أ
 بويضات لخيل عربية/طلب تصريح نقل �جنة

REQUEST TO EMBRYO/OOCYTE TRANSFER PERMIT
FOR AN ARABIAN HORSE
1.
2.
3.
4.

أ
شروط تقنية نقل ال جنة
أ
يجب �ن تتم عملية نقل الجنين من الفرس المانحة إلى الفرس
 ساعة من جمعه72 الحاضنة خالل
ال تشترط الجمعية تسجيل عدد محدد من المواليد الناتجة عن نقل
أ
الجنة من فرس مانحة واحدة وفي السنة الواحدة
ً منعا
ً يمنع
باتا تسجيل المواليد الناتجة عن تلقيح البويضات في
(in VITRO FERTILIZATION) المختبر
 سوف تصدر شهادة،إذا بيعت الفرس المانحة للجنين قبل والدته
أ
ً التسجيل للمولود
وفقا لبنود عقد نقل الجنة

Conditions of Embryo Transfer Technique
The process of embryo transfer from the donor mare to
the recipient mare must be completed within 72 hours
of its collection
The EAHS does not limit the registration of any number
of births resulting from the transfer of embryos from one
donor mare in one year
It is strictly forbidden to register births resulting from
fertilization in the laboratory (in VITRO FERTILIZATION)
If the donor mare is sold before the birth of the foal, the
registration certificate will be issued to the newborn
according to the terms of the embryo transfer contract

I request an Embryo/Oocyte Transfer permit for the
mare listed below:

الفرس المانحة

Donor Mare

.3
.4

رقم التسجيل

Reg. No.

Location

الموقع
اسم المالك

Owner Name

البريد اإللكـتروني

Email

توقيع المالك المسجل
أ
�و الوكيل المعتمد

The application will be invalid if there is any deletion, scraping or data change
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.2

أ أ
أ
أ
�قر بموجب هذا �نني قر�ت و�وافق على االلتزام واتباع
أ
قوانين و�نظمة جمعية اإلمارات للخيول العربية المتعلقة
أ
أ أ ً أ
يضا �ن جمعية اإلمارات
�  �فهم. البويضات/ بنقل الجنة
للخيول العربية ستحقق في عدم االمتثال لهذه القواعد
 وفي حالة وجود مخالفة قد تصبح المواليد،واللوائح
.الناتجة غير مؤهلة للتسجيل وقد يتم فرض عقوبات
أ أ
البويضة وزرعها قبل إصدار تصريح/إنني �درك �ن تجميع الجنين
أ
 كما قد تتم.بذلك سيؤدي إلى فرض رسوم إصدار تصريح مت�خر
أ ً أ
يضا على �ي تكاليف إضافية تتكبدها جمعية اإلمارات
� محاسبتي
أ
.البويضات/للخيول العربية للتحقيق في دقة نقل الجنة
أ
أ
أ
:البويضات للفرس المدرجة �دناه/�طلب تصريح نقل الجنة

I hereby acknowledge that I have read and agree
to be bound by and follow EAHS’s rules and
regulations pertaining to embryo/oocyte transfer.
I also understand that EAHS will investigate noncompliance with these rules and regulations and,
in the event of such noncompliance, any resultant
foals may be ineligible for registration and penalties
may be imposed.
I am aware that collection and implantation of an
embryo/oocyte prior to the issuance of a permit
will result in an assessment of the Late Permit Fee.
I may also be charged for any additional costs that
are incurred by EAHS investigating the accuracy of
the embryo/oocyte transfer.

Signature of
Recorded Owner
(or Authorized Agent)

.1

Phone No.

رقم الهاتف
التاريخ

Date

يوم

Day

شهر

Month

سنة

Year

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

