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The Arab Society for Intellectual Property (ASIP)

Who We Are!
The Arab Society for Intellectual Property (ASIP) is a non-profit organization that was established on 
February 23, 1987 in Munich Germany, by some of the top practitioners of the many fields of intellectual 
property (IP) in the Arab region, headed by Mr. Talal Abu Ghazaleh. Its mission is to bring together the 
IP professionals and practitioners in the Arab region and to help build awareness and understanding of 
intellectual property issues and their dynamics. 

ASIP works to foster the development of intellectual property laws and systems, in the Arab region, and 
the building of capacities among Arab practitioners. ASIP implements a broad range of activities, such as 
assisting in the development of IP laws and systems, holding seminars, workshops, teaching and training 
courses, research projects as well as through its many publications. 

Through many years of experience, ASIP has developed several long-term and short-term training programs 
on IP, including some of the most advanced topics in the field. ASIP has continuously developed programs 
to meet the needs of the IP professionals working with today’s economy, to expand IP awareness and 
training in the Arab region. Additionally, among other training programs are various short-term training 
programs, as well as the long-term IP Expert program developed by ASIP, the Arab Certified Intellectual 
Property Practitioner Program (ACIPP).

Licensing Executive Society – Arab Countries (LES-AC)

Who We Are!
The Licensing Executives Society–Arab Countries (LES-AC) is the first non-profit Arab regional society 
specialized in licensing and technology transfer. LES-AC aims at educating the business community on the 
economic importance of Licensing, the protection of Intellectual Property Rights (IPRs), and research and 
development (R&D) investment. LES-AC is the regional representative of the Licensing Executives Society 
International (LESI) which comprises of 32 national and regional societies worldwide.

LES-AC is committed to providing the Arab world with professional executives in the fields of licensing 
and technology transfer, as well as promoting economic growth by encouraging, facilitating and enforcing 
Intellectual Property licensing and research and development (R&D) investment.

Abu-Ghazaleh Intellectual Property (AGIP)

Who We Are!
Abu-Ghazaleh Intellectual Property (AGIP) was established in Kuwait in 1972 under the name of T.M.P 
Agents at a time when Intellectual Property (IP) protection was still in its early stages of development 



2

in the Arab region. However, since our launch AGIP has consistently been at the forefront of efforts to 
improve the infrastructure of IP in the Arab world.

To this end, AGIP has worked in close coordination with Arab governments and multilateral organizations 
on introducing an efficient IP system that has brought up significant changes to the region.
AGIP also assisted and supported governmental committees and officials charged in revising and drafting 
new laws and regulations for the enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs) in several Arab countries, 
such as Bahrain, Lebanon, Yemen, Oman, Tunisia and the United Arab Emirates.

This commitment to IP protection has been reinforced through AGIP’s continued involvement with 
international organizations, including the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the World 
Trade Organization (WTO); with NGOs such as the International Trademark Association (INTA), International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), International Federation of Intellectual 
Property Attorneys (FICPI), and through our funding support of Arab NGOs, such as the Arab Society for 
Intellectual Property (ASIP) and the Licensing Executives Society-Arab Countries (LES-AC).

Our Conference:

The Arab Society for Intellectual Property (ASIP) in cooperation with both Licensing Executive Society – 
Arab Countries (LEC-AC) and Abu Ghazaleh Intellectual Property (AGIP) and on the occasion of the World 
IP Day are holding a seminar on Innovation and Entrepreneurship to direct SMEs to find their way on 
the market and to achieve economic development by sharing knowledge with industrial companies, 
innovators and incubators.

The goal of this conference is to provide a platform where economists, legal scholar’s entrepreneurs and 
business owners can meet and discuss rich and informative papers relevant to Intellectual Property (IP) 
protection, innovation, and entrepreneurship.

Our Target 

Entrepreneurs, Business Owners, Managers, CEOs, Start-Ups, Executive Directors, Corporate Communications 
Managers, Entrepreneurs, Managing Directors, Brand Management, Public Relations/Managers, Media 
Relations, Advertising Agents/Media Practitioners, Strategic Planners, Marketing/Managers, Marketing 
Communications/ Managers, Directors/HODs, Administration, Marketing & Advertising Managers, 
Undergraduates, Ministers, Graduates, Non-Graduates, Youth, Corporate Organizations, Women, 
Entrepreneur, Media Organizations, Business Advocate, Directors, Managers, Industry Expert, Change 
Agent, Law faculty and students and Directors 
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Main Topics
•	 Innovation and Entrepreneurship 
•	 The impact of Entrepreneurship on the National Economics
•	 How to Build Innovation System and encourage innovators
•	 Patent licensing and innovations commercialization 
•	 Intellectual Property rights and general policies
•	 The role of business incubators on the innovation
•	 Coordination and integration of roles between the intellectual property offices and the supporting 

institutions of innovation and invention
•	 Experience of successful innovators 

Speakers
Since the establishment of ASIP, LES-AC and AGIP, a lot of ties in the intellectual property field has 
created through years, these ties are the most valued, because our speakers are experts and intellectual 
professionals, and they know to enrich our seminars.

IP experts and international professionals will enrich the seminar through presentations and participation 
in panel discussions around the topics.

Conference Outline:

Day 1:

Innovation and Entrepreneurship 

The impact of Entrepreneurship on the National Economics

How to Build Innovation System and encourage innovators

Patent licensing and innovations commercialization

Day 2

Intellectual Property rights and general policies

The role of business incubators on the innovation

Coordination and integration of roles between the intellectual property offices and the supporting 
institutions of innovation and invention

Experience of successful innovators
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Sponsorship offers for the “Title”:
Sponsorship level: Platinum Maximum Sponsors: 2 Amount (USD): 15,000

Benefits
•	 Speaking opportunity in a Panel and/or as a keynote.
•	 Stage announcement at the Panel .
•	 Complimentary booth space.
•	 Exemption of participation fees (up to 5 delegates representing the sponsor + 3 delegates attending the exhibition).
•	 Organization logo on all conference printed materials (backdrop of the opening ceremony, rollups, handbook, badges, etc).
•	 One-page advertisement in the conference handbook
•	 Complimentary advertising space on the Conference’s Website. (Advertisement material  (logo, banner and profile) are provided by the sponsor.)
•	 Insertion of promotional materials from the sponsor in the official Conference bag.
•	 Social media posts.

Sponsorship level: Gold Maximum Sponsors: 4 Amount (USD): 10,000

Benefits
•	 Opportunity to participate in the Panel of sessions.
•	 Organization logo on all conference printed materials (backdrop of the opening ceremony, rollups, handbook, badges, etc).
•	 Complimentary booth space.
•	 Exemption of participation fees (up to 3 delegates representing the sponsor+ 2 delegates attending the exhibition).
•	 One-page advertisement in the Conference handbook. (Designed advertisement is provided by the sponsor.)
•	 Complimentary advertising space on the Conference’s Website. (Advertisement material is provided by Sponsor.)
•	 Insertion of promotional materials from sponsor in the official Conference bag.
•	 Social media posts.

Sponsorship level: Silver Maximum Sponsors: 6 Amount (USD): 5,000

Benefits
•	 Complimentary booth space.
•	 Exemption of participation fees (up to 2 delegates representing the sponsor+ 2 delegates attending the exhibition).
•	 Organization logo on all conference printed materials (backdrop of the opening ceremony, rollups, handbook, badges, etc).
•	 One-page advertisement in the conference handbook. (Designed advertisement is provided by the sponsor.)
•	 Complimentary advertising space on the Conference’s website Advertisement material is provided by Sponsor.
•	 Insertion of promotional materials from sponsor in the official Conference bag.
•	 Social media posts.

Sponsorship level: Bronze Maximum Sponsors: 8 Amount (USD): 3,000

Benefits
•	 Exemption of participation fees (up to 2 delegates representing the sponsor + 2 delegates attending the exhibition).
•	 Half-page advertisement in the Conference handbook. (Designed advertisement is provided by the sponsor.)
•	 Complimentary advertising space on the Conference’s website
•	 (Advertisement material is provided by Sponsor.)
•	 Organization logo on all conference printed materials (backdrop of the opening ceremony, rollups, handbook, badges, etc).
•	 Insertion of promotional materials from sponsor in the official Conference bag.
•	 Social media posts.

Sponsorship level: Sponsor Maximum Sponsors: No limit Amount (USD): 1,500

Benefits
•	 Exemption of participation fees (up to 1 delegate representing the sponsor + 1 delegate attending the exhibition).
•	 Half-page advertisement in the conference handbook. (Designed advertisement is provided by the sponsor.)
•	 Complimentary advertising space on the conference Website (Advertisement material is provided by Sponsor).
•	 Organization logo on all conference printed materials (backdrop of the opening ceremony, rollups, handbook, badges, etc). 
•	 Social media posts
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Other Sponsorship Opportunities
Category Dinner Description: At the end of Day1 Cost (USD) 7,000

•	 Advertisement talk and short video during the Dinner
•	 Same benefits offered to the Gold Sponsor :

 - Opportunity to participate in the Panel of sessions.
 - Organization logo on all conference printed materials (backdrop of the opening ceremony, rollups, handbook, badges, etc).
 - Complimentary booth space.
 - Exemption of participation fees (up to 3 delegates representing the sponsor + 2 delegates attending the exhibition).
 - One-page advertisement in the Conference handbook. (Designed advertisement is provided by the sponsor). 
 - Complimentary advertising space on the Conference’s Website. (Advertisement material is provided by Sponsor). 
 - Insertion of promotional materials from sponsor in the official Conference bag. 
 - Social media posts.

Category Lunch Description Day1, Day2 Cost (USD) 5,000 each

•	 Advertisement and talk during lunch
•	 Same benefits offered to the silver Sponsor: 

 - Complimentary booth space.
 - Exemption of participation fees (up to 2 delegates representing the sponsor + 2 delegates attending the exhibition).
 - Organization logo on all conference printed materials (backdrop of the opening ceremony, rollups, handbook, badges, etc). 
 - One-page advertisement in the conference handbook. (Designed advertisement is provided by the sponsor. 
 - Complimentary advertising space on the Conference’s website Advertisement material is provided by Sponsor.
 - Insertion of promotional materials from sponsor in the official Conference bag.
 - Social media posts.

Category Speaker Sponsor Description: 2 speakers min with 1500 each Cost (USD) 3,000 

•	 Same benefits offered to the Bronze Sponsor:
 - Exemption of participation fees (up to 2 delegates representing the sponsor + 2 delegates attending the exhibition.
 - Half-page advertisement in the Conference handbook. (Designed advertisement is provided by the sponsor).
 - Complimentary advertising space on the Conference’s website (Advertisement material is provided by Sponsor).
 - Organization logo on all conference printed materials (backdrop of the opening ceremony, rollups, handbook, badges, etc).
 - Insertion of promotional materials from sponsor in the official Conference bag. 
 - Social media posts.

Other customized sponsorships packages are also available.
Please contact us on the following details: 

Arab Society for Intellectual Property
Hasiba Shaban: info@aspip.org

Licensing Executive Society – Arab Countries
Ammar Ziad: les@lesarab.org
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Become a sponsor and consign the spotlight!

Sponsorship provides a great means of broadening your competitive edge by improving your company’s image, 
prestige and credibility.  

The scope of being a sponsor can be best understood by a close look at the extensive and far reaching benefits 
that each package entails, including; the opportunity to demonstrate dedication and commitment to Corporate 
Social Responsibility practices and unlimited exposure and Public Relations opportunities, in addition to the specific 
benefits associated with each sponsorship category. Sponsorship of events in particular can be especially effective 
as a marketing tool because it can be a means of accessing a wide range of audiences such as decision makers in 
business, government entities, and of course customers. 

The exhibition hall is strategically located in the conference venue and is ideal for networking as participants pass 
through and will represent as an excellent opportunity to meet experts, professionals and potential clients in 
research and education.
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SPONSORSHIP FORM 

Intellectual Property Day, 26th, 27th April 2016

Sponsorship Package Application  

1. Sponsorship Information

Contact Name:

Institution:

Title/ Position:

Address:

Phone:

Fax:

Email:

2. Sponsorship package

Platinum Sponsor  15,000 USD

Gold Sponsor  10,000 USD

Silver Sponsor  5,000 USD

Bronze Sponsor  3,000 USD

Sponsor  1,500 USD

Luncheon – First Day  5,000 USD

Luncheon – Second Day  5,000 USD

Dinner  7.000 USD

Speaker Sponsor (2 speakers min with 1500$ each)  3,000 USD
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3. Payment method
A bank transfer to the order of Licensing Executive Society – Arab Countries,
Bank Name:  Jordan Ahli Bank, Shmeisani Branch, Amman – Jordan
JOSWIFT Code: JONBJOAX
IBAN: JO58JONB0340000230101515140801
Account No: 15140801

Date:  ……………………………………………………………….
 
Name:  ……………………………………………………………….

Package: ……………………………………………………………….

Signature: ……………………………………………………………….

4. Sending Application:
•	 Complete this form and submit it before 10th of April, 2016.
•	 Submit all sponsorship materials for the event; include profile and description to be used in the conference 

publication.

To:
ASIP & LES-AC Societies 
P.O.Box 921100 Amman 11192 Jordan
Tel:  (+962) 6 510 09 00 EXT. 1309 / 1620
Fax: (+962) 6 510 09 01 
Email: info@aspip.org or les@lesarab.org  

Important:
** Exhibition and sponsorship opportunities are limited and are assigned on a first-come first-based system.
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طريقة الدفع:. 3
حوالة بنكية إلى حساب جمعية خبراء التراخيص – الدول العربية 

اسم البنك: البنك األهلي األردني /  عمان – األردن، فرع الشميساني

معلومات الحساب:
JOSWIFT Code: JONBJOAX

IBAN: JO58JONB0340000230101515140801
Account No: 15140801

.……………………………………………………………… التاريخ:  
 

.……………………………………………………………… اإلسم:  

.……………………………………………………………… حزمة الرعاية: 

.……………………………………………………………… التوقيع:  

معلومات إرسال النموذج. 4
يرجى إرسال النموذج قبل 10 ابريل 2016، ( يرجى إرفاق مواد الرعاية( بيانات الراعي، وصف، أو أي 

متعلقات أخرى إلى:

إدارة المجمع  والجمعية
صندوق بريد: 921100 عمان 11192 األردن

هاتف: 962 65100900+/ فرعي: 1309 / 1620
 les@lesarab.org أو info@aspip.org :فاكس:  962 65100901+ / بريد الكتروني

** فرص الرعاية محدودة لذلك سيتبع نظام األحقية لألسبق بالتسجيل.
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نموذج طلب الرعاية
اليوم العالمي للملكية الفكرية 26 – 27 ابريل، 2016

معلومات الراعي. 1

اسم جهة االتصال:

المؤسسة:

المسمى الوظيفي:

العنوان:

هاتف:

فاكس:

بريد الكتروني:

حزمة الرعاية. 2

15,000 دوالر أمريكيرعاية بالتينية
10,000 دوالر أمريكيرعاية ذهبية
5,000 دوالر أمريكيرعاية فضية

3,000 دوالر أمريكيرعاية برونزية
1,500 دوالر أمريكيراعي

5,000 دوالر أمريكيغداء - اليوم األول
5,000 دوالر أمريكيغداء - يومين
7,000 دوالر أمريكيعشاء االفتتاح

راعي المتحدثين )متحدثين اثنين على األقل و 1500$ 
لكل متحدث(

3,000 دوالر أمريكي
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لماذا رعاية مؤتمرنا:

توفر الرعاية وسيلة عظيمة لتوسيع األسواق المستهدفة وتحسين صورة الشركات وهيبتها ومصداقيتها.

التجارية، حيث تقدر كل شركة مقدار الحاجة إلى  كما أن الرعاية تعتبر الوسيلة التسويقية األمثل للشركات وعالماتها 
كل حزمة رعاية بناءًا على الدراسة االستراتيجية والتطويرية لتحقيق األهداف، كما أن رعاية المؤتمر تفتح للرعاة المجال 

بتطوير العالقات مع صناع القرار في مجاالت األعمال المختلفة والهيئات الحكومية والعمالء.
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فرص أخرى للرعاية
المبلغ بالدوالر األمريكي7.000الوصف: في نهاية اليوم األولالفئة: العشاء

إعالن وحديث وعرض فيديو قصير خالل العشاء، نفس الميزات التي تقدم للراعي الذهبي
فرصة لالشتراك في جلسات اللجنة.	 
شعار المؤسسة على كافة مواد المؤتمر المطبوعة (خلفية حفل االفتتاح والبروشورات والكتيبات والشارات.الخ.	 
مساحة مجانية للجناح.	 
االعفاء من رسوم االشتراك  حتى 3 مندوبين يمثلون الراعي + مندوبين اثنين لحضور المعرض.	 
اعالن بصفحة واحدة في كتيب المؤتمر )يقدم الراعي اعالن مصمم(.	 
مساحة إعالنية مجانية على الموقع االلكتروني للمؤتمر بحيث يقدم الراعي المواد االعالنية .	 
ادخال مواد ترويجية من الراعي في حقيبة المؤتمر الرسمية.	 
التعليقات على مواقع التواصل االجتماعي.	 

المبلغ بالدوالر األمريكي5.000 لكل واحدالوصف: في اليومين األول والثانيالفئة: الغداء
إعالن وحديث خالل الغداء، نفس الميزات التي تقدم للراعي الفضي

مساحة مجانية للجناح.	 
االعفاء من رسوم االشتراك حتى مندوبين اثنين يمثالن الراعي + مندوبين اثنين لحضور المعرض.	 
شعار المؤسسة على كافة مواد المؤتمر المطبوعة خلفية حفل االفتتاح والبروشورات والكتيبات والشارات...الخ.	 
اعالن بصفحة واحدة في كتيب المؤتمر يقدم الراعي اعالن مصمم.	 
مساحة إعالنية مجانية على الموقع االلكتروني للمؤتمر بحيث يقدم الراعي المواد االعالنية .	 
ادخال مواد ترويجية من الراعي في حقيبة المؤتمر الرسمية.	 
التعليقات على مواقع التواصل االجتماعي.	 

المبلغ بالدوالر األمريكي 3000الوصف: متحدثين اثنين على األقل و 1500 لكل متحدثالفئة: راعي المتحدثين
نفس الميزات التي تقدم للراعي البرونزي:

االعفاء من رسوم االشتراك حتى مندوبين اثنين يمثالن الراعي + مندوبين اثنين لحضور المعرض.	 
اعالن بنصف صفحة في كتيب المؤتمر يقدم الراعي اعالن مصمم.	 
مساحة إعالنية مجانية على الموقع االلكتروني للمؤتمر بحيث يقدم الراعي المواد االعالنية.	 
شعار المؤسسة على كافة مواد المؤتمر المطبوعة (خلفية حفل االفتتاح والبروشورات والكتيبات والشارات...الخ.	 
ادخال مواد ترويجية من الراعي في حقيبة المؤتمر الرسمية.	 
التعليقات على مواقع التواصل االجتماعي.	 

للمزيد من المعلومات أو عرض حزم رعاية خاصة يرجى التواصل مع الجهات التالية:

المجمع العربي للملكية الفكرية
info@aspip.org :حسيبه شعبان

جمعية خبراء التراخيص – الدول العربية
les@lesarab.org :عمار زياد
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عروض رعاية “ االبتكار وروح المبادرة“ 
المبلغ بالدوالر األمريكي: 15.000العدد األقصى للرعاة: 2مستوى الرعاية: الراعي البالتيني

الميزات
فرصة التحدث في لجنة و/أو كمتحدث رئيسي	 
اعالن اللجنة على خشبة المسرح	 
مساحة مجانية للجناح 	 
االعفاء من رسوم االشتراك )حتى 5 مندوبين يمثلون الراعي + 3 مندوبين لحضور المعرض.	 
شعار المؤسسة على كافة مواد المؤتمر المطبوعة )خلفية حفل االفتتاح والبروشورات والكتيبات والشارات.الخ.(	 
اعالن بصفحة واحدة في كتيب المؤتمر	 
مساحة إعالنية مجانية على الموقع االلكتروني للمؤتمر )حيث يقدم الراعي مواد اعالنية وشعار وصور ونبذة عنه( 	 
ادخال مواد ترويجية من الراعي في حقيبة المؤتمر الرسمية 	 
التعليقات على مواقع التواصل االجتماعي.	 

المبلغ بالدوالر األمريكي: 10.000العدد األقصى للرعاة: 4مستوى الرعاية: الراعي الذهبي
الميزات

فرصة االشتراك في لجنة الجلسات.	 
شعار المؤسسة على كافة مواد المؤتمر المطبوعة )خلفية حفل االفتتاح والبروشورات والكتيبات والشارات.الخ.(.	 
مساحة مجانية للجناح.	 
االعفاء من رسوم االشتراك )حتى 3 مندوبين يمثلون الراعي + مندوبين لحضور المعرض(.	 
اعالن بصفحة واحدة في كتيب المؤتمر )يقدم الراعي اعالن مصمم(.	 
مساحة اعالنية مجانية على الموقع االلكتروني للمؤتمر بحيث يقدم الراعي المواد االعالنية.	 
ادخال مواد ترويجية من الراعي في حقيبة المؤتمر الرسمية. 	 
التعليقات على مواقع التواصل االجتماعي.	 

المبلغ بالدوالر األمريكي: 5.000العدد األقصى للرعاة: 6مستوى الرعاية: الراعي الفضي
الميزات

مساحة مجانية للجناح.	 
االعفاء من رسوم االشتراك )حتى مندوبين اثنين يمثلون الراعي + مندوبين اثنين لحضور المعرض(.	 
شعار المؤسسة على كافة مواد المؤتمر المطبوعة )خلفية حفل االفتتاح والبروشورات والكتيبات والشارات.الخ.(.	 
اعالن بصفحة واحدة في كتيب المؤتمر )يقدم الراعي اعالن مصمم(.	 
مساحة إعالنية مجانية على الموقع االلكتروني. للمؤتمر بحيث يقدم الراعي المواد االعالنية.	 
ادخال مواد ترويجية من الراعي في حقيبة المؤتمر الرسمية.	 
التعليقات على مواقع التواصل االجتماعي.	 

المبلغ بالدوالر األمريكي: 3.000العدد األقصى للرعاة: 8مستوى الرعاية: الراعي البرونزي
الميزات

االعفاء من رسوم االشتراك )حتى مندوبين اثنين يمثلون الراعي + مندوبين اثنين لحضور المعرض(.	 
اعالن بنصف صفحة في كتيب المؤتمر )يقدم الراعي اعالن مصمم(.	 
مساحة إعالنية مجانية على الموقع االلكتروني للمؤتمر بحيث يقدم الراعي المواد االعالنية.	 
شعار المؤسسة على كافة مواد المؤتمر المطبوعة )خلفية حفل االفتتاح والبروشورات والكتيبات والشارات.الخ.(.	 
ادخال مواد ترويجية من الراعي في حقيبة المؤتمر الرسمية.	 
التعليقات على مواقع التواصل االجتماعي.	 

المبلغ بالدوالر األمريكي: 1.500العدد األقصى للرعاة: غير محددمستوى الرعاية: غير محدد
الميزات

االعفاء من رسوم االشتراك )مندوب واحد يمثل الراعي + مندوب واحد لحضور المعرض(.	 
اعالن بنصف صفحة في كتيب المؤتمر )يقدم الراعي اعالن مصمم(.	 
مساحة إعالنية مجانية على الموقع االلكتروني. للمؤتمر بحيث يقدم الراعي المواد االعالنية.	 
شعار المؤسسة على كافة مواد المؤتمر المطبوعة )خلفية حفل االفتتاح والبروشورات والكتيبات والشارات.الخ.(.	 
التعليقات على مواقع التواصل االجتماعي.	 
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العناوين الرئيسية:
االبتكار وريادة األعمال	 
أثر ريادة األعمال على االقتصاديات الوطنية	 
طرق وأساليب بناء منظومة االبتكار وبناء أجيال مبتكرة ومبدعة	 
تراخيص البراءات وتسويق االختراع	 
حقوق الملكية الفكرية والسياسات العامة	 
دور حاضنات األعمال في االبتكار	 
التنسيق والتكامل في األدوار بين مكاتب الملكية الفكرية ومؤسسات دعم االبتكار واالختراع	 
تجارب أصحاب مشاريع ابتكارية ناجحة	 

المتحدثين:
إلى تطوير  )آجيب( منذ تأسيسهم  الفكرية  للملكية  التراخيص وأبو غزالة  العربي وجمعية خبراء  المجمع  سعى كل من 
وآجيب من  والجمعية  المجمع  استطاع كل من  السنوات  والتراخيص، وخالل  الفكرية  الملكية  مهنة  العاملين في  قدرات 
تكوين عالقات مباشرة مع مختصين في مجاالت الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا المختلفة، والقادرين على إثراء الندوات 

والحوارات بمواضيع وأبحاث قيمة.

والخروج  وتميز،  بدقة  عناوينهم  اختيار  من  والمتحدثين  المحاضرين  يساعد  الدؤوب  والعمل  المستمر  التحضير  أن  كما 
بأوراق عمل منفردة على المستوى العالمي.

الخطوط العريضة للمؤتمر:
اليوم األول

االبتكار وريادة األعمال

أثر ريادة األعمال على االقتصاديات الوطنية

طرق وأساليب بناء منظومة االبتكار وبناء أجيال مبتكرة ومبدعة

تراخيص البراءات وتسويق االختراع

اليوم الثاني
حقوق الملكية الفكرية والسياسات العامة

دور حاضنات األعمال في االبتكار

التنسيق والتكامل في األدوار بين مكاتب الملكية الفكرية ومؤسسات دعم االبتكار واالختراع

تجارب أصحاب مشاريع ابتكارية ناجحة
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وتحقيقًا لهذه الغاية، عملت »أجيب« في تنسيق وثيق مع الحكومات العربية والمنظمات متعددة األطراف الستحداث نظام 
فعال للملكية الفكرية نتجت عنه تغيّرات هامة في المنطقة. 

وقد قدمت »أجيب« المساعدة والدعم للجان الحكومية والمسؤولين الحكوميين المكلفين بمراجعة وصياغة قوانين وأنظمة 
جديدة فيما يخص تطبيق حقوق الملكية الفكرية في العديد من البلدان العربية كالبحرين ولبنان واليمن وعُمان وتونس 

واإلمارات العربية المتحدة. 

المستمرة مع منظمات دولية، بما فيها  الفكرية من خالل مشاركة »أجيب«  الملكية  االلتزام بحماية  وقد تم تعزيز هذا 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية؛ ومع منظمات غير حكومية مثل الجمعية الدولية للعالمات 
التجارية والجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية واالتحاد الدولي لمحامي الملكية الفكرية، كما تم تعزيز ذلك االلتزام 

بتمويلنا للمنظمات غير الحكومية كالمجمع العربي للملكية الفكرية وجمعية خبراء التراخيص- الدول العربية. 

حول مؤتمر »االبتكار وروح المبادرة«
التراخيص –  بالتعاون مع جمعية خبراء  الفكرية  للملكية  العربي  المجمع  الفكرية فإن  للملكية  العالمي  اليوم  وبمناسبة 
الدول العربية  وأبو غزالة للملكية الفكرية )آجيب( بصدد عقد مؤتمر حول االبتكار وريادة االعمال وذلك تماشيا مع خطط 
السوق وتحقق  لتجد طريقها في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  الى  الوطنية  االبتكار  استرتيجية  لتبني  العربية  الدول 

التنمية االقتصادية من خالل تبادل المعرفة مع الشركات الصناعية والمبدعين.

والهدف من هذا المؤتمر هو توفير منصة لقاء لالقتصاديين والباحثين القانونيين ورجال األعمال لمناقشة أوراق األعمال 
المطروحة ذات الصلة بالملكية الفكريةIP  والحماية واالبتكار وريادة األعمال.

الفئات المستهدفة:
منتجاتها،  لحماية  الشركات  متطلبات  أهم  أحد  ويعتبر  الدول،  في  االقتصاد  دعم  ركائز  أهم  أحد  هي  الفكرية  الملكية 
التنفيذيين وقطاعات  لذلك فإن الملكية الفكرية تعتبر مهمة لجميع رجال األعمال، وأصحاب األعمال والمدراء والرؤساء 
ووسائل  اإلعالن  ووكالء  واإلعالميين  العامة  العالقات  وأـقسام  التجارية  العالمات  إدارة  وقطاعات  للشركات  االتصاالت 
الشركات  ومحامي  الربحية  والغير  الربحية  والمنظمات  والوزراء  التسويق  ومدراء  االستراتيجيين  والمخططين  اإلعالم 

ومدراء الصناعة وخبراؤها وطالب كليات الحقوق واإلدارة.
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المجمع العربي للملكية الفكرية

من نحن
العربي  “اللمجمع  بتاريخ 23 فبراير 1987 بإسم  اإلتحادية  ألمانيا  الفكرية في ميونخ/  للملكية  العربي  المجمع  تأسس 
لحماية الملكية الصناعية”. حضر االجتماع التأسيسي للمجمع قرابة 142 مؤسس من مختلف الدول العربية. كما حضر 
العام  البراءات األوروبي واألمين  )الوايبو( ورئيس مكتب  الفكرية  العالمية للملكية  العام للمنظمة  المدير  االجتماع أيضا 
لالتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية. وترأس االجتماع سعادة األستاذ طالل أبو غزاله خالل انتخاب أول مجلس إداري 
للمجمع حيث تألف المجلس من 10 أعضاء ممثلين من الكويت والقاهرة وسوريا والبحرين والسعودية والسودان والعراق 
الملكية  الملكية الفكرية في الوطن العربي من خالل تطوير وتحديث أنظمة  .يهدف المجمع إلى تطوير وتعزيز حماية 
والممارسين  المتخصصين  أوساط  في  والخبرات  القدرات  ببناء  معني  المجمع  أن  كما  تحكمها.  التي  والقوانين  الفكرية 
للملكية الفكرية باإلضافة إلى تعزيز الوعي بين عامة الناس من خالل استعمال عدد من الوسائل لتحقيق أهداف المجمع 

بنجاح عن طريق عقد البرامج التعليمية والمؤتمرات والندوات ومشاريع البحث والدراسات.

جمعية خبراء التراخيص – الدول العربية

من نحن
الفكرية،  الملكية  تراخيص  إقليمية متخصصة في مجال  أول جمعية عربية  العربية  الدول  التراخيص  إن جمعية خبراء 
االختراعات، العالمات التجارية ونقل التكنولوجيا وهي جمعية مهنية تعنى بتنمية وتعليم مجتمع األعمال على األهمية 

االقتصادية للتراخيص، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا وتشجيع االستثمار في األبحاث والتطوير.

إن جمعية خبراء التراخيص - الدول العربية مرتبطة بشبكة دولية من خالل عضويتها بمنظمة خبراء التراخيص الدولية  
)LESI( وعليه فإن جمعية خبراء التراخيص - الدول العربية تقدم ألعضائها مساعدة تتعدى حدود الدول العربية من خالل 
التعاون مع المنظمات الوطنية األخرى األعضاء في منظمة خبراء التراخيص الدولية، إن االنتشار الواسع للجمعية يعطي 

ألعضائها الفرصة لتنظيم وحضور النشاطات الدولية في عالم التراخيص ونقل التكنولوجيا.

أبوغزاله للملكية الفكرية )أجيب(

من نحن
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« على الدوام في طليعة الجهود لتحسين البنية التحتية للملكية الفكرية في العالم العربي. 



٢٦ -٢٧ ابريل ٢٠١٦

فرصــة شراكـة
اليوم العالمي للملكية الفكرية

مؤتمــر االبتكــار وروح
المبــادرة ٢٠١٦




