توكيل
أنا الموقع :

المقيم في :
قد عينت شركة اليافي اي.بي .غروب ش.م.ل( .أوف شور)
وال ُمحامي أحمد بن عثمان الحقيل سعودي الجنسية بموجب سجل
مدني رقم ( )1011576152والمحامي عبداإلله بن عبدهللا بن صالح
الشهيل سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ()1071569147
بكافة موظفينهمُ ،مجتمعين أو منفردين وعنوانهم ص .ب،301717 :
الرياض 11372 :المملكة العربية السعودية ،وكالء ينوبون عنا في
المملكة العربيّة السعوديّة ،ويملكون الصالحيات والحقوق التالية-:
ليكون وكيالً عني في:
المملكة العربية السعودية
أوالً :إيداع وتسجيل وتجديد والتنازل عن براءات االختراع والنماذج
الصناعية والعالمات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تراخيص االمتياز ونقل التقنية وعقود الوكاالت التجارية والتوزيع
وأسماء المواقع على اإلنترنت  ،كما لهم حق تعديل األسماء أو
العناوين وقيد كافة التغييرات والتصرفات التي تطرأ على هذه األمور
وحق االستالم والتسليم والتوقيع .
ثان ّياً :إعداد وتوقيع وإيداع كافة المستندات والبيانات المطلوبة لدى
الجهات المختصة فيما يتعلق بتسجيل وتجديد وحماية الحقوق
والمعامالت المذكورة في البند أوالً أعاله.
ثالثاً :إعداد وإيداع ومتابع ة التظلمات واالعتراضات على القرارات
واألحكام والردود على التظلمات واالعتراضات أمام كافة الجهات
واللجان الحكومية واألهلية والمحاكم واستالم التبليغات ودفع كافة
الرسوم ،ولهم حق المطالبة وإقامة الدعاوى ،والمرافعة و المدافعة
وسماع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل
وطلب اليمين ورده واالمتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن
فيها واإلجابة والجرح والتعديل والطعن بالتزوير وإنكار الخطوط
واألختام والتواقيع وطلب المنع من السفر ورفعه ومراجعة دوائر
الحجز والتنفيذ وطلب الحجز والتنفيذ وطلب التحكيم وتعيين الخبراء
والمحكمين والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم
وطلب تطبيق المادة  230من نظام المرافعات الشرعية والمطالبة
بتنفيذ األحكام وقبول األحكام ونفيها واالعتراض على األحكام وطلب
االستئناف والتماس إعادة النظر والتهميش على صكوك االحكام
وطلب رد االعتبار وطلب الشفعة واستالم صكوك األحكام وطلب
إحالة الدعوى وطلب تنحي القاضي وطلب اإلدخال والتداخل وطلب
نقض الحكم لدى المحكمة العليا ولدى المجلس األعلى للقضاء وكل
ذلك لدى كافة المحاكم واللجان واللجان اإلدارية ذات االختصاص
القضائي على اختالف درجاتها واختصاصاتها بما في ذلك لجان
وزارة التجارة واالستثمار والمحاكم العامة والتجارية واإلدارية
(ديوان المظالم) ولدى النيابة العامة واالدعاء ،ومراجعة جميع
الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما
يتطلب ذلك .

Authorization of Agent
I/ we: INSERT NAME OF APPLICANT

INSERT ADDRESS OF
APPLICANT

Of:

Have appointed: AlYafi IP Group S.A.L. Offshore and
Mr. Ahmad Bin Osman Alhoukail (ID 1011576152),
and Mr. Abdullah Bin Abdullah Bin Saleh AlShouhail (ID 1071569147) and all their employees,
Jointly and individually Address: P.O. Box 301717,
Riyadh 11372 Kingdom of Saudi Arabia as agents
who act on behalf of us in Saudi Arabia and have the
following powers and rights:
To act as my / our agents in
Saudi Arabia
First: Filing, registration, renewal, and cancelation of
: patents, industrial designs, trademarks, copyrights
and related rights, licences, franchise agreements,
technology transfer, commercial and distribution
agency contracts, and domain names, and have the
right to record changes in applicant name and address
and all amendments and actions that affect these
matters, and have the right of receipt, delivery and
signature.
Second: Preparation, signing and filing of all the
documents required by the competent authorities
regarding registration, renewal, and protection of all
the rights and processes mentioned above.
Third: Preparation, filing and follow-ups of
complaints and objections to decisions, provisions,
and replying to refusals and objections in front of all
the authorities, governmental and civil committees and
courts, and have the right to receive notices and
judgements and pay all related fees, and the right to
claim, prosecute, advocate, defend, and hear cases and
respond to them, and the right of acknowledgment,
denial, reconciliation, waiver, demanding oaths and
refraining from it, and the right to bring forth
witnesses and evidence and challenging them, to
answer,
amend,
appeal
against
(forgery,
counterfeiting, signatures and seals), request travel
bans, reviewing the detention and execution
departments, request seizure, detention and execution,
arbitration and appointment of experts and arbitrators,
and have the right to challenge the expert reports,

arbitrators and their responses, and to replace them,
request the application of Article 230 of the Shari'a
Procedure Law, to request the implementation,
acceptance, denial, opposition, and appeal of
judgements, and have the right to seek re-examination
of the criteria of judgements, and requesting the
referral and transfer of the case and the resignation of
the judge and the request for input and interference
and reversal of the ruling in the Supreme Court and
the Supreme Council of the judiciary and all courts
and committees and administrative committees with
jurisdiction of different degrees and specialties,
including the committees of the Ministry of
Commerce and Investment and the Public,
Commercial and administrative (the Board of
Grievances) courts, and the Public Prosecutor's Office,
and to liaise with all relevant parties and process all
necessary procedures and signatures as required.

 للوكالء حق توكيل الغير في كل أو بعض ما وكل فيه وعزله:ًرابعا
. وحق فسخ الوكالة
أقر بأننا قد اتخذت العنوان ال ُمبين أدناه عنوانا ً ُمختاراً لي
ّ :ًخامسا
إلرسال جميع التبليغات والطلبات وال ُمكاتبات والشهادات والتبليغات
.فيما يتعلق بموضوع هذه الوكالة
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Fourth: the agents have the right to appoint a
substitute for all or some of the assigned matters. The
agents also have the right to annul and revoke the
rights of the appointed substitute.
Fifth: I acknowledge that we have taken the address
below to send all notices, requests, correspondence,
certificates and communications concerning the
subject matter of this POA.

Signed in: City - Country
This day of

Signature:

Name and position:

............................... تحريرا في
20.............من الشهر............. في اليوم

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

:إسم وصفة الموقع

