


رسالة رئيس مجلس اإلدارة

يسرنا أن نعرض لكم الخدمات المختلفة التي تقدمها مجموعتنا إلى عمالئها.

تأسست مجموعة طالل أبوغزاله في عام 1972 لتقديم الخدمات المهنية والتعليم في جميع أنحاء العالم من خالل مكاتبها 
الرائدة عالميا في مجاالت  المنظمات والشركات  المئات من  85 مكتبا و150 مكتبا تمثيال وبالشراكة مع  البالغ عددها 

الخدمات التي نقدمها. ويقوم توسعنا وتنوعنا على اإليمان بواجبنا بتزويد عمالئنا بمجموعة متكاملة من الخدمات.

كمــا جــاء توســعنا تتويجــا للجــودة التــي يمتــاز بهــا المختصــون المهنيــون الذيــن يعملــون لدينــا، وإدراكا منــا للمهمــة التــي 
نســعى إليهــا وامتالكنــا للقــوة التــي تمكننــا مــن تقديــم الخدمــات الخاصــة بالمعلومــات واالتصــاالت. ويقــف ســجلنا الحافــل 

باإلنجــازات علــى امتــداد نصــف قــرن مــن الزمــان شــاهدا علــى ذلك.

           طالل أبوغزاله
           الرئيس

talalabughazaleh.com           
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مالمح بارزة في مسيرة
سعادة الدكتورطالل أبوغزاله خالل الـ ٤٥ عامًا الماضية

ولد في 22 نيسان 1938 وهو المؤسس والرئيس لمجموعة طالل أبوغزاله، التي تم تأسيسها في عام 1972 لتكون 
المزّود العالمي الرائد للخدمات المهنية والتعليمية، حيث تخدم عمالءها من خالل مكاتبها البالغ عددها 85 مكتباً 

حول العالم. 

وإدارة  الفكرية  والملكية  المحاسبة،  التعليم  في  بارزة  ومساهمات  بإنجازات  العالم،  في  نفوذا  األكثر  القيادات  أحد  يعد 
األعمال واإلدارة، والتجارة، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعلوم والتكنولوجيا والقانون وغيرها من المجاالت. 

العربي واإلسالمي.  العالمين  وهو مؤسس لمنظمات ذات بعد تاريخي ورؤية لنهضة 

أوسمة ودروع

أكثر من 40 وسام وجائزه رسمية، فضال عن 1000 درع 
تونس،  السعودية،  فرنسا،  )األردن،  دول  عدة  من  تقدير 

األمم المتحدة، الصين، لبنان وغيرها( منها: 
· بن 	 الحسين  الملك  جاللة  من  األردني  االستقالل  وسام 

.1967 الهاشمية،  األردنية  -المملكة  رغدان  قصر  طالل  

· السيد 	 من  فارس  برتبة  الفرنسي  الشرف  جوقة  وسام 
.1985 فرنسا،  اإلليزيه،  قصر  ميتران  روبرت 

· الحبيب 	 الرئيس  التونسية من فخامة  الجمهورية  وسام 
.1985 التونسية  تونس،  بورقيبة رئيس الجمهورية 

رئاسات مختارة

رئاسة 14 فريق عمل لألمم المتحدة والتحالفات الدولية.. 1
رئيس، فريق عمل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . 2

لألمم المتحدة.
لتكنولوجيا . 3 المتحدة  لألمم  العالمي  التحالف  رئيس، 

والتنمية. واالتصاالت  المعلومات 
رئيس ألكثر من 50 شركة في جميع أنحاء العالم.. 4
رئيس فخري ألكثر من 20 مؤسسة في جميع أنحاء العالم.. 5
رئيس ألكثر من 30 جمعية للمسؤولية االجتماعية في . 6

جميع أنحاء العالم.
نائب الرئيس ) مع كوفي عنان وبان كي مون( للميثاق . 7

العالمي لألمم المتحدة.
لألمم . 8 التابع  الدولي  الحكومي  الخبراء  فريق  رئيس، 

المالية. القوائم  وإعداد  المحاسبة  مجال  في  المتحدة 
التحضر . 9 أجل  من  الرقمية  التكنولوجيا  شبكة  رئيس، 

.)11 )الشبكة  المستدام 

1938

1972 1960198520102014
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عضويات مختارة

الهاشمية  . 1 األردنية  المملكة  األعيان،  مجلس  عضوية 
.2011  -  2010

لخبراء . 2 الحكومية  المتحدة  األمم  مجموعة  عضوية 
والتقارير. المحاسبية  المعايير 

عضوية المنظمة الدوليه للملكيه الفكريه.. 3

حول . 4 العالمية  التجارة  منظمة  خبراء  لجنة  عضوية 
العالمية. التجارة  مستقبل 

عضوية جميع الهيئات المحاسبية الدولية. . 5

شهادات أكاديمية

بكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية . 1
.1960 في بيروت، 

كانيسيوس، . 2 اآلداب من جامعة  في  الفخرية  الدكتوراه 
.1988 األمريكية،  المتحدة  الواليات  بافالو، 

الدكتوراه الفخرية في العلوم االنسانية من جامعة بيت . 3
لحم، 2014.

الدكتوراه الفخريه في إدارة األعمال من جامعة مؤته، . 4
2015

2015

2016



مكانتنا الدولية

· عدد الشراكات المهنية مع الشركات وفق قاعدة بيانات المناقصات / أكثر من مئة وخمسين ألف شركة.	

· عدد المراكز التدريبية التابعة / أكثر من ألف مركز.	

· عدد عضوياتنا في جميع الهيئات الدولية / خمسمائة عضوية.	

· عدد محطات المعرفة / اربعمائة محطة.	

· عدد األوسمة والجوائز التي حصل عليها الرئيس والمجموعة / ثالثمائة وخمسون وساما وجائزة.	

· عدد الدروع التكريمية التي حصلت عليها المجموعة / أكثر من ألف درع تكريمي.	

· عدد شراكاتنا مع الجامعات والمؤسسات والهيئات التعليمية / مائتان وخمسون شراكة.	

· عدد مكاتب التمثيل / مائة وخمسون مكتبا.	

· عدد شركات المجموعة / مائة وواحد واربعون شركة.	

· عدد رئاسات وعضويات الرئيس والمجموعة / مائة وخمسة وثالثون رئاسة وعضوية.	

· عدد مؤسسات طالل أبوغزاله فاونديشن / ثالثون مؤسسة.	

· عدد شركات المناطق الحرة / خمس شركات.	

· المؤسسة العربية الوحيدة من منظمات القطاع الخاص الممثلة في إحدى لجان اآليزو العالمية الفنية.	

1972

1984 1977199119982005
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إمكانياتنا التقنية

· عدد البرامج واألنظمة التي تم تطويرها داخلياً لخدمة العمالء / أكثر من مائة برنامج ونظام إلكتروني.	

· عدد مواقع المجموعة اإللكترونية / أكثر من ثالثة وستين موقعا إلكترونيا.	

· عدد صفحات وحسابات المجموعة على شبكات التواصل االجتماعي / أكثر من سبعين صفحة وحسابا.	

· عدد الزيارات السنوية لمواقع المجموعة على اإلنترنت / أكثر من عشرة ماليين زيارة.	

· عدد الزيارات السنوية لصفحات المجموعة على شبكات التواصل االجتماعي / أكثر من عشرة ماليين زيارة.	

· عدد المتابعين والمعجبين بصفحات المجموعة على شبكات التواصل االجتماعي / أكثر من نصف مليون متابع ومعجب.	

· عدد مستندات المجموعة التي تمت أرشفتها وفهرستها منذ تأسيسها / أكثر من ثالثين مليون مستند.	

· عدد النشرات المهنية الشهرية اإللكترونية للمجموعة / أكثر من ستة وثالثين نشرة.	

· عدد قواعد البيانات والسجالت المصنفة والموزعة على األردن والوطن العربي ودولياً / أكثر من خمسة وسبعين 	
قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من سبعين ألف سجل مصنف.

· تعمل المجموعة بخط إنترنت خاص بها منذ أكثر من 25 عاماً.	

· تمتلك المجموعة موقعا خاصا للتعافي من كوارث تكنولوجيا المعلومات في ثالث دول.	

· تعمل المجموعة من خالل سحابة إلكترونية خاصة بها مزودة بأفضل التقنيات العالمية.	

· إنتاج أول جهاز عربي محمول بالتعاون مع أكبر شركات التكنولوجيا والمعلومات عالمياً.	

· شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت تملك أكثر من 100 براءة اختراع في مجال حلول تكنولوجيا 	
المعلومات  واإلتصاالت.

· شركة عالمية رائدة بتزويد خدمات التعليم عبر شبكة االنترنت.	

2012

2016



قدراتنا البشرية

· عدد المستشارين على قاعدة بيانات المناقصات / أكثر من خمسين ألف مستشار وخبير.	

· عدد المدربين على قاعدة بيانات المناقصات / أكثر من عشرة آالف مدرب.	

· 	.TAGICIT جميع المهنيين في المجموعة اجتازوا امتحان شهادة أبوغزاله لمهارات تقنية المعلومات

قدراتنا التدريبية

· عدد التقارير المهنية الصادرة عن المجموعة / أكثر من مليون تقرير.	

· عدد المهنيين الذين تدربوا في المجموعة / أكثر من نصف مليون مهني.	

· عدد الشهادات المهنية التي منحتها المجموعة / أكثر من نصف مليون شهادة.	

· عدد البرامج التدريبية التي عقدتها المجموعة / أكثر من نصف مليون برنامج.	

· عدد الشهادات االكاديمية التي منحتها المجموعة / أكثر من ألف شهادة.	

في مجال اإلستشارات

· عدد المشاريع التي تم دراسة جدواها من قبل المجموعة / أكثر من عشرة آالف مشروع.	

· عدد المؤسسات التي تمت هيكلتها وتنظيمها من قبلنا / أكثر من أربعة آالف مؤسسة.	

· عدد المنظمات التي تم تأهيلها للحصول على شهادات اآليزو / أكثر من أربعمائة منظمة.	

1972

1984 1977199119982005
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في مجال الملكية الفكرية

· عدد العالمات التجارية التي تم تسجيلها حول العالم / أكثر من أربعمائة ألف عالمة تجارية.	

· عدد حقوق الملكية الفكرية التي تم إدارتها خالل عام 2014 / أكثر من مائة ألف حق ملكية فكرية.	

· رئيس مجلس اإلدارة هوالشخصية الوحيدة في قاعة مشاهير الملكية الفكرية من خارج الدول الثمان الكبار.	

· 	.)PW(و )ae( ،)شبكة( )Shabaka( ،)قطر( )qa( اعتماد أبوغزاله للملكية الفكرية كمسجل ألسماء المجال

· حاصلة على جائزة أفضل شركة ملكية فكرية في الشرق األوسط لمدة ثمان سنوات.	

· أول شركة ملكية فكرية تسجل أسماء النطاق عالمياً.	

· حاصلة على جائزة أفضل موقع عربي استراتيجي.	

عمالؤنا

· عدد عمالئنا اإلجمالي لكافة الخدمات واألنشطة منذ تأسيس المجموعة / أكثر من مليون عميل منذ تأسيس المجموعة.	

· معدل الزيادة في عدد العمالء في جميع المجاالت سنوياً / أكثر من 25 الف عميل سنوياً.	

في مجال الملكية الفكرية:
· عدد العمالء الجدد الذين تتم خدمتهم سنوياً / أكثر من خمسة آالف عميل جديد سنوياً.	

في مجال التدريب:
· عدد المتدربين الذين تتم خدمتهم سنوياً / أكثر من عشرة آالف  متدرب  سنوياً.	

في مجال التدقيق:
· عدد العمالء الذين تتم خدمتهم سنوياً / أكثر من عشرة آالف عميل سنوياً.	

2012

2016
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خدمات
مجموعة طالل أبوغزاله

التدقيق

تدقيق خارجي.. 1
تدقيق داخلي.. 2
إعداد أنظمة وإجراءات مالية.. 3
خدمات ضريبية وزكاة.. 4
رد ضريبة المبيعات للسائحين واألردنيين غير المقيمين . 5

على مشترياتهم خالل زيارتهم المملكة األردنية.

تأسيس وتصفية شركات.. 6
تدقيق إجراءات الحاكمية في الشركات.. 7
مراجعة البيانات المالية المرحلية.. 8
 تدقيق أنظمة واجراءات تكنولوجبا المعلومات.. 9

تدقيق إجراءات متفق عليها.. 10
تقييم األعمال.. 11

القانونية

1 . Domain( تقديم الشكــاوى ضــد أســمـــاء النـطــاق
Names( في حاالت التعدي على العالمات التجارية.

الشركات . 2 وتأسيس  األجنبي  باالستثمار  المتعلقة  الخدمات 
ومكاتب  الحرة  المناطق  وشركات  أنواعها  بكافة  العاملة 
التمثيل وكافة الخدمات األخرى المتعلقة بتحويل الشركات 
باالستحواذ. المتعلقة  والخدمات  وتصفيتها  واندماجها  ودمجها 

3 .Off- المعفـــــــــاة  الشـــــــــركــات  )تأســــــيس 
تراخيصها. وتجديد   )shore Companies

في . 4 المقلدة  التجارية  والعالمات  البضائع  عن  التحري 
المحلية. السلطات  مع  بالتعاون  وضبطها  المحلية  األسواق 

االستشارات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية وحاالت . 5
االجراءات  كافة  اتخاذ  التعدي.  ووقف  عليها  التعدي 
اإلدارية والقضائية لشطب العالمات التجارية المسجلة 

والمخالفة للقانون.
اتخاذ التدابير الحدودية بالتعاون مع السلطات المحلية . 6

تعدي  على  تنطوي  التي  البضائع  عن  االفراج  لوقف 
الفكرية.  الملكية  على حقوق 

صياغة ومراجعة عقود الملكية الفكرية بكافة انواعها.. 7
صياغة وإرسال اإلنذارات لوقف التعدي على حقوق . 8

الفكرية. الملكية 
اتخاذ االجراءات القضائية في حاالت التعدي على حقوق . 9

الملكية الفكرية وحاالت المنافسة غير المشروعة.
الدراسات القانونية النافية للجهالة.. 10
المطالبات . 11 وقضايا  العمل  بقانون  المتعلقة  الخدمات 

العمل. عقود  وصياغة  ومراجعة  العمالية 
االستشارات القانونية المتعلقة بالضرائب بكافة أنواعها.. 12
الترويجية . 13 الحمالت  بخصوص  القانونية  االستشارات 

الالزمة. التراخيص  والحصول على 
والمستحضرات . 14 األدوية  وتوزيع  تسويق  تراخيص 

الصيدالنية.
االستشارات القانونية بكافة أنواعها.. 15
صياغة كافة أنواع العقود ومراجعتها.. 16
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االستشارات

أنظمة اإلدارة المتكاملة.. 1
أنظمة الجودة “اآليزو” 9001.. 2
أنظمة مواصفات رضا الزبائن “اآليزو” 10001.. 3
أنظمة مواصفات التعامل مع شكاوي العمالء “اآليزو” . 4

.10002
أنظمة مواصفات عملية التدريب “اآليزو” 10015.. 5
أنظمة إدارة البيئة “اآليزو” 14001.. 6
أنظمة مختبرات الفحص والمعايرة “اآليزو” 17025.. 7
أنظمة الصحة والسالمة المهنية األوساس 18000 و . 8

.45001 “اآليزو” 
أنظمة خدمات تقنية المعلومات “اآليزو” 20001.. 9

أنظمة إدارة سالمة الغذاء 22001.. 10
أنظمة إدارة أمن المعلومات “اآليزو” 27001.. 11
أنظمة العمليات التصنيعية الجيدة.. 12
الخطط االستراتيجية.. 13
أنظمة واستراتيجيات التسعير واألربحية.. 14
أنظمة بطاقات األداء المتوازن وإدارة األداء.. 15
أنظمة واستراتيجيات سلسلة التوريد.. 16
أنظمة حوكمة العائلة.. 17
أنظمة حوكمة الشركات.. 18
أدلة السياسات واإلجراءات للعمليات.. 19
إدارة العمليات وتحسينها وإعادة هندستها وهيكلتها.. 20
أنظمة إدارة الموارد البشرية.. 21
خطط التسويق.. 22
المسوحات السوقية ومسوحات اآلراء والتحليل اإلحصائي.. 23
إدارة المخاطر المالية.. 24
السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية.. 25

الفحص النافي للجهالة المالي وللعمليات.. 26
خدمات االندماج واالستحواذ.. 27
تقييم األعمال.. 28
بناء النماذج المالية لألعمال.. 29
استشارات إدارة األصول والموجودات.. 30
استشارات إدارة المخاطر.. 31
خطط األعمال.. 32
دراسات الجدوى االقتصادية.. 33
دراسات الجدوى المبدئية.. 34
األبحاث والدراسات القطاعية.. 35
إعادة الهيكلة وإعداد األوصاف الوظيفية.. 36
طرح شركة لالكتتاب األولي.. 37
تقييم أداء العاملين.. 38
دراسات تقييم األثر البيئي.. 39
التدقيق الداخلي للجودة والعمليات.. 40
41 ..PMO تأسيس وإدارة مكاتب إدارة المشاريع
إدارة المشاريع.. 42
التخطيط االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 43
إدارة التغيير التكنولوجي. 44
إدارة الباعة. 45
إدارة المشاريع واإلشراف على التنفيذ. 46
تطويـــر سياســات وإجراءات تكنولوجيـــا المعلومات . 47

واالتصاالت
استمرارية األعمال والتعافي من الكوارث. 48
تقييم ضعف الشبكات. 49
اختبار االختراق. 50
استشارات وتدقيق تخطيط موارد الشركات. 51



الملكية الفكرية

تسجيل العالمات التجارية وبراءات االختراع ومختلف . 1
خدمات الملكية الفكرية.

البحث عن العالمات التجارية المنشورة.. 2
مراقبة العالمات التجارية.. 3
صياغة طلبات براءات االختراع.. 4
مراقبة ومتابعة التعدي على براءات االختراع.. 5
البحث عن طلبات براءات االختراع المنشورة.. 6

البحث من خالل المالك.. 7
تجديد حقوق الملكية الفكرية.. 8
تسجيل أسماء النطاق.. 9

تقييم الملكية الفكرية.. 10
إدارة محفظة الملكية الفكرية.. 11
التصاميم المتعلقة بالملكية الفكرية.. 12
الترخيص واالمتياز.. 13

التسويق الرقمي

تخطيط التسويق الرقمي.. 1
تحسين ترتيب المواقع عبر محركات البحث.. 2
إعالنات العرض الرقمي.. 3
التسويق عبر البريد اإللكتروني.. 4
التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي.. 5

6 ..PPC »نظام التسويق عبر »الدفع بالنقرة
المراجعة والتدقيق على نشاطات التسويق الرقمي.. 7
التسويق عبر الهواتف المحمولة.. 8
التدوين الرقمي.. 9

التدريب

عقد دورات تدريبية عامة وخاصة لكل من القطاعين . 1
والخاص. العام 

التدريبية . 2 الخطط  وإعداد  التدريبية  االحتياجات  تحديد 
التدريبي. األثر  وتقييم 

تصميم أنظمة التدريب الداخلية.. 3
إنشاء وتطوير مراكز التدريب.. 4
تصميم وتطوير الحقائب واألدلة التدريبية.. 5
تطوير وإعادة هيكلة وحدات التدريب الداخلية.. 6
عقد ورش عمل متخصصة.. 7
تنفيذ البرامج التدريبية الموجهة لتلبية متطلبات جوائز . 8

التميز العربية.
تقديم دبلومات بالتعاون مع جامعات محلية ودولية في . 9

الموارد البشرية وإدارة المشاريع.

المسح الكمي )الدورات التدريبية والشهادات األكاديمية(.. 10
تقديم دورات تدريبية وامتحانات لشهادات مهنية دولية . 11

في الجودة، التأمين، الصحة والسالمة المهنية، الهسب 
والتمويل اإلسالمي.

مراكز معتمدة لعقد امتحانات رقمية وتقليدية لعدد من . 12
الجامعات والجمعيات المهنية.

برنامج الطالقة في اللغة العربية.. 13
برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها.. 14
برنامج إقرأ بأذنيك.. 15
برامج تعليم اللغات )اإلنجليزية، والصينية، والفرنسية، . 16

واإليطالية، واأللمانية(.
برنامج CIM لتعليم التسويق اإللكتروني.. 17

اإلعالم

استشارات وتدريب في مجال اإلعالم.. 1
استراتيجيات وحمالت التواصل.. 2
التحرير والكتابة اإلعالنية.. 3

إعداد المحتوى والمنشورات.. 4
وسائل اإلعالم الذكية.. 5
إعداد األخبار.. 6
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برامج محو األمية

برامج محو األمية الرقمية.. 1
برامج محو األمية األبجدية.. 2

برامج محو األمية الثقافية.. 3

التدريب على مهارات تقنية المعلومات

تقنية . 1 مهارات  في  الدولية  أبوغزاله  طالل  شهادة 
للتدريب  أبوغزاله  طالل  مؤسسة  )من  المعلومات 

اإللكتروني(.

)مركز . 2 المعلومات  تقنية  مهارات  في  الدولي  الدبلوم 
المعلومات(. تقنية  لمهارات  كامبردج  أبوغزاله  طالل 

تطوير المواقع اإللكترونية

تطوير وتصميم المواقع اإللكترونية.. 1
تدقيق المواقع اإللكترونية.. 2
حمالت التسويق اإللكتروني.. 3
تطوير تطبيقات الويب.. 4

تطوير أنظمة الموسوعات اإللكترونية.. 5
تطوير أنظمة الويكي والمنتديات.. 6
تطوير أنظمة إدارة محتويات المواقع اإللكترونية.. 7
تطوير أنظمة إدارة العمل.. 8

الحلول اإللكترونية

1 ..)ERP( استشارات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات
تحليل النظم وإعادة هيكلة العمليات.. 2
تدقيق أنظمة المعلومات.. 3

تطوير األنظمة.. 4
تطوير أنظمة البوابات اإللكترونية.. 5
تطوير أنظمة األجهزة الذكية.. 6

البنية التحتية اإللكترونية

تصميم واستشارات البنية التحتية لغرف الخوادم.. 1
تصميم واستشارات الشبكة الداخلية.. 2
تصميم وتطبيق دفتر العناوين لألجهزة والبريد اإللكتروني.. 3
استشارات استضافة المواقع اإللكترونية.. 4

استشارات المصادر المفتوحة.. 5
خدمات الدعم الفني لتقنية االتصاالت والمعلومات.. 6
استشارات حلول النسخ االحتياطية وخطط التعافي من . 7

الكوارث.

الموارد البشرية

التدريب في مجاالت الموارد البشرية المختلفة.. 2استشارات الموارد البشرية.. 1
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األرشفة

خدمة األرشفة للملفات والوثائق.. 2برنامج األرشفة اإللكترونية.. 1



الترجمة

في . 1 الرئيسية  اللغات  كافة  إلى  الترجمة  خدمات  تقديم 
المجاالت. جميع 

خدمات الترجمة الفورية.. 2
المراجعة والتدقيق اللغوي.. 3

الحوسبة السحابية

التخطيط االستراتيجي في الحوسبة السحابية.. 1
الحاسوبية/ . 2 السحب  بنيات  في  االستشارية  الخدمات 

اإللكترونية.

تحديد وتبيين الخدمات القائمة على الحوسبة السحابية.. 3
الخدمات االستشارية في حلول السحب المختلطة.. 4
تصميم حلول سطوح المكاتب االفتراضية.. 5

قواعد البيانات

قاعدة بيانات لمعلومات اتصال محدثة ومخزنة بشكل . 1
مركزي للعمالء، المؤسسات غير الربحية، مؤسسات 

التمويل والمؤسسات الحكومية، باإلضافة إلى السِّير

الذاتية للخبراء من داخل المجموعة ومن خارجها في   
والتخصصات. القطاعات  مختلف 

قاعدة بيانات خاصة إلدارة العالقات مع العمالء.. 2

المطبوعات

خدمات واستشارات مطبعية.. 1
النشر والتوزيع.. 2

اإلشراف والمتابعة على جميع مراحل الطباعة.. 3

التصميم الجرافيكي

تصميم العالمات التجارية وتطويرها.. 2تصميم المطبوعات وتجهيزها.. 1

ضمان سالمة االمتحانات

توفير مركز امتحانات آمن ومجهز بخدمات المراقبة عبر الشبكة وهومركز التحقق من هوية الطالب باستخدام . 1
التقنيات. أحدث 

الوسائط المتعددة

التّصوير الضوئي )الفوتوغرافي( والتّصوير المتلفز )الفيديو(.. 1

تحليل السوق والتحليل التنافسي

دراسة المنافسين والتحليل التنافسي الشامل.. 1
المنافسين . 2 بين  المقارنة  السوق وعمل دراسات  تحليل 

المجاالت. في شتى 

طريق . 3 عن  للمجموعة  المتاحة  الفرص  استكشاف 
متابعة أخبار الشركات المحلية والعالمية ورفع التقارير 

العليا. اإلدارة  إلى  مباشرة 
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التوظيف الخارجي للعمالء والتوظيف الداخلي للمجموعة

توظيف.. 1
تقييم مرشحين لغايات التوظيف.. 2
تجهيزاختبارات لغايات التوظيف.. 3

تقييم موظفين لغايات الترقية.. 4
تدريب شركات بإجراءات التوظيف.. 5

الخدمات الجامعية

مساعدة الطالب في اختيار البرنامج بناء على أهليتهم . 1
واستعدادهم للدراسة في الخارج ورغباتهم.

المواد . 2 وإكمال  الطلب  إجراءات  اتباع  في  اإلرشاد 
المطلوبة. التكميلية 

مساعدة الطالب في اتخاذ قرار مبني على المعلومات . 3
االلتحاق  لضمان  قبوله،  ينبغي  الذي  العرض  بشأن 

بالجامعة.
المساعدة في تعبئة طلب التأشيرة.. 4
المساعدة في تأمين سكن الطالب.. 5
توفير المعلومات قبل المغادرة والمتابعة بعد الوصول.. 6

أبوغزاله . 7 طالل  مركز  في  القبول  اختبارات  عقد 
والمعرفية. العالمية  للشهادات 

مساعدة الطالب على ترجمة الوثائق ذات الصلة من . 8
للترجمة والتوزيع والنشر. أبوغزاله  خالل شركة طالل 

9 . TOEFLو IELTS تقديم دورات تحضيرية لبرامج
من خالل شركة طالل أبوغزاله للتدريب.

تقديم دورات باللغة الصينية في معهد طالل أبوغزاله . 10
كونفوشيوس.

استضافة المعارض لتقديم شركائنا في مجال الخدمات . 11
الجامعية.

االستشارات السياحية

تقديم خدمات االستشارات في مجال السياحة والتسويق لها.. 1

خدمات االستشارات الخاصة بالمناقصات

خدمات اإلبالغ عن المناقصات.. 1
التوجيهية . 2 المبادئ  لتطوير  استشارية  خدمات 

وانظمتها. للمناقصات 
خدمات استشارية إلدارة العقود وااللتزامات القانونية.. 3
خدمات استشارية إلدارة سجل الموردين.. 4

خدمات استشارية ألعداد وثائق المناقصات واستدراج . 5
العروض وتقييمها .

خدمات تدريبية ألعداد وتحليل وثائق المناقصات وتقديم . 6
العروض وإدارة المخاطر الخاصة بالمناقصات.

خالل . 7 من  المناقصات  لتنفيذ  استشارية  خدمات 
وشركائنا. خبرائنا  وشبكة  مستشارينا 
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خدمات
طالل أبوغزاله فاونديشن

)IASCA( المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين

االمتحانات المهنية.. 1
الدورات التدريبية.. 2
اإلصدارات المهنية المترجمة والمناهج المهنية.. 3
خدمات التحول لتطبيق معايير المحاسبة الحكومية في . 4

القطاع العام.

العضوية.. 5
الدولية . 6 المحاسبة  معايير  لتطبيق  التحول  خدمات 

.IFRS
تأليف . 7 المالية،  األنظمة  )إنشاء  االستشارية  الخدمات 

تحديد  التدقيق،  أدلة  إعداد  التدريبية،  والمواد  المناهج 
التدريبية(. االحتياجات 

)TAG-KS( مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة

خدمات تدريب.. 1
إدارة محطات المعرفة.. 2

االتصاالت . 3 لوزارة  التابعة  المعرفة  محطات  إدارة 
المعلومات. وتكنولوجيا 

)ASIP( المجمع العربي للملكية الفكرية

القانونية . 1 المجاالت  في  متخصصة  تدريبية  دورات 
الفكرية. والملكية 

خدمات استشارات قانونية واستشارات ملكية فكرية.. 2

مؤتمرات وورشات عمل.. 3
مطبوعات مهنية.. 4
دورات تدريبية في مجاالت القانون والملكية الفكرية.. 5

)AIMICT( المجمع العربي الدولي لتكنولوجيا اإلدارة

الجودة . 1 القدرات في مجاالت  التدريب والتوعية وبناء 
والقيادة. اإلدارة  وتكنولوجيا  واإلدارة 

الشهادات المهنية في مجاالت الجودة والقيادة.. 2

الجودة . 3 مجاالت  في  والتأهيل  االستشارية  الخدمات 
واإلدارة.

العضوية.. 4
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)LES-AC( جمعية خبراء التراخيص - الدول العربية

خدمات استشارات الوكاالت والتراخيص التجارية.. 1

التأهيل المهني “خبير تراخيص ملكية فكرية . 2 برنامج 
معتمد”. عربي 

خدمات التدريب المهني وبناء القدرات.. 3

توفير العضوية لدى منظمة خبراء التراخيص الدولية.. 4
الدوليين . 5 الخبراء  مع  التواصل  فرص  توفير 

براءات  الفكرية،  الملكية  مجال  في  المتخصصين 
التكنولوجيا. ونقل  التكنولوجيا،  تسويق  االختراع، 

إصدارات وكتب مهنية.. 6

برنامج اقتدار - طالل أبوغزاله للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

برنامج مخصص يهدف إلى مساعدة أصحاب األعمال والمشروعات في زيادة اإلنتاجية والكفاءة من خالل استخدامهم . 1
لتقنيات المعلومات واالتصاالت.

كلنا فلسطين

أبرز . 1 وإنجازات  حياة  حول  بمعلومات  مزودون 
العالم. في  الفلسطينية  الشخصيات 

تاجيبيديا

أكبر مزودي المحتوى العربي الرقمي.. 1

)JOrchestra( جمعية األوركسترا األردنية الوطنية

تنظيم الحفالت الموسيقية والمشاريع المخصصة للموسيقى.. 1

)TAG-Creation( طالل أبوغزاله لصنع المعرفة والثروة

استشارات األعمال.. 1
تسويق االختراعات.. 2
الوساطة التجارية.. 3
خدمات الملكية الفكرية.. 4

خدمات قانونية.. 5
الخدمات االستشارية.. 6
تطوير وإدارة المشاريع.. 7
التدريب.. 8



)AROQA( المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم

خدمات ضمان الجودة للمؤسسات التعليمية.. 1
االعتماد األكاديمي للمدارس.. 2

والبرامج . 3 للمؤسسات  األكاديمي  االعتماد  خدمات 
العالمية. االعتماد  هيئات  خالل  من  التعليمية 

)TAGIISR( معهد طالل أبوغزاله للمسؤولية االجتماعية

التدريب على التخطيط االستراتيجي وأنشطة المسؤولية . 1
االجتماعية.

أنشطة . 2 مجال  في  توعوية  حمالت  وإعداد  اإلشراف 
االجتماعية. المسؤولية 

ابتكار سياسات للمسؤولية االجتماعية.. 3
المسؤولية . 4 لمبادرات  وتقييمات  لألثر  تقييمات  إجراء 

االجتماعية.

إعداد خطط وميزانيات للمسؤولية االجتماعية لضمان . 5
االمتثال لالستراتيجية والسمة العامة.

إجراء تقييمات للتنفيذ وتقديم تغذية راجعة للمنظمات المعنية.. 6
خلق أوجه للتظافر بين العديد من مبادرات ومنظمات . 7

االجتماعية. المسؤولية 
عقد ندوات ومؤتمرات ولقاءات محلية وإقليمية ودولية . 8

وما الى ذلك.

)EPDF( منتدى تطوير السياسات االقتصادية

تقديم خدمات اقتصادية استشارية.. 1
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تنظيم فعاليات وأنشطة ذات عالقة بالقضايا االقتصادية.. 4

)TAGKF( ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي

استضافة وتنظيم مختلف أنواع الفعاليات واألحداث.. 1
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مواقع
مجموعة طالل أبوغزاله اإللكترونية

1 .)TAG-Audit( طــــالل أبـــوغــــزالـــــــه وشـــــــــــــركاه الــــــــدوليـــــة
2 .)TAG-Consult( طـــــالل أبــوغـــــزاله وشـــــــــــــركاه لالســــــتشـــــارات
3 .)TAG-Value( ــــم طــــــــــالل أبـــــــوغـــــــــزالــــــــــــه للتقيـيــــــــــــــــ
4 .)TAG-Domains( ــال طــــــــــالل أبوغـــــــــــــزاله ألســـــــــــــــــماء المجــــ
5 .)TAG-ITI( طــالل أبوغـزالــه لتقنيــــات المعلـومــــــــات الدوليــــــــــة
6 .)TAG E-Solutions( ــــــة ــ طـــــالل أبـوغـــزالـــــــــه للحـلــــــــول اإللكترونيــــــ
7 .)TAG-IP )AGIP(( ــــــة أبـــــوغـــزالـــــــــه للملكيــــــــــــــة الفكــــــريـــــــــــ
8 .)TAG-Legal( ـــــــة طـــــــالل أبـــــــوغـــــــــزالـــــــــــه القانـونيـــــــــــــ
9 .)TAG-Media( ــــالن طــالل أبوغــزاله الدوليــــة للدعايـــــــــة واإلعـــــــــ

10 .)TAG-Publish( ـــــر طــالل أبوغــزاله الدوليـــــة للطباعـــــــــة والنشـــــــــ
11 .)TAG-Recruit( ــرية طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشـ
12 .)TAG-Advisors( ـــــــع طـــــــالل أبـــــوغــــــزالـــــــــه للمشــــــــــاريــــــــــ
13 .)TAG-Tenders( ــــــه لـلـعـطـــــــــــــــــاءات طــــــــــالل أبـــــوغـزالــــــــــــ
14 .)TAG-Translate( طـــالل أبوغــــــــزاله للترجمـــــــة والتوزيــــــــع والنشــر
15 .)TAG-Visa( طـــالل أبوغـــزالـه قســـــــم التأشيــــــــرات الصينيــــــــــة
16 .)TAGI-UNI( ـة ــــزالــه الدوليــ جـامــــــعــــة طـــــــــالل أبــــــــوغــــــــــ
17 .)TAG-DU( جـامــــــعــــة طـــــــــالل أبــــــــوغــــــــــــــزالــه الرقميــة
18 .)TAG-SB( ــا في إدارة األعمال كلية طالل أبوغزاله للدراســـــات العليــ
19 .)TAG-UCB( ــالل أبـوغـزالـه الجـــامعيــة لألعمـــال-البحرين كـلـيـــة طــ
20 .)TAG-Education( ــوغــزالـــــــــه الســـــــتشــــارات التعليـــــــــم طــــالل أبـــ
21 .)TAG-Confucius( ــه كونفوشــــــيــوس مـعـــــهـد طــــــــــالل أبـــــوغــزالــــــ
22 .)AGCA-ITC( ـات مركز طالل أبوغزاله كامبردج لمهارات تقنيـة المعلومــــ
23 .)TAGI-TRAIN( ــالل أبوغـــــزالـه للتـــــــــــدريـب المهنــي مجموعــة طـــــ
24 .)TAG-KS( ـــــة مجتمــــــع طـــــالل أبوغــــــــــــزالــه للمعـــــــــرفــــــ
25 .)TAGKF( ملتقــــــى طــــــــــالل أبــــوغــزالــــــــــه الـمعــرفــــــــــي
26 .)TAGEPEDIA( ــــيــــــــة الـمـــوســــــــــــوعــــة اإللكتـرونيــــــة العــربــــ
27 .)TAGITOP( ــــول ـــــ طــــالل أبوغــــــــــزالــه للكمبيوتــــــــر المحمــــــ
28 .)IASCA( ــــين القانــــونييـن المجمـع الدولــي العربــي للمحـاســـــبـــ
29 .)ASIP( ــي للملــكــيـــــــــــة الـفـكــريــــــــــة الـمجمـــع العـــربـــــــ
30 .)LES-AC( ـــة ــــــــ جـمعـيـة خبــراء التراخيـــــــص-الـــــــدول العربيـــ
31 .)AIMICT( ـــا اإلدارة ـــــي الدولــــــــي لتكنولوجيـ الـمجمـــــع العربــــــ
32 .)AIPMAS( المركز العربي للوسـاطة والتحكيم في الملكيـــــة الفكـــــرية

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
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
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33 .)AROQA( ــودة في التعليـم الـمنظمــــــــة العربيــــــــة لضمــان الجـــــ
34 .)ASREN( الـمنظمــــة العربيـــة لشـــــــــبكـــات البحــث والتعليـــــــــم
35 .)TAG-Cloud( طــــــالل أبوغــــزالـه للســــــحـابــــــة اإللكترونيــــــــــــــة
36 .)FBGC( ـــز حــوكمـــــــة شــــركــات األعمال العـائــــــلـيــــــة مركــ
37 .)AOTI-Oman( ـــــــب الـمعــــــهد العـــربــــــي العمانــــــــي للـتـــدريــــــــــ
38 .)AG-IP News( وكالـــــة أبـوغـــــزالــه ألنبــــــاء الملكيــــــــة الفكريـــــــة
39 .)All4Palestine( ـــن منظمة كلـنـــــــــــــــــــــــــــا لـفـــلــــســـــــــــــــطيـــــــ
40 .)EPDForum( ـــــة منتـــدى تطويـــــر الســـــــــــــــياســـــات االقتصــاديــ
41 .)TAG-IT News( ـــلومات وكالة أنباء طالل أبوغزاله ألخبار تكنولوجيا المعـــ
42 .)TAG-Creation( طـالل أبوغــــــــــــزاله لصنــــــــع المعرفـــــة والثــــــــروة
43 .)TAGI-Training Bh( ـــــن ـــــب-البحريـــــ طــــــالل أبــوغــزالــــــــــه للتدريــــــــ
44 .)TAG-Educa News( وكــالـــــــة أنبــــــاء طــــــالل أبوغــــــزاله للتعليـــــــــــــم
45 .)ACDR( ــز الـعـــــربـــــــــي لفــــــض النزاعــــــــــات المـركــــــــــــ
46 .)TAGI-Metric( ــة مركز طالل أبوغزاله للشـــــــهادات العالميـــة والمعـرفيـ
47 .)TAG-Capital( طــــــــالل أبوغــــــــــــزاله لخدمــــــــــــات رأس المــــــال
48 .)TAG-Universities( ــامعات طــالل أبوغـزالــه الســــــتشــــــــــارات إدارة الجـــ
49 .)TAG-Resolution( ــــات ـــــركز طـــــالل أبوغـــــــــزاله لفــــــــض النزاعــــ مـ
50 .)TAG-CRC( مركـــــز طـــالل أبوغـــزاله إلعادة تهـــيئة الحواســـــــيــب
51 .)TAG-Design( ـــر الل أبوغـــــزالـــــه للتصميـــــم والطباعــة والنشــ طـــــ
52 .)TAG-Research( ـــاث ــــركــز طـــــــالل أبوغـــــــــــزاله لألبــــــحــــــــ مــــــ
53 .)TAG-Lingual( ــات أكاديميـــــــة طـــــــالل أبوغـــــــــــــــزاله للغـــــــــــــــ
54 .)TAG-Audit( ــــي طـــــــــالل أبـــوغــزالــــــــه للــتــــــــدقيــق الداخلــــــ
55 .)JOrchestra( ـــة جمعيــــــة األوركســــــــــــــــــــترا األردنيــــة الوطنـيـــ
56 .)TAG-Foundation( ـــة ــــن للتنميــــــ طـــــــــالل أبـــوغــزالــــــــه فاونديشـــــــ
57 .)TAG-IISR( ـــوغــزالـــه الدولي للمسؤولية االجتماعية معهد طـــــالل أب
58 .)TAG-PID( طـــــــــــــالل أبــــــوغــزالــــــــــــه شـــــــركاء في التنمية
59 .)TAG-Patents( طـــــــــــــــــــــالل أبوغــــــــــزاله لبــــــــراءات االختـــراع
60 .)TAG-Org( ـة ــ مجموعــــة طـــــــــــــــــــــالل أبوغــــــــــزاله الدوليـــــ
61 .)Leadersoutlook( ـــادة مجلـــــــــــــــــــة آفـــــــــــــــــــــــاق القــــــــــــــــــــــ
62 .)TAGICIT( شـهادة طالل أبوغزاله الدولية في مهارات تقنية المعلومات
63 .)ICTDAR-TAG SME( ـغيرة والمتوســـــطة اقتدار-طالل أبوغزاله للمشــــاريع الص

aroqa.org
asrenorg.net
tagcloudconsult.com
fbgc.jo
agi-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
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



مكاتـب
مجموعـة طــالل أبوغـزاله

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: 5100900 6 962+
فاكس: 5100901 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: 5100900 6 962+
فاكس: 5100901 6 962+

jordan@agip.com

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

المملكة األردنية الهاشمية 
صندوق البريد: 3966، عمان 11953 المملكة األردنية الهاشمية

هاتف: 5100600 6 962+
فاكس: 5100601 6 962+

tagco.amman@tagi.com

)TAG-SB( كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال
مبنى رقم 104، شارع مكة، عمان، المملكة األردنية الهاشمية

صندوق البريد: 921951 عمان 11192 المملكة األردنية الهاشمية
هاتف: 5509222 6 962+
فاكس: 5509102 6 962+

info@tagcb.edu.jo

)TAGI-UNI( جامعـة طــالل ابوغــزاله الدولية
المكتب اإلقليمي: مبنى رقم 45، شارع عبدالرحيم الواكد، 

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

هاتف: 5100250 6 962+
فاكس: 5100251 6 962+

info@tagiuni.com

معان
مبنى االدارة العامة، الروضة الصناعية، شارع المدورة، معان

هاتف: 5100900 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 ٧٧ 93+
فاكس: 2312689 20 93+
afghanistan@agip.com
afghanistan@tagi.com

الجمهورية الجزائرية
الجزائـــر

مركز القدس للتجارة واألعمال ـ الطابق الخامس، مكتب رقم 09-22
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 5121، السويفية 
351، المنامة

صندوق البريد: 990 المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 17550003 973+
فاكس: 17550049 973+

tagco.bahrain@tagi.com
  bahrain@agip.com
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85 مكتبًا حول العالم
)TAG-UCB( كلية طالل ابوغزاله الجامعية لألعمال

مبنى 1002 طريق 5121، السويفية 351، 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 458
طريق بدونغ فوشان، شانغهاي، الصين، 200122

هاتف: 58786281 21 86+
فاكس: 58782853 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 5365 10 86+
فاكس: 1222 5877 10 86+ 

beijing@agip.com

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

هاتف: 39809332 852+
فاكس: 39809333 852+

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، 1055 نيقوسيا، قبرص
صندوق البريد: 16270، 2087 نيقوسيا، قبرص

هاتف: 680 518 22 357+
فاكس: 610 518 22 357+

cyprus@agip.com

جمهورية مصر العربية
القاهرة

الكيلو28 طريق  الذكية،  القرية  أ26،  ابوغزاله،  مبنى مجموعة 
أكتوبر،  السادس من  القاهرة/ اسكندرية الصحراوي، مدينة 

العربية القاهرة، جمهورية مصر 
صندوق البريد: 150 القرية الذكية 12577، مدينة السادس من 

أكتوبر، القاهرة، جمهورية مصر العربية
هاتف: 35352900 202+
فاكس: 35370433 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 – في )أم أل 

)AXIS( ماركت، فوق بنك آكسس )يو
دواركا، نيودلهي 110075، الهند

هاتف: 2000 4512 11 91+
فاكس: 2099 4512 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: 59638 306 99 91+ 

marketing.mumbai@agip.com

بانقلور
مكتب رقم 303، الطابق الثالث، المركز التجاري، مبنى الصاغة 

رقم 45، طريق ديكينسون، بجانب مركز مانيبال، بانقلور – 560042
هاتف: 2000 4512 11 91+
خلوي: 33318694 96 91+
فاكس: 2099 4512 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: 7902153509 964+
موبايل: 7702696631 964+

فاكس: 901 5100 6 962+
tagco.iraq@tagi.com

Iraq@agip.com

أربيل
القرية اإليطالية / دار رقم 463 بجانب البوابة الثانية، أربيل، إقليم 

كردستان، أربيل 
هاتف: 62561715 6 964+

موبايل: 4237048 750 964+
+964 750 4221470          

فاكس: 901 5100 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 965+
فاكس: 22440111 965+

 Tagco-kuwait@tagi.com
kuwait@agip.com

لبنان
بيروت ـ تاجي

شارع علم الدين، بناية المنصور، ط 1، الصنائع، بيروت
صندوق البريد: 11-7381، بيروت، لبنان

هاتف:  754222 1 961+
فاكس: 353858 1 961+

tagco.beirut@tagi.com

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

صندوق البريد: 11-7381، بيروت، لبنان
هاتف: 222 753 1 961+
فاكس: 548 350 1 961+

lebanon@agip.com

ليبيــــا
طرابلس

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

موبايل: 218924555319+
+218919418846          

 kdurah@tagi.com

المملكة المغربية
الدار البيضاء

فضاء باب أنفا، بوابة ج، زنقة باب منصور، الطابق 3، رقم 11، 
الدار البيضاء 20050 المملكة المغربية

صندوق البريد: 19005 العنق، الدار البيضاء، المملكة المغربية
هاتف: 26 / 21 / 19 3661 22 5 212+

فاكس: 133 366 22 5 212+
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: 560740 24 968+
فاكس: 563249 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: 24563650 968+
فاكس: 24566281 968+

 tagco.oman@tagi.com

بـاكستـان
كراتشي

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

صندوق البريد: 13035 كراتشي – باكستان
هاتف:  4 / 34388113 21 92+ 
فاكس: 6 / 34388115 21 92+

pakistan@agip.com
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دولة فلسطين
غــزة

شارع القدس، دوار أنصار، بناية األوقاف، شقة 10-11، فلسطين
صندوق البريد: 505، مدينة غزة ـ فلسطين

هاتف: 2626071 8 970+
 / 2626072 / 2626073 / 2626075
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: 2989401 / 2988221 / 2988220 2 970+ 
فاكس: 2988150 / 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: 44424024 / 44416455/ 44440911 / 44424023 974+ 
فاكس: 44425687 / 44355175 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: 4659915/ 4652713 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 31952 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: 20135، جده 21455، 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، السودانصندوق البريد: 1623 الخرطوم، السودان

هاتف: 83763483 1 249+ 
فاكس: 83763484 1 249+ 

sudan@agip.com

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 15/4 كافاكاليدر، 06680 أنقرة، تركيا
هاتف: 4176095 312 90+ )بي ب إكس(

فاكس: 4170091 312 90+
turkey@agip.com
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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( – برج جلوبال، الطابق الثالث، 
مكتب رقم 303، 304

صندوق البريد: 4295، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 6724426 / 6724425 2 971+
فاكس: 6765003  / 6723526 2 971+

tagco.abudhabi@tagi.com

دبي-تاجي
جلف تاورز، مدخل أ1، الطابق السابع، شارع عود ميثاء، بر دبي، 

دبي
صندوق البريد: 1991، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 3967778 4 971+ )8 خطوط(
فاكس: 3967779 4 971+
tagco.dubai@tagi.com

دبي-أجيب
جلف تاورز، 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: 2285929 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 765 3 971+
فاكس: 7988 765 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: 0855 766 6 971+
فاكس: 5929 228 7 971+

 tagco.rak@tagorg.com

الشارقة
منطقة المجاز 3، مركز الغانم لألعمال، الطابق الثالث – مكاتب 

301 و302
صندوق البريد: 952 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 00 88 537  9716+
فاكس: 11 88 537 9716+

tagco.sharjah@tagi.com

الحمرية
المنطقة الحرة بالحمرية، مكتب رقم ئي 2 – 115 جي – 14، 

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

اإلمارات العربية المتحدة                
هاتف: 5378800 6 971+
فاكس: 5378811 6 971+

tagco.sharjah@tagi.com

عجمان
بناية برج عجمان، منطقة البستان، شارع االتحاد

صندوق البريد: 1785، عجمان، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 5378800 6 971+
فاكس: 5378811 6 971+

 tagco.sharjah@tagi.com

الجمهورية اليمنية
صنعاء

منطقة حـدة، الحي السياسي
صندوق البريد: 2055، صنعاء، الجمهورية اليمنية

هاتف: 453333 1 967+
فاكس: 453334 1 967+

yemen@agip.com
 yemen@tag-consultants.com
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جمهورية إيران اإلسالمية
طهران

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

صندوق البريد: 1554718713
هاتف: 88748158 / 88755256 98+ 

/ 88753894
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 23 437 495 7+
هاتف محلي: 27 23 437 495 8+

خلوي: 32 12 525 917 7+
فاكس: 27 23 437 495 7+

 russia@agip.com

مالطا
سان غوان

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

الرمز البريدي: س جي ن 1931
خلوي: 4555319 92 218+
+218 91 9418846          

 kdurah@tagi.comm

سويسرا
جنيف

15، 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: 211353588 0 49+
فاكس: 211352997 0 49+
office@law-poppek.de

بلجيكا
بروكسل

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

كندا
مونتريال

165 جادة ميتكالف، وست ماونت، كيبك، أتش 3 زد 2 أتش 5، 
كندا

هاتف: 6190 514933 1+
فاكس: 9023 933 514 1+
nsalame@tagorg.com

فرنسا
باريس

أفوكات أ ال كور 
146 شارع دي لونج شامب 75116 – باريس

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

fboustany@tagi.com

هنغاريا
بودابست

أتش – 1054 بودابست، ساحة الحرية 7، هنغاريا
هاتف: 5891 408 30 36+

gbusku@agip.com
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)TAGI-TRAIN( مجموعة طالل ابوغزاله للتدريب المهني
الواكد،  عبدالرحيم  شارع   ،45 رقم  ابوغزاله،  طالل  جامعة  مبنى 

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

هاتف: 5100250 6 962+
فاكس: 5100251 6 962+

tagitraining@tagitraining.com

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

الواكد،  عبدالرحيم  شارع   ،45 رقم  ابوغزاله  طالل  جامعة  مبنى 
الشميساني، عمان، المملكة األردنية الهاشمية

صندوق البريد: 921100، عمان 11192 المملكة األردنية الهاشمية
هاتف: 250 5100 6 962+
فاكس: 251 5100 6 962+

 tagitraining@tagitraining.com

 )TAG-Confucius( طالل أبوغزاله كونفوشيوس
مبنى رقم 104، شارع مكة، عمان، المملكة األردنية الهاشمية

صندوق البريد: 921951، عمان 11192، المملكة األردنية الهاشمية
هاتف: 222 5509 6 962+ 
فاكس: 102 5509 6 962+ 

info@tagconfucius.com

)AOTI-Oman( المعهد العربي العماني للتدريب االداري
الوطية، شارع الوكاالت، بناية الرميلة رقم 106، الطابق الثاني

صندوق البريد: 2366، روي، الـرمـز الـبريــدي 112 مـسـقـط، 
سلطنة ُعمان

هاتف: 563650 24 968+
فاكس: 566281 24 968+

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

)TAG-Train( مركز طالل ابوغزاله للتدريب
شارع العليا الرئيسي، بجانب وزارة الداخلية

صندوق البريد: 9767، الرياض، 11423 المملكة العربية السعودية
هاتف: 4642936 11 966+

فاكس: 4659915/ 4652713 11 966+
Training.riyadh@tagitraining.com

التدريب:

زيد،  بن  شاكر  األمير  شارع   ،26 رقم  العامة،  اإلدارة  مبنى 
الهاشمية األردنية  المملكة  عمان،  الشميساني، 

صندوق البريد: 921100، عمان 11192، المملكة األردنية الهاشمية
هاتف: 900 5100 6 962+
فاكس: 901 5100 6 962+

)ASCAI( المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين
info@iascasociety.org

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

)LES-AC( جمعية خبراء التراخيص الدول العربية
les@lesarab.org

)AIMICT( المجمع العربي الدولي لتكنلوجيا اإلدارة
info@aimict.org

الفكرية  الملكية  في  والتحكيم  للوساطة  العربي  المجمع  جمعية 
)AIPMASِ(

info@aipmas.org

مركز حوكمة الشركات العائلية
info@fbgc.jo

الواكد،  عبدالرحيم  شارع   ،45 رقم  أبوغزاله،  طالل  جامعة  مبنى 
الشميساني، عمان، المملكة األردنية الهاشمية

صندوق البريد: 921100، عمان 11192، المملكة األردنية الهاشمية
هاتف: 250 5100 6 962+ 
فاكس: 251 5100 6 962+ 

 )TAG-KS( مجتمع طالل ابوغزاله للمعرفة
 Tag-knowledge@tagorg.com

)EPDForum( منتدى تطوير السياسات االقتصادية
experts@epdforum.org

جمعية كلنا لفلسطين
  info@all4palestine.org

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

)AROQA( المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم
 info@aroqa.org

)TAGEPEDIA( الموسوعة اإللكترونية العربية
 info@tagepedia.org

المجامع المهنية: 
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معلومات االتصال:
مبنى رقـم 26، شارع األميـر شاكر بن زيد، الشميساني، عمان، المملكة األردنية الهاشمية

ص.ب: 921100 عمان 11192 األردن  |  هاتف: 5100900 )6-962+(  |  فاكس: 5100901 )962-6+(
info@tagorg.com :البريد اإللكتروني

www.tagorg.com :رابط النموذج على الموقع

الرسالة:

للمزيد من المعلومات يرجى تعبئة وإرسال النموذج أدناه

المهنة: اإلسم:       

العنوان:

بريد إلكتروني: رقم الهاتف:      

الخدمات المطلوبة:

الموارد البشريةالحلول اإللكترونيةالملكية الفكرية

الجامعيةالبنية التحتية اإللكترونيةالتدقيق

ضمان سالمة االمتحاناتالحوسبة السحابيةاالستشارات

اإلعالمقواعد البياناتالقانونية

الوسائط المتعددةاألرشفةالتدريب

الترجمةالمطبوعاتالتدريب على مهارات تقنية المعلومات

تحليل السوق والتحليل التنافسيالتصميم الجرافيكيتطوير المواقع اإللكترونية

  طالل أبوغزاله فاونديشنالتوظيفالتسويق الرقمي

2016






