EGYPT

جمهورية مصر العربية

DEED OF ASSIGNMENT

عقد نقل ملكية
تم عقد نقل الملكية هذا اليوم

THIS ASSIGNMENT MADE ON

of

200

20

سنه

من
بين

BETWEEN

: المقيم في

of

(المسمي فيما يلي بناقل الملكية) من جهة و

(Hereinafter called “The Assignor”) of the one part and

: المقيم في

of
(Hereinafter called “The Assignee”) of the other part
WHEREAS

.(المسمي فيما يلي بالمنقول اليه الملكية) من جهة أخرى

the assignor is the proprietor of the patent in

تحت رقم

Egypt under the No.

AND WHEREAS

the Assignor have agreed with the

Assignee to assign, sell and transfer the said patent

حيث أن ناقل الملكية هو المالك للبراءة في مصر

وحيث أن ناقل الملكية قد اتفق مع المنقوول اليوه الملكيوة لنقول وبيوع وتحويول ملكيوة
البراءة إلي المحول إليه إشهارا بذلك ووفقا لالتفاقية المذكورة وبمقابل
USD 1 مبلغ

to the assignee for the sum of One US Dollar and other
considerations.

The receipt of which is hereby acknowledged the

الذي يعترف المحول باستالمه ينقل المحول ويحول الملكية إلي المحول إليه طلب

Assignor do hereby assign and transfer to the

 وبذلك أصبحت البراءة من تاريخه ملكا للمنقول إليه ومن.البراءة المذكورة أعاله

Assignee the said registered.

يخلفووه بصوووره مطلقووه يقبوول الناقوول و المنقووول اليووه تحويوول الملكيووة اأنفووه الووذكر
ويوكالن بهذا

THUS the said patent application has become as of the

 نـاهد وديـع رزق تـرزي/اأستاذة

date of this Deed the absolute property of the Assignee

 محمد فريد129 .ب.ص

and Assigns. The Assignor and the Assignees accept
the aforesaid assignment and hereby appoint

القـاهرة جمهوريّـة مصـر العربيّـة
التخووواذ اإلجوووراءات الرووورورية للقيوووام بتسوووجيل هوووذا العقووود لووودي دا ووورة المسوووجل

Nahid Wadi Rizk Tarazi

.المختص

P.O. Box 129, Mohammed Farid
Cairo, Arab Republic of Egypt
to take the necessary procedures to effect the
registration of this Deed at the Registrar’s Office

استشهادا على ذلوك فقود وروعت بهوذا اأختوام والتوقيوع لاطوراف الموذكورين فوي

concerned.

اليوم والسنة المحررة أعاله

IN WITNESS WHEREOF the common seals of the parties
hereto were hereunto affixed the day year first above
written.

ASSIGNEE
__________________

ASSIGNOR
__________________

المتنازل

المتنازل له

_________________

_________________

