Deed Of Assignment

عقد نقــــــل ملكيـــــــة
نظم عقد نقل الملكية هذا في

This Assignment was signed on Date of assignment
Between, the Assignor: Name of Assignor
that resides at:

Address of Assignor

And the Assignee:
that resides at:

Name of Assignee

Address of Assignee

Since the assignor is the owner of the following
trademarks registered in Bahrain under No:
Filing number:
Filing date:
Trademark:
Registration number:
Registration date:

Details of mark to be
assigned

 بين.:المحول

:المقيم في
:والمحول إليه
:المقيم في
حيث أن المحول المالك للعالمات التجارية المسجلة في البحرين تحت
: األرقام
: رقم اإليداع
: تاريخ اإليداع
: عالمة تجارية
: رقم التسجيل
: تاريخ التسجيل

has agreed to transfer, sell, and assign the قد وافق على نقل وبيع وتحويل ملكية العالمات التجارية المذكورة أعاله
ownership of the trademarks mentioned above بدون السمعة التجارية المتعلقة بالبضاعة التي من أجلها سجلت هذه/مع
with/without the commercial reputation of the
] [ العالمات إلى المحول إليه مقابل مبلغ قدره
products that the trademarks were registered for
to the Assignee for an amount of
[

Value of assignment
insert USD1 if not
public or available

]

 يقبل المحول إليه التحويل السابق الذكر وتصبح العالمات المس ّجلة،وعليه
.من تاريخه ملكا ً للمحول إليه بصورة مطلقة

Thus the Assignee accepts the above mentioned
assignment and the said registered trademarks
become as from the date of this Deed the absolute
property of the Assignee.
Therefore, the Assignor and the Assignee appoint
AlYafi IP Group Off shore, its address:
Yakoubian Bldg., Bloc B, 5th Floor, Beirut Lebanon, to take the necessary procedures to

 يوكل المحول والمحول إليه شركة اليافي أي بي غروب أوف،بنا ًء عليه
 التخاذ، بيروت – لبنان،5  ط، بلوك ب، سنتر يعقوبيان:شور وعنوانه
.اإلجراءات الضرورية للقيام بتسجيل هذا العقد لدى دائرة المسجل المختص

register this Deed at the authorized Registrar’s
Office.

 وضعت هذه األختام والتواقيع لألطراف المذكورين في،اشهادا ً على ذلك
In attestation to that, the seals and signatures of
.اليوم والسنة المحررة أعاله
the parties mentioned above were affixed on the
day and year mentioned above.

ASSIGNOR :
Name:
Date:
Signature

ASSIGNEE
Name:
Date:
Signature

Signatory details on
Assignor behalf

: المحول
:اإلسم
:التاريخ
:التوقيع

Signatory details on
Assignee behalf

: المحول إليه
:اإلسم

:التاريخ

:التوقيع

