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[Our Leadership in Capacity Building ]
Translated pages in different languages: 10,000,000+
Professional reports issued by TAG.Global: 1,000,000+
Professionals trained at TAG.Global: 500,000+
Professional certificates granted by TAG.Global: 500,000+
Talal Abu-Ghazaleh International Certificate in IT: 250,000+
Contracted advisers on the tenders database: 50,000+
Contracted trainers on the training database: 10,000+
TAG.Global Affiliated Training Centers: 1,000+

[Our Consulting Services ]
Archived documents by TAG.Global: 150,000,000+
Trademarks in the IPPR database: 2,000,000+
 Scientific subjects in TAGEPEDIA: 1,000,000+
Conducted projects’ feasibility studies: 10,000+ 
 Restructured institutions by TAG.Global: 4,000+
Qualified organizations to receive ISO certificates: 400+

                       Members of the ISO International Committee since 1995

[Presence Online ]
 TAG.Global on Search Engines Results:  1,310,230  + 
TAG.Global on Social Media Pages: More than 97

  No. of active followers on Social Media:  913,606+
TAG.Global videos on the internet: More than 3,983

[Financial Statistics ]
Hard currency received through the Central Bank: $200,000,000+/year

TAG.Global Staff Salaries (Jordan): JD600,000+/month

TAG.Global estimated worth: Tens of billions of dollars

[Our Knowledge-based Achievements ] 

Annual global online outreach: 30,000,000+
150 databases with classified records: 500,000+
Developed E-Software solutions to serve clients: 100
TAG.Global's websites for all services & activities: 60
TAG.Global has its own internet line: TAG-ISP
Constructed and own TAG-Computing Cloud
The first International Accredited Domain Name Registrar

[Talal Abu-Ghazaleh Foundation (CSR)]
Our knowledge stations serving communities: 200   Our fully operated & funded capacity building institutions: 50
Talal Abu-Ghazaleh allocates 50% of its annual profits to Talal Abu-Ghazaleh Foundation and invests the 
other half in developing the Organization's capacities and expanding activities

Total clients in all services and activities: 1,000,000+
Trademarks registered around the world: 500,000+
Intellectual property rights managed: 100,000+
Annual increase in the number of clients: 25,000+
Our company in auditing is among global top 20
Best IP Firm in the Middle East for 10 Years
Number of convictions against us worldwide: 0
Inducted to the IP Hall of Fame, Chicago 2007

[Our International Status ]

tag.global
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[ خـدمـاتـنــــا االسـتـشـــاريـــــة ]
المستندات التي قامت المجموعة بأرشفتھا: أكثر من 150,000,000
العالمات التجاریة في قاعدة بیانات الملكیة الفكریة: 2,000,000 

الموضوعات العلمیة في الموسوعة العربیة اإللكترونیة: 1,000,000  
المشـــاریــــع التـي تمـت دراســـــة جـدواھـــــا: أكثر من 10,000
المؤسسات التي قمنـــا بھیكلتھـــا وتنظیمھـــا: أكثر من 4,000
المنظمات التي قمنا بتأھیلھا للحصول على شھادات اآلیزو: أكثر من 400
عضویتنا في اللجنة الفنیة لصیاغة معاییر اآلیزو منذ عام 1995

[ ريـادتـنـــا في بـنـــاء القــدرات ]
الصفـحــات التـي تمــت تــرجمتھــــا: أكثر من 10,000,000
التقاریر المھنیة الصادرة عن المجموعة: أكثر من 1,000,000
المھنیــون الذیـــن تدربــــوا في المجموعـة: أكثر من 500,000 
الشھـادات المھنیـة التي منحتھا المجموعة: أكثر من  500,000
شھادات دبلوم أبوغزالھ لمھارات تقنیة المعلومات: أكثر من 250,000

المستشارون المتعاقَد معھم على قاعدة بیانات المناقصات: 50,000 
المدربون المتعاقَــد معھم على قاعـدة بیانــــات التدریب: 10,000
المراكـز التدریبیـة والمعرفیة التابعة للمجموعة: أكثر من 1,000

[ طالل أبوغزاله فاونديشن في خدمة المجتمعات ]
محطاتنا المعرفیة في خدمة المجتمع: 200 محطة | مؤسساتنا لبناء قدرات المجتمع التي ندیرھا ونمولھا بالكامل: 50 مؤسسة

تُخصص طالل أبوغزالھ العالمیة 50% من أرباحھا سنویاً لطالل أبوغزالھ فاوندیشن لخدمة المجتمع وتستثمر النصف اآلخر كامًال في تطویر 
قدراتھا وتوسعة نشاطاتھا وانتشارھـا

 [ إبـداعـاتـنـــــا المعـرفـيـــــة ]

التواصــــل السنــــوي على اإلنترنت أكثــر من 30,000,000
150 قـاعـدة بیانات لعنـاویـن عـالمیـة تزیـــد عـن 500,000 
البرامج واألنظمة اإللكترونیة التي طورنـاھا لخدمة العمالء: 100 
مـواقـع المجموعة اإللكترونیة لجمیع الخدمات والنشاطات: 60
TAG-ISP :تعـمــل  المجمـوعــــة بخـط إنترنت خـاص بھا
سحابـة إلكترونیة خاصة بخدمات المجموعة مزودة بأحدث التقنیات
ل دولي ألسماء النطاق عالمیًا أول شركة ملكیة فكریة تعمل كمسجِّ

[ مـكـانـتـنـــا الدولـيــــة ]
مجموع عمالئنا اإلجمالي لكافة الخدمات واألنشطة: 1,000,000
العالمـــات التجاریـــة التي تم تسجیلھـا حول العالم: 500,000

حقوق الملكـیة الفكریة التي تـمت إدارتھا حول العالم: 100,000 
الزیادة في عدد العمالء الجدد في جمیع المجاالت سنویًا: 25,000

تعـد شركتنـا المھنیـة لمراجعـة الحسابـات عالمیًا ضمن أكبر 20 
أفضــل شركــــة ملكیـــة فكریـــة في الشرق األوسط للسنــة الـ 10
عــــدد األحكــــام المھنیـــة الصــــادرة ضــــدنـا عالمیــــًـا: 0
انتخابنا لقاعــة المشاھیر في الملكیة الفكریة في شیكاغو 2007

عدد نتائج المجموعة على محركات البحث: أكثر من 1,310,230 
عدد صفحات المجموعة على مواقع التواصل االجتماعي: أكثر من 97
عدد األعضاء على مواقع التواصل االجتماعي: أكثر من 913,606
عدد مقاطع الفیدیو المنتشرة على االنترنت: أكثر من 3,983

 [إحصائيـــــــات ماليــــــــة][ إحصائيـــــــات رقمـيــــــــة]

عشرات الملیارات

ندخل لالردن من خالل البنك المركزي: 200,000,000$  سنویاً

رواتب موظفي الشركة في (األردن) اكثر من JD600,000 شھریاً

تقییم اسم الشھرة للشركة (عالمیاً) یقدر بـ عشرات الملیارات

tag.global


