P. O. Box 7559, Doha, Qatar
Tel: 44811624, Fax: 44802734, Email: qahr@qrec.gov.qa

استمارة تصدير جواد
Horse Export Application Form
نوع الخيل

Horse Breed
Thoroughbred / مهجن أصيل



Non-Thoroughbred /  مهجن غير أصيل

Arabian / عربي أصيل

بيانات الخيل

Horse Details
اسم الجواد

Horse Name

الجنس

Sex

 Male / ذكر
 Female / أنثى



 Gelding / مخصي

Sire

Colour
 Grey / أزرق
 Chestnut / أشقر
اسم األب

تاريخ تصدير الجواد

Horse Export Date

اللون

بلد التصدير

Country of Export

تاريخ الميالد

Date of Birth

 Bay / أحمر
 Black / أسود

/

/
اسم األم

Dam

رقم التسجيل

Registration number

In the case the exported animal is a mare, has it been bred prior to Exportation?
 فهل تم تلقيحها قبل االستيراد؟,ًإذا كان الجواد المستورد فرسا
 Yes /  نعم No / ال
Please, attach a certificate of such / يرجي إرفاق شهادة تفيد بذاك
بيانات المالك

Owner Details
خاص بالمالك المستورد
اسم

For Importing Owner Use
Name

عنوان

Address

البريد األلكتروني

Email:

رقم الهاتف

Phone Number

For Exporting Owner Use
Name

خاص بالمالك المصدر
اسم

ID No.

رقم البطاقة الشخصية
عنوان

Address

البريد األلكتروني

Email:

رقم الهاتف

Phone Number

.توقيع المصدر أو وكيله المخول بالتوقيع
Signature of the exporter, his / her agent or the person authorized to sign
Date

/

______________________________

/
الرسوم

Fees
Sign

التاريخ

التوقيع المحاسب
______________ :) لاير بموجب إيصال رقم

مكتب تسجيل الخيل

Horse Registry
Seal

الختم

التاريخ

Date

/

Kindly see the rules on the back

( تم تحصيل مبلغ

Sign

التوقيع

/

يرجي اإلطالع على الشروط خلف الورقة

:تنبيه
. – إحضار جواز سفر الجواد قبل تسديد الرسوم إلى مكتب تسجيل الخيل1
.) لاير قطري300(  – الرسوم2
. – يجب تسليم النموذج األصلي إلى مكتب تسجيل الخيل بعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط واستكمال البيانات والشروط الموضحة بهذا النموذج3
. – الرسوم التي يتم سدادها ال تسترد4
Notes:
1. The passport of the horse, in question, should be submitted to the Horse Registry, prior to export.
2. Fees are Qr. 300
3. The original form is to be submitted to the Qatar Horse Registry after having paid the fees, met the requirements
and completed information as stated herein.
4. The fee paid is non-refundable.
5. In case the horse is not exported, please advise the Horse registry of such and submit the export cancellation

