
 

 

 

 

/ وزارة الصناعة والتجارة أسماء وكالء تسجيل الملكية الصناعية المعتمدين لدى مديرية حماية الملكية الصناعية  

 

 الرقم اسمالوكيل العنوانالبريدي الهاتف الفاكس البريداإللكتروني

Jordan@sabaip.com 1512464 1512416 315668/44431 عمان ص.ب   .1 للملكية الفكرية ساباوشركاهم 

jordan@agip.com 6455454 6455455  424455/44442عمان ص.ب   .2 لؤي طالل أبو غزاله للملكية الصناعية 

info@qumsieh.com 6356685 6328155  412526/14443عمان ص.ب   .3 قمصيه ر جميلنـــاد 

diala_w@hotmail.com 1541454 1541454  8853/44434عمان ص.ب   .4 الملكية الصناعية لحمايةفيالدلفيا  مكتب 

jordan@agip.com 6455454 6455455  424455/44442عمان ص.ب   .5 للملكية الفكرية أبوغزاله 

danaip@nets.com.jo 6683662 6262662 645446/64444عمان ص.ب     .6 الفكرية للملكيةالدولية  الدانة 

team@ipmatters-jo.com 1542253 1542256  414486/44441عمان ص.ب   .7 الفكرية للملكيةالعربية  الشركة 

assanaip@go.com.jo  6564141 6568644/24 315263/44431عمان ص.ب     .8 الفكرية للملكيةالسنا  مؤسسة 

Fouad_meraweh_1948@yahoo.com  6531435 5644166153  4454/44445عمان ص.ب   .9 الفكريةللملكية  األولـى 

info@dhipp.com 6555356 6555355  105529/99912عمان ص.ب   .10 الفكرية للملكيةوحجازي  دراس 

Jordan@smas-ip.com 6654686 6654468  445635/44444عمان ص.ب   .11 أبوستهوشــــركاه 

aalamad@trimarkip.com 

tri@trimarkip.com 
6635/44443عمان ص.ب  6623564 6642165   .12 شركة العالمة الثالثية لالستشارات 

Jordan@unitedtm.com  6538534 6538533  426362/44445عمان ص.ب وبراءات  هللعالمات التجاري هالخدمات المتحد 
 االختراع
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info@akip-me.com  1665641 1665441   668/44528عمان ص.ب   .14 مؤسسة عبد الخالق للملكية الفكرية 

sips@orange.jo  6642658 6642654   385/44324عمان ص.ب   .15 الفكرية والصناعيةدار العلوم للملكية  

protocolip@orange.jo  55-6545245 55-6545425   461253/44461عمان ص.ب   .16 بروتوكول للملكية الفكرية 

Jordan@smas-ip.com  6654686 6654468  445635/44444عمان ص.ب   .17 للملكية الفكرية شركة سماس 

info@ tariq-abusetta.com 

    
6558458-55  5811154-564  

5665556555 
284654/44428عمان ص ب    .18 مكتب طارق ابو ستة للملكية الفكرية 

Tariq.ab@wanadoo.jo  6614455 6685814  2156/44468عمان ص ب   .19 للملكية الفكريةشركة الطارق  

info@aaronip.com 6565644 6565645  214566/44421عمان ص ب   .20 هارون للملكية الفكرية 

info@abusetta.com  6681566 5646325451  425314/44445عمان ص ب   .21 المليكة الفكرية الدوليةشركة اسيا لخدمات  

info@rchoiceip.com  1586855 6456344  314468/44431عمان ص ب   .22 الخيار الصحيح للملكية الفكرية 

officialnotices@cwblegal.com  6556855 5 452+  6656344 5 452+ 186/44324عمان ص ب     .23 شركة سيدر وايت برادلي لالستشارات 

Jordan@hadafip.com 1512464-55  6558431-55 315668/44431عمان ص.ب     .24 الهدف للملكية الفكرية 

info@saba-ip.com 

 
6884642-55  6884544-55 554/41444عمان ص.ب     .25 مؤسسة سبأ للملكية الفكرية 

info@asa-ip.com 5665111232 5665111232  644456/64444عمان ص.ب   .26 مؤسسة عدنان أحمد للملكية الفكرية 

info@arabauditors.jo 6646614-55  6644664-55 46455/44446 عمان ص.ب    .27 المدققون العرب 

Alil@a-best7.com 6533325-55  6533326-
55/5645158484  

431151/44443عمان ص.ب    .28 شركة المحور للملكية الفكرية 

info@ip-mena.com 6555816-55  6555813-55 44428/ 284654عمان ص.ب     .29 شركة مينا للملكية الفكرية 
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info@al-yousufi.com 

yousufi_jo@yahoo.com 

6532145-55  6532145-
55/5646664856  

423422/44445عمان ص.ب    .30 اليوسفي للترجمة والملكية الفكرية 

Mgi_jordan@yahoo.com 1513454-55  1582566-55 445254/44444عمان ص.ب     .31 المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة واالستشارات 

aaldhahir@alyafi-ip.com 6655428-55 46253/44446عمان ص.ب  55-6648454    .32 اليافي للملكية الفكرية 

raedibrahim@yahoo.com 

info@khebraip.com 

6363546 5646668666/  

6363545 
األردن 44445عمان  458644ص.ب:    .33 مؤسسة بيت الخبرة للملكية الفكرية 

Fouadmeraweh.48@gmail.com 6531435 5644166153 ( االردن44445( عمان )4454ص.ب )   .34 الفؤاد للملكية الفكرية 

Lama.taha@taha-ip.com ----------- 0790121247 ( عمان1542ص.ب )- االردن   .35 مؤسسة لمى وليد طه 

ipco@ipark.jo  6811355-55  6811654-55 ( االردن44414( عمان )4183ص.ب )  مكتب تتجير الملكية الفكرية/الجمعية العلمية  
 الملكية

36.  

mocjo@baianat-ip.com 6654686-55  6654468-55 ( االردن44444( عمان )445635ص.ب )    .37 شركة بيانات للملكية الفكرية 
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