
المملكة األردنية الهاشمية
عمان ـ اإلدارة العامة

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة، رقم 26، شارع األمير شاكر 
بن زيد، الشميساني، عمان، االردن

ص.ب: 921100 عمان 11192 المملكة االردنية الهاشمية
هاتف: 5100900 )962-6+(

فاكس: 5100901 )962-6+(
agip@agip.com :البريد اإللكتروني

عمان ـ أجيب
مبنى االدارة العـامـة، رقـم 26، شارع االميـر شاكر بن 

زيد، الشميساني، عمان، األردن
ص.ب: 921100 عمان 11192 المملكة االردنية الهاشمية

هاتف: 5100900 )962-6+(
فاكس: 5100901 )962-6+(

jordan@agip.com :البريد اإللكتروني

افغانستان
كابول

House No. 184, Street 14, District 10, Wazir 
Akbar Khan, Kabul, Afghanistan
P.O. Box 13004, Qalai-e-Fathullah, Kabul, Afghanistan 
Telephone: 0093-20-2312688
Mobile: 0093-779464384 
Fax: 0093-20-2312689 
Email: afghanistan@agip.com

الجمهورية الجزائرية
الجزائـــر

مركز القدس للتجارة واألعمال ـ الطابق 9، مكتب رقم 09-22
صندوق البريد: 143، الشراقة، الجزائر العاصمة، الجزائر

هاتف: 341419 )213-21 +(
فاكس: 341423 )213-21 +(

algeria@agip.com :البريد اإللكتروني

مملكة البحرين
المنامة

تي جي تاور - جناح 91 وجناح 92
مبنى رقم 683، طريق رقم 2811، مجمع رقم 428 

منطقة السيف، المنامة، مملكة البحرين
صندوق البريد: 990 المنامة، مملكة البحرين

هاتف: 17550003 )973+(
فاكس: 17550049 )973+(

bahrain@agip.com :البريد اإللكتروني

جمهورية الصين الشعبية
شنغهاي

413, Tongsheng Tower, No. 458 Pudong
Fushan Rd,
Shanghai, China, 200122
Telephone: (+86-21) 5878 6281
Fax: (+86-21) 5878 2853
Email: china@agip.com    

بكين
5/F , China Life Tower, 16 Chaowai Street, 
Chaoyang District, Beijing , China 100020
Email: china@agip.com

هونج كونج
SUITE 3304  33/F, Office Tower 
Convention Plaza, 1Harbour Rd Wanchai, 
Hong Kong
Email: china@agip.com

قبــــرص
نقوسيا

24 شارع كريجوريو اكسينوبولو، ميدان كيزا، 
مكتب302، 1061 نيقوسيا، قبرص

ص.ب: 16270، 2087 نقوسيا، قبرص
هاتف: 22518610 )357+(

فاكس: 22518680 )357+(
cyprus@agip.com :البريد اإللكتروني

جمهورية مصر العربية
القاهرة

مبنى مجموعة أبوغزاله،  A26 ، القرية الذكية
الكيلو 28 طريق القاهرة/ إسكندرية الصحراوى ، 

مدينة السادس من أكتوبر ، القاهرة 
جمهورية مصر العربية

ص.ب: 150 القرية الذكية 12577، مدينة 
السادس من أكتوبر، القاهرة 

جمهورية مصر العربية
هاتف: 35352900 )202+(

فاكس: 35370433 )202+(
egypt@agip.com :البريد اإللكتروني

الهنــــد
نيودلهي

AGIP TMP Agents India Pvt, Ltd.
HL Arcade, 3rd Floor, Plot No.14, Sector - 
5 (MLU), Dwarka, New Delhi 110075, India
Telephone: (+ 91-11) 4512 2000
Fax: (+ 91-11) 4512 2099 
Email: india@agip.com

العـــراق
بغداد

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

بغداد
ص.ب: 28361، الداوودي، الرمز البريدي 

12631، بغداد، العراق
هاتف: 7902153509 )964+(

موبايل: 7702696631 )964+(
فاكس: 901 5100 )962-6+(

Iraq@agip.com :البريد اإللكتروني

أربيل
القرية اإليطالية / دار رقم 463 بجانب البوابة الثانية، 

اربيل، إقليم كردستان، العراق
هاتف: 62561715 )964-6+( 

موبايل: 4237048 )964-750+) / 4221470 
)+964-750(

فاكس: 901 5100 )962-6+(
erbil@agip.com :البريد اإللكتروني

 
دولة الكويت

الكويت
شارع فهد السالم، بناية السوق الكبير

مدخل A  ـ الطابق التاسع
ص.ب: 4729، الصفاة، 13048، دولة الكويت

هاتف: 22433004 )965 +(
فاكس: 22440111 )965 +(

Kuwait@agip.com :البريد اإللكتروني

لبنـــــان
بيروت 

شارع أنيس طبارة، بناية الحلبي، ط 1، الصنائع، بيروت
صندوق البريد: 7381-11، بيروت، لبنان

هاتف: 222 753 )961-1 +(
فاكس: 548 350 )961-1 +(

lebanon@agip.com:البريد اإللكتروني

ليبيــــا
مكتب أجيب ليبيا ـ عمان، األردن

مبنى اإلدارة العامة، رقم 26، شارع األمير شاكر بن زيد، 
الشميساني، عمان، االردن

ص.ب: 921100 عمان 11192 المملكة االردنية الهاشمية
هاتف: 5100900 )962-6+(

فاكس: 5100901 )962-6+(
Libya@agip.com :البريد اإللكتروني

المملكة المغربية
الدار البيضاء

فضاء باب أنفا، باب رقم 3، زنقة باب منصور الطابق 3، 
رقم 11، 20050 المملكة المغربية

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

فاكس: 133 366 )212-5-22 +(
morocco@agip.com :البريد اإللكتروني

سلطنة عُمان
مسقط

بناية الطائي، الطابق الثالث، القرم، شارع مدينة السلطان 
قابوس

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

هاتف: 560740 / 560153 )968-24 +(
فاكس: 563249 / 567794 )968-24 +(  

oman@agip.com :البريد اإللكتروني

بـاكستـان
كراتشي

Anum Empire 604, 6th Floor, Block 7/8, Shara-
e-Faisal, Karachi, Pakistan
P.O.Box: 13035 Karachi- Pakistan
Telephone: (+92-21) 34388113 /4
Fax: (+92-21) 34388115/6
Email: pakistan@agip.com

دولة فلسطين
غــزة

شارع القدس، دوار أنصار، بناية األوقاف، الطابق الثاني، 
شقة 10-11، غزة ـ فلسطين

صندوق البريد: 505، مدينة غزة ـ فلسطين
هاتف: 2827947 / 2826917 / 2824166 )970-8+(

فاكس: 2824156 / 2840387 )970-8+( 
gaza@agip.com :البريد اإللكتروني

رام اهلل
بناية البرج األخضر، الطابق الثالث، شارع النزهة، صندوق 

البريد: 3800، البيرة، رام اهلل- فلسطين
هاتف: 2989401 / 2988221 / 2988220 )2-

)+970
فاكس: 2988219 / 2988150 )970-2+(
westbank@agip.com :البريد اإللكتروني

دولة قطــر
الدوحة

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

صندوق البريد: 2620، الدوحة ـ دولة قطر
هاتف: / 44424024 /44440911 /44424023  

)+974( 44416455
فاكس: 44425687/  44355175 )974+(

       qatar@agip.com :البريد اإللكتروني

المملكة العربية السعودية
الرياض

طريق الملك فهد، العليا ـ الرياض
صندوق البريد: 9767، الرياض، 11423 المملكة 

العربية السعودية
هاتف: 4642936 )966-11+(

فاكس: 4659915/ 4652713 )966-11+(
ksa@agip.com :البريد اإللكتروني

جـدة
بناية مجموعة طالل أبوغزاله وشركاه
تقاطع طريق المدينة مع شارع التحلية

ص.ب: 20135، جدة 21455 المملكة العربية 
السعودية

هاتف: 6685458 )966-2+(
فاكس: 6685415 )966-2+(

marketing.jeddah@tagorg.com :البريد اإللكتروني

السـودان
الخرطوم

عمارة البنك اإلسالمي السوداني ـ الطابق السادس 
شقة رقم 1، شارع القصر ـ الخرطوم

صندوق البريد: 1623 الخرطوم ـ السودان
هاتف: 83763483  )002491(

فاكس: 83763484  )002491(
sudan@agip.com :البريد اإللكتروني

الجمهورية العربية السورية
دمشق

تنظيم كفرسوسة ـ المتحلق الجنوبي
ص.ب 31000، دمشق، الجمهورية العربية السورية

هاتف: 63 / 2140160 )963-11 +(
فاكس: 62 / 2140164 )963-11 +(

syria@agip.com :البريد اإللكتروني

الجمهورية التونسية
 تونس

شقة باء، 3,2 ، 7 نهج شط الرمان، مونبليزير، 
تونس 1002

صندوق البريد: 1، مونبليزير 1073، تونس، 
تونس

هاتف:  /71904621 / 
 71901078 / 7190849971903141

)+216(
فاكس: 71909426 )216+(

tunisia@agip.com :البريد اإللكتروني

تركيــا
أنقرة

Ankara Office
Tunus Cad. No. 15/4 Kavaklidere, 06680
Ankara, Turkey
Telephone: (+90-312) 4176095 (pbx)
Fax: (+90-312) 4170091
Email: turkey@agip.com

اإلمارات العربية المتحدة
دبي 

برج الخليج، مدخل A2، الطابق السابع، شارع عود 
ميثاء، بر دبي، دبي

ص.ب: 1991، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 3966663)4(00971 )8 خطوط)

فاكس: 3966662)4(00971
uae@agip.com :البريد اإللكتروني

جبل علي
منطقة جبل علي LB09، مكتب رقم 103

ص.ب: 17191 جبل علي، دبي، اإلمارات العربية
هاتف: 8818117 )971-4+(

فاكس: 8818117 )971-4+(
agip.jebelali@agip.com :البريد اإللكتروني

الجمهورية اليمنية
صنعاء

ان، أمام السفارة السودانية، صنعاء،  شارع بيروت، فج عطَّ
الجمهورية اليمنية

صندوق البريد: 2055 صنعاء، الجمهورية اليمنية
هاتف: 433411 )967-1 +(

 فاكس: 433422 )967-1 + (
yemen@agip.com :البريد اإللكتروني

مكاتب االرتباط:
كندا

أوروبا
المملكة المتحدة

الواليات المتحدة األمريكية

مكاتب االتصال:
مكتب أمريكا الشمالية والالتينية

مكتب أوروبا
مكتب أفريقيا

مكتب آسيا

مكاتبنا

أبوغزالـــه للملكيـة الفكريـة )أجيب(
إحدى شركات مجموعة طالل أبوغزاله

رائدة الملكية الفكرية

agip.com      tagorg.com



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 
لتحسين  تسعى  الدوام  على  زالت  وما  »أجيب«  كانت  انطالقتها،  ومنذ 
البنية التحتية للملكية الفكرية في العالم العربي. وقد ترجمت أجيب ذلك 
الهند،  إلى  العربية، باإلضافة  الدول  إنشاء 21 مكتبًا في كافة  من خالل 
تركيا، باكستان، قبرص، الصين، وأفغانستان، ومكاتب ارتباط في أوروبا 
والمملكة المتحدة وكندا والواليات المتحدة األمريكية، وشبكة مؤلفة من 

180 مكتب ارتباط ومراسلة في كافة أنحاء العالم.

وتدين أجيب بنجاحها إلى الفلسفة الرشيدة لمؤسسها السيد طالل أبو غزاله.

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.

شركات  مجموعة  أكبر  غزاله،  أبو  طالل  مجموعة  من  جزءًا  أجيب  وتعتبر 
اإلدارية،  االستشارات  المحاسبة،  حقول  في  المهنية  للخدمات  عربية 
المعلومات،  تكنولوجيا  القانونية،  الخدمات  الفكرية،  الملكية  التدريب، 

الموارد البشرية وخدمات التوظيف، الترجمة، وغيرها الكثير.

خالل  من  والتدريب  بالتعليم  كذلك  غزاله  أبو  طالل  مجموعة  وتعنى 
جامعة طالل أبوغزاله، ومركز طالل أبو غزاله - كامبردج لمهارات تقنية 
إلدارة  غزاله  أبو  طالل  وكلية  كامبردج  جامعة  مع  وبالتعاون  المعلومات 

األعمال، إحدى كليات الجامعة األلمانية األردنية.

رسالتنا
صياغة  وتحسين  تطوير  إلى  باإلضافة  أجانب،  أو  محليين  لعمالء  ملكيتها  تعود  التي  الفكرية  الملكية  لحقوق  حماية  أفضل  ضمان 

التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية في الدول العربية.

والتصاميم 	  والنماذج  االختراع،  وبراءات  التجارية،  العالمات  تسجيل 
الصناعية، وحقوق المؤلف

البحث عن العالمات التجارية المنشورة	 
رقابة العالمات التجارية	 
صياغة طلبات براءات االختراع	 
نظام التحقق من صحة براءات االختراع	 
مراقبة ومتابعة التعدي على براءات االختراع	 
البحث عن براءات االختراع المنشورة	 
البحث عن ملكية العالمات التجارية	 
تسجيل أسماء المجال	 
تجديد حقوق الملكية الفكرية	 
تقييم الملكية الفكرية	 
الترخيص واالمتياز	 
إدارة محفظة الملكية الفكرية	 
وكالة أنباء الملكية الفكرية	 

والتصاميم  والنماذج  االختراع  وبراءات  التجارية  العالمات  تسجيل 
الصناعية وحقوق المؤلف

مثل  الفكرية  الملكية  خدمات  من  عمالئها  احتياجات  جميع  أجيب  تغطي 
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. 

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

البحث عن العالمات التجارية المنشورة
توظيف  خالل  من  ألجيب،  التابع  الفكرية  الملكية  بيانات  مركز  يقوم 

استراتيجيات بحث فائقة التطور، بإجراء بحث شامل عن العالمات التجارية 
المشابهة/المطابقة وتقصي أوضاعها المنشورة في الجرائد الرسمية في 
التالية: اإلمارات العربية المتحدة وعُمان وغزة ورام اهلل والكويت  الدول 

واليمن ولبنان وقطر وليبيا.

رقابة العالمات التجارية
يتم  التي  التجارية  العالمات  على  الرقابة  خدمة  لعمالئها  أجيب  تقدم 
المحلية عن عالمات تتشابه مع  البحث باستمرار في األسواق  بواسطتها 
تلك العالمات الخاصة بعمالئنا. وفي حال وجود دالئل على أي تعدي يتم 

إصدار تقرير مفصل يشمل توصيات ذات عالقة.

صياغة طلبات براءات االختراع 
صياغة  يتم  حيت  المضمار؛  هذا  في  مهنية  برؤية  عمالءها  أجيب  تزود 
عناصر الحماية والوصف الكامل لالختراع ورسوماته باالنسجام مع قوانين 

براءات االختراع المختلفة في العالم. 

نظام التحقق من صحة براءات االختراع
البراءات  مكاتب  في  الفحص  إجراءات  لتسريع  جهودها  أقصى  أجيب  تبذل 

الوطنية.

مراقبة ومتابعة التعدي على براءات االختراع 
كان  مهما  تعدي  أي  لمعرفة  ومستمر  نشط  بشكل  السوق  مراقبة  تتم 

نوعه؛ وبالتالي ضمان الحماية القصوى لبراءات االختراع. 

ونظرًا لتعرض براءات االختراع الصيدالنية وبراءات التقنية الحيوية 
خدمة  بإطالق  أجيب  قامت  التعدي،  مخاطر  من  عالية  درجة  إلى 
لبراءات  انتهاك  أي  ومتابعة  تقصي  أجل  من  القطاع  لهذا  جديدة 

االختراع. 

الخدمات
البحث عن طلبات براءات االختراع المنشورة 

استخدام  عبر  ألجيب،  التابع  الفكرية  الملكية  بيانات  مركز  يقوم 
استراتيجيات بحث متطورة جدًا، بإجراء بحث شامل عن براءات االختراع 
المشابهة المنشورة في الجرائد الرسمية والمواقع اإللكترونية لمكاتب 
براءات  ومكتب  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  الوطنية  االختراع  براءات 
العربية  والمملكة  واألردن  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 

الجزائر وليبيا وتونس. السعودية ولبنان واليمن ومؤخرًا في كل من 

التجارية العالمات  البحث عن ملكية 
في غضون 24 ساعة تجري أجيب بحثًا شاماًل عن ملكية العالمات التجارية 
والضفة  المتحدة،  العربية  واإلمارات  وعمان،  ولبنان،  والكويت،  غزة،  في 
كاملة  معلومات  على  يشتمل  بتقرير  البحث  يرفق  حيث  واليمن،  الغربية، 
العالمة  صاحب  قبل  من  المودعة  التجارية  العالمات  إلى  تشير  ومفصلة 

التجارية. 

المجال  أسماء  تسجيل 
TAG-) المجال  ألسماء  الدولية  وشركاه  غزاله  أبو  طالل  شركة  إن 

هيئة  لدى  معتمد  ومسِجٌل  ألجيب  تابعة  شركة  وهي   ،(Domains
الشركات  إحدى  هي  (األيكان)،  المخصصة  واألرقام  لألسماء  اإلنترنت 
وأسماء   (gTLDs) العامة  العليا  المجال  أسماء  تسجيل  في  الرائدة 
المجال العليا من رمز الدولة (ccTLDs). وتقدم شركة طالل أبو غزاله 
المتعلقة  الخدمات  كاملة من  المجال مجموعة  الدولية ألسماء  وشركاه 

المجال بما في ذلك اإلدارة والتسجيل والتجديد والنقل.  بأسماء 

الفكرية  الملكية  حقوق  تجديد 
تزود أجيب مالكي العالمات التجارية والشركات القانونية بأداة عظيمة 
عليها،  والمحافظة  الخاصة بهم  المسجلة  الفكرية  الملكية  لتتبع حقوق 
وبراءات  التجارية  العالمات  تجديد  عملية  بتسهيل  أجيب  تقوم  حيث 

الفكرية.  الملكية  المجال وغيرها من حقوق  االختراع وأسماء 

الفكرية  الملكية  تقييم 
المتعلقة  خدماتنا  تساعد  للتقييم،  غزاله  أبو  طالل  شركة  مع  بالتعاون 

بالتقييم في تحديد القيمة المالية لكافة حقوق الملكية الفكرية، سواء 
كانت عالمات تجارية أو براءات اختراع أو حقوق مؤلف أو أسرار تجارية 
أصول  وبيع  ترخيص  بذلك من خالل  القيام  ويتم  أو تصاميم صناعية. 

الدمج واالستمالك.  أو من خالل عمليات  الفكرية  الملكية 
tagvaluation.com

واالمتياز  الترخيص 
المتعلقة  خدماتنا  نقدم  القانونية،  غزاله  أبو  طالل  شركة  مع  بالتعاون 
االستشارات  تقديم  جانب  إلى  واالمتياز،  الترخيص  اتّفاقيات  بصياغة 
القانونية حول انسجام هذه االتفاقيات مع القوانين وإجراءات الوساطة 
يخص  فيما  عمالئنا  احتياجات  كافة  نغطي  كما  العربية.  والمقاضاة 
القانونية  والمالحقة  والتقاضي  التسجيل  خدمات  من  الفكرية  الملكية 
االختراع  وبراءات  التجارية  بالعالمات  المتعلقة  واالستشارة  والترخيص 
وفي  العربية  الدول  في  الصناعية  والنماذج  والتصاميم  المؤلف  وحقوق 
بقية بلدان العالم وذلك من خالل شبكة شركاتنا الزميلة العالمية منذ 

زمن طويل. 

الفكرية  الملكية  محفظة  إدارة 
يسمح نظام AGIP.net، وهو نظام حديث عبر اإلنترنت إلدارة محفظة 
وآني  دقيق  وصول  وتوفير  محفظاتهم  بتتبع  للعمالء  الفكرية،  الملكية 
حيث  يحتاجونها،  التي  الصلة  ذات  للمعلومات  ساعة   24 مدار  على 
كافة  في  طلباتهم  تقدم  سير  وإدارة  تتبع  عمالئنا  بإمكان  سيكون 

الدول التي تقوم فيها أجيب بدور الوكيل.

أنباء »أجيب«  وكالة 
العالم.  في  الفكرية  الملكية  بأنباء  المتخصصة  األولى  الوكالة  هي 
والفعاليات  واألحداث  األخبار  يغطي  ومجاني  حصري  أنباء  مصدر  وهي 

العالم.  وحول  المنطقة  في  الفكرية  بالملكية  المتعلقة 

مهتم  شخص  ألي  اإلنترنت  عبر  ساعة   24 مدار  على  متوفرة  والوكالة 
واإلنجليزية.  العربية  باللغتين  الفكرية  الملكية  بأخبار 
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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 
لتحسين  تسعى  الدوام  على  زالت  وما  »أجيب«  كانت  انطالقتها،  ومنذ 
البنية التحتية للملكية الفكرية في العالم العربي. وقد ترجمت أجيب ذلك 
الهند،  إلى  العربية، باإلضافة  الدول  إنشاء 21 مكتبًا في كافة  من خالل 
تركيا، باكستان، قبرص، الصين، وأفغانستان، ومكاتب ارتباط في أوروبا 
والمملكة المتحدة وكندا والواليات المتحدة األمريكية، وشبكة مؤلفة من 

180 مكتب ارتباط ومراسلة في كافة أنحاء العالم.

وتدين أجيب بنجاحها إلى الفلسفة الرشيدة لمؤسسها السيد طالل أبو غزاله.

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.

شركات  مجموعة  أكبر  غزاله،  أبو  طالل  مجموعة  من  جزءًا  أجيب  وتعتبر 
اإلدارية،  االستشارات  المحاسبة،  حقول  في  المهنية  للخدمات  عربية 
المعلومات،  تكنولوجيا  القانونية،  الخدمات  الفكرية،  الملكية  التدريب، 

الموارد البشرية وخدمات التوظيف، الترجمة، وغيرها الكثير.

خالل  من  والتدريب  بالتعليم  كذلك  غزاله  أبو  طالل  مجموعة  وتعنى 
جامعة طالل أبوغزاله، ومركز طالل أبو غزاله - كامبردج لمهارات تقنية 
إلدارة  غزاله  أبو  طالل  وكلية  كامبردج  جامعة  مع  وبالتعاون  المعلومات 

األعمال، إحدى كليات الجامعة األلمانية األردنية.

رسالتنا
صياغة  وتحسين  تطوير  إلى  باإلضافة  أجانب،  أو  محليين  لعمالء  ملكيتها  تعود  التي  الفكرية  الملكية  لحقوق  حماية  أفضل  ضمان 

التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية في الدول العربية.

والتصاميم 	  والنماذج  االختراع،  وبراءات  التجارية،  العالمات  تسجيل 
الصناعية، وحقوق المؤلف

البحث عن العالمات التجارية المنشورة	 
رقابة العالمات التجارية	 
صياغة طلبات براءات االختراع	 
نظام التحقق من صحة براءات االختراع	 
مراقبة ومتابعة التعدي على براءات االختراع	 
البحث عن براءات االختراع المنشورة	 
البحث عن ملكية العالمات التجارية	 
تسجيل أسماء المجال	 
تجديد حقوق الملكية الفكرية	 
تقييم الملكية الفكرية	 
الترخيص واالمتياز	 
إدارة محفظة الملكية الفكرية	 
وكالة أنباء الملكية الفكرية	 

والتصاميم  والنماذج  االختراع  وبراءات  التجارية  العالمات  تسجيل 
الصناعية وحقوق المؤلف

مثل  الفكرية  الملكية  خدمات  من  عمالئها  احتياجات  جميع  أجيب  تغطي 
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. 

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

البحث عن العالمات التجارية المنشورة
توظيف  خالل  من  ألجيب،  التابع  الفكرية  الملكية  بيانات  مركز  يقوم 

استراتيجيات بحث فائقة التطور، بإجراء بحث شامل عن العالمات التجارية 
المشابهة/المطابقة وتقصي أوضاعها المنشورة في الجرائد الرسمية في 
التالية: اإلمارات العربية المتحدة وعُمان وغزة ورام اهلل والكويت  الدول 

واليمن ولبنان وقطر وليبيا.

رقابة العالمات التجارية
يتم  التي  التجارية  العالمات  على  الرقابة  خدمة  لعمالئها  أجيب  تقدم 
المحلية عن عالمات تتشابه مع  البحث باستمرار في األسواق  بواسطتها 
تلك العالمات الخاصة بعمالئنا. وفي حال وجود دالئل على أي تعدي يتم 

إصدار تقرير مفصل يشمل توصيات ذات عالقة.

صياغة طلبات براءات االختراع 
صياغة  يتم  حيت  المضمار؛  هذا  في  مهنية  برؤية  عمالءها  أجيب  تزود 
عناصر الحماية والوصف الكامل لالختراع ورسوماته باالنسجام مع قوانين 

براءات االختراع المختلفة في العالم. 

نظام التحقق من صحة براءات االختراع
البراءات  مكاتب  في  الفحص  إجراءات  لتسريع  جهودها  أقصى  أجيب  تبذل 

الوطنية.

مراقبة ومتابعة التعدي على براءات االختراع 
كان  مهما  تعدي  أي  لمعرفة  ومستمر  نشط  بشكل  السوق  مراقبة  تتم 

نوعه؛ وبالتالي ضمان الحماية القصوى لبراءات االختراع. 

ونظرًا لتعرض براءات االختراع الصيدالنية وبراءات التقنية الحيوية 
خدمة  بإطالق  أجيب  قامت  التعدي،  مخاطر  من  عالية  درجة  إلى 
لبراءات  انتهاك  أي  ومتابعة  تقصي  أجل  من  القطاع  لهذا  جديدة 

االختراع. 

الخدمات
البحث عن طلبات براءات االختراع المنشورة 

استخدام  عبر  ألجيب،  التابع  الفكرية  الملكية  بيانات  مركز  يقوم 
استراتيجيات بحث متطورة جدًا، بإجراء بحث شامل عن براءات االختراع 
المشابهة المنشورة في الجرائد الرسمية والمواقع اإللكترونية لمكاتب 
براءات  ومكتب  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  الوطنية  االختراع  براءات 
العربية  والمملكة  واألردن  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 

الجزائر وليبيا وتونس. السعودية ولبنان واليمن ومؤخرًا في كل من 

التجارية العالمات  البحث عن ملكية 
في غضون 24 ساعة تجري أجيب بحثًا شاماًل عن ملكية العالمات التجارية 
والضفة  المتحدة،  العربية  واإلمارات  وعمان،  ولبنان،  والكويت،  غزة،  في 
كاملة  معلومات  على  يشتمل  بتقرير  البحث  يرفق  حيث  واليمن،  الغربية، 
العالمة  صاحب  قبل  من  المودعة  التجارية  العالمات  إلى  تشير  ومفصلة 

التجارية. 

المجال  أسماء  تسجيل 
TAG-) المجال  ألسماء  الدولية  وشركاه  غزاله  أبو  طالل  شركة  إن 

هيئة  لدى  معتمد  ومسِجٌل  ألجيب  تابعة  شركة  وهي   ،(Domains
الشركات  إحدى  هي  (األيكان)،  المخصصة  واألرقام  لألسماء  اإلنترنت 
وأسماء   (gTLDs) العامة  العليا  المجال  أسماء  تسجيل  في  الرائدة 
المجال العليا من رمز الدولة (ccTLDs). وتقدم شركة طالل أبو غزاله 
المتعلقة  الخدمات  كاملة من  المجال مجموعة  الدولية ألسماء  وشركاه 

المجال بما في ذلك اإلدارة والتسجيل والتجديد والنقل.  بأسماء 

الفكرية  الملكية  حقوق  تجديد 
تزود أجيب مالكي العالمات التجارية والشركات القانونية بأداة عظيمة 
عليها،  والمحافظة  الخاصة بهم  المسجلة  الفكرية  الملكية  لتتبع حقوق 
وبراءات  التجارية  العالمات  تجديد  عملية  بتسهيل  أجيب  تقوم  حيث 

الفكرية.  الملكية  المجال وغيرها من حقوق  االختراع وأسماء 

الفكرية  الملكية  تقييم 
المتعلقة  خدماتنا  تساعد  للتقييم،  غزاله  أبو  طالل  شركة  مع  بالتعاون 

بالتقييم في تحديد القيمة المالية لكافة حقوق الملكية الفكرية، سواء 
كانت عالمات تجارية أو براءات اختراع أو حقوق مؤلف أو أسرار تجارية 
أصول  وبيع  ترخيص  بذلك من خالل  القيام  ويتم  أو تصاميم صناعية. 

الدمج واالستمالك.  أو من خالل عمليات  الفكرية  الملكية 
tagvaluation.com

واالمتياز  الترخيص 
المتعلقة  خدماتنا  نقدم  القانونية،  غزاله  أبو  طالل  شركة  مع  بالتعاون 
االستشارات  تقديم  جانب  إلى  واالمتياز،  الترخيص  اتّفاقيات  بصياغة 
القانونية حول انسجام هذه االتفاقيات مع القوانين وإجراءات الوساطة 
يخص  فيما  عمالئنا  احتياجات  كافة  نغطي  كما  العربية.  والمقاضاة 
القانونية  والمالحقة  والتقاضي  التسجيل  خدمات  من  الفكرية  الملكية 
االختراع  وبراءات  التجارية  بالعالمات  المتعلقة  واالستشارة  والترخيص 
وفي  العربية  الدول  في  الصناعية  والنماذج  والتصاميم  المؤلف  وحقوق 
بقية بلدان العالم وذلك من خالل شبكة شركاتنا الزميلة العالمية منذ 

زمن طويل. 

الفكرية  الملكية  محفظة  إدارة 
يسمح نظام AGIP.net، وهو نظام حديث عبر اإلنترنت إلدارة محفظة 
وآني  دقيق  وصول  وتوفير  محفظاتهم  بتتبع  للعمالء  الفكرية،  الملكية 
حيث  يحتاجونها،  التي  الصلة  ذات  للمعلومات  ساعة   24 مدار  على 
كافة  في  طلباتهم  تقدم  سير  وإدارة  تتبع  عمالئنا  بإمكان  سيكون 

الدول التي تقوم فيها أجيب بدور الوكيل.

أنباء »أجيب«  وكالة 
العالم.  في  الفكرية  الملكية  بأنباء  المتخصصة  األولى  الوكالة  هي 
والفعاليات  واألحداث  األخبار  يغطي  ومجاني  حصري  أنباء  مصدر  وهي 

العالم.  وحول  المنطقة  في  الفكرية  بالملكية  المتعلقة 

مهتم  شخص  ألي  اإلنترنت  عبر  ساعة   24 مدار  على  متوفرة  والوكالة 
واإلنجليزية.  العربية  باللغتين  الفكرية  الملكية  بأخبار 
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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 
لتحسين  تسعى  الدوام  على  زالت  وما  »أجيب«  كانت  انطالقتها،  ومنذ 
البنية التحتية للملكية الفكرية في العالم العربي. وقد ترجمت أجيب ذلك 
الهند،  إلى  العربية، باإلضافة  الدول  إنشاء 21 مكتبًا في كافة  من خالل 
تركيا، باكستان، قبرص، الصين، وأفغانستان، ومكاتب ارتباط في أوروبا 
والمملكة المتحدة وكندا والواليات المتحدة األمريكية، وشبكة مؤلفة من 

180 مكتب ارتباط ومراسلة في كافة أنحاء العالم.

وتدين أجيب بنجاحها إلى الفلسفة الرشيدة لمؤسسها السيد طالل أبو غزاله.

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.

شركات  مجموعة  أكبر  غزاله،  أبو  طالل  مجموعة  من  جزءًا  أجيب  وتعتبر 
اإلدارية،  االستشارات  المحاسبة،  حقول  في  المهنية  للخدمات  عربية 
المعلومات،  تكنولوجيا  القانونية،  الخدمات  الفكرية،  الملكية  التدريب، 

الموارد البشرية وخدمات التوظيف، الترجمة، وغيرها الكثير.

خالل  من  والتدريب  بالتعليم  كذلك  غزاله  أبو  طالل  مجموعة  وتعنى 
جامعة طالل أبوغزاله، ومركز طالل أبو غزاله - كامبردج لمهارات تقنية 
إلدارة  غزاله  أبو  طالل  وكلية  كامبردج  جامعة  مع  وبالتعاون  المعلومات 

األعمال، إحدى كليات الجامعة األلمانية األردنية.

رسالتنا
صياغة  وتحسين  تطوير  إلى  باإلضافة  أجانب،  أو  محليين  لعمالء  ملكيتها  تعود  التي  الفكرية  الملكية  لحقوق  حماية  أفضل  ضمان 

التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية في الدول العربية.

والتصاميم 	  والنماذج  االختراع،  وبراءات  التجارية،  العالمات  تسجيل 
الصناعية، وحقوق المؤلف

البحث عن العالمات التجارية المنشورة	 
رقابة العالمات التجارية	 
صياغة طلبات براءات االختراع	 
نظام التحقق من صحة براءات االختراع	 
مراقبة ومتابعة التعدي على براءات االختراع	 
البحث عن براءات االختراع المنشورة	 
البحث عن ملكية العالمات التجارية	 
تسجيل أسماء المجال	 
تجديد حقوق الملكية الفكرية	 
تقييم الملكية الفكرية	 
الترخيص واالمتياز	 
إدارة محفظة الملكية الفكرية	 
وكالة أنباء الملكية الفكرية	 

والتصاميم  والنماذج  االختراع  وبراءات  التجارية  العالمات  تسجيل 
الصناعية وحقوق المؤلف

مثل  الفكرية  الملكية  خدمات  من  عمالئها  احتياجات  جميع  أجيب  تغطي 
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. 

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

البحث عن العالمات التجارية المنشورة
توظيف  خالل  من  ألجيب،  التابع  الفكرية  الملكية  بيانات  مركز  يقوم 

استراتيجيات بحث فائقة التطور، بإجراء بحث شامل عن العالمات التجارية 
المشابهة/المطابقة وتقصي أوضاعها المنشورة في الجرائد الرسمية في 
التالية: اإلمارات العربية المتحدة وعُمان وغزة ورام اهلل والكويت  الدول 

واليمن ولبنان وقطر وليبيا.

رقابة العالمات التجارية
يتم  التي  التجارية  العالمات  على  الرقابة  خدمة  لعمالئها  أجيب  تقدم 
المحلية عن عالمات تتشابه مع  البحث باستمرار في األسواق  بواسطتها 
تلك العالمات الخاصة بعمالئنا. وفي حال وجود دالئل على أي تعدي يتم 

إصدار تقرير مفصل يشمل توصيات ذات عالقة.

صياغة طلبات براءات االختراع 
صياغة  يتم  حيت  المضمار؛  هذا  في  مهنية  برؤية  عمالءها  أجيب  تزود 
عناصر الحماية والوصف الكامل لالختراع ورسوماته باالنسجام مع قوانين 

براءات االختراع المختلفة في العالم. 

نظام التحقق من صحة براءات االختراع
البراءات  مكاتب  في  الفحص  إجراءات  لتسريع  جهودها  أقصى  أجيب  تبذل 

الوطنية.

مراقبة ومتابعة التعدي على براءات االختراع 
كان  مهما  تعدي  أي  لمعرفة  ومستمر  نشط  بشكل  السوق  مراقبة  تتم 

نوعه؛ وبالتالي ضمان الحماية القصوى لبراءات االختراع. 

ونظرًا لتعرض براءات االختراع الصيدالنية وبراءات التقنية الحيوية 
خدمة  بإطالق  أجيب  قامت  التعدي،  مخاطر  من  عالية  درجة  إلى 
لبراءات  انتهاك  أي  ومتابعة  تقصي  أجل  من  القطاع  لهذا  جديدة 

االختراع. 

الخدمات
البحث عن طلبات براءات االختراع المنشورة 

استخدام  عبر  ألجيب،  التابع  الفكرية  الملكية  بيانات  مركز  يقوم 
استراتيجيات بحث متطورة جدًا، بإجراء بحث شامل عن براءات االختراع 
المشابهة المنشورة في الجرائد الرسمية والمواقع اإللكترونية لمكاتب 
براءات  ومكتب  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  الوطنية  االختراع  براءات 
العربية  والمملكة  واألردن  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 

الجزائر وليبيا وتونس. السعودية ولبنان واليمن ومؤخرًا في كل من 

التجارية العالمات  البحث عن ملكية 
في غضون 24 ساعة تجري أجيب بحثًا شاماًل عن ملكية العالمات التجارية 
والضفة  المتحدة،  العربية  واإلمارات  وعمان،  ولبنان،  والكويت،  غزة،  في 
كاملة  معلومات  على  يشتمل  بتقرير  البحث  يرفق  حيث  واليمن،  الغربية، 
العالمة  صاحب  قبل  من  المودعة  التجارية  العالمات  إلى  تشير  ومفصلة 

التجارية. 

المجال  أسماء  تسجيل 
TAG-) المجال  ألسماء  الدولية  وشركاه  غزاله  أبو  طالل  شركة  إن 

هيئة  لدى  معتمد  ومسِجٌل  ألجيب  تابعة  شركة  وهي   ،(Domains
الشركات  إحدى  هي  (األيكان)،  المخصصة  واألرقام  لألسماء  اإلنترنت 
وأسماء   (gTLDs) العامة  العليا  المجال  أسماء  تسجيل  في  الرائدة 
المجال العليا من رمز الدولة (ccTLDs). وتقدم شركة طالل أبو غزاله 
المتعلقة  الخدمات  كاملة من  المجال مجموعة  الدولية ألسماء  وشركاه 

المجال بما في ذلك اإلدارة والتسجيل والتجديد والنقل.  بأسماء 

الفكرية  الملكية  حقوق  تجديد 
تزود أجيب مالكي العالمات التجارية والشركات القانونية بأداة عظيمة 
عليها،  والمحافظة  الخاصة بهم  المسجلة  الفكرية  الملكية  لتتبع حقوق 
وبراءات  التجارية  العالمات  تجديد  عملية  بتسهيل  أجيب  تقوم  حيث 

الفكرية.  الملكية  المجال وغيرها من حقوق  االختراع وأسماء 

الفكرية  الملكية  تقييم 
المتعلقة  خدماتنا  تساعد  للتقييم،  غزاله  أبو  طالل  شركة  مع  بالتعاون 

بالتقييم في تحديد القيمة المالية لكافة حقوق الملكية الفكرية، سواء 
كانت عالمات تجارية أو براءات اختراع أو حقوق مؤلف أو أسرار تجارية 
أصول  وبيع  ترخيص  بذلك من خالل  القيام  ويتم  أو تصاميم صناعية. 

الدمج واالستمالك.  أو من خالل عمليات  الفكرية  الملكية 
tagvaluation.com

واالمتياز  الترخيص 
المتعلقة  خدماتنا  نقدم  القانونية،  غزاله  أبو  طالل  شركة  مع  بالتعاون 
االستشارات  تقديم  جانب  إلى  واالمتياز،  الترخيص  اتّفاقيات  بصياغة 
القانونية حول انسجام هذه االتفاقيات مع القوانين وإجراءات الوساطة 
يخص  فيما  عمالئنا  احتياجات  كافة  نغطي  كما  العربية.  والمقاضاة 
القانونية  والمالحقة  والتقاضي  التسجيل  خدمات  من  الفكرية  الملكية 
االختراع  وبراءات  التجارية  بالعالمات  المتعلقة  واالستشارة  والترخيص 
وفي  العربية  الدول  في  الصناعية  والنماذج  والتصاميم  المؤلف  وحقوق 
بقية بلدان العالم وذلك من خالل شبكة شركاتنا الزميلة العالمية منذ 

زمن طويل. 

الفكرية  الملكية  محفظة  إدارة 
يسمح نظام AGIP.net، وهو نظام حديث عبر اإلنترنت إلدارة محفظة 
وآني  دقيق  وصول  وتوفير  محفظاتهم  بتتبع  للعمالء  الفكرية،  الملكية 
حيث  يحتاجونها،  التي  الصلة  ذات  للمعلومات  ساعة   24 مدار  على 
كافة  في  طلباتهم  تقدم  سير  وإدارة  تتبع  عمالئنا  بإمكان  سيكون 

الدول التي تقوم فيها أجيب بدور الوكيل.

أنباء »أجيب«  وكالة 
العالم.  في  الفكرية  الملكية  بأنباء  المتخصصة  األولى  الوكالة  هي 
والفعاليات  واألحداث  األخبار  يغطي  ومجاني  حصري  أنباء  مصدر  وهي 

العالم.  وحول  المنطقة  في  الفكرية  بالملكية  المتعلقة 

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

ag-ip-news.com

عضوية أجيب في المنظمات العالمية
 	)ASIP) المجمع العربي للملكية الفكرية
 	)LES-AC) جمعية خبراء التراخيص - الدول العربية
 	)INTA) الجمعية الدولية للعالمات التجارية
 	)ITMA) 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



المملكة األردنية الهاشمية
عمان ـ اإلدارة العامة

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة، رقم 26، شارع األمير شاكر 
بن زيد، الشميساني، عمان، االردن

ص.ب: 921100 عمان 11192 المملكة االردنية الهاشمية
هاتف: 5100900 )962-6+(

فاكس: 5100901 )962-6+(
agip@agip.com :البريد اإللكتروني

عمان ـ أجيب
مبنى االدارة العـامـة، رقـم 26، شارع االميـر شاكر بن 

زيد، الشميساني، عمان، األردن
ص.ب: 921100 عمان 11192 المملكة االردنية الهاشمية

هاتف: 5100900 )962-6+(
فاكس: 5100901 )962-6+(

jordan@agip.com :البريد اإللكتروني

افغانستان
كابول

House No. 184, Street 14, District 10, Wazir 
Akbar Khan, Kabul, Afghanistan
P.O. Box 13004, Qalai-e-Fathullah, Kabul, Afghanistan 
Telephone: 0093-20-2312688
Mobile: 0093-779464384 
Fax: 0093-20-2312689 
Email: afghanistan@agip.com

الجمهورية الجزائرية
الجزائـــر

مركز القدس للتجارة واألعمال ـ الطابق 9، مكتب رقم 09-22
صندوق البريد: 143، الشراقة، الجزائر العاصمة، الجزائر

هاتف: 341419 )213-21 +(
فاكس: 341423 )213-21 +(

algeria@agip.com :البريد اإللكتروني

مملكة البحرين
المنامة

تي جي تاور - جناح 91 وجناح 92
مبنى رقم 683، طريق رقم 2811، مجمع رقم 428 

منطقة السيف، المنامة، مملكة البحرين
صندوق البريد: 990 المنامة، مملكة البحرين

هاتف: 17550003 )973+(
فاكس: 17550049 )973+(

bahrain@agip.com :البريد اإللكتروني

جمهورية الصين الشعبية
شنغهاي

413, Tongsheng Tower, No. 458 Pudong
Fushan Rd,
Shanghai, China, 200122
Telephone: (+86-21) 5878 6281
Fax: (+86-21) 5878 2853
Email: china@agip.com    

بكين
5/F , China Life Tower, 16 Chaowai Street, 
Chaoyang District, Beijing , China 100020
Email: china@agip.com

هونج كونج
SUITE 3304  33/F, Office Tower 
Convention Plaza, 1Harbour Rd Wanchai, 
Hong Kong
Email: china@agip.com

قبــــرص
نقوسيا

24 شارع كريجوريو اكسينوبولو، ميدان كيزا، 
مكتب302، 1061 نيقوسيا، قبرص

ص.ب: 16270، 2087 نقوسيا، قبرص
هاتف: 22518610 )357+(

فاكس: 22518680 )357+(
cyprus@agip.com :البريد اإللكتروني

جمهورية مصر العربية
القاهرة

مبنى مجموعة أبوغزاله،  A26 ، القرية الذكية
الكيلو 28 طريق القاهرة/ إسكندرية الصحراوى ، 

مدينة السادس من أكتوبر ، القاهرة 
جمهورية مصر العربية

ص.ب: 150 القرية الذكية 12577، مدينة 
السادس من أكتوبر، القاهرة 

جمهورية مصر العربية
هاتف: 35352900 )202+(

فاكس: 35370433 )202+(
egypt@agip.com :البريد اإللكتروني

الهنــــد
نيودلهي

AGIP TMP Agents India Pvt, Ltd.
HL Arcade, 3rd Floor, Plot No.14, Sector - 
5 (MLU), Dwarka, New Delhi 110075, India
Telephone: (+ 91-11) 4512 2000
Fax: (+ 91-11) 4512 2099 
Email: india@agip.com

العـــراق
بغداد

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

بغداد
ص.ب: 28361، الداوودي، الرمز البريدي 

12631، بغداد، العراق
هاتف: 7902153509 )964+(

موبايل: 7702696631 )964+(
فاكس: 901 5100 )962-6+(

Iraq@agip.com :البريد اإللكتروني

أربيل
القرية اإليطالية / دار رقم 463 بجانب البوابة الثانية، 

اربيل، إقليم كردستان، العراق
هاتف: 62561715 )964-6+( 

موبايل: 4237048 )964-750+) / 4221470 
)+964-750(

فاكس: 901 5100 )962-6+(
erbil@agip.com :البريد اإللكتروني

 
دولة الكويت

الكويت
شارع فهد السالم، بناية السوق الكبير

مدخل A  ـ الطابق التاسع
ص.ب: 4729، الصفاة، 13048، دولة الكويت

هاتف: 22433004 )965 +(
فاكس: 22440111 )965 +(

Kuwait@agip.com :البريد اإللكتروني

لبنـــــان
بيروت 

شارع أنيس طبارة، بناية الحلبي، ط 1، الصنائع، بيروت
صندوق البريد: 7381-11، بيروت، لبنان

هاتف: 222 753 )961-1 +(
فاكس: 548 350 )961-1 +(

lebanon@agip.com:البريد اإللكتروني

ليبيــــا
مكتب أجيب ليبيا ـ عمان، األردن

مبنى اإلدارة العامة، رقم 26، شارع األمير شاكر بن زيد، 
الشميساني، عمان، االردن

ص.ب: 921100 عمان 11192 المملكة االردنية الهاشمية
هاتف: 5100900 )962-6+(

فاكس: 5100901 )962-6+(
Libya@agip.com :البريد اإللكتروني

المملكة المغربية
الدار البيضاء

فضاء باب أنفا، باب رقم 3، زنقة باب منصور الطابق 3، 
رقم 11، 20050 المملكة المغربية

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

فاكس: 133 366 )212-5-22 +(
morocco@agip.com :البريد اإللكتروني

سلطنة عُمان
مسقط

بناية الطائي، الطابق الثالث، القرم، شارع مدينة السلطان 
قابوس

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

هاتف: 560740 / 560153 )968-24 +(
فاكس: 563249 / 567794 )968-24 +(  

oman@agip.com :البريد اإللكتروني

بـاكستـان
كراتشي

Anum Empire 604, 6th Floor, Block 7/8, Shara-
e-Faisal, Karachi, Pakistan
P.O.Box: 13035 Karachi- Pakistan
Telephone: (+92-21) 34388113 /4
Fax: (+92-21) 34388115/6
Email: pakistan@agip.com

دولة فلسطين
غــزة

شارع القدس، دوار أنصار، بناية األوقاف، الطابق الثاني، 
شقة 10-11، غزة ـ فلسطين

صندوق البريد: 505، مدينة غزة ـ فلسطين
هاتف: 2827947 / 2826917 / 2824166 )970-8+(

فاكس: 2824156 / 2840387 )970-8+( 
gaza@agip.com :البريد اإللكتروني

رام اهلل
بناية البرج األخضر، الطابق الثالث، شارع النزهة، صندوق 

البريد: 3800، البيرة، رام اهلل- فلسطين
هاتف: 2989401 / 2988221 / 2988220 )2-

)+970
فاكس: 2988219 / 2988150 )970-2+(
westbank@agip.com :البريد اإللكتروني

دولة قطــر
الدوحة

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

صندوق البريد: 2620، الدوحة ـ دولة قطر
هاتف: / 44424024 /44440911 /44424023  

)+974( 44416455
فاكس: 44425687/  44355175 )974+(

       qatar@agip.com :البريد اإللكتروني

المملكة العربية السعودية
الرياض

طريق الملك فهد، العليا ـ الرياض
صندوق البريد: 9767، الرياض، 11423 المملكة 

العربية السعودية
هاتف: 4642936 )966-11+(

فاكس: 4659915/ 4652713 )966-11+(
ksa@agip.com :البريد اإللكتروني

جـدة
بناية مجموعة طالل أبوغزاله وشركاه
تقاطع طريق المدينة مع شارع التحلية

ص.ب: 20135، جدة 21455 المملكة العربية 
السعودية

هاتف: 6685458 )966-2+(
فاكس: 6685415 )966-2+(

marketing.jeddah@tagorg.com :البريد اإللكتروني

السـودان
الخرطوم

عمارة البنك اإلسالمي السوداني ـ الطابق السادس 
شقة رقم 1، شارع القصر ـ الخرطوم

صندوق البريد: 1623 الخرطوم ـ السودان
هاتف: 83763483  )002491(

فاكس: 83763484  )002491(
sudan@agip.com :البريد اإللكتروني

الجمهورية العربية السورية
دمشق

تنظيم كفرسوسة ـ المتحلق الجنوبي
ص.ب 31000، دمشق، الجمهورية العربية السورية

هاتف: 63 / 2140160 )963-11 +(
فاكس: 62 / 2140164 )963-11 +(

syria@agip.com :البريد اإللكتروني

الجمهورية التونسية
 تونس

شقة باء، 3,2 ، 7 نهج شط الرمان، مونبليزير، 
تونس 1002

صندوق البريد: 1، مونبليزير 1073، تونس، 
تونس

هاتف:  /71904621 / 
 71901078 / 7190849971903141

)+216(
فاكس: 71909426 )216+(

tunisia@agip.com :البريد اإللكتروني

تركيــا
أنقرة

Ankara Office
Tunus Cad. No. 15/4 Kavaklidere, 06680
Ankara, Turkey
Telephone: (+90-312) 4176095 (pbx)
Fax: (+90-312) 4170091
Email: turkey@agip.com

اإلمارات العربية المتحدة
دبي 

برج الخليج، مدخل A2، الطابق السابع، شارع عود 
ميثاء، بر دبي، دبي

ص.ب: 1991، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 3966663)4(00971 )8 خطوط)

فاكس: 3966662)4(00971
uae@agip.com :البريد اإللكتروني

جبل علي
منطقة جبل علي LB09، مكتب رقم 103

ص.ب: 17191 جبل علي، دبي، اإلمارات العربية
هاتف: 8818117 )971-4+(

فاكس: 8818117 )971-4+(
agip.jebelali@agip.com :البريد اإللكتروني

الجمهورية اليمنية
صنعاء

ان، أمام السفارة السودانية، صنعاء،  شارع بيروت، فج عطَّ
الجمهورية اليمنية

صندوق البريد: 2055 صنعاء، الجمهورية اليمنية
هاتف: 433411 )967-1 +(

 فاكس: 433422 )967-1 + (
yemen@agip.com :البريد اإللكتروني

مكاتب االرتباط:
كندا

أوروبا
المملكة المتحدة

الواليات المتحدة األمريكية

مكاتب االتصال:
مكتب أمريكا الشمالية والالتينية

مكتب أوروبا
مكتب أفريقيا

مكتب آسيا

مكاتبنا

أبوغزالـــه للملكيـة الفكريـة )أجيب(
إحدى شركات مجموعة طالل أبوغزاله

رائدة الملكية الفكرية

agip.com      tagorg.com



المملكة األردنية الهاشمية
عمان ـ اإلدارة العامة

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة، رقم 26، شارع األمير شاكر 
بن زيد، الشميساني، عمان، االردن

ص.ب: 921100 عمان 11192 المملكة االردنية الهاشمية
هاتف: 5100900 )962-6+(

فاكس: 5100901 )962-6+(
agip@agip.com :البريد اإللكتروني

عمان ـ أجيب
مبنى االدارة العـامـة، رقـم 26، شارع االميـر شاكر بن 

زيد، الشميساني، عمان، األردن
ص.ب: 921100 عمان 11192 المملكة االردنية الهاشمية

هاتف: 5100900 )962-6+(
فاكس: 5100901 )962-6+(

jordan@agip.com :البريد اإللكتروني

افغانستان
كابول

House No. 184, Street 14, District 10, Wazir 
Akbar Khan, Kabul, Afghanistan
P.O. Box 13004, Qalai-e-Fathullah, Kabul, Afghanistan 
Telephone: 0093-20-2312688
Mobile: 0093-779464384 
Fax: 0093-20-2312689 
Email: afghanistan@agip.com

الجمهورية الجزائرية
الجزائـــر

مركز القدس للتجارة واألعمال ـ الطابق 9، مكتب رقم 09-22
صندوق البريد: 143، الشراقة، الجزائر العاصمة، الجزائر

هاتف: 341419 )213-21 +(
فاكس: 341423 )213-21 +(

algeria@agip.com :البريد اإللكتروني

مملكة البحرين
المنامة

تي جي تاور - جناح 91 وجناح 92
مبنى رقم 683، طريق رقم 2811، مجمع رقم 428 

منطقة السيف، المنامة، مملكة البحرين
صندوق البريد: 990 المنامة، مملكة البحرين

هاتف: 17550003 )973+(
فاكس: 17550049 )973+(

bahrain@agip.com :البريد اإللكتروني

جمهورية الصين الشعبية
شنغهاي

413, Tongsheng Tower, No. 458 Pudong
Fushan Rd,
Shanghai, China, 200122
Telephone: (+86-21) 5878 6281
Fax: (+86-21) 5878 2853
Email: china@agip.com    

بكين
5/F , China Life Tower, 16 Chaowai Street, 
Chaoyang District, Beijing , China 100020
Email: china@agip.com

هونج كونج
SUITE 3304  33/F, Office Tower 
Convention Plaza, 1Harbour Rd Wanchai, 
Hong Kong
Email: china@agip.com

قبــــرص
نقوسيا

24 شارع كريجوريو اكسينوبولو، ميدان كيزا، 
مكتب302، 1061 نيقوسيا، قبرص

ص.ب: 16270، 2087 نقوسيا، قبرص
هاتف: 22518610 )357+(

فاكس: 22518680 )357+(
cyprus@agip.com :البريد اإللكتروني

جمهورية مصر العربية
القاهرة

مبنى مجموعة أبوغزاله،  A26 ، القرية الذكية
الكيلو 28 طريق القاهرة/ إسكندرية الصحراوى ، 

مدينة السادس من أكتوبر ، القاهرة 
جمهورية مصر العربية

ص.ب: 150 القرية الذكية 12577، مدينة 
السادس من أكتوبر، القاهرة 

جمهورية مصر العربية
هاتف: 35352900 )202+(

فاكس: 35370433 )202+(
egypt@agip.com :البريد اإللكتروني

الهنــــد
نيودلهي

AGIP TMP Agents India Pvt, Ltd.
HL Arcade, 3rd Floor, Plot No.14, Sector - 
5 (MLU), Dwarka, New Delhi 110075, India
Telephone: (+ 91-11) 4512 2000
Fax: (+ 91-11) 4512 2099 
Email: india@agip.com

العـــراق
بغداد

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

بغداد
ص.ب: 28361، الداوودي، الرمز البريدي 

12631، بغداد، العراق
هاتف: 7902153509 )964+(

موبايل: 7702696631 )964+(
فاكس: 901 5100 )962-6+(

Iraq@agip.com :البريد اإللكتروني

أربيل
القرية اإليطالية / دار رقم 463 بجانب البوابة الثانية، 

اربيل، إقليم كردستان، العراق
هاتف: 62561715 )964-6+( 

موبايل: 4237048 )964-750+) / 4221470 
)+964-750(

فاكس: 901 5100 )962-6+(
erbil@agip.com :البريد اإللكتروني

 
دولة الكويت

الكويت
شارع فهد السالم، بناية السوق الكبير

مدخل A  ـ الطابق التاسع
ص.ب: 4729، الصفاة، 13048، دولة الكويت

هاتف: 22433004 )965 +(
فاكس: 22440111 )965 +(

Kuwait@agip.com :البريد اإللكتروني

لبنـــــان
بيروت 

شارع أنيس طبارة، بناية الحلبي، ط 1، الصنائع، بيروت
صندوق البريد: 7381-11، بيروت، لبنان

هاتف: 222 753 )961-1 +(
فاكس: 548 350 )961-1 +(

lebanon@agip.com:البريد اإللكتروني

ليبيــــا
مكتب أجيب ليبيا ـ عمان، األردن

مبنى اإلدارة العامة، رقم 26، شارع األمير شاكر بن زيد، 
الشميساني، عمان، االردن

ص.ب: 921100 عمان 11192 المملكة االردنية الهاشمية
هاتف: 5100900 )962-6+(

فاكس: 5100901 )962-6+(
Libya@agip.com :البريد اإللكتروني

المملكة المغربية
الدار البيضاء

فضاء باب أنفا، باب رقم 3، زنقة باب منصور الطابق 3، 
رقم 11، 20050 المملكة المغربية

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

فاكس: 133 366 )212-5-22 +(
morocco@agip.com :البريد اإللكتروني

سلطنة عُمان
مسقط

بناية الطائي، الطابق الثالث، القرم، شارع مدينة السلطان 
قابوس

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

هاتف: 560740 / 560153 )968-24 +(
فاكس: 563249 / 567794 )968-24 +(  

oman@agip.com :البريد اإللكتروني

بـاكستـان
كراتشي

Anum Empire 604, 6th Floor, Block 7/8, Shara-
e-Faisal, Karachi, Pakistan
P.O.Box: 13035 Karachi- Pakistan
Telephone: (+92-21) 34388113 /4
Fax: (+92-21) 34388115/6
Email: pakistan@agip.com

دولة فلسطين
غــزة

شارع القدس، دوار أنصار، بناية األوقاف، الطابق الثاني، 
شقة 10-11، غزة ـ فلسطين

صندوق البريد: 505، مدينة غزة ـ فلسطين
هاتف: 2827947 / 2826917 / 2824166 )970-8+(

فاكس: 2824156 / 2840387 )970-8+( 
gaza@agip.com :البريد اإللكتروني

رام اهلل
بناية البرج األخضر، الطابق الثالث، شارع النزهة، صندوق 

البريد: 3800، البيرة، رام اهلل- فلسطين
هاتف: 2989401 / 2988221 / 2988220 )2-

)+970
فاكس: 2988219 / 2988150 )970-2+(
westbank@agip.com :البريد اإللكتروني

دولة قطــر
الدوحة

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

صندوق البريد: 2620، الدوحة ـ دولة قطر
هاتف: / 44424024 /44440911 /44424023  

)+974( 44416455
فاكس: 44425687/  44355175 )974+(

       qatar@agip.com :البريد اإللكتروني

المملكة العربية السعودية
الرياض

طريق الملك فهد، العليا ـ الرياض
صندوق البريد: 9767، الرياض، 11423 المملكة 

العربية السعودية
هاتف: 4642936 )966-11+(

فاكس: 4659915/ 4652713 )966-11+(
ksa@agip.com :البريد اإللكتروني

جـدة
بناية مجموعة طالل أبوغزاله وشركاه
تقاطع طريق المدينة مع شارع التحلية

ص.ب: 20135، جدة 21455 المملكة العربية 
السعودية

هاتف: 6685458 )966-2+(
فاكس: 6685415 )966-2+(

marketing.jeddah@tagorg.com :البريد اإللكتروني

السـودان
الخرطوم

عمارة البنك اإلسالمي السوداني ـ الطابق السادس 
شقة رقم 1، شارع القصر ـ الخرطوم

صندوق البريد: 1623 الخرطوم ـ السودان
هاتف: 83763483  )002491(

فاكس: 83763484  )002491(
sudan@agip.com :البريد اإللكتروني

الجمهورية العربية السورية
دمشق

تنظيم كفرسوسة ـ المتحلق الجنوبي
ص.ب 31000، دمشق، الجمهورية العربية السورية

هاتف: 63 / 2140160 )963-11 +(
فاكس: 62 / 2140164 )963-11 +(

syria@agip.com :البريد اإللكتروني

الجمهورية التونسية
 تونس

شقة باء، 3,2 ، 7 نهج شط الرمان، مونبليزير، 
تونس 1002

صندوق البريد: 1، مونبليزير 1073، تونس، 
تونس

هاتف:  /71904621 / 
 71901078 / 7190849971903141

)+216(
فاكس: 71909426 )216+(

tunisia@agip.com :البريد اإللكتروني

تركيــا
أنقرة

Ankara Office
Tunus Cad. No. 15/4 Kavaklidere, 06680
Ankara, Turkey
Telephone: (+90-312) 4176095 (pbx)
Fax: (+90-312) 4170091
Email: turkey@agip.com

اإلمارات العربية المتحدة
دبي 

برج الخليج، مدخل A2، الطابق السابع، شارع عود 
ميثاء، بر دبي، دبي

ص.ب: 1991، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 3966663)4(00971 )8 خطوط)

فاكس: 3966662)4(00971
uae@agip.com :البريد اإللكتروني

جبل علي
منطقة جبل علي LB09، مكتب رقم 103

ص.ب: 17191 جبل علي، دبي، اإلمارات العربية
هاتف: 8818117 )971-4+(

فاكس: 8818117 )971-4+(
agip.jebelali@agip.com :البريد اإللكتروني

الجمهورية اليمنية
صنعاء

ان، أمام السفارة السودانية، صنعاء،  شارع بيروت، فج عطَّ
الجمهورية اليمنية

صندوق البريد: 2055 صنعاء، الجمهورية اليمنية
هاتف: 433411 )967-1 +(

 فاكس: 433422 )967-1 + (
yemen@agip.com :البريد اإللكتروني

مكاتب االرتباط:
كندا

أوروبا
المملكة المتحدة

الواليات المتحدة األمريكية

مكاتب االتصال:
مكتب أمريكا الشمالية والالتينية

مكتب أوروبا
مكتب أفريقيا

مكتب آسيا

مكاتبنا

أبوغزالـــه للملكيـة الفكريـة )أجيب(
إحدى شركات مجموعة طالل أبوغزاله

رائدة الملكية الفكرية

agip.com      tagorg.com
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