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باعتبارهــا الوكيــل املعتمــد الوحيــد ليمثلنــا يف معــرض الدوحــة الــدويل للكـــتاب 32 املقــرر إقامتــه خــال الفــرة 12 - 21 يونيــو 2023 علـــاً بأنــه مل 
يســـبق لنــا منــح توكيــل لجهــة أخــرى لتمثيلنــا باملعــرض مــع التزامنــا بجميــع الــروط الــواردة يف دليــل االشــراك.

As the sole authorized agent that presents us in the 32nd Doha International Book Fair that will be held on 12-21 June 2023 Taking into 
consideration that we did not authorized any other agents on our behalf to present us in the Book Fair. We hereby confirm our participation 
to Doha International Book Fair and accept the Rules and Regulations for Participation we have been.

Stampاالسم الختم Name

AUTHORIZING PARTYالجــــهـة املــوكــــلة

Signatureالتوقيع

اليوم

نقـر نحـن

وعنوانها

الدولة

فاكس تليفـون     

بأننا وكلنا

وعنوانها

الدولة 

فاكس تليفـون     

Dayالتاريخ

We hereby

Address

Country

Tel.     Fax 

Authorizing

Address

Country

Tel.     Fax 

Date
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  أن يكــون التوكيــل صــادر خــال عــام 2023 وبإســم معــرض الدوحــة الــدويل للكتــاب 

ــك. ــة بذل ــاذج الخاص ــى الن ــوع ع ــون مطب 32 وأن يك

  اليزيــد عــدد التوكيــات للمشــرك مــن داخــل قطــر عــن )6توكيــات( ومــن خــارج قطــر 

ــل( ــن )4توكي ع

ــة  ــق بكاف ــا يتعل ــرض في ــام إدارة املع ــارشة أم ــؤولية مب ــئول مس ــل مس   الوكي

إجــراءات اشــراك املــوكل.

   اليحــق لوكيــل إحالــة توكيلــه إىل جهــة أخــرى بعــد املوافقــة عليــه وإلغــاء 

التوكيــل الصــادر ألكــر مــن جهــة.

ــباب  ــداء األس ــات دون إب ــض التوكي ــتبعاد بع ــض أو اس ــة رف ــة املنظم ــق للجن    يح

ودون أيــة مســؤولية ترتــب عــى ذلــك.

  Power of Attorney Form should be issued in 2023 addressed to the 32nd  Doha 

International Book Fair.

  Power of Attorney Forms should not exceed 6 for each participant from Qatar 

and 4 forms from outside Qatar.

  Authorized party is fully responsible for the client’s participation procedures.

  Authorized party has no right to transfer the power of attorney to another 

organization.

  The Organizing Committee of the Book Fair will have the right to reject any 

of the submitted authorizations, without providing any justification for 

the rejection.

:Important Notesماحظات هامة:

info@dohabookfair.qaالربيد اإللكروين: الساخن: 8817 5005 974+الخط 

www.dohabookfair.qaDIBookFair


