
 تــوكــيــــل
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------     ن:نح /انا

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------     : وعنواننا

 

 

مجتمعين  مــــارك ميــــرور لخـدمــــــات المـلـكـيــــــة الـفـكـريــــــة و/أو عبد اللطيف مصطفى محمد شلعبعينا  /نتقد عي

عنا في اإلمارات العربية المتحدة لتسجيل أو تجديد أو إلغاء تسجيل العالمات التجارية  /ليكونوا وكيال/وكالء عني أو منفردين

ذج الصناعية وحقوق المؤلف وأسماء النطاق وإجازات االستثمار والتراخيص واألسماء التجارية وبراءات االختراع والنما

نرجو أن ترسل  /تخصنا، وأرجو /وتمثيلي/تمثيلنا في حاالت التعدي على العالمات التجارية/االسماء التجارية التي تخصني

الموضوعات للوكيل المذكور/للوكالء المذكورين على جميع اإلعالنات والطلبات والمكاتبات والشهادات التي تتعلق بهذه 

 لنا للتبليغ : /اتخذناه أيضا عنوانا لي /العنوان التالي الذي اتخذته

 

 مارك ميرور لخدمات الملكية الفكرية

 ديرة، دبي، اإلمارات العربية المتحدة 91450ص.ب 

 +971 272 99 50+ فاكس: 971 4 272 99 00هاتف: 

 ip@markmirror.com البريد االلكتروني:

 

نخطر المصلحة أو المصالح المختصة عن كل تغيير في عنوان التبليغ المبين أعاله أثناء مدة الحماية  /نتعهد بأن اخطر /وأتعهد

وإيداع كافة المستندات التي يرونها نصرح للوكيل المذكور/للوكالء المذكورين بإعداد وتوقيع  /القانونية. ولهذا الغرض أصرح

نفوض الوكيل  /تسجيلنا نافذا كما أفوض /ضرورية أو مناسبة واسترجاع أي منها وتصحيحها وتعديلها وإبقاء تسجيلي

المذكور/الوكالء المذكورين بالمثول أمام كافة الدوائر الحكومية أو غيرها في اإلمارات العربية المتحدة وتقديم كافة 

تمثيلنا أمام كافة الدوائر الحكومية ودائرة التنمية  /ت والردود واألدلة والبينات إلى مسجل العالمات التجارية وتمثيلياالعتراضا

االقتصادية والنيابة العامة ومراكز األمن ومخافر الشرطة والبلديات والجمارك وإدارة مكافحة الجرائم االقتصادية والمحاكم في 

على اختالف أنواعها واختصاصاتها ودرجاتها  ولهم حق الطعن في األحكام بكافة طرق الطعن بما اإلمارات العربية المتحدة 

حقوقنا المذكورة أعاله وان يعين/يعينوا وكيال أو وكالء عنه/عنهم لعموم ما  /فيها التمييز أو النقض فيما يتعلق بحماية حقوقي

ذا التوكيل كل ما يقوم به الوكيل المذكور/الوكالء المذكورون أو نقر بمقتضى ه /عزلهم. وأقر /سبق ذكره أو جزء منه وعزله

قبلنا عن نفس  /نلغي بمقتضى هذا التوكيل كل التوكيالت السابقة الصادرة من قبلي /من ينوب عنهم في حدود القانون والغي

 الموضوع.

 

 تحريرا في:    

 

 سنة             من شهر          اليوم  هذا  في

 

 التوقيع:

mailto:ip@alsuwaidi.ae

