تــوكــيــــل

POWER OF ATTORNEY
I/We

انا  /نحن

Of (Address):

وعنواننا:
قد عينت  /عينا مــــارك ميــــرور لخـدمــــــات المـلـكـيــــــة
الـفـكـريــــــة و/أو عبد اللطيف مصطفى محمد شلعب مجتمعين
أو منفردين ليكونوا وكيال/وكالء عني  /عنا في اإلمارات العربية
المتحدة لتسجيل أو تجديد أو إلغاء تسجيل العالمات التجارية
وبراءات االختراع والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف وأسماء
النطاق وإجازات االستثمار والتراخيص واألسماء التجارية
وتمثيلي/تمثيلنا في حاالت التعدي على العالمات التجارية/االسماء
التجارية التي تخصني  /تخصنا ،وأرجو  /نرجو أن ترسل جميع
اإلعالنات والطلبات والمكاتبات والشهادات التي تتعلق بهذه
الموضوعات للوكيل المذكور/للوكالء المذكورين على العنوان
التالي الذي اتخذته  /اتخذناه أيضا عنوانا لي  /لنا للتبليغ :

do hereby appoint and nominate MarkMirror
Intellectual Property Services and/or Abdullatif
Mostafa Mohammad Shalaab to act jointly and/or
separately as my/our agent(s) for the registration or
renewal or cancellation of my/our trademarks, patents,
designs, drawings, copyrights, domain names,
franchises and licenses and represent me/us in cases of
trademark/tradename infringement in United Arab
Emirates. Notices, requisitions, communications and
certificates relating to these matters may be sent to the
said agent(s) at the following address, which is also
my/our address for service:

مارك ميرور لخدمات الملكية الفكرية
ص.ب  91450ديرة ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف +971 4 272 99 00 :فاكس+971 272 99 50 :
البريد االلكترونيip@markmirror.com :

MarkMirror Intellectual Property Services
P.O. Box 91450, Deira, Dubai, U.A.E.
Tel: +971 4 272 99 00 Fax: -971 4 272 99 50
E-mail: ip@markmirror.com

وأتعهد  /نتعهد بأن اخطر  /نخطر المصلحة أو المصالح المختصة
عن كل تغييرر فري عنروان التبليرغ المبرين أعراله أثنراء مردة الحمايرة
القانونية.
ولهررررذا الغرررررر أصرررررر  /نصررررر للوكيرررررل المرررررذكور/للوكالء
المررذكورين بدعررداد وتوقيررع وإيررداع كافررة المسررتندات الترري يرونهررا
ضرررورية أو مناسرربة واسررترجاع أي منهررا وتصررحيحها وتعررديلها
وإبقررراء تسرررجيلي  /تسرررجيلنا نافرررذا كمرررا أفرررو  /نفرررو الوكيرررل
المذكور/الوكالء المذكورين برالمثول أمرا كافرة الردواار الحكوميرة
أو غيرها في اإلمارات العربية المتحدة وتقدي كافرة االعتراضرات
والردود واألدلة والبينات إلى مسجل العالمات التجارية وتمثيلري /
تمثيلنررا أمررا كافررة الرردواار الحكوميررة وداارررة التنميررة االقتصررادية
والنيابررررة العامررررة ومراكررررز األمررررن ومخررررافر الشرررررطة والبلررررديات
والجمرررارإ وإدارة مكافحرررة الجرررراا االقتصرررادية والمحررراك فررري
اإلمررارات العربيررة المتحرردة علررى اخررتالف أنواعهررا واختصاصرراتها
ودرجاتها وله حرق الطعرن فري األحكرا بكافرة طررق الطعرن بمرا
فيهرررا التمييرررز أو الرررنق فيمرررا يتعلرررق بحمايرررة حقررروقي  /حقوقنرررا
المذكورة أعاله وان يعين/يعينوا وكيال أو وكالء عنه/عنه لعمرو
ما سبق ذكره أو جزء منه وعزلره  /عرزله  .وأقرر  /نقرر بمقتضرى
هذا التوكيل كل ما يقو به الوكيل المذكور/الوكالء المذكورون أو
مررن ينرروه عررنه فرري حرردود القررانون والغرري  /نلغرري بمقتض رى هررذا
التوكيل كل التوكيالت السابقة الصادرة من قبلري  /قبلنرا عرن نفر
الموضوع.

I / We hereby undertake to notify the concerned
Department(s) of any change in my/our address for
service mentioned above during the period of legal
protection. For the aforesaid purpose, I / We authorize
the said agent(s) to complete, sign and lodge all
documents he / they may deem necessary or
appropriate; to alter and amend such documents, to
keep my/our registrations in force, withdraw, or renew
the same; to appear at the government and other
offices in United Arab Emirates to file and respond to
oppositions and submit necessary evidence to the
Registrar; to represent me / us before the Department
of Economic Development, Public Prosecutor, Police
Stations, Municipalities, Customs, Economical Crime
Department,and United Arab Emirates courts of
whatsoever type, competence or grade in connection
with the said rights and to appoint substitute(s) for the
performance of all or part of any of the aforesaid acts
and terminate him / them. I / We hereby confirm and
ratify whatsoever the said agent(s), his / their
substitute(s) may lawfully do in accordance with these
presents. I / We hereby revoke all previous
authorizations (if any) issued in respect of the above
matter.

تحريرا في:
في هذا اليوم

من شهر

سنة

year

التوقيع:

Signature:

day of

Signed in:
This

