7 شارع إيفيسو، شقة 401، 10٥٥ نيقوسيا، قبرص
صندوق البريد: 16270، 2087 نيقوسيا، قبرص

هاتف: 610 ٥18 22 3٥7+
فاكس: 680 ٥18 22 3٥7+

cyprus@agip.com

جمهورية مصر العربية
القاهرة

الذكية،  القرية  ابوغزاله، أ26،  مبنى مجموعة 
الصحراوي،  اسكندرية  القاهرة/  الكيلو28 طريق 

القاهرة، جمهورية  أكتوبر،  السادس من  مدينة 
العربية مصر 

صندوق البريد: 1٥0 القرية الذكية 12٥77، مدينة 
السادس من أكتوبر، القاهرة، جمهورية مصر 

العربية
هاتف: 3٥3٥2900 202+
فاكس: 3٥370433 202+
tagco.cairo@tagi.com

 egypt@agip.com
 agcon.egypt@tag-consultants.com

 training.egypt@tagitaining.com

الهنــــد
نيودلهي

أجيب تي أم بي اجنتس الهند المحدودة
أتش أل آركيد، الطابق الثالث، قطعة رقم 14، قطاع 
)AXIS( ماركت، فوق بنك آكسس )في )أم أل يو –

دواركا، نيودلهي 11007٥، الهند
هاتف: 2000 4٥12 11 91+
فاكس: 2099 4٥12 11 91+

india@agip.com

 مومباي
203، جادة المترو، طريق بيريرا، مقابل طريق 
أندهيري كورال، مقابل مضخة نفط غورو ناناك، 

بالقرب من محطة مترو الطريق السريع غرب 
شرق، تشاكاال، أندهيري شرق، مومباي – 

400099
هاتف: ٥9638 306 99 91+ 

marketing.mumbai@agip.com
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بانقلور
مكتب رقم 303، الطابق الثالث، المركز التجاري، 

مبنى الصاغة رقم 4٥، طريق ديكينسون، بجانب 
مركز مانيبال، بانقلور – ٥60042

هاتف: 2000 4٥12 11 91+
خلوي: 33318694 96 91+
فاكس: 2099 4٥12 11 91+
 bengaluru@tagorg.com

العـــراق
بغداد

محلة 710، شارع 20، رقم المبنى 122، حي 
المثنى– زيونة– قرب ساحة ميسلون، بغداد، العراق

صندوق البريد: 28361، الداوودي، الرمز البريدي 
12631، بغداد، العراق

هاتف: 79021٥3٥09 964+
موبايل: 7702696631 964+

فاكس: 901 ٥100 6 962+
tagco.iraq@tagi.com

iraq@agip.com

أربيل
القرية اإليطالية / دار رقم 463 بجانب البوابة 

الثانية، أربيل، إقليم كردستان، أربيل 
هاتف: 62٥6171٥ 6 964+

موبايل: 4237048 7٥0 964+
+964 7٥0 4221470          

فاكس: 901 ٥100 6 962+
  tagco.erbil@tagi.com

erbil@agip.com

دولة الكويت
الكويت

شرق – شارع أحمد الجابر، مجمع دار العوضي، 
الطابق التاسع عشر

صندوق البريد: 4729، الصفاة، 13048، دولة 
الكويت

هاتف: 22433004 96٥ +
فاكس: 22440111 96٥ +

 tagco-kuwait@tagi.com
kuwait@agip.com

لبنان
بيروت ـ تاجي

شارع علم الدين، بناية المنصور، ط 1، الصنائع، 
بيروت

صندوق البريد: 7381-11، بيروت، لبنان
هاتف:  7٥4222 1 961 +
فاكس: 3٥38٥8 1 961 +

tagco.beirut@tagi.com

بيروت ـ أجيب
شارع أنيس طبارة، بناية الحلبي، ط 1، الصنائع، 

بيروت
صندوق البريد: 7381-11، بيروت، لبنان

هاتف: 222 7٥3 1 961 +
فاكس: ٥48 3٥0 1 961 +

lebanon@agip.com

ليبيــــا
طرابلس

الشركة العربية لتقنيات المعلومات، طرابلس، حي 
األندلس، خلف البنك العربي 

موبايل: 218924٥٥٥319+
+218919418846          

 kdurah@tagi.com

المملكة المغربية
الدار البيضاء

فضاء باب أنفا، بوابة ج، زنقة باب منصور، 
الطابق 3، رقم 11، الدار البيضاء 200٥0 المملكة 

المغربية
صندوق البريد: 1900٥ العنق، الدار البيضاء، 

المملكة المغربية
هاتف: 26 / 21 / 19 3661 22 ٥ 212 +

فاكس: 133 366 22 ٥ 212 +
morocco@agip.com

سلطنة ُعمان
مسقط

الوطية، شارع الوكاالت، بناية الرميلة 106، الطابق 
الثاني

صندوق البريد: 2366، روي، الرمز البريدي 112 
مسقط ـ سلطنة ُعمان

هاتف: ٥60740 24 968 +
فاكس: ٥63249 24 968 +
tagco.oman@tagi.com
 agip.oman@agip.com

صاللة
صاللة، المركز التجاري، شارع 23 يوليو،

الطابق الثالث
صندوق البريد:  906 صاللة 211

هاتف: 24٥636٥0 968+
فاكس: 24٥66281 968+

 tagco.oman@tagi.com

بـاكستـان
كراتشي

أنوم إمباير 604، الطابق السادس، مبنى 8/7، شارا 
– ئي – فيصل، كراتشي، باكستان

صندوق البريد: 1303٥ كراتشي – باكستان
هاتف:  4 / 34388113 21 92+ 
فاكس: 6 / 3438811٥ 21 92+

pakistan@agip.com

دولة فلسطين
غــزة

شارع القدس، دوار أنصار، بناية األوقاف، شقة 
10-11، فلسطين

صندوق البريد: ٥0٥، مدينة غزة ـ فلسطين
هاتف: 2626071 8 970+

 / 2626072 / 2626073 / 262607٥
فاكس: 2626074 / 2626070 8 970+

 tagco-gaza@tagi.com
gaza@agip.com

رام هللا
بناية البرج األخضر، الطابق الثالث، شارع النزهة، 

بجانب مكتبة رام هللا العامة
صندوق البريد: 3800، البيرة، رام هللا- فلسطين

هاتف:  2988221 / 2988220 2 970+ 
 2989401/ 

فاكس: 29881٥0 / 2988219 2 970+
tagco.ramallah@tagi.com

westbank@agip.com

دولة قطــر
الدوحة

واحة األعمال، بناية رقم )E(، الطابق الخامس، 
طريق المطار

صندوق البريد: 2620، الدوحة، دولة قطر
هاتف: 44440911 / 44424023 974+ 

444164٥٥ / 44424024
فاكس: 4442٥687 / 443٥٥17٥ 974+

 tagco.qatar@tagi.com
                         agip.qatar@tagi.com
           taglegal.qatar@tag-legal.com

المملكة العربية السعودية
الرياض

شارع العليا الرئيسي، بجانب وزارة الداخلية
صندوق البريد: 9767، الرياض، 11423 المملكة 

العربية السعودية
هاتف: 4642936 11 966+

فاكس: 46٥991٥/ 46٥2713 11 966+
 tagco.riyadh@tagi.com

ksa@agip.com

الُخبـر
برج مدى )أ(- الطابق األول ـ شارع األمير تركي 

بن عبدالعزيز، الكورنيش، الخبر
صندوق البريد: 3187، الخبر 319٥2 ـ المملكة 

العربية السعودية
هاتف: 8820940 13 966+
فاكس: 8821032 13 966+
tagco.khobar@tagi.com

جـدة
مركز صباح، الطابق الثالث، تقاطع شارع التحلية 

مع شارع األمير سلطان – شمال دوار السيف 
صندوق البريد: 2013٥، جده 214٥٥، المملكة 

العربية السعودية
هاتف: 0430 606 12 966+
فاكس: 0402 606 12 966+ 

tagco.jeddah@tagi.com

السـودان
الخرطوم

مبني العاصمة، 13 سوق جاردن سيتي،
الطابق الثالث، شقة رقم 301، الخرطوم، السودان 

صندوق البريد: 1623 الخرطوم، السودان
هاتف: 83763483 1 249+ 
فاكس: 83763484 1 249+ 

sudan@agip.com
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الجمهورية العربية السورية
دمشق

تنظيم كفرسوسة ـ المتحلق الجنوبي
صندوق البريد: 31000، دمشق، الجمهورية 

العربية السورية
هاتف: 1 / 0160 214 11 963+
فاكس:2 / 2140164 11 963 +

syria@agip.com

الجمهورية التونسية
تونس

شقة باء، 3.2،  7 نهج شط الرمان، مونبليزير، 
تونس 1002

صندوق البريد: 1، مونبليزير 1073، تونس، تونس
هاتف: 3141 90 / 1078 90 71 216+

 90 8499 / 90 4621
فاكس: 9426 90 71 216+ 

tunisia@agip.com

تركيــا
أنقرة

تيونس كاديسي رقم 4/1٥ كافاكاليدر، 06680 
أنقرة، تركيا

هاتف: 417609٥ 312 90+ )بي ب إكس(
فاكس: 4170091 312 90+

turkey@agip.com

اسطنبول
مكتب إسطنبول – خدمات تدقيق كارينكا، كمهوريت 

كاديسي 3/34، 34367 سيسلي، إسطنبول، تركيا
هاتف: 2842 240 212 90+
فاكس: 2843 240 212 90+

 info@karincaymm.com.tr

اإلمارات العربية المتحدة
أبوظبي

أبوظبي، شارع زايد األول )الكترا( – جلوبال تاور 
)البرج العالمي(، الطابق الثالث، مكتب رقم 303، 304
صندوق البريد: 429٥، أبوظبي، اإلمارات العربية 

المتحدة
هاتف: 6724426 / 672442٥ 2 971+
فاكس: 676٥003  / 6723٥26 2 971+

tagco.abudhabi@tagi.com

دبي-تاجي
جلف تاورز )أبراج الخليج(، مدخل أ1، الطابق 

السابع، شارع عود ميثاء، بر دبي، دبي
صندوق البريد: 1991، دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة
هاتف: 3967778 4 00971 )8 خطوط(

فاكس: 3967779 4 00971
tagco.dubai@tagi.com

دبي-أجيب
جلف تاورز )أبراج الخليج(، مدخل أ2، الطابق 

السابع، شارع عود ميثاء، بر دبي، دبي
صندوق البريد: 1991، دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة
هاتف: 3966663 4 971+ )8 خطوط(

فاكس: 3966662 4 971+
uae@agip.com

رأس الخيمة
بناية السير رقم 1، ط3، شارع ُعمان، النخيل

صندوق البريد: 403، رأس الخيمة، اإلمارات 
العربية المتحدة

هاتف: 2288427 7 971+
فاكس: 228٥929 7 971+
tagco.rak@tagorg.com

العين
بناية الشيخة سالمه بنت زايد آل نهيان، الطابق 

األول، مكتب رقم 104 – دوار برج الساعة
صندوق البريد: 18006 العين، اإلمارات العربية 

المتحدة
هاتف: 7966 76٥ 3 971+
فاكس: 7988 76٥ 3 971+

 tagco.abudhabi@tagi.com

جبل علي
منطقة جبل علي الحرة أل بي 16، مكتب رقم 127

صندوق البريد: 17191 جبل علي، دبي، اإلمارات 
العربية

هاتف: 8816996 4 971+
فاكس: 8818117 4 971+

 uae@agip.com

أم القيوين
بناية دائرة األمالك، الطابق األول، شارع الملك 

فيصل
صندوق البريد: 274، أم القيوين، اإلمارات العربية 

المتحدة
هاتف: 08٥٥ 766 6 971+
فاكس: ٥929 228 7 971+
 tagco.rak@tagorg.com

الشارقة
منطقة المجاز 3، مركز الغانم لألعمال، الطابق 

الثالث – مكاتب 301 و302
صندوق البريد: 9٥2 الشارقة، اإلمارات العربية 

المتحدة
هاتف: 00 88 ٥37  9716+
فاكس: 11 88 ٥37 9716+

tagco.sharjah@tagi.com

الحمرية
المنطقة الحرة بالحمرية، مكتب رقم ئي 2 – 11٥ 

جي – 14، الشارقة، االمارات العربية المتحدة
صندوق البريد: 42740 المنطقة الحرة بالحمرية، 

الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة                
هاتف: ٥378800 6 971+
فاكس: ٥378811 6 971+

tagco.sharjah@tagi.com

عجمان
بناية برج عجمان، منطقة البستان، شارع االتحاد

صندوق البريد: 178٥، عجمان، اإلمارات العربية 
المتحدة

هاتف: ٥378800 6 971+
فاكس: ٥378811 6 971+

 tagco.sharjah@tagi.com

الجمهورية اليمنية
صنعاء

منطقة حـدة، الحي الدبلوماسي
صندوق البريد: 20٥٥، صنعاء، الجمهورية اليمنية

هاتف: 4٥3333 1 967+
فاكس: 4٥3334 1 967+

yemen@agip.com
 yemen@tag-consultants.com

جمهورية إيران اإلسالمية
طهران

الطابق األرضي، رقم 37، الشراع السادس، شارع 
أرابالي، شارع أبادانا، جادة ن. سوهريفاردي، 

طهران، إيران
صندوق البريد: 1٥٥4718713

هاتف: 887481٥8 / 887٥٥2٥6 98+ 
/ 887٥3894

فاكس: 88734626 21 98+
iran@agip.com

نيجيريا
الجوس

رقم 3، شارع لطيف نوح الدين، توماس إستيت، آجا 
– ليكي، الجوس، نيجيريا

هاتف: 0404 809 802 234+
 eokekeze@agip.com

روسـيـا
موسكو

شارع نيكول إنسكايا، مبنى رقم 31، الطابق األول، 
119602، موسكو، اتحاد روسيا

هاتف دولي: 27 23 437 49٥ 7+
هاتف محلي: 27 23 437 49٥ 8+

خلوي: 32 12 ٥2٥ 917 7+
فاكس: 27 23 437 49٥ 7+

 russia@agip.com
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مكاتب قيد التأسيس:
األرجنتين
بوينس آيرس

بنغالديش
دكا

البرازيل
برازيليا

كندا
ألبرتا
أوتاوا

تورونتو

تشيلي
سانتياغو

كولومبيا
بوغوتا

كوبا
هافانا

جيبوتي
جيبوتي

أندونيسيا
جاكرتا

إيطاليا
روما

كينيا
نيروبي

ماليزيا
كواال لمبور

المكسيك
مكسيكو سيتي

نيجيريا
أبوجا

سنغافورة
سنغافورة

إسبانيا
مدريد

المملكة المتحدة
إدنبرة

الواليات المتحدة االمريكية
بفالو

مالطا
سان غوان

سان غوان، 11، تريك إل – بلوفييرا
سان غوان، مالطا

الرمز البريدي: س جي ن 1931
خلوي: 4٥٥٥319 92 218+
+218 91 9418846          

 kdurah@tagi.comm

سويسرا
جنيف

1٥، شارع سندرير، سي أتش – 1211 جنيف 1، 
سويسرا

فاكس: 227382722 41+
audicslt@audiconsult.ch

زيوريخ
روستراس 63، 88832 فولراو

ألمانيا
دوسلدورف

شركة بوبيك للمحاماة، غوتستراب 7 د-40237 
دوسلدورف

هاتف: 2113٥3٥88 0 49+
فاكس: 2113٥2997 0 49+

office@law-poppek.de

بلجيكا
بروكسل

1000 بروكسل، ميدان دي ميوس، 40/38، بلجيكا

كندا
مونتريال

16٥ جادة ميتكالف، وست ماونت، كيبك، أتش 3 زد 
2 أتش ٥، كندا

هاتف: 6190 ٥14933 1+
فاكس: 9023 933 ٥14 1+

nsalame@tagorg.com
فرنسا
باريس

أفوكات أ ال كور 
146 شارع دي لونج شامب 7٥116 – باريس

هاتف: 0228 4727 1 33+
فاكس: 0246 4727 1 33+

fboustany@tagi.com

هنغاريا
بودابست

أتش – 10٥4 بودابست، ساحة الحرية 7، هنغاريا
هاتف: ٥891 408 30 36+

gbusku@agip.com
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األمير  شارع   ،26 رقم  العامة،  اإلدارة  مبنى 
المملكة  عمان،  الشميساني،  زيد،  بن  شاكر 

الهاشمية األردنية 
صندوق البريد: 921100، عمان 11192، المملكة 

األردنية الهاشمية
هاتف: 900 ٥100 6 962+
فاكس: 901 ٥100 6 962+

المجمع الدولي العربي للمحاسبين 
)ASCAI( القانونيين

info@iascasociety.org

)ASIP( المجمع العربي للملكية الفكرية
info@aspip.org

جمعية خبراء التراخيص الدول العربية 
)LES-AC(

les@lesarab.org

المجمع العربي الدولي لتكنلوجيا اإلدارة 
)AIMICT(

info@aimict.org

جمعية المجمع العربي للوساطة والتحكيم 
)AIPMASِ( في الملكية الفكرية

info@aipmas.org

مركز حوكمة الشركات العائلية
info@fbgc.jo

مبنى جامعة طالل أبوغزاله، رقم 4٥، شارع 
عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، المملكة 

األردنية الهاشمية
صندوق البريد: 921100، عمان 11192، المملكة 

األردنية الهاشمية
هاتف: 2٥0 ٥100 6 962+ 
فاكس: 2٥1 ٥100 6 962+ 

مجتمع طالل ابوغزاله للمعرفة
 )TAG-KS(

 tag-knowledge@tagorg.com

منتدى تطوير السياسات االقتصادية 
)EPDForum(

experts@epdforum.org

جمعية كلنا لفلسطين
  info@all4palestine.org

المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي 
)ASREN( والتعليم
 info@asrenorg.net

المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم 
)AROQA(

 info@aroqa.org

الموسوعة اإللكترونية العربية 
)TAGEPEDIA(
 info@tagepedia.org

مجموعة طالل ابوغزاله للتدريب المهني 
)TAGI-TRAIN(

مبنى جامعة طالل ابوغزاله، رقم 4٥، شارع 
عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، المملكة 

األردنية الهاشمية
صندوق البريد: 921100، عمان 11192 

المملكة األردنية الهاشمية
هاتف: ٥1002٥0 6 962+
فاكس: ٥1002٥1 6 962+

tagitraining@tagitraining.com

مركز طالل ابوغزاله كامبردج لمهارات 
)AGCA-ITC( تقنية المعلومات

مبنى جامعة طالل ابوغزاله رقم 4٥، شارع 
عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، المملكة 

األردنية الهاشمية
صندوق البريد: 921100، عمان 11192 

المملكة األردنية الهاشمية
هاتف: 2٥0 ٥100 6 962+
فاكس: 2٥1 ٥100 6 962+

 tagitraining@tagitraining.com

طالل أبوغزاله كونفوشيوس
 )TAG-Confucius(

مبنى رقم 104، شارع مكة، عمان، المملكة 
األردنية الهاشمية

صندوق البريد: 9219٥1، عمان 11192، 
المملكة األردنية الهاشمية

هاتف: 222 ٥٥09 6 962+ 
فاكس: 102 ٥٥09 6 962+ 
info@tagconfucius.com

المعهد العربي العماني للتدريب االداري 
)AOTI-Oman(

الوطية، شارع الوكاالت، بناية الرميلة رقم 106، 
الطابق الثاني

صندوق البريد: 2366، روي، الرمز البريدي 
112 مسقط، سلطنة ُعمان

هاتف: ٥636٥0 24 968+
فاكس: ٥66281 24 968+

araboman@tagorg.com
 training.muscat@tagitraining.com

مركز طالل ابوغزاله للتدريب
)TAG-Train(

شارع العليا الرئيسي، بجانب وزارة الداخلية
صندوق البريد: 9767، الرياض، 11423 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4642936 11 966+

فاكس: 46٥991٥/ 46٥2713 11 966+
training.riyadh@tagitraining.com

التدريب:المجامع المهنية: 


