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

اسمالوكيل

رقم الوكيل

العنوانالبريدي

الهاتف

الفاكس

البريداإللكتروني

الرقم
1.

ساباوشركاهم للملكية الفكرية

و1/

عمان ص.ب 11184/840553

4642145

4642159

Jordan@sabaip.com

2.

لؤي طالل أبو غزاله للملكية الصناعية

و9/

عمان ص.ب 11192/921100

5100900

5100901

jordan@agip.com

3.

مكتب نـــادر قمصيه

و28/

عمان ص.ب 11814/142025

5823400

5865736

info@qumsieh.com

4.

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية

و30/

عمان ص.ب 11181/3308

4614109

4614109

diala_w@hotmail.com

5.

أبوغزاله للملكية الفكرية

و33/

عمان ص.ب 11192/921100

5100900

5100901

jordan@agip.com

6.

الدانة الدولية للملكية الفكرية

و35/

عمان ص.ب 11171/710915

5525272

5538752

danaip@nets.com.jo

7.

الشركة العربية للملكية الفكرية

و40/

عمان ص.ب 11194/941135

4612207

4612208

ipmat@orange.jo

8.

مؤسسة السنا للملكية الفكرية

و46/

عمان ص.ب 11184/840278

21/5673519

5671414

assanaip@go.com.jo

9.

األولـى للملكية الفكرية

و48/

عمان ص.ب 11910/1101

0799477468

5684980

Fouad_meraweh_1948@yahoo.com

10.

دراس وحجازي للملكية الفكرية

و50/

عمان ص.ب 11190/925501

5666806

5666807

info@dhipp.com

11.

أبوستهوشــــركاه

و53/

عمان ص.ب 11191/910580

5561973

5561735

Jordan@smas-ip.com

12.

شركة العالمة الثالثية لالستشارات

و55/

عمان ص.ب 11118/7780

5528059

5512470

aalamad@trimarkip.com
tri@trimarkip.com

13.

الخدمات المتحده للعالمات التجاريه وبراءات االختراع

و57/

عمان ص.ب 11190/925852

5683088

5683089

Jordan@unitedtm.com

14.

مؤسسة عبد الخالق للملكية الفكرية

و60/

عمان ص.ب 11623/553

4770114

4770514

info@akip-me.com

15.

دار العلوم للملكية الفكرية والصناعية

و58/

عمان ص.ب 11821/836

5512561

5512563

sips@orange.jo

16.

بروتوكول للملكية الفكرية

و70/

عمان ص.ب 11954/954268

06-5690120

06-5690216

protocolip@orange.jo

17.

شركة سماس للملكية الفكرية

و62/

عمان ص.ب 11191/910580

5561973

5561735

Jordan@smas-ip.com

18.

مكتب طارق ابو ستة للملكية الفكرية

و65/

عمان ص ب 11123/231509

079-6344469

06-5063163

info@ tariq-abusetta.com

19.

شركة الطارق للملكية الفكرية

و63/

عمان ص ب 11953/2465

5530349

5541906

Tariq.ab@wanadoo.jo

20.

هارون للملكية الفكرية

و64/

عمان ص ب 11124/241057

5650590

5650591

info@aaronip.com

21.

شركة اسيا لخدمات المليكة الفكرية الدولية

و66/

عمان ص ب 11190/926849

0795826964

5734077

info@abusetta.com

22.

الخيار الصحيح للملكية الفكرية

و68/

عمان ص ب 11184/841153

5167899

4635360

info@rchoiceip.com

23.

شركة سيدر وايت برادلي لالستشارات

و69/

عمان ص ب 11821/435

+962 6 5507819

+962 6 5007300

officialnotices@cwblegal.com

24.

الهدف للملكية الفكرية

و72/

عمان ص.ب 11184/840553

06-5663184

06-4642159

Jordan@hadafip.com

25.

مؤسسة سبأ للملكية الفكرية

و71/

عمان ص.ب 11941/669

06-5331619

06-5331712

info@saba-ip.com

26.

مؤسسة عدنان أحمد للملكية الفكرية

و73/

عمان ص.ب 11171/711165

0772227888

------------

27.

المدققون العرب

و74/

عمان ص.ب 11195/17906

06-5511779

06-5517541

info@arabauditors.jo

28.

شركة المحور للملكية الفكرية

و75/

عمان ص.ب 11118/184464

-5688827

06-5688820

Alil@a-best7.com

29.

شركة مينا للملكية الفكرية

و76/

عمان ص.ب 11123 /231509

06-5060348

06-5060345

info@ip-mena.com

30.

اليوسفي للترجمة والملكية الفكرية

و77/

عمان ص.ب 11190/928122

-5682416

06-5682416

info@al-yousufi.com

0776665660

0796463931/06

Adnan.jordan@yahoo.com

0795579365/06

yousufi_jo@yahoo.com

31.

المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة واالستشارات

و78/

عمان ص.ب 11191/910269

06-4632657

06-4648169

Mgi_jordan@yahoo.com

32.

اليافي للملكية الفكرية

و79/

عمان ص.ب 11195/17208

06-5513109

06-5560923

aaldhahir@alyafi-ip.com

33.

مؤسسة بيت الخبرة للملكية الفكرية

و80/

ص.ب 963591 :عمان  11196األردن

/0795553577

5858097

raedibrahim@yahoo.com
info@khebraip.com

34.

الفؤاد للملكية الفكرية

و81/

ص.ب ( )1101عمان ( )11910االردن

0799477468

5684980

Fouad_meraweh_1948@yahoo.com

35.

مؤسسة لمى وليد طه

و82/

ص.ب ( )4692عمان -االردن

0790121247

-----------

36.

مكتب تتجير الملكية الفكرية/الجمعية العلمية الملكية

و83/

ص.ب ( )1438عمان ( )11941االردن

06-5344701

5858096

06-5344806

Lama.taha@taha-ip.com
ipco@ipark.jo

