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وُ لد سعادة الدكتور طالل أبو غزالة في مدينة يافا بفلسطين في  22نيسان /ابريل عام  .1938ولم يكد يكمل عامه
العاشر حتى أُجبر هو وعائلته على الخروج من وطنهم بسبب الغزو الصهيوني لفلسطين ،ولجأوا إلى لبنان المجاورة.
وفي عام  ،1960حصل أبوغزاله على درجة بكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في بيروت ،وحصل
الحقاً على جملة من درجات الدكتوراه الفخرية .وفي عام  ،1972أسس أبوغزاله شركة محاسبية في الكويت ،وبدأ
العمل من الصندوق الخلفي لسيارته إلى أن تم ّكن من استئجار مساحة مكتبية .واليوم ،نمت هذه الشركة لتصبح مؤسسة
عالمية بعالمة تجارية ذات اسم رنان تدعى طالل أبوغزاله العالمية ( ،)TAG.Globalوهي بالفعل مجموعة عالمية
من الشركات التي تق ّدم خدمات مهنية وتعليمية عالية المستوى وتعمل من خالل أكثر من  100مكتب حول العالم.
أسهمت منزلة وفطنة سعادة الدكتور طالل أبوغزاله في تحوله إلى رجل ذو رؤية وهدف .فمنحته انجازاته المتنوعة
ً
وصوال للعديد من قادة العالم بما في ذلك الملوك واألمراء ورؤساء الدول والوزراء والسفراء وكذلك قادة النظام
التجاري العالمي ورواد اإلنترنت .وفي األردن ُعيّن الدكتور أبوغزاله عضواً في مجلس األعيان األردني لدورتين.
وقد ترأس و /أو ُعيّن عضواً في عدد ال يحصى من مجالس إدارة األمم المتحدة والمنظمات الدولية المتعددة األطراف
األخرى على مر السنين .كما ترأس شركات قابضة عالمية ،وشركات خدمات مهنية ،ومبادرات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،ومجموعة من مؤسسات التنمية االجتماعية واالقتصادية .سعادة الدكتور طالل أبوغزاله معترف به كواحد
ً
فضال
بسجل مثير لإلعجاب يتضمن إنجازات مستمرة طيلة حياته ،وقيادة دولية ،وكتباً،
من أكثر القادة نفوذا في العالم
ٍ
عن نيله مجموعة من الجوائز واألوسمة .حقق سعادته وال يزال يحقق مساهمات بارزة ومتميزة في التعليم والمحاسبة
والملكية الفكرية وإدارة األعمال واإلدارة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعلوم والتكنولوجيا والقانون
وغيرها من مجاالت التنمية االقتصادية .وهو صانع مؤسسات ذات حس تاريخي ورؤيا مستقبلية لنهضة المنطقة
العربية في سياق عالم ناشئ قائم على المعرفة.

انطالقاً من كونه صاحب رؤيا حقيقية ،ألف الدكتور طالل أبوغزاله سلسلة من الكتب والمقاالت .ومن خالل مهارته
القيادية الملهمة التي تتجلى في أنشطة مجموعة طالل أبو غزالة العالمية المتنوعة ( ،)TAG.Globalرعى نموذجاً
جديداً للتطور العالمي وصفه بالثورة الصناعية الرابعة – أي انبثاق "عصر المعرفة" القائم على العصر الرقمي الذي
ي ِع ُد بثروة من الفرص والتقدم المذهل للجميع ،والذي يسهم الدكتور طالل أبوغزاله في ضمان المشاركة الكاملة للعالم
العربي فيه.
وانطالقاً من ايمانه العميق بأن إمكانية الوصول للتعليم هو حق من حقوق اإلنسان ،أسس الدكتور طالل أبوغزاله العديد
من المؤسسات التعليمية التي تشمل "مراكز معرفة" والتي يستطيع الشباب العرب من خاللها الحصول على إمكانية
الوصول المجاني عبر اإلنترنت لكنوز المعرفة العالمية ،إلى كلية طالل أبوغزاله لالبتكار التي ترعى المبدعين الشباب،
وإلى أكاديمية طالل أبوغزاله العالمية الرقمية ،حيث تتاح البرامج التعليمية المعتمدة للجميع في أي مكان وبأسعار
ميسورة ،وهي جميعها من تطوير وابتكار سعادته والشركات التي يقودها .وبناءً على طلبه ،توفر هذه الشركات مراكز
قوى نشطة تسخر قواها للتغيير ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والمفاهيم واألفكار في العالم.
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 .1الدرجات والشـــهادات األكاديمية
ֺالدكتوراه الفخرية في اآلداب ،جامعة كانيسيوس ،بافالو ،الواليات المتحدة األمريكية (.)1988
ֺالدكتوراه الفخرية في العلوم اإلنسانية ،جامعة بيت لحم ،فلسطين (.)2014
ֺالدكتوراه الفخرية في إدارة األعمال ،جامعة مؤتة ،المملكة األردنية الهاشمية (.)٢٠١٥
ֺالدكتوراه الفخرية في اإلدارة واالقتصاد ،جامعة جرش ،المملكة األردنية الهاشمية (.)2016
ֺالدكتوراه الفخرية في اآلداب اإلنسانية ،الجامعة اللبنانية األمريكية ،لبنان (.)٢٠١٨
ֺبكالوريوس في إدارة األعمال ،الجامعة األمريكية في بيروت ،لبنان (.)1960

 .2مناصب رسمية
ֺعضو في مجلس األعيان ،المملكة األردنية الهاشمية (.)2019-2016
ֺعضو في مجلس األعيان ،المملكة األردنية الهاشمية (.)2011-2010

 .3أوسمــــــــــــــة
ֺوسام االستقالل األردني من الدرجة األولى من جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين ،قصر رغدان ،المملكة األردنية
الهاشمية (.)2016
ֺوسام االستقالل األردني من الدرجة الثالثة من جاللة الملك الحسين بن طالل ،قصر رغدان ،المملكة األردنية الهاشمية (.)1967
ֺوسام (فارس بناء الوعي العربي) تقديرً ا لدوره االقتصادي والمجتمعي واسهاماته المتراكمة في دعم قضايا الشباب ،مجلس
الشباب العربي للتنمية المتكاملة ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية (.)٢٠٢٢
ֺوسام السياحة العربية من الدرجة األولى ،المنظمة العربية للسياحة ،جدة ،المملكة العربية السعودية (.)2021
ֺوسام شرف "نجمة إيطاليا" برتبة قائد  Commendatore dell' Ordine della Stella d'Italiaمقدم من فخامة السيد
سرجيو ماتاريال ،رئيس الجمهورية اإليطالية.)٢٠١٩( ،
ֺوسام االستحقاق المدني برتبة قائد ،مقدم من جاللة الملك فيليب السادس ،ملك اسبانيا ،اسبانيا (.)٢٠١٨
ֺوسام تعزيز العالقات الصينية العربية من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ ،جمهورية الصين الشعبية (.)2016
ֺوسام اإلبداع التقني والتحول الرقمي مقدم من مجتمع المنظمات اإلنسانية اإلقليمية المانحة ،مؤتمر اإلبداع التقني الخيري،
مملكة البحرين (.)2016
ֺوسام األمير سلمان لشباب األعمال مقدم من جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز ،المملكة العربية السعودية (.)٢٠١٢
ֺوسام رئاسة الجمهورية اللبنانية مقدم من العماد اميل لحود ،رئيس لبنان ،الجمهورية اللبنانية (.)2001
ֺوسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة فارس  ،فرنسا (.)1985
ֺوسام الجمهورية التونسية مقدم من فخامة الرئيس الحبيب بورقيبة ،رئيس الجمهورية التونسية ،تونس (.)1985
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 .4رئاســات المؤسســــات والهيئـــــات والمجـالـــس
ֺرئيس منظمة ال فيرتيكال (افريقيا – البحر المتوسط – أوروبا) ،بلجيكا (-2021إلى اآلن).
ֺرئيس اتحاد التحضر المستدام ،الواليات المتحدة األمريكية ()2021
ֺرئيس جمعية رجال وسيدات األعمال اللبنانيين في العالم ،لبنان (.)٢٠٢٠
ֺرئيس مشارك لمنظمة ال فيرتيكال (افريقيا – البحر المتوسط – أوروبا) ،بلجيكا (.)٢٠٢١-٢٠١٩
ֺرئيس مجلس قادة األعمال تحت مظلة منظمة ال فيرتيكال ،بلجيكا (.)2019
ֺرئيس كلية طالل أبوغزاله الجامعية لالبتكار ( ،)TAGUCIالمملكة األردنية الهاشمية (.)٢٠١٧
ֺالرئيس الفخري لمجلس أمناء قمة البوسفور ،تركيا.
ّ
التحضر المستدام ،نيويورك (.)٢٠١١
ֺرئيس شبكة التكنولوجيا الرقمية من أجل
ֺرئيس المجلس الفخري الئتالف التحضر المستدام ،الواليات المتحدة (.)2015
ֺالرئيس الفخري لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية ،فلسطين (-2015إلى اآلن).
ֺرئيس التحالف العربي لصناعة الخدمات ،لبنان (.)2015
ֺرئيس جمعية األوركسترا األردنية الوطنية ،المملكة األردنية الهاشمية (.)2014
ֺرئيس كلية طالل أبوغزاله الجامعية لألعمال ( ،)TAG-UCBمملكة البحرين (.)2012
ֺرئيس جامعة طالل أبوغزاله الدولية ( ،)TAGI-UNIلبنان (.)2012
ֺرئيس مركز البحث والعمل االستراتيجي ،سويسرا (.)2012
ֺرئيس مبادرة كلنا لفلسطين ،فرنسا (-2011إلى اآلن).
ֺرئيس منتدى تطوير السياسات االقتصادية ،المملكة األردنية الهاشمية (-2011الى االن).
ֺرئيس المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم ( ،)ASRENألمانيا (-2010إلى اآلن).
ֺرئيس ائتالف األمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية ( ،)UNGAIDالواليات المتحدة األمريكية
(.)2010 -2009
ֺرئيس مجلس مجتمع المعرفة األفروآسيوي ،جمهورية مصر العربية (.)2009
ֺرئيس معهد العالم العربي لإلنترنت ،الواليات المتحدة األمريكية (.)2008
ֺرئيس مجلس اإلدارة المشارك للميثاق العالمي لألمم المتحدة ( ،)UNGCالواليات المتحدة األمريكية (.)2008-2006
ֺرئيس المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم ( ،)AROQAبلجيكا (-2007إلى اآلن).
ֺرئيس كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال ( ،)TAG-SBالمملكة األردنية الهاشمية (.)٢٠١٧-2006
ֺرئيس مشارك فريق عمل األمم المتحدة المعني بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( ،)UN ICT Task Forceالواليات
المتحدة األمريكية (.)2010-2006
ֺ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 مجلس أمناء توجهات أوروبا ،فرنسا (.)2007-2005
ֺرئيس اللجنة االستشارية لحوكمة اإلنترنت فريق األمم المتحدة لتقنية المعلومات واالتصاالت ( ،)UN ICT TFالواليات
المتحدة األمريكية (.)2004-2003
ֺرئيس فريق عمل غرفة التجارة الدولية لحوكمة اإلنترنت ( ،)ICC TFفرنسا (.)2004-2003
ֺرئيس هيئة التجارة اإللكترونية وتقنيات المعلومات واالتصاالت ،غرفة التجارة الدولية ،فرنسا (.)2008-2001
ֺرئيس الشبكة العربية اإلقليمية لفريق األمم المتحدة لتقنية المعلومات واالتصاالت ،الواليات المتحدة األمريكية (.)2004-2001
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تتمة..

رئاســات المؤسســــات والهيئـــــات والمجـالـــس
ֺ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 لجنة الخبراء المكلفة من أمين عام األمم المتحدة لصياغة معايير المحاسبة الدولية للمساءلة البيئية ،الواليات المتحدة
األمريكية (.)1999
ֺرئيس لجنة خبراء معايير المؤهالت المهنية التابعة لألمم المتحدة ،سويسرا (.)1998-1995
ֺرئيس مجلس الشرق األوسط ،مركز الدراسات االستراتيجية الدولية ،الواليات المتحدة األمريكية (.)1997-1995
ֺرئيس مؤتمر األمم المتحدة حول تطوير تعليم المحاسبة ،الواليات المتحدة األمريكية (.)1995
ֺرئيس مجموعة الخبراء العاملة الحكومية لمعايير المحاسبة واإلبالغ الدولية لدى األمم المتحدة ( ،)UNISARالواليات
المتحدة األمريكية (.)1996-1995
ֺرئيس لجنة شؤون البلدان الصناعية والنامية حديثاً ،لجنة معايير المحاسبة الدولية ،المملكة المتحدة (.)1995-1989
ֺرئيس لجنة شؤون الدول الصناعية والنامية الحديثة ،لجنة معايير المحاسبة الدولية ،المملكة المتحدة (.)1992-1989

 -١.٤رئاسات المجامع:
ֺرئيس المجمع العربي للوساطة والتحكيم في الملكية الفكرية ،المملكة األردنية الهاشمية (-2003إلى اآلن).
ֺرئيس جمعية خبراء التراخيص -الدول العربية ،المملكة األردنية الهاشمية (-1998إلى اآلن).
ֺرئيس المجمع العربي لإلدارة والمعرفة ِ( ،)AKMSالواليات المتحدة األمريكية (-1989إلى اآلن).
ֺرئيس المجمع العربي للملكية الفكرية( ،بصفة استشارية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية) ،ألمانيا (-1987إلى اآلن).
ֺرئيس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين( ،بصفة استشارية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم
المتحدة) ،المملكة المتحدة (-1985إلى اآلن).
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 .5عضــــــويات مجالس اإلدارة
ֺعضو المجلس االستشاري العربي ،البرلمان العربي (.)٢٠٢٢
ֺعضو اللجنة االستشارية ،مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم ،المملكة العربية السعودية (.)٢٠٢١
ֺعضو المجلس االستشاري لمؤشر تنافسية المواهب العالمي (جي.تي.سي.آي) ،فرنسا (.)2017
ֺعضو المجلس ذو المستوى العالي لبرنامج األمم المتحدة لصندوق االستثمار في المجتمع ( ،)UNSIF-HLABسويسرا (.)2017
ֺعضوية فخرية من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ،الكويت (.)2017
ֺسفيرا خاصا للسياحة ،األمم المتحدة للسياحة  ،UNWTOاسبانيا (.)٢٠١٧
ֺعضو اللجنة التأسيسية للمجلس اإلسالمي للمؤسسات المانحة ،قطر (.)2016
ֺعضو المجلس االستشاري لمؤشر تنافسية المواهب العالمي (جي.تي.سي.آي) ،فرنسا (.)2014
ֺعضو المجلس االستشاري لجامعة حمدان بن محمد اإللكترونية ،اإلمارات العربية المتحدة (.)2014
ֺلجنة بريتون وودز العالمية ،الواليات المتحدة األمريكية (.)2014
ֺسفير دولي للمسؤولية االجتماعية من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية ،مملكة البحرين (.)2014
ֺعضو اللجنة الملكية للنزاهة ،المملكة األردنية الهاشمية ( - ٢٠١٣إلى اآلن).
ֺعضو مجلس العالقات العربية مع أمريكا الالتينية ودول الكاريبي برئاسة فخامة الدكتور ليونيل فيرنانديز ،الرئيس السابق
لجمهورية الدومينيكان ،اإلمارات العربية المتحدة (.)2013
ֺعضو فريق الخبراء في منظمة التجارة العالمية لرسم مستقبل التجارة العالمية ،سويسرا (.)2012
ֺعضو مهرجان المفكرين ،اإلمارات العربية المتحدة (-2011إلى اآلن).
ֺعضو المجلس االستشاري الدولي لجامعة البحرين ،مملكة البحرين (.)2011-2010
ֺعضو اللجنة االستشارية الدولية ،المدينة اإللكترونية للملك حمد بن عيسى آل خليفة ،مملكة البحرين (.)2009
ֺعضو مجلس إدارة منظمة تضامن الشعوب األفروآسيوية ،جمهورية مصر العربية (.)2008
ֺعضو المجلس التنفيذي ،غرفة التجارة الدولية ،فرنسا (.)2009-2006
ֺعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لمكافحة الفساد ،لبنان (-2007إلى اآلن).
ֺعضو مجلس غرفة التجارة الدولية ،فرنسا (.)2007
ֺعضو المجلس االستشاري في مجموعة إفيان ،سويسرا (.)2009-2005
ֺعضو مجلس إدارة مؤسسة الملك حسين ،الواليات المتحدة األمريكية (-2005إلى اآلن).
ֺعضو المجلس االستشاري الدولي ،التحالف العالمي ،الواليات المتحدة األمريكية (.)2005
ֺعضو المجلس االستشاري ،وورلد لينكس المنطقة العربية ،الواليات المتحدة األمريكية (.)2005-2004
ֺعضو مجلس إدارة وورلد لينكس الدولية ،الواليات المتحدة األمريكية (.)2004-2003
ֺعضو لجنة القطاع االستشارية التابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين ( ،)IFACالواليات المتحدة األمريكية (.)2006-2003
ֺعضو مجلس أمناء مركز الملك حسين للسرطان ( ،)KHCCالمملكة األردنية الهاشمية (.)2006-2003
ֺعضو مجلس أمناء المعهد الوطني للموسيقي ( ،)NMCالمملكة األردنية الهاشمية (.)2005-2003
ֺعضو المجلس االستشاري ،بوابة التنمية لمجتمع المعرفة ،البنك الدولي ،الواليات المتحدة األمريكية (.)2005-2002
ֺعضو المكتب االستشاري لألعمال التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( ،)WIPOسويسرا (.)2000-1999
ֺعضو المجلس االستشاري لمركز الشرق األوسط لمركز الدراسات االستراتيجية والدولية ( ،)CSISالواليات المتحدة
األمريكية (.)1997-1995
ֺعضو مجلس إدارة االتحاد الدولي للمحاسبين ( ،)IFACالواليات المتحدة األمريكية (.)1992
ֺعضو مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية ( ،)IASCالمملكة المتحدة (.)1990-1988
ֺعضو منتدى الفكر العربي ،المملكة األردنية الهاشمية (-1988حتى اآلن).
ֺعضو مجلس إدارة لجنة ممارسات التدقيق الدولية التابعة ( )IAPCلالتحاد الدولي للمحاسبين ( ،)IFACالواليات المتحدة
األمريكية (.)1990-1987
ֺمجلس المحافظين مركز كيك للدراسات االستراتيجية الدولية ،الواليات المتحدة األمريكية (.)1988-1985
ֺمجلس أمناء الجامعة األمريكية في بيروت ،لبنان (.)1982-1980
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 .6مبــــــــادرات المسؤولية االجتماعية
 -١.٦في التعليم وبناء القدرات:
ֺمركز طالل أبوغزاله كونفوشيوس ( ،)TAG-Confuciusالمملكة األردنية الهاشمية (.)2008
ֺمؤهل طالل أبوغزاله كامبردج لتقنية المعلومات ،المملكة األردنية الهاشمية (.)2001
ֺشركة  TAGTechلتصميم وإنتاج أجهزة الالبتوب والتابلت الرقمية والهواتف الذكية.
ֺ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.
ֺموسوعة طالل أبوغزاله العربية (.)TAGEPEDIA
ֺمركز طالل أبوغزاله للبحوث في األعمال في جامعة كانيسيوس.

 -٢.٦في الصحافة واإلعالم:
				
ֺوكالة أنباء طالل أبوغزاله للملكية الفكرية
			
ֺوكالة أنباء طالل أبوغزاله لتكنولوجيا المعلومات
					
ֺوكالة أنباء طالل أبوغزاله للتعليم
ֺطالل أبوغزاله لإلنتاج والبث اإلذاعي والتلفزيوني لألعمال الثقافية

| www.agip-news.com
| www.tagitnews.com
| www.tageducanews.com
| www.tagbc.fm

 -٣.٦في 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.
ֺالتعاون مع مركز قطر لدعم المجتمع المدني والشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.
ֺحزمة من الخدمات المهنية لتعزيز أداء ودور وكالة األنباء األردنية «بترا».
ֺ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.
ֺالشراكة في أعمال جائزة «األمير سلمان بن عبد العزيز لدعم شباب األعمال».
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 .7رعــــايــــــــات مــوسـيـقـيـــــة
ֺراعي الحفل ،أوركسترا بيت لحم ،فلسطين (.)٢٠٢١
ֺراعي الحفل ،قصر غارنييه ،فرنسا (.)2016
ֺراعي الحفالت الموسيقية لجمعيّة األوركسترا الوطنيّة ،المملكة األردنية الهاشميّة (-2014اآلن).
ֺ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 (-2004إلى اآلن).
ֺرئيس مجلس أمناء ،المعهد الموسيقي الوطني ،المملكة األردنية الهاشمية (.)٢٠٠٥-٢٠٠٣
ֺراعي األوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية ،لبنان (-2003إلى اآلن).
ֺراعي أوبرا باريس ،فرنسا (.)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 لطالل أبوغزاله العالمية ،المملكة المتحدة (.)1997
ֺراعي الحفلة الموسيقية الخاصة لرمزي يسى ،الواليات المتحدة األمريكية (.)1994
ֺراعي مهرجان سالزبورج الموسيقي ،النمسا (.)1976
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 .8المطبوعات (إشراف ورعاية ودعم)
 -١.٨كتب من تأليف سعادة الرئيس:
ֺالمستقبل الرقمي الحتمي.)٢٠٢٠( ،
ֺاألزمة االقتصادية العالمية  ٢٠٢٠والحرب العالمية الثالثة.)٢٠١٩( ،
ֺالعالم المعرفي المتوقد.)٢٠١٨( ،
ֺكتيب حق العودة.)٢٠١٧( ،
ֺالبطانية تصبح جاكيت.)٢٠١٥( ،
ֺقصة قصيرة :الصدى اللعين.)١٩٥٨( ،

 -٢.٨كتب عن سعادة الرئيس:
ֺشموع أضاءت فضاء الخليج ،د .علي محمد النابودة وناهد بنت أنور التادفي.)٢٠٢١( ،
ֺرجل من المستقبل ،جواد العناني.)٢٠١٩( ،
ֺقراءة عن طالل أبوغزاله ،ليلى الرفاعي.)٢٠١٩( ،
ֺهل فاتك القطار ،مناف بعاج.)٢٠١٩( ،
ֺرجل تسكنه المعرفة ،كريم بقرادوني.)٢٠١٨ (،
ֺطالل ابن أديبة ،أريج يونس.)٢٠١٧( ،
ֺمن المعاناة إلى العالمية ،جعفر العقيلي.)٢٠١٧( ،
ֺالصعود إلى القمة ،ماهر مقلد.)٢٠١٦( ،
ֺسر المجد  ..رجل من بلدي ،ليلى الرفاعي.)٢٠١٤( ،

 -٣.٨معاجم:
ֺ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
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تتمة..

المطبوعات (إشراف ورعاية ودعم)

 -٤.٨اإلصدارات المهـنية:
ֺتقرير حول برنامج إصالح المنظمة التجارة العالمية ،سويسرا (.)2013
ֺتقرير منظمة التجارة العالمية "على مفترق طرق" (.)2012
ֺ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" (.)2005
ֺالترجمة العربية الرسمية للمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام (.)2005
ֺالترجمة العربية الرسمية للمعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق وقواعد أخالقيات المهنة (.)2005
ֺ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  ،2001الطبعة الثانية  ،2005الطبعة الثالثة ،2006
الطبعة الرابعة  ،2007الطبعة الخامسة  ،2008الطبعة السادسة  ،2009الطبعة السابعة  ،2010الطبعة الثامنة
 ،2012الطبعة 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  1999ـ الثانية  2000ـ الثالثة .)2001
ֺالترجمة العربية الرسمية "دليل دوائر األعمال إلى النظام التجاري العالمي" (.)1999
ֺالنسختان العربية واإلنجليزية 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 -1998الثانية -2001الثالثة .)2002
ֺالنسخة العربية لدليل دوائر األعمال إلى النظام التجاري العالمي (الطبعة األولى -1998الثانية .)2000
ֺالمحاسبة كأداة التخاذ القرارات في مجال السياحة (.)١٩٨٣
tag.global

8

 .9جــــوائــــــز فخــــــريــة
ֺجائزة الشخصية العلمية األبرز في عام ،2020مقدم من مركز تنمية الموارد البشرية ،اإلمارات العربية المتحدة (.)2021
ֺجائزة جوردان بيزنس الفخرية من مجلة " ،"Jordan Businessالمملكة األردنية الهاشمية (.)٢٠١٩
ֺالجائزة الذهبية لالستحقاق الدولي للتنمية المستدامة للعام  ،2016واللقب الدولي «مفوض أممي للتبشير بأهداف األمم المتحدة
للتنمية المستدامة  ،2030سلطنة عُ مان (.)2016
ֺجائزة الخريج المميز لعام  2016مقدم من الجامعة األميركية في بيروت ،لبنان (.)2016
ֺجائزة فخرية للشراكة القوية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،المملكة األردنية الهاشمية (.)2016
ֺجائزة طالل أبوغزاله للمسؤولية االجتماعية والتي أطلقتها الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية تقديرا لدوره وجهوده في
المبادرات المجتمعية ،مملكة البحرين (.)2014
ֺدرع تقدير ،مقدم من سيادة الرئيس عبدالرحمن سوار الذهب ،السودان (.)2014
ֺجائزة القائد الملهم مقدم من جوائز آسيا في قيادة التعليم ،اإلمارات العربية المتحدة (.)2013
ֺالجائزة العربية لإلبداع اإلعالمي مقدم من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء ،الكويت (.)2012
ֺرجل اإلنجاز لعام  2012مقدم من مؤسسة فلسطين الدولية ،المملكة األردنية الهاشمية (.)2012
ֺجائزة التميز ،مقدمة من جامعة كانيسيوس  -نيويورك ،الواليات المتحدة (.)2011
ֺجائزة «الشخصية المعلوماتية العربية للعام  »2010مقدم من اتحاد جمعيات المعلوماتية العربية ،مملكة البحرين (.)2010
ֺجائزة تقديرية ،مقدمة من االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ،المملكة األردنية الهاشمية (.)2009
ֺالجائزة الدولية لإلبداع في إنجازات الحياة المهنية ،اإلمارات العربية المتحدة (.)2008
ֺشهادة أكاديمية قاعة مشاهير الملكية الفكرية ،الواليات المتحدة األمريكية (.)2007
ֺجائزة ميركوري الذهبية العالمية من صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،مملكة البحرين (.)1978

 .10شهـــــــــــــادات تقـــــــــــدير
ֺشهادة تقدير ،مقدمة من مركز البحوث والترجمة في جامعة األمير السلطان ،المملكة العربية السعودية ()2017
ֺشهادة تقدير ،أبرز مائة شخصية محاسبية في العالم -مقدم من مجلة «المحاسبة الدولية البريطانية» ،المملكة المتحدة (.)2014
ֺشهادة تقدير ،أبرز  500شخصية في العالم ،مقدمة من مجلة اريبيان بزنس ،اإلمارات العربية المتحدة (.)2012
ֺشهادة تقدير ،مقدمة من منتدى رجال األعمال الفلسطيني ،المملكة األردنية الهاشمية (.)2011
ֺشهادة تقدير ،مقدمة من جمعية التبادل الثقافي البحريني األمريكي ،مملكة البحرين (.)2010
ֺشهادة تقدير ،مقدمة من إدارة التربية والتعليم ،المملكة العربية السعودية (.)2010
ֺشهادة تقدير ،مقدمة من مُلتقى االعالميين الشباب ،المملكة األردنية الهاشمية (.)2010
ֺشهادة تقدير ،مقدمة من الجامعة اإلسالمية ،فلسطين (.)2005
ֺجائزة القيادة العالمية ،المملكة المتحدة (.)1997
ֺشهادة تقدير ،مقدمة من لجنة مجلس معايير المحاسبة الدولية ،المملكة المتحدة (.)1990-1988

tag.global
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 .١١شركات طالل أبوغزاله العالمية
1.طـــــــــــــــــــــالل أبوغــــــــــــــــــزاله العالميــــــــــــــــــة ()TAG.Global

tag.global

2.طــــالل أبـــوغــــزالـــــــه وشـــــــــــــركاه الــــــــدوليـــــة ()TAG-Audit

tagi.com

خدمات مهنية وتعليمية عالمية

خدمات التدقيق والمحاسبة

3.طـــــالل أبــوغـــــزاله وشـــــركاه لالستشـــــــــــــــــــارات ()TAG-Consult

خدمات استشارات إدارية واقتصادية ومالية

tag-consultants.com

4.طــــــــــالل أبـــــــوغـــــــــزالــــــــــــه للتقيـيــــــــــــــــــــم ()TAG-Value

tagvaluation.com

5.طــــــــــالل أبوغـــــــــــــزاله ألســـــــــــــــــماء المجــــــال ()TAG-Domains

tagidomains.com

خدمات تقييم األصول

مسجل معتمد لدى هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة (اآليكان)

6.طــالل أبوغـزالــه لتقنيــــات المعلـومــــــــات الدوليــــــــــة ()TAG-ITI

خدمات االستشارات والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

7.طـــــالل أبـوغـــزالـــــــــه للحـلــــــــول اإللكترونيــــــــــــــة ()TAG E-Solutions

خدمات الحلول اإللكترونية وتحليل األنظمة والبرمجة

8.أبـــــوغـــزالـــــــــه للملكيــــــــــــــة الفكــــــريـــــــــــــــــة ()AGIP

تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية

9.طـــــــالل أبـــــــوغـــــــــزالـــــــــــه القانـونيــــــــــــــــــــة ()TAG-Legal

خدمات قانونية

10.طــالل أبوغــزاله الدوليــــة للدعايـــــــــة واإلعـــــــــــــالن ()TAG-Media

خدمات إعالمية

tagiti.com
tagesolutions.com
agip.com
tag-legal.com
media.tag.global

11.طــالل أبوغــزاله الدوليـــــة للطباعـــــــــة والنشــــــــــــــر ()TAG-Publish

tag-publication.com

12.طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشـــرية ()TAG-Recruit

tagirecruitment.com

13.طــــــــــالل أبـــــوغـزالــــــــــــــــــه لـلـعـطـــــــــــــــــاءات ()TAG-Tenders

tagtenders.com

خدمات واستشارات في مجال الطباعة والنشر

خدمات موارد بشرية وتوظيف

عطاءات ومناقصات

14.طــــــــــــالل أبوغــــــــــــــــــــــزاله للترجمــــــــــــــــــــــة ()TAG-Translate

خدمات ترجمة فورية وتحريرية مهنية

15.جـامــــــعــــة طـــــــــالل أبــــــــوغــــــــــــــزالــه الدوليـــة ()TAGIUNI.Global

برامج أكاديمية ومهنية معتمدة من خالل اإلنترنت

tagtranslate.com
tagiuni.global

16.جـامــــــعــــة طـــــــــالل أبــــــــوغــــــــــــــزالــه الرقميــة ()TAG-DU

tag-du.com

17.كـلـيـــة طــــــالل أبــــــوغـــــــــزالــه الجــامعيــــة لالبـتكار ()TAGUCI

taguci.com

18.كـلـيـــة طــــالل أبـوغـزالـه الجـــامعيــة لألعمـــال-البحرين ()TAG-UCB

tagucb.com

برامج تعليمية عن بعد

كليـة تطبيقيـة في األعمـال وتقنيـة المعلومات
شهادات بكالوريوس في إدارة األعمال

19.مـعـــــهـد طــــــــــالل أبـــــوغــزالــــــــه كونفوشــــــيــوس ()TAG-Confucius

tagconfucius.com

20.طــــــــــالل أبـــــوغــزالــــــــه للتدريــــب اإللكتــــــــــروني ()TAG E-Training

tagitc.com

تعليم اللغة والثقافة الصينية

خدمات تدريب ،وشهادات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات

tag.global

10

تتمة..

شركات طالل أبوغزاله العالمية
21.أكـــــــــــــاديميـــــــــــــة طـــــــــــــــالل أبوغــــــــــــــزالـه ()TAGACADEMY.Global

تنظيم وعقد ورعاية دورات وورش عمل وندوات تدريبية

22.مـركـــــــز طـــــالل أبوغــــــــــــزالــه للمعـــــــــرفـــــــــــة ()TAG-KS
مساعدة ودعم الشباب لدخول سوق العمل من خالل تزويدهم بدورات تدريبية
وربطهم بالباحثين عن العمل
23.ملتقــــــى طــــــــــالل أبــــوغــزالــــــــــه الـمعــرفــــــــــي ()TAGKF

خدمات تنظيم المناسبات

24.الـمـــوســــــــــــوعــــة اإللكتـرونيــــــة العــربــــــــيــــــــة ()TAGEPEDIA

إثراء عالم اإلنترنت بمحتوى عربي

25.المجمـع الدولــي العربــي للمحـاســـــبـــــــين القانــــونييـن ()IASCA
شهادات مهنية (محاسب دولي عربي قانوني معتمد ،محاسب إداري دولي عربي ،وخبير المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية) ،وعضوية ،ودورات تدريبية ،ومطبوعات مهنية
26.الـمجمـــع العـــربـــــــــي للملــكــيـــــــــــة الـفـكــريــــــــــة ()ASIP

تدريب ورفع الوعي في المجاالت القانونية والملكية الفكرية

tagacademy.global
tagks.com

tag-forum.org
register.tagepedia.org
iascasociety.org

aspip.org

27.جـمعـيـة خبــراء التراخيـــــــص-الـــــــدول العربيــــــــــــــة ()LES-AC

lesarab.org

28.الـمجمـــــع العربـــــــــــي الدولــــــــي لتكنولوجيــــا اإلدارة ()AIMICT

aimict.org

29.المركز العربي للوسـاطة والتحكيم في الملكيـــــة الفكـــــرية ()AIPMAS

aipmas.org

30.الـمنظمــــــــة العربيــــــــة لضمــان الجـــــــودة في التعليـم ()AROQA

aroqa.org

النهوض بعمل الملكية الفكرية عالمياً ،ودعمه

بناء المقدرة وتدريب متقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات

تسوية النزاعات المتصلة بالملكية الفكرية
خدمات ضمان الجودة في التعليم

31.الـمنظمــــة العربيـــة لشـــــــــبكـــات البحــث والتعليـــــــــم ()ASREN

شبكات بحث وتعليم عالية السرعة وخدمات بنية تحتية إلكترونية

32.طــــــالل أبوغــــزالـه للســــــحـابــــــة اإللكترونيــــــــــــــة ()TAG-Cloud

خدمات استشارية في مجال الحوسبة السحابية

33.مركـــــز حــوكمـــــــة شــــركــات األعمال العـائــــــلـيــــــة ()FBGC

شركات أعمال العائالت والحوكمة

asrenorg.net
tagcloudconsult.com
fbgc.jo

34.الـمعــــــهد العـــربــــــي العمانــــــــي للـتـــدريـــــــــــــــــب ()AOTI-Oman
تنظيم وعقد ورعاية دورات تدريبية وورش عمل وندوات

tagi-aoti.com

35.وكالـــــة أبـوغـــــزالــه ألنبــــــاء الملكيــــــــة الفكريـــــــة ()AG-IP News

ag-ip-news.com

خدمات إعالمية في مجال الملكية الفكرية

36.جمعية كلـنــــــــــــــــــــــــــــا لـفـــلــــســـــــــــــــطيــــــــــن ()All4Palestine

التعريف بأبرز الشخصيات الفلسطينية

all4palestine.com

37.وكالة أنباء طالل أبوغزاله ألخبار تكنولوجيا المعــــــلومات ()TAG-IT News

tagitnews.com

38.طـالل أبوغــــــــــــزاله لصنــــــــع المعرفـــــة والثــــــــروة ()TAG-Creation

tagcreation.com

خدمات إعالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات

نصائح في األعمال واالبتكار وصنع الثروة

39.طــــــالل أبــوغــزالــــــــــه للتدريـــــــــــــب-البحريــــــــــن ()TAGI-Training Bh.
خدمات تدريب
tag.global

tagitraining.bh
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شركات طالل أبوغزاله العالمية
40.وكــالـــــــة أنبــــــاء طــــــالل أبوغــــــزاله للتعليـــــــــــــم ()TAG-Educa News
خدمات إعالمية في مجال التعليم
41.المـركــــــــــــــز الـعـــــربـــــــــي لفــــــض النزاعــــــــــات ()ACDR

حل نزاعات أسماء المجال

42.مــــركز طـــالل أبوغـــزاله لضـــمان ســـالمة االمتحـــانات ()TAGI-Metric

امتحانات وتقييمات بمراقبة طرف ثالث

43.مــــــركز طـــــالل أبوغـــــــــزاله لفــــــــض النزاعــــــــات ()TAG-Resolution

التحكيم لتسوية النزاعات المتصلة بالعالمات التجارية

44.مركـــــز طـــالل أبوغـــزاله إلعادة تهـــيئة الحواســـــــيــب ()TAG-CRC

إعادة تأهيل وتطوير أجهزة الحاسوب

45.طــــــالل أبوغـــــزالـــــه للتصميـــــم والطباعــة والنشـــــر ()TAG-Design

خدمات التصميم واستشارات طباعة

46.أكاديميـــــــة طـــــــالل أبوغـــــــــــــــزاله للغـــــــــــــــــات ()TAG-Lingual

دورات تدريبية في مجال اللغة والتعليم

47.طـــــــــالل أبـــوغــزالــــــــه للــتــــــــدقيــق الداخلــــــــــي ()TAG-Audit

خدمات تدقيق داخلي

tageducanews.com
acdr.aipmas.org
tagimetric.com
tagresolution.com
tagcrc.com
tagidesign.com
tag-languages.com
taginternalaudit.com

48.طـــــــــالل أبـــوغــزالــــــــه فاونديشـــــــــــن للتنميـــــــــة ()TAG-Foundation

tag-foundation.org

49.معهد طـــــالل أبـــوغــزالـــه الدولي للمسؤولية االجتماعية ()TAG-IISR

tag-foundation.org

50.طـــــــــــــالل أبــــــوغــزالــــــــــــه شـــــــركاء في التنمية ()TAG-PID

tag-foundation.org

مبادرات في مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصاد والتدريب
وخلق الوظائف ومنتديات فكرية وبحثية
مبادرات في التنمية االجتماعية واالقتصادية والتدريب

مبادرات مع الشركاء في مجاالت التطوير

51.طـــــــــــــــــــــالل أبوغــــــــــزاله لبــــــــراءات االختـــراع ()TAG-Patents

خدمات براءات االختراع

patents.agip.com

52.دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومـــات ()TAGDIT.Global

tagitc.com

53.اقتدار-طالل أبوغزاله للمشــــاريع الصـغيرة والمتوســـــطة ()ICTDAR-TAG SME

tag.global

توفير خدمات تدريب وشهادات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات

تزويد مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة بالبرامج التدريبية لوضع ممارسات دائمة
وتمكينها من الحصول على التمويل

54.إذاعــــــة طــــــالل أبــوغزالــــــه لألعمــــــال والثقافــــــة ()TAGBC.FM

نشر الفكر والثقافة والتعليم

tagbc.fm

55.طــــــالل أبــوغزالــــــه للتســـــــــــــــجيالت الدوليــــــــــة ()TAGI-RECORDS

tagirecords.com

56.شــــــــــــهادة الطالقــــــــــة في اللغـــــــــــة العربيــــــــــة ()TAGTALAKA.Global

tagarabic.global

حماية حقوق التأليف والنشر والحقوق المجاورة في مجال صناعة الموسيقى
والتسجيل والخدمات القانونية للشركات وتسجيل اسم النطاق

مزود الختبار الطالقة في اللغة العربية ،وتعليم اللغة العربية وأساليب التدريس

57.طـــــــــــالل أبــــــــــوغــــــــــزالـــــــــــــــه للتقنيــــــــــــة ()TAGTech

أجهزة البتوب وتابلت رقمية

tag.global

tagtech.global
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األردن
(المـكتــب اإلقليمــي):
ع ّمان  -اإلدارة العامة
مكتب ع ّمان
ع ّمان (الجامعة)
إربد
معان

آسيا

مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:
اإلمارات:

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

الباكستان:

كراتشي
الهــور

البحرين:

المنامة

السعودية:

ال ُخبر
الرياض
جدة

الصين:

بكين
تشنغدو
شنغهاي
قوانتشو

العراق:

بغداد
أربيل

الكويت:

الكويت

الهند:

بنجلور
مومباي
نيودلهي

اليمن:

صنعاء

أفغانستان:

كابول

أندونيسيا:

جاكرتا

إيران:

طهران

سوريا:

دمشق

سيريالنكا:

كولومبـو

ُعمان:

مسقط
صـاللة
دقــم

فلسطيـن:

غـــزة
رام هلل

قطــــر:

الدوحـــة

كازاخستـان:

ألماتي

كوريــــا الجنوبيـــة:

سـيؤل

لبنــان:

بيـــروت ()AGIP
بيـــروت ()TAG Audit

ماليزيـــــــا:

كواال لمبور

مكاتب االتصال:
الصين:

هونج كونج

اليابان:

أوساكا

أوزبكستان:

طشقند

بنغالدش:

دكا

سنغافورة:

سنغافورة

أفريقيا

مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:
الجـــزائـر:

الجزائـــر

السـودان:

الخرطوم

الكاميرون (تشمـل  ١٥دولـة):

دواال

المغرب:

الدار البيضاء

tag.global
أثيوبيا:

أديـس أبابا

تنزانيا:

دار السالم

تونـس:

تونس

جنوب افريقيا:

جوهانسبرج

كينيـا:

نيروبــي

ليبيـــا:

طرابلـــس

مصـــر:

القاهــرة

نيجيريا:

أبوجا

مكاتب االتصال:
جيبوتي:

جيبوتي

أوروبا

مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:
تركيــا:

أنقــرة

روسيـا:

موسكــو

مالطـــــــا:

سان غـوان

بولندا:

وارسو

تركيا:

اسطنبول

سويسرا:

جنيف
زيورخ

فنلنــــــــدا:

هلسنكـي

قبــــرص:

نقوسيا

نيوزيالندا:

ويلنجتون

هنغـاريا:

بودابسـت

أمريكا الشمالية

مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:
المكسيك:

مدينة المكسيك

كندا:

مونتريال

مكاتب االتصال:
بنما:

مدينة بنما

كندا:

أوتاوا

أمريكا الجنوبية

مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:

مكاتب االتصال:
أستراليا:

البرازيل:

ألمانيــا:

تشيلي:

سيدني

دوسلـدورف

إيطاليا:

روما

ريو دي جانيرو
سانتياغو

فنزويال:

كاراكاس

مكاتب االتصال:
كولومبيا:

بوغوتا

مكاتب تحت التأسيس
األرجنتين:

بوينس آيرس

السويد:

ستوكهولم

المملكة المتحدة:

لندن

النرويج:

أوسلو

إسبانيا:

مدريد

بروناي:

بندر سري بكاوان

بلجيكا:

بروكسل

تايالند:

بانكوك

رومانيا:

بوخارست

فرنسا:

باريس

فيتنام:

هانوي

الدنمارك:

كوبنهاغن

