SYRIA
توكيل

AUTHORIZATION OF AGENT

أنا المو ّقع أدناه

I/We:
located at:

:المقيم في

do hereby appoint Saba & Co. Intellectual Property S.A.L.

قد عينت سابا وشركاهم للملكية الفكرية
ليكون وكيالً عني في سورية

C.R No.760/C
to act as my/our agent in Syria
for the registration, maintenance, renewal, amendment,
assignment or cancellation of my/our trademarks, patents,

ألجل تسجيل أو تجديد أو تعديل أو شطب أو إلغاء أو نقل ملكية العالمات
التجارية أو براءات االختراع أو النماذج والرسوم الصناعية أو أسماء المجال
 واالمتيازات أو،حقوق النشر أو إلجراء تغييرات من تسجيل اسم أو عنوان

designs, domain names and copyrights or for recording
changes of name or address, liens or license agreements.

.عقود التراخيص التابعة لي
وأرجو أن ترسل جميع اإلعالنات والطلبات والمكاتبات والشهادات وغيرها

And I/we request that all notices, requisitions, communications

التي تتعلق بهذا الموضوع للوكيل المذكور في العنوان التالي الذي اتخذته أيضا

and certificates relating thereto may be sent to the said Agents

:عنوانا لي للتبليغ

at the following address, which is also my/our address for
services
Adib Khair Bldg., Fardos Street

، شارع الفردوس،بناية أديب خير

P.O.Box 460, Damascus Syria

 سوريا، دمشق، 460 .ب.ص

I/We hereby undertake to give notice to the Department of any

وأتعهد بأن أخطر المصلحة عن كل تغيير في عنوان التبليغ المبين أعاله أثناء

change in my/our address for service mentioned above, during

.مدة الحماية القانونية

the period of protection.

وأصرح للوكيل المذكور أن يعين وكيال أو وكالء عنه وأن يعمل على أن

I/We authorize the said Agent to appoint a substitute, or

يستمر تسجيلي نافذا وأن يدافع عن حقوقي ضد المعارضات واإلجراءات

substitutes, to modify and amend any documents, to maintain
the matter subject of this Power in force, to defend my/our
rights against oppositions and legal proceedings, to file

القضائية وأن يعارض ويقيم الدعاوى ضد أصحاب العالمات التي تشابه
عالماتي وأقر بمقتضى كل ما يقوم به الوكيل المعين أو من ينوب عنه في
حدود القانون وألغي بمقتضى هذا التوكيل كل التوكيالت السابقة التي تكون قد
.صدرت بشأن ذات الموضوع

oppositions on my/our behalf, to appoint lawyers to represent
me/us and/or defend my/our rights before any local
administrative and/or legal entity, and I\we hereby confirm and
ratify whatsoever the said Agents, their substitute or
substitutes may lawfully do.
I/We hereby revoke all previous authorizations (if any) in
respect of the same matter.

Place...........................................

........................................ تحريرا في

Date.............................................

............................................ تاريخ

Signature........................................

...........................................التوقيع

.

Power of Attorney should be general and duly legalized

