Power of Attorney for Iraq
I/We ……………………………………………….
………………………………………………………
Of……………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………….
do hereby appoint Lawyer AMMAR HASHIM
MOHAMMED Al-ZUBAIDY/ Baghdad-Iraq , to act as
true and lawful agent to apply for and obtain registration
of Trade and service marks, patents, Industrial Standard
and domain names in Iraq to renew, amend, Transfer of
property, register power of using, cancelling and
removing registered trademarks, patents, industrial
standard and domain names and for the purpose
aforesaid to sign lodge applications, objections and all
other documents which my be considered necessary, to
alter and amend such documents; and then to lodge
complaints with the office, Courts and any other
authorities in any civil and penal proceeding; to institute,
commence, prosecute, abandon, defend, oppose,
counterclaim, settle, adjust, compromise or refer to
arbitration any action, suits, claims, disputes and any
matter which may concern the subject matter of this
instrument to the final end and determination; to attend
to the execution of sentences obtained and receive money
to the last stage; to appoint any substitute or substitutes
and revoke such appointment and to give the substitute
or substitutes so appointed such power as may be
necessary or as the said agent shall consider desirable in
their discretion and the above shall have the right to issue
warning through the notary public and generally to do
any law ful thing which my/or said agents shall consider
necessary or expedient for fully and effectually carrying
out the purpose of this Power of Attorney.
“The Present power is valid until further

notice from the authorizer “
Signed in ……………………………………………….……

توكيل
……..........……………………………………  نحن/ أنا
…………………………………………………………
................………………………………… : المقيمون في
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

قد عينا المحامي عمار هاشم محمد
 جمهورية العراق-الزبيدي – بغداد
ليكون وكيالً حقيقيا وقانونيا ويطلب
التجارية

العالمات

تسجيل

على

ويحصل
وعالمات الخدمة وبراءات االختراع والنماذج الصناعية واسماء

المجال العائدة لنا في العراق وعلى تجديد وتعديل ونقل ملكية
وتسجيل حق استعمال وشطب وإلغاء العالمات التجارية
وبراءات االختراع والنماذج الصناعية واسماء المجال المسجلة
وقد فوضنا كل منهما مجتمعين ومنفردين للغرض المذكور حق
توقيع وتقديم كافة العرائض والوثائق واالعتراضات التي قد
تكون ضرورية لذلك وتغييرها وتعديلها وله أن يرفع الدعوى أو
الدعاوي لدى الدوائر والمحاكم وأية سلطة أخرى سواء مدنية
كانت أم جزائية وتقديمها والدخول فيها وتركها والدفاع عنها
واالعتراض عليها واالدعاء بالتقابل بشأنها والمصالحة عليها
وتعديلها وفصلها وعلى طلب التحكيم في أي إجراء أو دعوى أو
ادعاء أو نزاع آخر يخص موضوع هذه الوكالة إلى آخر درجة
على تنفيذ الحكم أو األحكام المستحصلة وقبض مبالغها وتعقيبها
إلى آخر درجة وله أن يعين أي وكيل أو وكالء وعزلهم
وإعطائهم الحقوق والصالحيات التي يراها ولكل منهما حق
تسيير االنذارات بواسطة كاتب العدل ولكل منهما بصورة عامة
أن يقوم بأي عمل قانوني يراه ضروريا ً أو معجالً في تنفيذ
موضوع هذه الوكالة
"تعتبر هذه الوكالة سارية المفعول لحين استالم تعليمات اخرى
. " من الموكل

This ……………………….. day of ………………………
Signature ……………………………………………………

....................................................................... وقعت في
..............  سنة...................  من شهر................... في اليوم
...........................................................................التوقيع

