
 
- تعميم  -

اخيال صرح وكيل الوزارة المساعد  لئانوا الواروة الايوا يام المواام والمئارم العاعر داال لركاب المااي دلا  العب اب ل

لئارو  الحاساين ) لعص ر لن تا    رسور لن قلال لظممام األية ام والبرادام ال وليام بئأاالعربيم األصيام ب  راب 

الوثعئق الخعصم بعلخيل العربيم كمع جوازات السفر و دال إص ار  (  في لوطظه األصاي والماعفمم دال الجواد العربي

دامعً باأا هاةا الملاعلق  قال بوويار لان ( الواهو ) علمظممم الععلميم لاجواد العربي ال ول األدضعء بهو لعمول به بجميع 

و مار  ألا  ماعر  عربيامالخعصام بعلخيال ال الوثاعئقلوال هاةا الملعلق الحي تحقعضعهع جمياع الا ول األدضاعء داال إصا ار 

لعليم سعبقم وحيث   ه قا  تواصال لعظاع دا د الحسجيل واأللور األلوحرو يم تخضع لظمعر المظممم ولمع ح دته لن للعلق 

ولراداعة لن صغعر لالك الخيل العربيم وإب اء ريلحهم بإدعدة الظمر فاي هاةا الرساور ولارصاظع داال تاقياق ريلاحهم 

وإلغعء بعضهع حرصاعً لظاع داال تاليام الحوعليم العمل فق  تم الحواصل لعهم لحخفيض  إجراءاتدور المظممم في تاسين 

 ـ : وتم الحوصل لحووا دال الظاو الحعلي  لطعلب صغعر المالك

 الج   ة الحوعليم المععلام ر

 لاير 200 األصيام لاخيل العربيم جواز سفرإص ار  1

 لاير 000 ق  ب ل فعاألصيام إص ار جواز سفر لاخيل العربيم  2

 لاير 100 دال الئهعدة  و الجواز لاخيل العربيم  قل لاويم  0

ب ل  لامرة الوع يم ولعبع   و لاخيل العربيمتسجيل اص ار شهعدة  4

 فعق   و تعلم

 لاير 100

ً   ول لرة لامعلياص ار شهعدة تسجيل لاخيل العربيم األصيام  5  لجع ع

ً  وتص  ر  إص ار إذا إسحيراد  6  لجع ع

 

ً  تق  ر إححيعج لراكب ولالك الخيل لن العمعلم شهعدة 7  لجع ع

ً  فحح لربط لاخيل العربيم 8  لجع ع

ً  لطاب  دالم لن الصوالع والغالل شهعدة تأ ي إص ار  9  لجع ع

ً  إص ار بر ت بعلخيل المسجام   10  لجع ع

ً  تسجيل دعرض في لظممم األ وعهو  11  لجع ع

ً  إلسحخراج سجل الحجعري ي شهعدة تأ إص ار  12  لجع ع

  ولركب األباعث بعلر عض  حسب  سععر لخحلر لسحئفل الماي فيصل الحخصصي رسور تاايل ديظعت إثلعت األبوة

 الج   ة الحوعليم المععلام ر

 

 050 رسور تاايل العيظعت بصفم دعد م 1

 1500 رسور تاايل العيظعت بصفم دعجام 2

دال اإلطالق لقعر م بحوعليم جهعت الحسجيل لاخيل العربيم وييرهع لن السالالت هي األقل م دامعً بأا هةا الحوعلي -

 : حسعب رقم دال س ادهع  سيووا و, في داخل المماوم وخعرجهع 

SA 5340000000000001190415   - بمجمودم سعللع المعليم. 

فمم دال الجواد العربي في لوطظه لئرو  الحاسين والماع – ال وليموهو خعص بمظممم األية م والبرادم 

 ياألصا

 ,,,هةا وهللا الموفق 


