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 المملكة األردنية الهاشمية
 الملكية الصناعية

 
الملكية  مديرية حماية –والتموينوزارة الصناعة والتجارة  الجهة المسئولة

 الصناعية
 األردن 11181عمان  2019ص.ب :  العنوان 
 0096265629030 الهاتف

0096265682331 
 0096265682331 الفاكس

  Zain.a@mit.gov.jo اإللكتروني  البريد

  أسم المسئول 
  لكية الصناعية مدير حماية الم – العواملةابراهيم السيدة /زين 

 
 والحقوق المجاورة  حق المؤلف

 
 دائرة المكتبة الوطنية –وزارة الثقافة  الجهة المسئولة

 األردن  11118عمان  6070ب : ص. العنوان 
 5662791 الهاتف

4720385–5662819–5662845(009626 ) 
 0096264616832 الفاكس

0096265662867 
 nl@nic.net.jo كترونيلالبريد اإل 

nl@nl.gov.jo 

 المدير العام –محمد امين يونس مرزوق العباديالسيد /  أسم المسئول 

 

mailto:Zain.a@mit.gov.jo
mailto:Zain.a@mit.gov.jo
mailto:nl@nic.net.jo
mailto:nl@nic.net.jo
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 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الملكية الصناعية

 
 إدارة الملكية الصناعية –وزارة االقتصاد والتخطيط  الجهة المسئولة

 بو ظبي أ – 901ص.ب :  العنوان 
 0097414141581 الهاتف

 0097126263634 فاكسال

   kalswaidi@economy.ae اإللكترونيبريد ال

 مدير إدارة الملكية الصناعية –السيد / خلفان السويدي  أسم المسئول 

 
 العالمات التجارية  

 قسم العالمات التجارية –والتخطيط وزارة االقتصاد  الجهة المسئولة

 أبو ظبي – 901ص.ب :  العنوان 
 0097216131449 الهاتف

0097126131111 
 0097126269942 فاكسال

 economy.aealahosniai@ كترونيلبريد اإل ال

الموقع 
 اإللكتروني 

www.economy.ae 

mailto:kalswaidi@economy.ae
mailto:kalswaidi@economy.ae
mailto:alahosni@economy.ae
mailto:alahosni@economy.ae
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الوكيل المساعد لشؤون  –علي إبراهيم الحوسني /  لدكتورا أسم المسئول 
 الملكية الفكرية

 
 

 العالمات التجارية
 

 قسم العالمات التجارية –والتخطيط  االقتصادوزارة  الجهة المسئولة

 أبو ظبي – 901ص.ب :  العنوان 
 0097126131431 الهاتف

 0097126262867 فاكسال

 @aeeconomyfatima. اإللكترونيبريد ال

 رئيس العالمات التجارية –فاطمة خلف الحوسني /  السيدة أسم المسئول 

 

 حق المؤلف والحقوق المجاورة
 

 إدارة النشر والتأليف –الثقافة وزارة  الجهة المسئولة

 أبو ظبي  – 901ص.ب :  العنوان 
 0097126131410 الهاتف

 0097126262867 اكسفال

   aefawzi@economy. بريد اإللكترونىال

 مدير إدارة النشر والتأليف –فوزي عبد العزيز الجابري السيد /  أسم المسئول 

mailto:fatima@econimay.ae
mailto:fatima@econimay.ae
mailto:fawzi@economy.ae
mailto:fawzi@economy.ae
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 مملكة البحرين
 الملكية الصناعية

 
 كية الصناعيةإدارة المل –وزارة الصناعة والتجارة  الجهة المسئولة

 المنامة  – 5479ص.ب :  العنوان 
 0097317574858 الهاتف

 0097317536479 فاكسال

 ip@moic.gov.bh اإللكترونيبريد ال

lona@moic.gov.bh 

 إدارة الملكية الصناعية مدير –السيدة / لونا عبد اهلل المعتز  أسم المسئول 

 
 المؤلف والحقوق المجاورة  حق

 
 هيئة شؤون اإلعالم  الجهة المسئولة

 المنامة  – 253:  صندوق بريد العنوان 
 0097317871669-0097317372222 الهاتف

 0973173722200 فاكسال

 yousif@iaa.gov.bh كترونيلبريد اإل ال

dma@iaa.gov.bh 
  مدير إدارة وسائل اإلعالم – يوسف محمد إسماعيل/  السيد مسئول أسم ال

mailto:ip@moic.gov.bh
mailto:ip@moic.gov.bh
mailto:yousif@iaa.gov.bh
mailto:yousif@iaa.gov.bh
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 الجمهورية التونسية  
 الملكية الصناعية  

 
وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة, المعهد  الجهة المسئولة

 الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
 عبر نهج آالن سافاري 8عدد  8451نهج  العنوان 

 , تونس1003حي الخضراء  57.ب : ص
 0021671806093 الهاتف

 0021671807071 فاكسال

 Mokhtar.hamdi@innorpi.tn كترونيلبريد اإل ال

الموقع 
 اإللكتروني

www.innorpi.tn 

 للمعهد المدير العام -مختار حمدي/  السيد أسم المسئول

 
 والحقوق المجاورة  ق المؤلفح

 
 اية حقوق المؤلفينمالمؤسسة التونسية لح الجهة المسئولة

 ,تونس1005 –العمران  –نهج ميكائيل نعيمة  37 العنوان 
 0021671286933-0021671840668 الهاتف

0021671285718 
 0021671847125 فاكسال

mailto:Mokhtar.hamdi@innorpi.tn
mailto:Mokhtar.hamdi@innorpi.tn


 7 

  DG@otdav.tn كترونيلبريد اإل ال

Youssefbenbrahim.m@gmail.com  
التونسية ؤسسة مدير عام الم – يوسف بن إبراهيمالسيد /  أسم المسئول 

 لحماية حقوق المؤلفين
 

 يمقراطية الشعبيةدالجمهورية الجزائرية ال
 الملكية الصناعية

 
 المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  سئولةالجهة الم

 الجزائر –شارع العربي بن مهيدي  42 العنوان 
 00213021735971 – 00213021730142 الهاتف

 00213021739644 – 00213021735581 فاكسال

 marque@inapi.org كترونيلبريد اإل ال

dg@inapi.dz 

info@inapi.dz 

مدير عام المعهد الجزائري  –/ بلمهدي عبد الحفيظ الدكتور أسم المسئول 
 للملكية الصناعية

 
 حق المؤلف والحقوق المجاورة

 
 ني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةالديوان الوط الجهة المسئولة

 الجزائر –لرزاق بولوغين شارع حملة عبد ا 49 العنوان 
 0021321950101 الهاتف

 0021321951753 - 0021321950808 فاكسال

mailto:DG@otdav.tn
mailto:DG@otdav.tn
mailto:Youssefbenbrahim.m@gmail.com
mailto:Youssefbenbrahim.m@gmail.com
mailto:marque@inapi.org
mailto:marque@inapi.org
mailto:dg@inapi.dz
mailto:dg@inapi.dz
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 onda@onda.d-Dg كترونيلبريد اإل ال

Sami.bencheikh@hotmail.com 

 المدير العام – سامي بن شيخ الحسينالسيد /  أسم المسئول 

 
 جمهورية جيبوتي
 الملكية الصناعية

 
 وزارة التجارة والصناعة والصناعات اليدوية الجهة المسئولة

 جيبوتي – 24ص.ب :  العنوان 
 0025321356011 الهاتف

 0025321356092 فاكسال

 Conseil.legal@gmail.com كترونيلاإل بريد ال

odpic@intnet.dj 

موقع ال
 اإللكتروني

www.odpic.dj 

مديرة المكتب الجيبوتي للملكية  –ة / اولوفا اسماعيل عبدة السيد أسم المسئول 
 الصناعية والتجارية

  
 

  والحقوق المجاورة  حق المؤلف
 

 وزارة االعالم والثقافة  الجهة المسئولة

 جيبوتي  – 32ص.ب :  العنوان 

mailto:Dg-onda@onda.d
mailto:Dg-onda@onda.d
mailto:Conseil.legal@gmail.com
mailto:Conseil.legal@gmail.com
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 00253873730 - 00253353928 – 00253355672 الهاتف
 00253353957 فاكسال

  – soultanw@yahoo.fr mccpt@intnet.dj كترونيلبريد اإل ال

 مدير حقوق المؤلف –السيد / محمد أحمد سلطان   أسم المسئول 

 
 ةالمملكة العربية السعودي

 الملكية الصناعية )البراءات(
 

 مكتب البراءات السعودى الجهة المسئولة
 مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 
  11442الرياض  – 6086ص.ب :  العنوان 
 0096614814342المدير العام  – 0096614813344 الهاتف

 0096614813830المدير العام  – 0096614813322 فاكسال

  ssodas@gccsg.org – patent@kacst.edu.sa كترونيلإل بريد اال

ssodais@kacst.edu.sa 

المشرف العام على مكتب  – السيد / سامي بن علي السديس أسم المسئول 
 السعوديالبراءات 

 
 ق المجاورةوالحقو   حق المؤلف

 
 االدارة العامة لحقوق المؤلف -وزارة الثقافة واإلعالم الجهة المسئولة

mailto:soultanw@yahoo.fr
mailto:soultanw@yahoo.fr
mailto:mccpt@intnet.dj
mailto:ssodas@gccsg.org
mailto:ssodas@gccsg.org
mailto:patent@kacst.edu.sa
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  11565الرياض  61048ص.ب :  العنوان 
 00966144253242 الهاتف

 0096614032780 فاكس

 copyright@moci.gov.sa كترونيلبريد اإل ال

 السيد االستاذ/ طارق المهيزع أسم المسئول 

 ريةالعالمات التجا
 االستثماروزارة التجارة و  الجهة المسئولة

 11162  الرياض: العنوان 
 00966112944444 الهاتف

 halarifi@moci.gov.sa كترونيلاإل بريد ال

مدير ادارة العالمات واالسماء -العريفيالسيد/ حمد محمد سعد  أسم المسئول 
 التجارية

 
 جمهورية السودان

 الفكريةالملكية  
 

 إدارة سجل عام الملكية الفكرية –وزارة العدل  سئولةالجهة الم

 الخرطوم – 744ص.ب :  العنوان 
 00249912230760 الهاتف

 00249183742356 فاكسال

  Adilhilal2001@yahoo.com كترونيلاإل بريد ال

mailto:Adilhilal2001@yahoo.com
mailto:Adilhilal2001@yahoo.com
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 www.ipsudan-gov.sd الكرتونيموقع 

 مدير عام اإلدارة –عادل خالد هالل /  السيد المسئول  أسم

 
 والحقوق المجاورة  حق المؤلف

 
 للمصنفات األدبية والفنية المجلس االتحادي- قافة وزارة الث الجهة المسئولة

 الخرطوم -12051ص.ب  العنوان 
 00249187465006 -00249157898190 الهاتف

 00249187555346 فاكسال

 Mosnfat.sd@hotmail.com كترونيلبريد أال ال

Yasahal56@gmail.com 

 األمين العام – البشير سهل جمعة/ السيد  أسم المسئول 

 
 

 الجمهورية العربية السورية
                         

  

  
  

 
 جمهورية الصومال
 الملكية الصناعية

mailto:Mosnfat.sd@hotmail.com
mailto:Mosnfat.sd@hotmail.com
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 والعالمات التجارية+مكتب البراءات  –وزارة الصناعة  مسئولةالجهة ال

 مقديشو – 928ص.ب :  العنوان 
 00252121583 – 00252121201 الهاتف

 25200 1 221777 فاكسال

 مسجل البراءات والعالمات التجارية –السيد / حسن محمد فرح  أسم المسئول 

 
 والحقوق المجاورةحق المؤلف  

 
 مكتب حقوق المؤلف –وزارة الثقافة والتعليم العالي  ةالجهة المسئول

 مقديشو – 1182ص.ب :  العنوان 
 00252180205 – 00252180204 الهاتف

 25261566888800 فاكسال

 education@globalsom.com كترونيلبريد أال ال

 
 جمهورية العراق

 ناعيةالملكية الص
المنظمة المركزية  –قسم الملكية الصناعية  –وزارة التخطيط  الجهة المسئولة

 للمقياس وضبط الجودة
 بغداد –الجادرية  – 13032ص.ب :  العنوان 
 0096417765180 الهاتف

009647901789611 

mailto:education@globalsom.com
mailto:education@globalsom.com
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 0096417761981 فاكسال

  patent@cosqc.gof.iq كترونيلبريد أال ال

wisamsaeedipo@yahoo.com 

cosqc@cosqc.gov.iq 

 مدير قسم الملكية الصناعية -/ وسام سعيد عاصي  السيد أسم المسئول 

 
 والحقوق المجاورةحق المؤلف  

 
 وزارة الثقافة واإلعالم الجهة المسئولة

 وزارة الثقافة –المركز الوطني لحماية حق المؤلف وحق المؤلف  ن العنوا
  0096418844419 الهاتف

009647901472628 

 0096418844420 فاكسال

 Copyright.iraq@gmail.com كترونيلبريد أال ال
jaberaljaberi@yahoo.com 

 
 الوكيل االقدم لوزارة الثقافة -الجابري محمد جابر/ دكتورال أسم المسئول 

 المشرف العام على المركزو 
 

 سلطنة عمان
 الملكية الصناعية

 
 والعالقات التجارية المنظماتمديرية  –وزارة التجارة والصناعة  الجهة المسئولة

 113مسقط  – 550ص.ب :  العنوان 

mailto:patent@cosqc.gof.iq
mailto:patent@cosqc.gof.iq
mailto:wisamsaeedipo@yahoo.com
mailto:wisamsaeedipo@yahoo.com
mailto:Copyright.iraq@gmail.com
mailto:Copyright.iraq@gmail.com
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 0096899421551-0096824828126 الهاتف
0096824828124– 0096893999113 

 0096824815400 فاكسال
009682481344 

 Amina.aljilani@hotmail.com كترونيلبريد أال ال

Saidy3916@yahoo.com  

 www.omic.gov.om موقع الكترونى

مدير دائرة الملكية  - عيديأحمد بن محمد بن سالم الس / السيد أسم المسئول 
 الفكرية

 
 

 دولة ف لسطين
 الملكية الصناعية

 
 وزارة االقتصاد الوطني الجهة المسئولة

 رام اهلل  – 1629ص.ب :  العنوان 
 0097022981217 الهاتف

 0097022981207 فاكسال

 alit@met.gov.ps كترونيلبريد أال ال

thoqan@hotmail.com  

 إدارة الملكية الفكريةمدير  –السيد / علي عمر ذوقان  أسم المسئول 

 
 

 والحقوق المجاورة  حق المؤلف

mailto:Amina.aljilani@hotmail.com
mailto:Amina.aljilani@hotmail.com
mailto:alit@met.gov.ps
mailto:alit@met.gov.ps
mailto:thoqan@hotmail.com
mailto:thoqan@hotmail.com
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 وزارة الثقافة الجهة المسئولة

 رام اهلل 147ص.ب :  العنوان 
 0097022414452 الهاتف

00970568929495 

 0097022413852 اكسف

  nida_2h@hotmail.com كترونيلبريد أال ال
sbatrawi@hotmail.com 

 وحدة الملكية الفكريةمدير عام  -السيد / سامي محمد بطراوي أسم المسئول 
حق المؤلف  مدير دائرة-هيم ناجي صبح نداء إبرا/  ةالسيد

 والحقوق المجاورة
 

 دولة قطر  
 الملكية الصناعية

 براءات االختراع
 

مكتب براءات  -الملكية الفكريةإدارة  –وزارة االقتصاد والتجارة  الجهة المسئولة
 االختراع

 الدوحة 1968صندوق بريد :  العنوان 
 0097440122222 الهاتف

 0097444294338 فاكسال

  smalmannai@mec.gov.qa كترونيلبريد أال ال

 رئيس مكتب براءات االختراع -السيدة/ شيخة مال اهلل المناعى أسم المسئول 

mailto:nida_2h@hotmail.com
mailto:nida_2h@hotmail.com
mailto:sbatrawi@hotmail.com
mailto:sbatrawi@hotmail.com
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 وحق المؤلف  الملكية الفكرية

 
 والتجارة دوزارة االقتصا –إدارة الملكية الفكرية  الجهة المسئولة

 
 الدوحة 1968صندوق بريد :  العنوان 
 0097440122222 الهاتف
 0097444294338 فاكس

  kjalhitmi@mec.gov.qa كترونيلبريد أال ال

info@mec.gov.qa 

مساعد مدير ادارة حماية حقوق -/خليفة جمعة الهتمىالسيد أسم المسئول 
 الملكية الفكرية ورئيس مكتب حق المؤلف والحقوق المجاورة

 
 جمهورية جزر القمر المتحدة

 الملكية الصناعية
 

 وزارة التجارة والصناعة الجهة المسئولة

 موروني – 131ص.ب :  العنوان 
 00269744235 – 00296744233 – 00269744232 الهاتف

 0069732511 فاكسال

 المدير العام –السيد / يحيى ساليمو  أسم المسئول 
 س قسم الملكية الفكرية رئي – السيد / أحمد محمد عبده

 
 

mailto:kjalhitmi@mec.gov.qa
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 دولة الكويت

 
 وزارة التجارة والصناعة  الجهة المسئولة

 الصفاة – 2944ص.ب :  العنوان 
 13030الكويت : 

 0096599719988 الهاتف
 shereenabdulwehab@yahoo.coom كترونيلاإل بريد ال

 ة الفكرية مدير ادارة حقوق الملكي–السيدة/ شيرين عبد الوهاب  أسم المسئول 
 

 
 حق المؤلف والحقوق المجاورة

 
  المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  الجهة المسئولة

 شارع الخليج العربي : منطقة قبلة –المكتبة الوطنية  العنوان 
 0096522515195 الهاتف
 0096522929814 فاكس

 @nccal.gov.kwinfo  كترونيلبريد أال ال

 مدير إدارة حق المؤلف –ة / رشا نايف الصباح الشيخ أسم المسئول 
 

 الجمهورية اللبنانية
 الملكية الصناعية
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 الملكية الفكرية حماية مكتب –وزارة االقتصاد والتجارة  الجهة المسئولة

 بيروت –ارع عبد العزيز ش –الحمرا  العنوان 
 الطابق الرابع –بناية اللعازارية  –وسط بيروت 

     009611982342 الهاتف

 0098326910961 فاكس

 sfaour@economy.gov.lb كترونيلبريد أال ال

wamil@conomy.gov.lb  

 المدير العام – السيد/وسام العميل أسم المسئول 

 
 حق المؤلف والحقوق المجاورة

 
 مكتب حماية الملكية الفكرية –وزارة االقتصاد والتجارة  الجهة المسئولة

 بيروت  - شارع عبد العزيز –الحمرا  العنوان 
 009611982342 الهاتف

 009611982369 فاكس

 sfaour@economy.gov.lb كترونيلبريد أال ال

 المدير العام  – سيد/ وسام العميلال أسم المسئول 

 دولة ليبيا
 

 مكتب الملكية الفكرية  -وزارة الخارجية والتعاون الدولى الجهة المسئولة

 00218917011314 الهاتف

mailto:sfaour@economy.gov.lb
mailto:sfaour@economy.gov.lb
mailto:wamil@conomy.gov.lb
mailto:wamil@conomy.gov.lb
mailto:sfaour@economy.gov.lb
mailto:sfaour@economy.gov.lb
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00218928390034 

 Amter11fclibya@gmail.com كترونيلاإل بريد ال

Management.organaization.libya@gmail.com 

مدير مكتب الملكية الفكرية ورئيس  -االستاذ/ احمد الطيف امطير أسم المسئول 
 قسم الوكاالت الدولية المتخصصة

 
 جمهورية مصر العربية

 الملكية الصناعية )البراءات(
 

 مكتب براءات االختراع –البحث العلمي والتكنولوجيا  ةأكاديمي الجهة المسئولة

 القاهرة 11516 –شارع القسر العيني  101 العنوان 
 002027922274-002027921272 الهاتف

 002027912173 فاكسال

 patinfo@egypo.gov.eg كترونيلبريد أال ال

a_oweida@yahoo.com  
adel_oweida@egypo.gov.eg 

 www.egypo.gov.eg موقع الكترونى

 رئيس مكتب براءات االختراع  -عادل عويضة السيد /  أسم المسئول 

 
 العالمات

 
  وزارة التموين والتجارة الداخلية  الجهة المسئولة

 القاهرة –طريق النصر تقاطع مكرم عبيد  4 العنوان 
 0020222715040 الهاتف

mailto:Amter11fclibya@gmail.com
mailto:Amter11fclibya@gmail.com
mailto:patinfo@egypo.gov.eg
mailto:patinfo@egypo.gov.eg
mailto:a_oweida@yahoo.com
mailto:a_oweida@yahoo.com
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 0020222715014 فاكس

  info@itda.gov.eg كترونيلبريد أال ال
monaazaaki@gmail.com 

مدير عام االدارة العامة للعالمات  –منى احمد زكي السيد /  أسم المسئول 
 التجاريه والتصميمات والنماذج الصناعيه

 
 

 والحقوق المجاورةحق المؤلف  
 

المجلس األعلى للثقافة المكتب الدائم لحماية حق  –وزارة الثقافة  لمسئولةالجهة ا
 المؤلف

 القاهرة -شارع الجزيرة  1المجلس األعلى للثقافة  العنوان 
 0020227353749 الهاتف

 0020224033023 فاكسال

 mnfarahat@yahoo.co االلكترونىبريد ال
scc@scc.gov.eg 

 رئيس المكتب الدائم لحق المؤلف –نور فرحات محمد /  السيد أسم المسئول 

 
 

 المملكة المغربية  
 الملكية الصناعية

 

mailto:info@itda.gov.eg
mailto:info@itda.gov.eg
mailto:nfarahat@yahoo.com
mailto:nfarahat@yahoo.com
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المكتب  –الحديثة    توزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الجهة المسئولة
 المغربي للملكية الصناعية والتجارية

الدار  –سيدي معروف  -كلم طريق النواصر 114 الطريق الثانوي العنوان 
 البيضاء

 00212522586414 – 00212522586410 الهاتف

00212665885520 

 00212522335480 فاكسال

    elmaliki@ompic.ma االلكترونىبريد ال

عام للمكتب المغربي للملكية المدير ال –عادل المالكي السيد /  أسم المسئول 
 الصناعية و التجارية

 
 والحقوق المجاورة  حق المؤلف

 
المتحدث باسم  تالشركة األهلية تحت إشراف وزارة االتصاال الجهة المسئولة

 الحكومة
 الرباط -شارع محمد جازولي  6المكتب المغربي لحق المؤلف  العنوان 
 0021237733699 – 00212377722197 الهاتف

00212537726280 
002120537769042 

 00212337732640 فاكسال

  bmda@iam.net.ma االلكترونىبريد ال

info@bmda.org.ma 
ismailmenkari@gmail.com 

 العام المدير -منقارى اسماعيلالسيد /  أسم المسئول 

 

mailto:elmaliki@ompic.ma
mailto:elmaliki@ompic.ma
mailto:bmda@iam.net.ma
mailto:bmda@iam.net.ma
mailto:info@bmda.org.ma
mailto:info@bmda.org.ma
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 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  
 الملكية الصناعية

 
 والصناعة والسياحةتجارة ال وزارة الجهة المسئولة

 0022222312148 الهاتف
0022242434291 

 Sidimd66@yahoo.fr االلكترونىبريد ال

ير المساعد للتنمية المد –سيدى محمد المصطفى  السيد / أسم المسئول 
 الصناعية 

 
 حق المؤلف والحقوق المجاورة

 
 إدارة الثقافة –وزارة  الثقافة والشباب والرياضة  الجهة المسئولة

 نواكشوط – 196ص.ب :  العنوان 
 002225252327 الهاتف

 002225242043 فاكسال

رئيس مصلحة الملكية  –السيد / المصطفى بن محمد محمد  أسم المسئول 
 الفكرية

 
 

 الجمهورية اليمنية
 الملكية الصناعية
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 اإلدارة العامة لحماية الملكية الفكرية –وزارة الصناعة والتجارة  الجهة المسئولة

 صنعاء -1607.ب : ص العنوان 
 009671235461 الهاتف

 009671252348 فاكسال

 aalhodaifi@hotmail.com االلكترونىبريد ال

 المدير العام  -السيد / ابراهيم الحسانى أسم المسئول 

 
 حق المؤلف والحقوق المجاورة

 
 الثقافةوزارة  الجهة المسئولة

 ميدان التحرير  –صنعاء  العنوان 
 نعاءص 36ص.ب : 

 00967733799335 - 009671272868 الهاتف

 009671494049 - 009671304005 فاكسال

  a.qataa@hotmail.com كترونيلبريد اال ال

ambaddah@hotmail.com   
وكيل وزارة الثقافة لقطاع  –م علي بن علي هشاالسيد /  أسم المسئول 

 المصنفات والملكية الفكرية
 

 
 مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية  

 

mailto:a.qataa@hotmail.com
mailto:a.qataa@hotmail.com
mailto:ambaddah@hotmail.com
mailto:ambaddah@hotmail.com
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مكتب براءات االختراع  -األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الجهة المسئولة

 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
 العربية السعودية المملكة 11333الرياض  العنوان 

 340277ص.ب : 
 00966114820260 الهاتف

009664827771282 

 00966114829600 فاكسال

  gccpatent@gccsg.org كترونيلبريد اإل ال

إدارة الفحص مدير  – عبد اهلل بن صالح المزروعالسيد /  أسم المسئول 
 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ضوعيالمو 

 
 إدارة الملكية الفكرية والتنافسية لجامعة الدول العربية

 
 

األمانة  –القطاع االقتصادي  –إدارة الملكية الفكرية والتنافسية  الجهة المسئولة
 العامة لجامعة الدول العربية

 القاهرة –ميدان التحرير  العنوان 
 11642ص.ب : 

 0020225750511 الهاتف

 0020225740331 فاكسال

 maha.bekheet@las.int  كترونيلبريد اإل ال

 مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية  –/ مها بخيت زكي الدكتورة أسم المسئول 

mailto:gccpatent@gccsg.org
mailto:gccpatent@gccsg.org
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