Authorization of Agent
I/ we:

INSERT NAME OF APPLICANT

توكيل
:أنا الموقع
:المقيم في

Of:

INSERT ADDRESS OF
APPLICANT

Have appointed: Alyafi IP Group and Alyafi IP Group
S.A.L. Offshore of
Address: Karakas St. Yakoubian Bldg Bloc B 5th
Floor Beirut- Lebanon
To act as my / our agents in
Lebanon
For all Intellectual property matters of trademarks,
patents, designs, and copyrights.
And I/ we request that all notices requisitions,
communications and certificates relating thereto may
be sent to the said agents at the following address,
which is also my/ our address for services.
I / We hereby undertake to give to the department of
any change in my/ our address for mentioned above
during the period of protection.
I/we authorize the said agents to appoint a substitute,
or substitutes to alter and amend any document, to
maintain the matter the subject hereof in force, to
defend my/ our rights from opposition and in legal
proceedings, to oppose and prosecute infringing marks
and I/we hereby confirm and ratify whatsoever the
said agents, their substitute or substitutes may
lawfully do.
Signed in: City - Country
This day of
Signature:
Name and position:

 غروب.بي.قد عينت شركة اليافي أي بي غروب و شركة اليافي اي
) (أوف شور.ل.م.ش
-  كاركاس سنتر يعقوبيان بلوك "ب" الطابق الخامس:وعنوانه
بيروت – لبنان
 لبنان:ليكون وكيالً عني في

ألجل جميع أمور الملكية الفكرية من عالمات تجارية وبراءات
.إختراع ونماذج صناعية وحقوق الطبع والتأليف
وأرجو أن ترسل جميع اإلعالنات والمكتبات والشهادات وغيرها
التي تتعلق بهذا الموضوع للوكيل المذكور في العنوان التالي الذي
.إتخذته أيضا ً عنوانا ً للتبليغ
وأت عهد بان أخطر القسم عن كل تغيير في عنوان التبليغ المبين أعاله
.أثناء مدة الحماية القانونية

وأصرح للوكيل المذكور أن يعين وكيالَ أو وكالء عنه وأن يقوم
ً بتعديل وتصحيح أي مستند وأن يعمل على أن يستمر تسجيلي نافذا
وأن يدافع عن حقوقي ويقدم المعارضات واإلجراءات القضائية وان
يعارض ويرفع الدعاوي

............................... تحريرا في
20.............من الشهر............. في اليوم
........................................التوقيع
:إسم وصفة الموقع

