
SUDAN 
 

Authorization of Agent                                                                                                                                                       فويضت        

 
 

 
I/We 
 
Of 
 
have appointed            
Messrs. Hatim Mustafa Mohamedain-Niletechna   
P.O. Box 1292 Khartoum, 11111 Sudan 
 
to act as my/our Agents in Sudan 
for 
 
and I/we request that all notices, requisitions, 
communications and certificates relating thereto may be 
sent to the said Agents at the following address, which is 
also my/our address for services: 
 

c/o P.O. Box 1292 Khartoum. 
 
I/We hereby undertake to give notice to the Department 
any change in my/our address for service mentioned 
above, during the period of protection. 
I/we authorize the said Agents to appoint a substitute, or 
substitutes to alter and amend any document, to 
maintain the matter the subject thereof in force, to 
defend my/our rights from opposition and in legal 
proceedings, to oppose and prosecute infringing marks, 
patents, industrial designs and business name, and I/we 
hereby confirm and ratify whatsoever the said Agents, 
their substitute or substitutes may lawfully do.  
I/we hereby revoke all previous authorizations (if any) in 
respect of the same matter or proceeding. 

 
 

Signed at 
 
 
This                          day of                               20             

 
 

Signature 
  

 
 

 

 انا الموقع 
 

  المقيم في
 
 

            قد عينت

 نـــايــــلـــتــــكـــــنــــــا - حاتم مصطفي محمدين السادة/

 السودان -الخرطوم  1292ص.ب 

 

 السودان : عين يف ليكون مفوضا  

 في مجال 
 

وارجو ان ترسلوا جميع االعالنات والطلبات والمكاتبات والشهادات وغيرها 
المذكور في العنوان التالي الذي  مفوضالتي تتعلق بهذا الموضوع لل
 اتخذته ايضا عنوانا لي للتبليغ:

 الخرطوم 1292ص.ب 
 

عن كل تغيير في عنوان التبليغ المبين اعاله  دار واتعهد بان اخطر اإل
أعاله ان يعين  المذكور مفوضاثناء مد  الحماية القانونية واصرح لل

عنه وان يقوم بتعديل او تصحيح اي مستند وان  مفوضًا او مفوضيين
يعمل على ان يستمر تسجيلي نافذًا وان يدافع عن حقوقي ضد 

ارض ويقيم الدعاوي ضد المعارضات واالجراءات القضائية وان يع
التي  وأسماء األعمال والنماذج الصناعية ، البراءاتاصحاب العالمات

كل ما يقوم  فويضواقر بمقتضى هذا الت ونماذجنا التجارية تشابه عالمتنا
المعين او من ينوب عنه في حدود القانون والغي بمقتضى  مفوضبه ال

د صدرت بشأن ذات السابقة التي تكون ق فويضاتكل الت فويضهذا الت
 الموضوع.

 
 في تحرير

 
 سنة                         شهرمن                        في اليوم 

 
 

 التوقيع
 

 
 


