
Power of Attorney 
 
I the undersigned …………………………………… 
in my capacity as Director of 
…………………………………………………………. 
Address:……………………………………………………
……………………………………………………………….. 
have appointed Mohammed Abdulaziz Al 
asaker (6922613001), Sulieman Ibrahim Al-
Ammar (6996661639), Rayan Abdul Aziz Al 
Majed (1071589855), and Khaled Abdullah 

Al- shamrani (6960939139)  of Saudi 

Nationalities separately to be my/our 
attorneys in-fact and to severally take on its 
behalf all legal procedures required under 
the Saudi Laws and regulations in order to 
defend our rights and interests in the 
Kingdom of Saudi Arabia.  
The said Attorneys shall have the right to 
take legal action(s) to protect my/our 
trademarks, Industrial Design(s), patents (at 
the Saudi Arabian Patent Office or GCC 
Patent Office) designs, copyrights or 
recording license agreements and in general 
all Intellectual Property rights, franchise, 
licenses, technology transfer licenses and 
commercial and distribution agencies in the 
Kingdom of Saudi Arabia with the right for 
objection, complaint and appeal before the 
concerned authorities, the Minister of 
Commerce, the ministry of commerce in all 
its departments, the chamber of commerce, 
the Customs Department, General 
Department for Quality Assurance and 
Control at the Ministry of Commerce, the 
Board of Grievances and any other court of 
law or department. They also have the right 
for pleading, defending, receiving, delivery, 
denial, objection for forgery, accepting 
conciliation, withdraw the cases and sending 
Cease and Desist Letters, cancellation, 
invalidate and other actions of precautionary 
measures in addition to any procedures that 
they may find appropriate to protect my 
rights. Any of the said attorneys shall have 
the right to delegate all or some of their 
powers to any other person.  
Signed in …………………………… 
 
This Day      of …………….. 20… 
For  
 

 وكالة شرعية
 

 ............................انا الموقع : 
 بصفتي..........................................

 لشركة....................................
 الكائنة في:  ..............................................

 
 :قد عينت  المحامين 

 ددددنيما   -(1033762996)محمددددد ععدددددللسايا للس دددداكر 

ريدددددا  ععددددددللسايا  , )6996661639( للسمدددددارإعدددددرل ي  

خالدددددد ععدللنددددد  للشدددددمرل   و  (6966910199للماجدددددد )

(6960939139) 

وجميييي من مييين الجنسيييية السييي ودية منفيييردين لينوبيييوا عنيييي 
باتخيييياي جميييييع ااجييييراةات اللانونييييية فييييي  يييي  ا ن ميييية 
والليييييوائع السييييي ودية فيييييي سيييييبي  اليييييدفا  عييييين حلوقنيييييا و 

 .ة الس ودية مصالحنا في المملكة ال ربي
 

يحيييييح للمحيييييامين المييييييكورين اتخييييياي جمييييييع ااجيييييراةات 
اللانونيييييية فبميييييا فيميييييا رفيييييع الل يييييايا  لحمايييييية ع مييييياتي 
التجارييييييية و التصييييييمين الصييييييناعي وا ختراعييييييات ففييييييي 
مكتييييب البييييراةات السيييي ودب او مكتييييب البييييراةات ليييييدو  
مجلييييييا الت يييييياون الخليجييييييي  او النميييييياي  الصييييييناعية او 

أليف او عليييود التيييرخيك و بشيييك  الرسيييون او حليييو  التييي
عيييان جمييييع حليييو  الملكيييية الفكريييية وتيييراخيك ا متييييا  
ونلييي  التلنيييية والوكيييا ت التجاريييية والتو ييييع ال ائيييد  ليييي 
فيييي المملكييية ال ربيييية السييي ودية ولمييين الحيييح بيييا عترا  
والييييت لن وا سييييتئناف امييييان الجمييييات المختصيييية وو يييييير 

ا, و الغرفيييييية التجييييييار  و و ار  التجييييييار  بكافيييييية دوائر يييييي
التجارييييية, والجمييييار  وردار  الرقابيييية والجييييود  النوعيييييية 
بيييو ار  التجيييار  و دييييوان الم يييالن واب محكمييية اخييير  او 
دائيييير  يات اختصيييياك . ولميييين الحييييح كيييييل  بالمراف يييية 
والمداف ييييييية وا سيييييييت ن والتسيييييييلين و اانكيييييييار وردعييييييياة 
الت وييييير وقبييييو  الصييييلع والتنييييا   وررسييييا  اانيييييارات 

تحييييييييير وطليييييييب الشيييييييطب و ير يييييييا مييييييين ورسيييييييائ  ال
ااجييييييراةات الوقائييييييية والتحف ييييييية وجميييييييع ااجييييييراةات 
بشيييييك  عيييييان التيييييي ت يييييمن حليييييوقي . و ب مييييينمن حيييييح 
توكييي  الغييير فييي كيي  او ب يي  مييا وكلييوا بيي  بموجييب  ييي  

 الوكالة . 
 

 تحريرا في : 
......................................................... 

.................. ميييين شييييمر  ..............  فييييي اليييييون .....
 02سنة .......... 

 التوقيع : ....................................
 

 


