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Abstract
The industrial design of the
family of intellectual
property rights, they are an
integral part of the product
has addressed the theme
Jordanian legislature
beginning in the Law on
Patents and Designs No. 22
of 1953, then returned after
that, and annexing it the
Law of Industrial Designs
No. 14 of 2000.
And enables its importance
in that they add an special
character of the commodity
to be promoted as it helps
bring in customers and
preference for goods
similar to each other are
often the preference of
customers goods optimum
quality and with beautiful
shape for it and the
advantage of industrial
design as a form of product
or the product itself, while
the industrial design is just

the arrangement of the
lines To give the goods and
products form a nice
attractive distinguishes it
from similar commodities.
For the industrial designs
of the type of legal
protection may be the
special protection through
a special law, as is the case
in Jordan, or to be through
copyright, as the industrial
property of a vocabulary of
intellectual property. Then
address the international
protection through
international conventions
on the matter related
aspects such as the
Convention and the Hague
Convention.
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