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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

لـمـملـكـة األردنيــة الـهـاشــمـيــةا  
والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ـة الصناعيـةمديريـة حمايـة الملكي  

 
 
 
 

 

 2413 رقم النموذج : 2019/0041 رقم ايداع الطلب :  

 08/08/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 جالس، إنك.اسم طالب التسجيل :  

 شون جرينباوم ; فرانك نوفواسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : جهاز تبخير يتضمن جسم وخرطوشة يتم تلقيها داخل الجسم

 لوزم التبغ والمدخنين  –(    00-27النموذج الصناعي :)    رقم صنف الرسم /

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
 يتميز عنصر الجدة لهذه النموذج بالشكل الجديد و المبتكر والتصميم كما هو مبين ادناه، مع العلم بأن الخطوط المتقطعة ال تمثل جزء من

 .حماية المطلوبةال

 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـحماية ـمديري  

 

 

 

 

 

 2414 رقم النموذج : 2019/0042 رقم ايداع الطلب :  

 08/08/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 جالس، إنك.اسم طالب التسجيل :  

 شون جرينباوم ; فرانك نوفواسم المبتكر :  

 رسم / النموذج الصناعي : جسم جهاز تبخيرعنوان ال

 لوزم التبغ والمدخنين  –(    00-27رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

  
بين ادناه، مع العلم بأن الخطوط المتقطعة ال تمثل جزء من يتميز عنصر الجدة لهذه النموذج بالشكل الجديد و المبتكر والتصميم كما هو م

 .الحماية المطلوبة

 

 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

ينوالتمو وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2415 رقم النموذج : 2019/0043 رقم ايداع الطلب :  

 08/08/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 ، إنك.جالساسم طالب التسجيل :  

 شون جرينباوم ; فرانك نوفواسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : خرطوشة لالستخدام مع جهاز تبخير

 لوزم التبغ والمدخنين  –(    00-27رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج الصناعي /ملخص بجدة الرسم 
 

  
 يتميز عنصر الجدة لهذه النموذج بالشكل الجديد و المبتكر والتصميم كما هو مبين ادناه، مع العلم بأن الخطوط المتقطعة ال تمثل جزء من

 .الحماية المطلوبة

 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين جارةوزارة الصناعة والت  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2416 لنموذج :رقم ا 2019/0044 رقم ايداع الطلب :  

 08/08/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 جالس، إنك.اسم طالب التسجيل :  

 شون جرينباوم ; فرانك نوفواسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : خرطوشة لالستخدام مع جهاز تبخير

 لوزم التبغ والمدخنين  –(    00-27رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج الصناعي /ملخص بجدة الرسم 
 

  
 يتميز عنصر الجدة لهذه النموذج بالشكل الجديد و المبتكر والتصميم كما هو مبين ادناه، مع العلم بأن الخطوط المتقطعة ال تمثل جزء من

 .الحماية المطلوبة

 

 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين لصناعة والتجارةوزارة ا  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2417 رقم النموذج : 2019/0046 رقم ايداع الطلب :  

 26/08/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 فالماغاس، اس. ايه.اسم طالب التسجيل :  

 تيريزا أركوس بيلفي  اسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : قداحة

 لوزم التبغ والمدخنين  –(    00-27نموذج الصناعي :)   رقم صنف الرسم / ال

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
كما هو   يتمثل في ميزات الشكل و / أو تكوين التصميم و في التفاصيل المميزة  التصميم عبارة عن قداحة. عنصر الجدة في التصميم

 ر التصميم.موضح في مظاه

 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي

  

 
  

MIT 9/P 5 /F8/17/2 

    7 



 

 

 

 

The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2418 رقم النموذج : 2019/0058 رقم ايداع الطلب :  

 23/10/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة عبد القادر شموط وشريكته اسم طالب التسجيل :  

 القادرعبداسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة

 العبوات والحاويات المعدة لنقل او مناولة البضائع  –(    00-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

نجان قهوة بخطوط متمايلة تحوي بان الفنجان معبئ بسائل القهوة و صورة حبة نبات زخارف و نقوش نباتية و رسم يدل على شكل ف 
 القهوة يخرج منها بخار

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـلة اــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2419 رقم النموذج : 2019/0035 رقم ايداع الطلب :  

 24/06/2019لب :  تاريخ ايداع الط

 ال في ام اتش فريجرانس براندزاسم طالب التسجيل :  

 إيلي بابيرنيك     اسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : زجاجة عطر

 العبوات والحاويات المعدة لنقل او مناولة البضائع  –(    00-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 لرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذجملخص بجدة ا
 

 .ما يميز هذا النموذج المظهر العام كما هو مبين وموصوف ادناه 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــألردنية اـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2420 رقم النموذج : 2019/0027/1 رقم ايداع الطلب :  

 06/05/2019داع الطلب :  تاريخ اي

 انفانت تيربل ديزاين ايه بياسم طالب التسجيل :  

 ليزا فوروالنداسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : ظلة واقية من الشمس لسرير طفل

 أألثاث  –(    00-06رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذجملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذ

 
 وصف التصميم: تصميم زخرفي لظلة واقية من الشمس لسرير طفل كما هو مبين في الصور والوصف

 ( صورة منظورية لظلة واقية من الشمس لسرير طفل يبين تصميما جديدا؛1شكل )
 ( واجهة امامية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛2شكل )

 واجهة خلفية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛ (3كل )ش
 ( واجهة جانبية من اليسار للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة والجهة اليمنى متمثلة بمرآة4شكل )
 واجهة مصورة من االعلى للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛( 5شكل )
 ن األسفل للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛( واجهة مصورة م6شكل )
 ؛7كما يتم رؤيتها من اتجاه األسهم على طول الخط  4واجهة جزئية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المصورة في الشكل  (7شكل )
ها وهي مركبة على كرسي مخصص مبين في 1صورة منظورية اخرى للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل كما هي في الشكل (: 8شكل )

 لألطفال/الرضع ألغراض بيئية؛
 اما الخطوط المتقطعة الواردة في االشكال فغرضها توضيحي وال تشكل جزء من التصميم المطلوب حمايته.

 

 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2421 رقم النموذج : 2019/0027/2 رقم ايداع الطلب :  

 06/05/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 انفانت تيربل ديزاين ايه بياسم طالب التسجيل :  

 ليزا فوروالنداسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : ظلة واقية من الشمس لسرير طفل 

 أألثاث  –(    00-06رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذجملخ
 

 .تصميم زخرفي لظلة واقية من الشمس لسرير طفل كما هو مبين في الصور والوصف :وصف التصميم
 ( مبين فيها شكل بديل؛1صورة منظورية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المصورة في الشكل ) (:9شكل )
 واجهة امامية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛: (10شكل )
 واجهة خلفية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛؛( : 11شكل )
 واجهة جانبية من اليسار للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة والجهة اليمنى متمثلة بمرآة(: 12شكل )
 لى للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛واجهة مصورة من االع(: 13شكل )
 واجهة مصورة من األسفل للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛(: 14شكل )
كما هي منظورة من جهة األسهم على طول الخط  12واجهة جزئية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المصورة في الشكل (: 15شكل )

 ؛15
مبين فيها وهي مركبة على كرسي مخصص  8منظورية اخرى للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل كما هي في الشكل صورة  (:16شكل )

 لألطفال/الرضع ألغراض بيئية

   .اما الخطوط المتقطعة الواردة في االشكال فغرضها توضيحي وال تشكل جزء من التصميم المطلوب حمايته

 

 يشكل الرسم الصناعي / النموذج الصناع
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2422 رقم النموذج : 2019/0027/3 رقم ايداع الطلب :  

 06/05/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 انفانت تيربل ديزاين ايه بياسم طالب التسجيل :  

 ليزا فوروالنداسم المبتكر :  

 سرير طفل عنوان الرسم / النموذج الصناعي : ظلة واقية من الشمس ل

 أألثاث  –(    00-06رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

 .تصميم زخرفي لظلة واقية من الشمس لسرير طفل كما هو مبين في الصور والوصف :وصف التصميم
 ( مبين فيها شكل بديل؛1اقية من الشمس لسرير طفل المصورة في الشكل )صورة منظورية للظلة الو(: 17شكل )
 واجهة امامية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛(: 18شكل )
 واجهة خلفية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛(: 19شكل )
 ر طفل المذكورة والجهة اليمنى متمثلة بمرآةواجهة جانبية من اليسار للظلة الواقية من الشمس لسري(: 20شكل )
 واجهة مصورة من االعلى للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛(: 21)شكل 

 واجهة مصورة من األسفل للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛(: 22شكل )
 ؛23كما ينظر اليها باتجاه األسهم على طول الخط  20ي الشكل واجهة جزئية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المصورة ف(: 23شكل )
مبين فيها وهي مركبة على كرسي  15صورة منظورية اخرى للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل كما هي في الشكل  (:24شكل )

 مخصص لألطفال/الرضع ألغراض بيئية؛
 تشكل جزء من التصميم المطلوب حمايتهاما الخطوط المتقطعة الواردة في االشكال فغرضها توضيحي وال 

 

 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي

  

 
 

 

MIT 9/P 5 /F8/17/2 

    12 



 

 

 

 

The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2423 رقم النموذج : 2019/0027/4 رقم ايداع الطلب :  

 06/05/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 انفانت تيربل ديزاين ايه بياسم طالب التسجيل :  

 ليزا فوروالند:   اسم المبتكر

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : ظلة واقية من الشمس لسرير طفل 

 أألثاث  –(    00-06رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

 .لسرير طفل كما هو مبين في الصور والوصف تصميم زخرفي لظلة واقية من الشمس :وصف التصميم 
 ( مبين فيها شكل بديل؛1صورة منظورية للظلة الواقية من الشمس المصورة في الشكل )(: 25شكل )
 واجهة امامية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛(: 26شكل )
 ؛واجهة خلفية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة(: 27شكل )
 واجهة جانبية من اليسار للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة اما الجهة اليمنى فهي مرآة(: 28شكل )
 واجهة مصورة من االعلى للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛(: 29شكل )
 واجهة مصورة من األسفل للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛(: 30شكل )

 ؛31منظور اليها باتجاه األسهم على طول الخط  28واجهة جزئية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المصورة في الشكل  :(31) شكل
مبين فيها وهي مركبة على كرسي  29صورة منظورية اخرى للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل كما هي في الشكل (: 32شكل )

 مخصص لألطفال/الرضع ألغراض بيئية؛
    اما الخطوط المتقطعة الواردة في االشكال فغرضها توضيحي وال تشكل جزء من التصميم المطلوب حمايته.

 

 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2424 رقم النموذج : 2019/0027/5 رقم ايداع الطلب :  

 06/05/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 انفانت تيربل ديزاين ايه بياسم طالب التسجيل :  

 ليزا فوروالنداسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : ظلة واقية من الشمس لسرير طفل 

 أألثاث  –(    00-06رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 رسم أو النموذجملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل لل
 

 .تصميم زخرفي لظلة واقية من الشمس لسرير طفل كما هو مبين في الصور والوصف :وصف التصميم 
 ( مبين فيها شكل بديل؛1صورة منظورية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المصورة في الشكل )(: 33شكل )
 لمذكورة؛واجهة امامية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل ا(: 34شكل )
 واجهة خلفية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛(: 35شكل )

 واجهة جانبية من اليسار للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة اما الجهة اليمنى فهي مرآة(: 36ل )شك
 واجهة مصورة من االعلى للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛(: 37شكل )
 واجهة مصورة من األسفل للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛(: 38شكل )
كما يتم رؤيتها عند مشاهدتها من اتجاه األسهم  36واجهة جزئية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المصورة في الشكل (: 39شكل )

 ؛39على طول الخط 
مبين فيها وهي مركبة على كرسي  38لسرير طفل كما هي في الشكل صورة منظورية اخرى للظلة الواقية من الشمس (: 40شكل )

 مخصص لألطفال/الرضع ألغراض بيئية؛

 .اما الخطوط المتقطعة الواردة في االشكال فغرضها توضيحي وال تشكل جزء من التصميم المطلوب حمايته

 

 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2425 رقم النموذج : 2019/0027/6 رقم ايداع الطلب :  

 06/05/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 انفانت تيربل ديزاين ايه بياسم طالب التسجيل :  

 ليزا فوروالنداسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : ظلة واقية من الشمس لسرير طفل 

 أألثاث  –(    00-06لصناعي :)   رقم صنف الرسم / النموذج ا

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

 .تصميم زخرفي لظلة واقية من الشمس لسرير طفل كما هو مبين في الصور والوصف :وصف التصميم
 ( مبين فيها شكل بديل؛1هي في الشكل )صورة منظورية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المصورة كما (: 41شكل )
 واجهة امامية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛(: 42شكل )
 واجهة خلفية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛(: 43شكل )
 نى فهي مرآةواجهة جانبية من اليسار للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة اما الجهة اليم(: 44شكل )
 واجهة مصورة من االعلى للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛(: 45شكل )
 واجهة مصورة من األسفل للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛(: 46شكل )
تجاه األسهم على طول الخط كما يتم رؤيتها من ا 44واجهة جزئية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المصورة في الشكل (: 47شكل )

 ؛47
مبين فيها وهي مركبة على كرسي  43صورة منظورية اخرى للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل كما هي في الشكل (: 48شكل )

 مخصص لألطفال/الرضع ألغراض بيئية
    مايته.اما الخطوط المتقطعة الواردة في االشكال فغرضها توضيحي وال تشكل جزء من التصميم المطلوب ح

 

 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2426 رقم النموذج : 2019/0027/7 رقم ايداع الطلب :  

 06/05/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 انفانت تيربل ديزاين ايه بياسم طالب التسجيل :  

 ليزا فوروالنداسم المبتكر :  

 الرسم / النموذج الصناعي : ظلة واقية من الشمس لسرير طفل عنوان 

 أألثاث  –(    00-06رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج الصناعي /ملخص بجدة الرسم 
 

 .تصميم زخرفي لظلة واقية من الشمس لسرير طفل كما هو مبين في الصور والوصف :وصف التصميم

 ( مبين فيها شكل بديل؛1صورة منظورية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المصورة كما هي في الشكل ) (:49شكل )
 (: واجهة امامية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛50شكل )
 خلفية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛ (: واجهة51شكل )
 (: واجهة جانبية من اليسار للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة اما الجهة اليمنى فهي مرآة52شكل )
 (: واجهة مصورة من االعلى للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛53شكل )
 ل للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المذكورة؛(: واجهة مصورة من األسف54شكل )
كما يتم رؤيتها من اتجاه األسهم على طول الخط  52واجهة جزئية للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل المصورة في الشكل (: 55شكل )

 ؛55
ا وهي مركبة على كرسي مبين فيه 53صورة منظورية اخرى للظلة الواقية من الشمس لسرير طفل كما هي في الشكل (: 56شكل )

 مخصص لألطفال/الرضع ألغراض بيئية؛

   .اما الخطوط المتقطعة الواردة في االشكال فغرضها توضيحي وال تشكل جزء من التصميم المطلوب حمايته

 

 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2427 رقم النموذج : 2019/0059 رقم ايداع الطلب :  

 11/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة مرطبات ومثلجات زيداناسم طالب التسجيل :  

 ادمون جورج جبرا زيداناسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : مغلفات أغذية

 دة لنقل او مناولة البضائعالعبوات والحاويات المع  –(    00-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
الرسم الصناعي عبارة عن رسم مطبق على عبوة ويمتاز الرسم بوجود اشكال زخرفية وحروف يميزها المظهر الخارجي، مع العلم بان 

 المطالبة بحماية األلوان.الحروف التشكل جزَء من الحماية المطلوبة، مع 

 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي

  

 
  

MIT 9/P 5 /F8/17/2 

    17 



 

 

 

 

The Hashemite Kingdom of Jordan 
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ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2428 رقم النموذج : 2019/0060 رقم ايداع الطلب :  

 11/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة مرطبات ومثلجات زيداناسم طالب التسجيل :  

 جبرا زيدان ادمون جورجاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : مغلفات أغذية

 العبوات والحاويات المعدة لنقل او مناولة البضائع  –(    00-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
مطبق على عبوة ويمتاز الرسم بوجود اشكال زخرفية وحروف يميزها المظهر الخارجي، مع العلم بان الرسم الصناعي عبارة عن رسم 

 الحروف التشكل جزَء من الحماية المطلوبة، مع المطالبة بحماية األلوان.

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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Ministry of Industry, Trade and Supply  
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ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2429 رقم النموذج : 2019/0061 رقم ايداع الطلب :  

 11/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة مرطبات ومثلجات زيداناسم طالب التسجيل :  

 ادمون جورج جبرا زيداناسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : مغلفات أغذية

 ات المعدة لنقل او مناولة البضائعالعبوات والحاوي  –(    00-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

الرسم الصناعي عبارة عن رسم مطبق على عبوة ويمتاز الرسم بوجود اشكال زخرفية وحروف يميزها المظهر الخارجي، مع العلم بان  
 وبة، مع المطالبة بحماية األلوان.الحروف التشكل جزَء من الحماية المطل

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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Ministry of Industry, Trade and Supply  
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ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2430 رقم النموذج : 2019/0102 رقم ايداع الطلب :  

 09/12/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة مرطبات ومثلجات زيداناسم طالب التسجيل :  

 ادمون جورج جبرا زيدان اسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : مغلفات أغذية

 العبوات والحاويات المعدة لنقل او مناولة البضائع –(    00-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

عن رسم مطبق على عبوة و يمتازالرسم بوجود اشكال زخرفية وحروف يميزها المظهرالخارجي, مع العلم بان  رةالرسم الصناعي عبا 
 الحروف التشكل جزء من الحماية المطلوبة, مع المطالبة بحماية األلوان

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2431 رقم النموذج : 2019/0108 :  رقم ايداع الطلب 

 19/12/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 مؤسسة زهرة االرجوان لصناعة المنضفاتاسم طالب التسجيل :  

 خالد عيسى احمد عطايااسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة بالستيكية

 العبوات والحاويات المعدة لنقل او مناولة البضائع –(    00-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج الصناعي /ملخص بجدة الرسم 
 

ما يميز هذا النموذج لهذه العبوة هو مظهرها والذي يميزها هالل متوسط العبوة من الجهتين وفرزة اعلى العبوة وفرزة اسفل العبوة 
وكما هو مبين    على الزوايا األربعة للعبوة وتفريزات طولية من جهتين متقابلتين من قاعدة العبوة، وبخاخ العبوة وتفريزات جانبية

 -:وموصوف في الرسوم التوضيحية ادناه

 يمثل المظهر ثالثي االبعاد 1الشكل 

 .يمثل المظهر العلوي 2الشكل 

 يمثل المظهر االمامي 3الشكل 
  نبي األيمنيمثل المظهر الجا 4الشكل 
  يمثل المظهر الخلفي 5الشكل 
  يمثل المظهر الجانبي االيسر 6الشكل 

 

 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 2432 رقم النموذج : 2018/0047 رقم ايداع الطلب :  

 25/11/2018تاريخ ايداع الطلب :  

 لويس فايتون ماليتير  اسم طالب التسجيل :  

 مارك نيوسناسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : شمعة بدون غطاء

 معدات اإلضاءة  –(    00-26رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

في حاوية بدون غطاء. عنصر الجدة في التصميم  يتمثل في ميزات الشكل و / أو  التصميم عبارة عن شمعة 
 التكوين االتصميم  كما هو موضح في مظاهر التصميم.

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 

 2433 رقم النموذج : 2018/0048 رقم ايداع الطلب :  

 25/11/2018اع الطلب :  تاريخ ايد

 لويس فايتون ماليتير  اسم طالب التسجيل :  

  مارك نيوسناسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : شمعة مع غطاء 

 معدات اإلضاءة  –(    00-26رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ل للرسم أو النموذجملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشك
 

التصميم عبارة عن شمعة في حاوية مع غطاء. عنصر الجدة في التصميم  يتمثل في ميزات الشكل و / أو التكوين 
 االتصميم  كما هو موضح في مظاهر التصميم.

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـية الملكـة حمايـمديري  

 

 

 

 

 
 

 2434 رقم النموذج : 2019/0037 رقم ايداع الطلب :  

 06/08/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 ديريك كوربوراشناسم طالب التسجيل :  

 جايمس آر. كولجروف ; مايكل   إل. بيريساناسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : الة فرز اهتزازية

 اآلالت مما لم يرد ذكره في أي صنف آخر  –(    00-15رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

 ما يميز هذه االلة للفرز هو المظهر العام كما هو مبين وموصوف في الرسوم التوضيجية ادناه . 
 : رسم منظوري علوي آللة فرز اهتزازية1الشكل 
 نظوري سفلي منها: رسم م 2الشكل 
 : المظهر الجانبي األيمن3الشكل 
 : المظهر الجانبي األيسر4الشكل 
 : المظهر األمامي5الشكل 
 : المظهر الخلفي6الشكل 
 : المظهر العلوي7الشكل 
 : المظهر السفلي8الشكل 

 

 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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 المملكة األردنية الهاشمية
 والتموين وزارة الصناعة والتجارة

  مديرية حماية الملكية الصناعية
 
 

 
 
 
 
 

Hashemite Kingdom of Jordan 
Ministry of Industry ,Trade  and 
Supply 
Industrial Property Protection 
Directorate  
 

Industrial design &models 
Assignments 
 

 مالكي رسم صناعي / نموذج عنوانتغيير 
 صناعي

By virtue of section (14) of Industrial 
Designs Models Law and its amendments 
on the year (2000), I hereby declare that 
the registered owners of the Industrial 
Design or Model No.: 2112 

( من نظام الرسوم و النمــاذج 38استنادا لنص المادة )
 (2002(لسنـة)52الصنــاعيـة رقم )

 أعلن بان أصحــاب الرســم/النموذج الصناعــي  
 (2112رقم: ) 

Have changed their Address: 
FROM:  

28/32 
75116  Avenue Victor Hugo  

Paris France 
 
TO: AATC Trading AG 
Hinterbergstrasse 22, 6312 
Steinhausen, Switzerland, CH 

  قد تم تغيير عنوانهم
  من :

 28/32 
   75116فيكتور هوغو, افنيو 

 باريس فرنسا   
 

 : إلى
ستاينهاوسن،  6312، 22هينتربيرغشتراسه   

 سويسرا,

 
REGISTER OF INDUSTRIAL DESIGNS 
&INDUSTRIAL MODELS 

 
جل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعيةمس  
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 المملكة األردنية الهاشمية
 والتموين وزارة الصناعة والتجارة

  مديرية حماية الملكية الصناعية
 
 

 
 
 
 
 

Hashemite Kingdom of Jordan 
Ministry of Industry ,Trade  and 
Supply 
Industrial Property Protection 
Directorate  
 

Industrial design &models 
Assignments 
 

 نقل ملكية رسم صناعي /نموذج صناعي

By virtue of section (14) of Industrial 
Designs Models Law and its amendments 
on the year (2000), I hereby declare that 
the registered owners of the Industrial 
Design or Model No.: 2112 

( من قانون الرسوم و النمــاذج 14استنادا لنص المادة )
 (2000(لسنـة)14الصنــاعيـة رقم )

 أعلن بان أصحــاب الرســم/النموذج الصناعــي  
 (2112رقم: ) 

Have been assigned from the original 
registered owners: 
FROM:  

BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL 
56 A rue du Fauborg Saint Honore 
75008 Paris France 
 
TO: AATC Trading AG 
Hinterbergstrasse 22, 6312 
Steinhausen, Switzerland 

 
 قد انتقلت ملكيته من :

 
 بيوتي بريستيج انترناشونال 

 75008ايه رو دو فاوبورج سانت أنوريه,  56
 باريس فرنسا 

 
 ايه ايه تي سي تريدنغ ايه جي  : إلى

ستاينهاوسن، سويسرا 6312، 22غشتراسه هينتربير  

As from the date of the deed of 
assignment of:- 03/06/2019 

 
The name & address of the assignee as 
shown above have been duly recorded 
in the Register of Industrial Designs 
&Models.’ 

في : اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل  
3/6/2019  

 
ال إليها الرسم/النموذج المح وعنوان الشركةوان اسم 
 ي سجل الرسوم و النماذج الصناعية حسبفقد أدرج 
 األصول

REGISTER OF INDUSTRIAL DESIGNS 
&INDUSTRIAL MODELS 

 مسجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية
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