طلب تسجيل مربط خيل عربية

REQUEST FOR REGISTRATION OF AN ARABIAN HORSE STUD
تحديث بيانات

Update Data

مالك جديد

New Owner

اسم المربط
Stud Name
Owner Name

اسم المالك
المنطقة

Region / Area

City

المدينة

Emirate

ا إلماراة

Stud Address

عنوان المربط

Stud Phone

رقم هاتف المربط

Owner Phone

رقم هاتف المالك

Email

البريد ا إل لكـتروني
جمال
سباقات ميدانية
تصنيف خيل المربط
سباقات قدرة
أ
�خرى
أ
ً
 وفقا للبيانات المذكورة �عاله،يرجى التكرم بقبول طلبي بتخصيص مسمى مربط خيل عربي
أ
كما �تعهد باستيفاء وااللتزام بالشروط المنظمة للمرابط وقوانين ولوائح الجمعية

Show
Horse Category

Race
Endurance
Other

Please accept my request for registration, according to the above-mentioned
data. I also pledge to abide the EAHS stud`s rules and regulations
The conditions governing the Arabian Horse Studs
1. It shall be constructed on land owned and licensed by the owner of the stud
for animal breeding from the local authorities
2. Allowing the EAHS to inspect the presence of shelter services for Arab horses
3. Availability of healthy drinking water for horses
4. The presence of housing for horse grooms throughout the day
5. Adherence to health and veterinary rules and periodic vaccinations
according to the EAHS laws, the regulations of the Ministry of climate change
and environment, and the regulations of local authorities
6. To ownership of Arabian broode mares
7. That the name of the stud does not conflict with the names of the worldfamous studs
8. That the name include «Arabian horse» and be part of the name
9. Not to choose a name that offends any person or entity
10. The name must be listed in Arabic and English
11. Obtaining the approval of the EAHS for the name

أالشروط المنظمة لم أرابط الخيول العربية
�ن تكون مشيدة على �رض مملوكة ومرخصة لصاحب المربط للتربية الحيوانية
من الجهات المحلية
السماح بمعاينة الجمعية لوجود خدمات إيواء للخيول العربية
توافر مياه شرب صحية للخيول
وجود سكن لسياس الخيول على مدار اليوم
والتحصينات الدورية حسب قوانين الجمعية
أاإللتزام
بالقواعد الصحية والبيطرية أ
ز
التغير المناخي والبيئة و�نظمة الجهات المحلية
ارة
و
نظمة
�أو
أ
أ�ن يكون متملك لفراس عربية للتوليد
أ�ن ال يتعارض اسم المربط مع مسميات المرابط ذات الشهرة العالمية
وتكون جزء من االسم
أ�ن يشمل المسمى “الخيول أ
العربية” أ
�ن ال يتم اختيار مسمى يسيء لي شخص �و جهة
يجب إدراج المسمى باللغة العربية واإلنجليزية
الحصول على موافقة الجمعية للمسمى

توقيع
مالك المربط

Signature of the
Stud Owner

The application will be invalid if there is any deletion, scraping or data change

يوم

Date

شهر

Day

سنة

Month

Year

EAHS - 07

.6
.7
.8
.9
.10
.11

التاريخ

أ
أ
ً يعتبر هذا الطلب
ملغيا في حالة وجود كشط �و شطب �و تغيير في البيانات
لالستخدام الرسمي

For Official Use

Approve

.2
.3
.4
.5

/المالك المسجل
الوكيل المعتمد

Registered owner /
Authorised agent

Owner file No.

.1

رقم ملف المالك
اعتماد

Registered Date
Signature

يوم

Day

شهر

Month

سنة

Year

تاريخ التسجيل
التوقيع

