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The application will be invalid if there is any deletion, scraping or data change و تغيير في البيانات
أ
و شطب ا

أ
 في حالة وجود كشط ا

ً
يعتبر هذا الطلب ملغيا

REQUEST FOR REGISTRATION OF AN ARABIAN HORSE STUD
طلب تسجيل مربط خيل عربية

  المالك المسجل/
الوكيل المعتمد

Day Month Year
يوم شهر سنة

Registered owner /
Authorised agent

توقيع
مالك المربط

Signature of theالتاريخ
Stud Owner

Date

Owner file No. Registered Date Day Month Year
يوم شهر سنة

Signature Approve

For Official Use

التوقيع

لالستخدام الرسمي

رقم ملف المالكتاريخ التسجيل

اعتماد

Update Data New Studتحديث بيانات مربط جديد

اسم المالك

Owner Name

Region / Area المدينة

Emirate ماراة الإ

Stud Address عنوان المربط

Stud Phone رقم هاتف المربط

Owner Phone رقم هاتف المالك

Email لكـتروني البريد الإ

Horse Category تصنيف خيل المربط
جمال                               سباقات قدرة

خرى
أ
سباقات ميدانية               ا

Show   Endurance

Race   Other

المنطقة City

اسم المربط

ولى(
أ
السم )رغبة ا

السم )رغبة ثانية(

السم )رغبة ثالثة(

Stud Name

Name (1st Choice)

Name (2nd Choice)

Name (3rd Choice)

دناه، بالسماح لجمعية اإلمارات للخيول العربية باستخدام
أ
نا الموقع ا

أ
قر ا

أ
 ا

و وسائل
أ
 الموقع الجغرافي للمربط المذكور، على الموقع الرسمي للجمعية، ا

.
ً
مر وذلك وفق ما تراه الجمعية مناسبا

أ
و كما يقتضي ال

أ
التواصل الجتماعي، ا

I, the undersigned, hereby declare to allow the Emirates Arabian 
Horse Society to use the geographic location of the mentioned stud, 
on the EAHS official website, social media, or as required, as the EAHS 
deems appropriate.

GPS location
link

رابط
الجغرافي الموقع 
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