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رائــدة الملكیة الفكریة

إحدى شركات طالل أبوغزالھ العالمیة
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نبذة عن أجيب
تم إنشاء شركة أبو غزاله للملكية الفكرية »أجيب« في الكويت 

عام 1972 تحت اسم »تي ام بي أجنتس« في وقت كانت لم تزل 
فيه حماية الملكية الفكرية في مراحل تطورها األولى في المنطقة 

العربية. وبالرغم من ذلك ومنذ انطالقتها، كانت »أجيب« وما 
زالت على الدوام تسعى لتحسين البنية التحتية للملكية الفكرية في 

العالم العربي. وقد ترجمت أجيب ذلك من خالل إنشاء ما يزيد 
على 21 مكتباً في كافة الدول العربية، باإلضافة إلى الهند، تركيا، 
باكستان، قبرص، الصين، وأفغانستان، وإيران، وروسيا، نيجيريا، 
بنغالديش، اندونيسيا، ماليزيا، تنزانيا وأوزبكستان ومكاتب ارتباط 
في المملكة المتحدة وكندا وهنغاريا وإيطاليا واليابان وشبكة مؤلفة 
من 180 مكتب ارتباط ومراسلة في كافة أنحاء العالم. وقد حازت 

أجيب جائزة أفضل شركة ملكية فكرية في الشرق األوسط على 
مدار عشر أعوام. باإلضافة إلى حصولها على جائزة أفضل وكيل 
ملكية فكرية في الشرق األوسط، خالل النسختين األولى الثانية من 

منتدى وجوائز االبتكار والملكية الفكرية.

وتدين أجيب بنجاحها إلى الفلسفة الرشيدة لمؤسسها الدكتور 
طالل أبوغزاله: 

تقديم خدمات جديدة ومميزة	 
تلبية كافة احتياجات العمالء	 
التدريب المستمر لموظفينا	 

واحدة من مساهماتنا التي نفخر بها هي تقديم المساعدة والدعم 
المستمر للجان الحكومية والمسؤولين المكلفين بمراجعة 

وصياغة قوانين وأنظمة جديدة فيما يخص تطبيق حقوق الملكية 
الفكرية في العديد من البلدان العربية.

وتعتبر أجيب جزءاً من طالل أبوغزاله العالمية، أكبر 
مجموعة شركات عربية للخدمات المهنية في حقول المحاسبة، 

االستشارات اإلدارية، التدريب، الملكية الفكرية، الخدمات 
القانونية، تكنولوجيا المعلومات، الموارد البشرية وخدمات 

التوظيف، الترجمة، وغيرها الكثير.

وتعنى طالل أبو غزاله العالمية كذلك بالتعليم والتدريب 
من خالل جامعة طالل أبوغزاله، ومركز طالل أبو غزاله 
- كامبردج لمهارات تقنية المعلومات وبالتعاون مع جامعة 
كامبردج. وتم مؤخراً إطالق كلية طالل أبوغزاله الجامعية 

لالبتكار، كأول مؤسسة تعليمية في العالم العربي تخرج 
مبتكرين ورواد أعمال.

رسالتنا
ضمان أفضل حماية لحقوق الملكية الفكرية التي تعود ملكيتها 

لعمالء محليين أو أجانب، باإلضافة إلى تطوير وتحسين  صياغة 
التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية في الدول العربية.

الخدمات
تسجيل العالمات التجارية، وبراءات االختراع، والنماذج 	 

والتصاميم الصناعية، وحقوق المؤلف
البحث عن العالمات التجارية المنشورة	 
مراقبة التعدي على العالمات التجارية	 
صياغة طلبات براءات االختراع	 
نظام التحقق من صحة براءات االختراع	 
مراقبة ومتابعة التعدي على براءات االختراع	 
البحث عن براءات االختراع المنشورة	 
تسجيل أسماء المجال	 
تجديد حقوق الملكية الفكرية	 
تقييم الملكية الفكرية	 
الترخيص واالمتياز	 
إدارة محفظة الملكية الفكرية	 
وكالة أنباء الملكية الفكرية	 
حماية العالمات التجارية	 

تسجيل العالمات التجارية وبراءات االختراع 
والنماذج والتصاميم الصناعية وحقوق المؤلف

تغطي أجيب جميع احتياجات عمالئها من خدمات الملكية 
الفكرية مثل التسجيل، والمقاضاة، ومنح التراخيص وتقديم 

المشورة المتعلقة بالعالمات التجارية وبراءات االختراع وحقوق 
التأليف والرسوم والنماذج الصناعية في الدول العربية وبقية 

العالم من خالل شبكة مكاتبها العاملة عبر العالم. 

كما تقوم كذلك بتوفير الخدمات ذات الصلة باتخاذ إجراءات 
التعدي والتزوير، والمعارضة، واإللغاء واالستئناف.

البحث عن العالمات التجارية المنشورة
يقوم مركز معلومات أجيب بتقديم أنواع مختلفة من البحث عن 
العالمات التجارية المنشورة في الجرائد الرسمية للدول التالية: 
)اإلمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، لبنان، عمان، رام 
هللا، غزة، اليمن، ليبيا، العراق، األردن، السودان والبحرين(.

تتضمن قاعدة البيانات المتوفرة لدينا أكثر من مليوني عالمة 
تجارية مع سجالت مفصلة تحتوي على )رقم الطلب، تاريخ 
الطلب، تفاصيل النشر ومنها )رقم اإلصدار، تاريخ اإلصدار 

ورقم الصفحة(، رقم التسجيل، تاريخ التسجيل، اسم العميل 
وجنسيته، صورة العالمة، وصف البضائع، وتفاصيل مهمة 

باإلضافة إلى التحديثات المنشورة للعالمات التجارية مثل 
التجديد، نقل الملكية وغيرها من المعامالت.(

تشمل هذه التقارير البحث عن العالمات التجارية )اسم العالمة، 
صورة العالمة( واسم العميل، حيث تعطي هذه التقارير صورة 
واضحة عن مدى توفر العالمة للتسجيل وعن معلومات بوجود 
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عالمات )متشابهة / متطابقة( لتلك العالمة في دول محددة، 
وأيضا تحتوي هذه التقارير على ملف المالك الذي يتضمن كافة 

العالمات التجارية المسجلة باسمه في دولة معينة من خالل 
استخدام استراتيجيات متطورة للبحث.

قد تستغرق عملية البحث عن العالمة في بعض المكاتب 
المحلية شهراً واحداً يشمل البحث عن العالمات المتطابقة فقط. 

بينما يقوم مركز معلومات أجيب بالبحث إلكترونياً وبأسعار 
منافسة لتوفير نتائج دقيقة وشاملة في غضون 24-48 ساعة 

عن العالمات بما يشمل العالمات المتشابهة والصور.

ويمكن الحصول على خدمات البحث الكترونيا والتي تتضمن 
ثالثة أنواع )البحث المتطابق، البحث المتقدم والبحث االحترافي( 

للتواصل: 
www.agip.com :الموقع اإللكتروني

datacenter@agip.com :البريد اإللكتروني
search@agip.com    

مراقبة التعدي على العالمات التجارية
تزود أجيب عمالءها بخدمة مراقبة التعدي على العالمات التجارية 

عن طريق مراقبة كافة العالمات التجارية المنشورة والتي تشبه 
العالمة األصلية التي يملكها العميل. وفي حال وجود أي اعتداء نقوم 
بإخبار العميل بذلك بواسطة تقرير مفصل يرسل إلى العميل المعني.

وفي حال رغبتم باتخاذ أي إجراء، فإن شركة طالل أبوغزاله 
القانونية تتولى ذلك.

وتغطي خدمة مراقبة التعدي على العالمات التجارية التي نقدمها 
كافة الجرائد الرسمية للدول العربية )األردن، عمان، البحرين، 

السودان، السعودية، الكويت، لبنان، قطر، تونس، الضفة الغربية، 
غزة، اإلمارات، ليبيا، المغرب، سوريا، العراق واليمن(.

صياغة طلبات براءات االختراع 
تزود أجيب عمالءها برؤية مهنية في هذا المضمار؛ حيت تتم 

صياغة عناصر الحماية والوصف الكامل لالختراع ورسوماته 
باالنسجام مع قوانين براءات االختراع المختلفة في العالم. 

نظام التحقق من صحة براءات االختراع
إننا لن نألوا جهداً للتعجيل في إجراءات الفحص في مكاتب 
براءات االختراع الوطنية؛ لذا فنحن نقدم لعمالئنا ما يلي: 

تحليل تقارير البحث: للعثور على أي براءات ممنوحة 	 
للطلبات المرغوب بها التي تكون سارية المفعول في مكاتب 

براءات االختراع الوطنية. 
تعديالت عناصر الحماية: لجعل الطلب مطابقاً لقوانين 	 

براءات االختراع الوطنية. 

متابعة عملية الفحص: يتم استكمال »عملية المصادقة« من 	 
خالل إصدار براءة ممنوحة. 

مراقبة ومتابعة التعدي على براءات االختراع 
تتم مراقبة السوق بشكل نشط ومستمر كي يتم تنبيهنا بأي تعدي 

مهما كان نوعه؛ وبالتالي ضمان الحماية القصوى لبراءاتك. 

ونظراً لتعرض براءات االختراع الصيدالنية وبراءات التقنية 
الحيوية إلى درجة عالية من مخاطر التعدي، قامت »أجيب« 
بإنشاء خدمة جديدة لهذا القطاع تتألف من تقٍص ومتابعة أي 
انتهاك لبراءات االختراع أو لحماية البيانات لدى السلطات 
الصحية المحلية ومكاتب براءات االختراع لضبط وضمان 

الحماية المناسبة لها.

البحث عن طلبات براءات االختراع المنشورة 
يقدم مركز بيانات الملكية الفكرية التابعة ألجيب خدمة 

بحث شاملة عن براءات االختراع من خالل قاعدة البيانات 
الخاصة به والتي تشمل كافة المعلومات عن براءات 

االختراع المنشورة في الجرائد الرسمية من قبل مكاتب 
البراءات المحلية او اإلقليمية. وتشتمل قاعدة البيانات 

تلك على معلومات عن براءات االختراع من كافة دول 
الشرق األوسط وشمال افريقيا بما فيها إيران والسعودية 

ودول مجلس التعاون الخليجي واإلمارات العربية المتحدة 
والبحرين وقطر وعمان واألردن ولبنان والجزائر ومصر 

وليبيا وتونس والمغرب وسوريا والسودان واليمن وغزة 
والضفة الغربية والعراق وتركيا.

كما وتغطي قاعدة البيانات خدمة البحث عن براءات 
االختراع في افريقيا مثل أوابي وأريبو، وآسيا مثل الهند 

وباكستان، ودول أمريكا الشمالية والواليات المتحدة 
األمريكية وأوروبا.

للمزيد من المعلومات عن خدمة البحث عن براءات االختراع 
يرجى االتصال بنا على البريد اإللكتروني:

 patents.ippr@agip.com

تسجيل أسماء المجال 
TAG-( إن شركة طالل أبو غزاله وشركاه الدولية ألسماء النطاق
Domains(، وهي شركة تابعة ألجيب ومسِجٌل معتمد لدى هيئة 

اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة )األيكان(، هي إحدى 
 )gTLDs( الشركات الرائدة في تسجيل أسماء المجال العليا العامة

وأسماء المجال العليا من رمز الدولة )ccTLDs(. وتقدم شركة 
طالل أبو غزاله وشركاه الدولية ألسماء النطاق مجموعة كاملة من 
الخدمات ذات الصلة بما في ذلك اإلدارة والتسجيل والتجديد والنقل. 
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تجديد حقوق الملكية الفكرية 
تتولى أجيب مهمة تجديد حقوق الملكية الفكرية لمالكي العالمات 

التجارية والشركات القانونية بهدف تتبع حقوق الملكية الفكرية 
المسجلة الخاصة بهم والمحافظة عليها بأدنى حد من الجهود. 

وتقوم أجيب بتسهيل عملية تجديد العالمات التجارية وبراءات 
االختراع وأسماء المجال وغيرها من حقوق الملكية الفكرية. 

تقييم الملكية الفكرية 
بالتعاون مع شركة طالل أبو غزاله للتقييم، تساعد خدماتنا 
المتعلقة بالتقييم في تحديد القيمة المالية لكافة حقوق الملكية 

الفكرية، سواء كانت عالمات تجارية أو براءات اختراع أو 
حقوق مؤلف أو أسرار تجارية أو تصاميم صناعية. ويتم القيام 

بذلك من خالل ترخيص وبيع أصول الملكية الفكرية أو من 
خالل عمليات الدمج واالستمالك.

الترخيص واالمتياز 
بالتعاون مع شركة طالل أبو غزاله القانونية، نقدم خدماتنا 
المتعلقة بصياغة اتّفاقيات الترخيص واالمتياز، إلى جانب تقديم 

االستشارات القانونية حول انسجام هذه االتفاقيات مع القوانين 
وإجراءات الوساطة والمقاضاة العربية. 

إننا نغطي كافة احتياجات عمالئنا فيما يخص الملكية الفكرية 
من خدمات التسجيل والتقاضي والمالحقة القانونية والترخيص 

واالستشارة المتعلقة بالعالمات التجارية وبراءات االختراع 
وحقوق المؤلف والتصاميم والنماذج الصناعية في األقطار 
العربية وفي بقية بلدان العالم وذلك من خالل شبكة شركاتنا 

الزميلة العالمية القائمة منذ زمن طويل. 

كما إننا نقوم كذلك بتقديم خدمات تتعلق بالتعدي والتقليد 
واالعتراض وإجراءات اإللغاء واالستئناف. 

في حال رغبت باتخاذ إجراء معين، فإن محامي طالل أبو 
غزاله القانونية ذوي الخبرة في مجال الملكية الفكرية على أتم 

االستعداد لمساعدتك.

إدارة محفظة الملكية الفكرية 
يقدم قسم إدارة محفظة الملكية الفكرية في أجيب باقة واسعة وشاملة 

من خدمات المكية الفكرية، والتي يمكن أن تضمن وتحافظ على 
األصول غير الملموسة لحقوق الملكية الفكرية للعميل في السوق.

ويتمثل دور قسم إدارة محفظة الملكية الفكرية في مساعدة 
أصحاب العالمات التجارية في اتخاذ القرارات المتعلقة 

بحقوق الملكية الفكرية التي يمتلكونها، من خالل رسم 
االستراتيجيات والخطط لضمان استغالل فعال لتلك األصول 

بأحسن الطرق. 

وتشمل الخدمات التي نقدمها ما يلي:
إدارة محفظة العالمات التجارية وأسماء المجال	 
استراتيجيات وتحليل العالمات التجارية	 
العناية بالعالمات التجارية	 
زيادة الوعي حول الملكية الفكرية للشركات المتوسطة والصغيرة	 
مراجعة محفظة الملكية الفكرية	 
االستشارات في الملكية الفكرية	 

وكالة أنباء »أجيب« 
هي الوكالة األولى المتخصصة بأنباء الملكية الفكرية في العالم. 

وهي مصدر أنباء حصري ومجاني يغطي األخبار واألحداث 
والفعاليات المتعلقة بالملكية الفكرية في المنطقة وحول العالم. 

والوكالة متاحة على مدار 24 ساعة عبر اإلنترنت ألي شخص 
مهتم بأخبار الملكية الفكرية باللغتين العربية واإلنجليزية. 

www.ag-ip-news.com

حماية العالمات التجارية
نزود عمالءنا بخطة استراتيجية لحماية عالماتهم التجارية على 

كافة المستويات اإلدارية والقضائية والتجارية، وذلك بهدف منحهم 
نظام حماية قانوني شامل لمحافظ العالمات التجارية الخاصة بهم.

ويقدم فريقنا المتخصص في هذا المجال للعمالء نهجاً 
مخصصاً لحماية عالماتهم التجارية في السوق. ويقوم فريقنا 

كذلك بتقديم المساعدة للعمالء في كافة األمور المتعلقة 
بالعالمات التجارية والتي تشمل الخدمات التالية:

• االستشارات القانونية
• خدمات التقاضي

• التحقيق في السوق
• خطابات الوقف والكف

• صياغة اتفاقيات االمتياز
• التدابير الجمركية

brand-protection@tag-legal.com :للمزيد من المعلومات

عضوية أجيب في المنظمات العالمية
)ASIP( المجمع العربي للملكية الفكرية

)LES-AC( جمعية خبراء التراخيص – الدول العربية
)INTA( الجمعية الدولية للعالمات التجارية

)ITMO( معهد وكالء العالمات التجارية
)IPO( جمعية أصحاب الملكية الفكرية

)MARQUES( جمعية أصحاب العالمات التجارية األوروبيين
)AIPPI( الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية
)ECTA( الجمعية األوروبية للعالمات التجارية

)IACC( االئتالف الدولي لمكافحة التزوير
)PTMG( مجموعة العالمات التجارية في قطاع الصيدلة
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أفغانستان
كابول

العنوان: بيت رقم 242، شارع رقم 14 – خط 4د، حي 
رقم 10 – المرحلة أ، وزير أكبر خان، كابول، أفغانستان 

الهاتف: 779464384 / 752600515 )963+(
فاكس: 9339023 - 514 - )1+(

)من خالل كندا(
afghanistan@agip.com:البريد اإللكتروني

األردن
عمان

مبنى جامعة طالل أبوغزاله الدولية
104 شارع مكة، أم أذينة، عمان، األردن

صندوق البريد: 921951 عمان 11192، األردن
هاتف: 900 5100 6 962+
فاكس: 901 5100 6 962+

jordan@agip.com

اإلمارات العربية المتحدة
دبي

العنوان: أبراج الخليج، المدخل رقم 2، الطابق السابع، 
طريق عود ميثاء، بر دبي، دبي 

صندوق البريد: 1991 دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
الهاتف: 43966663 )971+(
فاكس: 43966662 )971+(

uae@agip.com :البريد اإللكتروني

أندونيسيا
جاكرتا

 PT ABU GHAZALEH :العنوان
 INTELLECTUAL PROPERTY

 CONSULTING AND TRAINING The
 Mansion Bougenville Tower Fontana

 Unit BF 27 K1 RT.9/RW.11, Pademangan
Timur, Jakarta Utara 14410, Indonesia

الهاتف: 62216542294+، 622129135664+
 indonesia@agip.com :البريد اإللكتروني

indonesia.business@tag.global

إيران
طهران

العنوان: وحدة 403 رقم 449 )بناية بارسا( بين 
شارع 49 و شارع 51، شارع اسعد ابادي )يوسف 

اباد( طهران، ايران
صندوق البريد 1434933891

الهاتف: 982188612562+
iran@agip.com :البريد اإللكتروني

الباكستان
كراتشي

 Anum Empire 604, 6th Floor, Block :العنوان
7/8, Shara-e-Faisal, Karachi, Pakistan
Karachi, Pakistan 13035 :صندوق البريد

الهاتف: 4 / 34388113 )962-21+(
فاكس: 6 / 34388115 )962-21+(

pakistan@agip.com :البريد اإللكتروني

البحرين
المنامة

العنوان: بناية مجموعة طالل أبوغزاله، بناية رقم 
1002 طريق 5121 / السويفية 351

صندوق البريد: 990 المنامه, البحرين
الهاتف: 17550003 )973+(
الفاكس: 17550049 )973+(

bahrain@agip.com:البريد االلكتروني

الجزائر
الجزائر

العنوان: مركز القدس للتجارة واألعمال الطابق 
التاسع، مكتب رقم 09-22

صندوق البريد 148 الشراقة، الجزائر العاصمة
الهاتف: 21321341419
الفاكس: 21321343423

algeria@agip.com :البريد االلكتروني

أوزبكستان
طقشند

 Yakkasaray district, Qahhor 9 :العنوان
 street, house №1, Business Center “City

 Line”, office number 216, Tashkent,
Uzbekistan, 100090

 Uzbekistan, Tashkent, :صندوق البريد
 Mirabad district, Oybek street, house 32,

index code 100060
الهاتف: 57 23 963 90 998+

uzbekistan@agip.com :البريد اإللكتروني

بنغالديش
دكا

 Manama Urban Forest, House No.: :العنوان
 108 )3rd Floor, 3A(, Road No: 12, Block:

E, Banani, Dhaka-1213, Bangladesh
Dhaka-1213, Bangladesh :صندوق البريد

 Mobile: )+88( 48810757 02 )+88( :الهاتف
01777333919

الفاكس: 48810758 02 )88+(
bangladesh@agip.com :البريد اإللكتروني

تنزانيا
دار السالم

 Talal Abu Ghazaleh International :العنوان
 Limited, 2nd Floor, Lumumba Complex,

Lumumba/Mafia Street
Dar es Salaam,Tanzania ,12137 :صندوق البريد

 Mobile: +255 ,421 184 22 +255 :الهاتف
655 072 127

tanzania@agip.com :البريد اإللكتروني

السعودية
الرياض

العنوان: طريق الملك فهد - العليا – الرياض- 
مجموعة طالل أبوغزاله

صندوق البريد: 9767 , الرياض, 11423 المملكة 
العربية السعودية

الهاتف: 4642936 )966-11+(
فاكس: 4652713 )966-11+(

ksa@agip.com :البريد اإللكتروني

السودان
الخرطوم

العنوان: عمارة البنك االسالمي السوداني شارع القصر- 
الطابق السادس شقة رقم ”1“ الخرطوم، السودان
 Khartoum, Sudan 1623 :صندوق البريد

الهاتف: 763483 )24983+(
فاكس: 763484 )24983+(

sudan@agip.com :البريد اإللكتروني

الصين
شنغهاي

 A , Bank of Shanghai Tower, 168 702
 Middle Yincheng Road,Shanghai, China

200120
 Tel: )+86-21( 58786281
 Fax: )+86-21( 58782853
E-mail: china@agip.com

العراق
بغداد 

العنوان: محلة 712 زقاق 25 دار 11/2 
منطقة المثنى، زيونة، بغداد

هاتف: 7470527 / 7470524 )964-1+(
موبايل: 7902153509 / 7702696631 )964+(

فاكس: 5100901 )962-6+(
ص.ب: 28361، الداوودي، الرمز البريدي 

12631،بغداد – العراق
 iraq@agip.com :البريد اإللكتروني

مكاتب أجيب
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إربيل
العنوان: القرية اإليطالية/ دار رقم 463 بجانب البوابة 

الثانية، اربيل- إقليم كردستان العراق
هاتف: 62561715 / 62531007 )964-7+(

موبايل: 4237048  / 4221470 )964-750+(
فاكس: 5100901 )962-6+(

  erbil@agip.com :البريد اإللكتروني

الكويت
الكويت

العنوان: شرق – شارع أحمد الجابر، مجمع دار 
العوضي - الطابق 19  

صندوق البريد: 4729، الصفاة، 13048،  الكويت
الهاتف: 96522433004+
فاكس: 96522440111+

kuwait@agip.com :البريد اإللكتروني

المغرب
الدار البيضاء

العنوان: فضاء باب أنفا, رقم 3, زنقة باب منصور, 
20050 مملكة المغرب

صندوق البريد: 20050 العنق, الدار البيضاء, المغرب
الهاتف: 19 / 21 / 366128 )22-5-212+(

فاكس: 366133 )22-5-212+(
morocco@agip.com :البريد اإللكتروني

الهند
نيودلهي

 AGIP TMP Agents India Pvt. :العنوان
 Ltd. HL Arcade, 3rd Floor, Plot No. 14,
 Sector-V )MLU( Dwarka, New Delhi

110075, India
هاتف: 45122000 )91-11+(
فاكس: 45122099 )91-11+(

india@agip.com :البريد اإللكتروني

اليمن
صنعاء

العنوان:حده، الحي السياسي 
صندوق البريد: 2055 صنعاء, الجمهورية اليمنية

الهاتف: 9671453333+
فاكس: 9671453334+

yemen@agip.com :البريد اإللكتروني

تركيا
أنقرة

 Tunus Cad. No. 15/4, Kavaklidere :العنوان
06680 , Ankara-Turkey

الهاتف: 4176095 )90-312+(
فاكس: 4170091 )90-312+(

turkey@agip.com :البريد اإللكتروني

تونس
تونس

العنوان: شقة رقم ب 2-3 نهج شط الرمان , 
مونبليزير, تونس 1002، الجمهورية التونسية

صندوق البريد: 1073, 1 مونبليزير, تونس- تونس
الهاتف: 71903141 / 71901078 / 71904621 

 )+216(  71908499 /
فاكس: 71909426 )216+( 

tunisia@agip.com :البريد اإللكتروني

سوريا
دمشق

العنوان: شركة وكاالت العالمات التجارية أبوغزاله 
للملكية الفكرية - تي ام بي اجنتس مبنى مجموعة طالل 

أبوغزاله تنظيم فيالت كفرسوسة - المتحلق الجنوبي
صندوق البريد: 31000 دمشق

الهاتف: 2140161 / 2140160 )963-11+(
فاكس: 2140162 )963-11+(

syria@agip.com :البريد اإللكتروني

روسيا
موسكو

العنوان: أبوغزاله للملكية الفكرية شارع نيكول انساكيا، 
بناية 31 الطابق األول موسكو 119602 روسيا

صندوق البريد 119602 موسكو، روسيا
 International: +7 )495( 437-23-27 :الهاتف

 Local: 8 )495( 437-23-27 Mob.: +7 )917(
525-12-32

الفاكس: 7+ )495( 437-23-27
russia@agip.com :البريد اإللكتروني

ُعمان
مسقط

العنوان: بناية الرمايلة، الطابق الثاني، مكتب رقم 22، 
مسقط، سلطنة عمان

صندوق البريد 2366، روي، الرمز 112، مسقط - 
سلطنة ُعمان

الهاتف:24565390 / 24563650 )968+(  
 24560740 / 24560153         

الفاكس: 24566281 )968+(
oman@agip.com :البريد االلكتروني

فلسطين
غزة

العنوان: شارع القدس, دوار أنصار, بناية األوقاف, 
الطابق الثاني, شقه 9-8, غزة, فلسطين 

صندوق البريد: 505, مدينة غزة- فلسطين
الهاتف: 2626073 )970-8+(
فاكس: 2626070 )970-8+(

gaza@agip.com :البريد اإللكتروني

رام هللا
العنوان: بناية البرج األخضر, الطابق الثالث, شارع 

النزهة, بالقرب من مكتبة رام هللا العامة
صندوق البريد: 3800, البيرة, رام هللا- فلسطين

الهاتف: 2989401 )970-2+(
فاكس: 2988150 )970-2+(

westbank@agip.com :البريد اإللكتروني

قطر 
الدوحة

العنوان: أبوغزاله للملكية الفكرية تي ام بي إيجنيس 
كراون بالزا بزنس بارك العمارة E الطابق الخامس 

طريق المطار
صندوق البريد: 2620, الدوحة- قطر

الهاتف: 44436390 / 44416455 )974+(
فاكس: 44425687 )974+(

qatar@agip.com :البريد اإللكتروني

لبنان
بيروت

العنوان: بناية الحلبي, الطابق األول, شارع الصنائع, 
بيروت- لبنان

صندوق البريد: 11-7381, بيروت- لبنان
الهاتف: 753222 )961-1+(
فاكس: 350548 )961-1+(

lebanon@agip.com :البريد اإللكتروني

ليبيا
العنوان: مبنى اإلدارة العامة رقم 26, شارع األمير 

شاكر بن زيد, الشميساني, عمان
صندوق البريد: 921100, عمان 11192, المملكة 

األردنية الهاشمية
الهاتف: 900 500 962+
فاكس: 901 500 962+

libya@agip.com :البريد اإللكتروني

ماليزيا
 TAG Intellectual Property :العنوان

 Consulting and Training SDN. BHD.
)Company No. 1232009-M( Unit SO-7-

 7, Level 7, Menara 1, KL Eco City, Jalan
Bangsar

 Kuala Lumpur, 59200 :صندوق البريد
Malaysia

الهاتف: 60196335424+
malaysia@agip.com :البريد اإللكتروني

مصر
القاهرة

مبنى مجموعة أبوغزاله، A26، القرية الذكية
ص.ب: 150 القرية الذكية 12577، 6 أكتوبر، مصر                                                                    

هاتف: 35352900 )+202(
فاكس: 35370433 )+202(

egypt@agip.com :البريد اإللكتروني

نايجيريا
 Plot 453 D, 2nd Avenue, Gwarimpa :العنوان

Estate, FCT Abuja, Nigeria
 صندوق البريد

الهاتف: 234-802-809-0404+
   eokekeze@agip.com :البريد االلكتروني

nigeria@agip.com            
sajamhour@agip.com                       
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tag.global


