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طلب تقدير إحتياج مراآز ومالك الخيل من العمالة 
سعادة مدير عام مرآز الملك عبد العزيز للخيل العربية األصيلة بديراب                                                        سلمه اهللا( ١ )

السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ... ....
أرجو من سعادتكم بإعطائي خطاب إلى مكتب العمل (                )  يفيد بأنني من مالك الخيل العربية األصيلة ، حيث أنني بحاجة إلى

: عمالة متخصصة في شئون الخيل بيانها آالتالي

البيان 
طبيب بيطري

 عام
سائق عموم فني تربية خيلسائس خيلحذاء خيلمدرب خيل

المرآبات
عامل نظافة 
اإلجماليوتغذية

٩١٤١٠١٤ ٣٢٢٣٠٤٢ ٧١٢١٠٨٥ ٧١٢١١٧٥ ٧١٢١٠٧٤ ٢٣١٤٠١١
الموجود على آفالتي حاليًا
العمـالـــة المطلوبـــــة 
رقم ملف مكتب العمل :رقم الحاسب األلي :

 ( إقرار على مقدم الطلب )
   أقر بأن البيانات المدونة أعاله صحيحة ومطابقة للواقع وعلى مسئوليتي الشخصية وإذا اتضح خالف ذلك أتحـــمل أي جـــزاء يترتب على

ذلك، آما أنني أتعهد بتشغيل المكفولين فيما استقدمو من أجله و تقبلوا خالص تحياتي .
بيانات عن مقدم الطلب

مالك خيل عربية أصيلة مسجلة بالواهو

( ٢ ) - قسم التسجيل

صفة مقدم الطلب
المالك
وآيل

الختم 
مقدم الطلب

األسم :  / ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....

التوقيع :/  .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..
التاريخ :          /           /           ١٤ هـ

* صدر للمذآور طلب تقدير إحتياج إلسطبل الخيل من مرآز الملك عبد العزيز للخيل العربية األصيلة بديراب
التاريخالرقم التاريخالرقمالتاريخالرقم 

         /    /                   /    /                  /     /        

         /      /                 /     /                   /     /       

. األسم :  / ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....لم يسبق له الحصول على طلب تقدير إحتياج إلسطبل الخيل
التوقيع :/  .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..

( ٣ ) - سعادة مدير عام مكتب العمل :
السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ... .

نأمل اإلحاطة بأن المذآور لديه الخيل الموضحة أعاله إلتخاذ ماترونه حيال طلبه وذلك لمدة التزيد عن ستة أشهر من تاريخه .
مدير عام وتقبلوا خالص تحياتي ،،،

مرآز الملك عبد العزيز للخيل العربية األصيلة بديراب باإلنابه 
عبد العزيز بن عبد اهللا الغمالس

المرفقات : (                             )تاريخ  :       /       /      ١٤  هـرقم الصادر :

١-  خيل مسجلة  في نظام التسجيل للخيل العربية األصيلة (               )    فقط ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....
٢-  خيل تحت إجراءات التسجيل (               )    فقط ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..
٣-  إجمالي عدد الخيل (               )    فقط ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....

قسم التسجيل

* تقدير اإلحتياجات الفعلي

البيان 
طبيب بيطري

 عام
سائق عموم فني تربية خيلسائس خيلحذاء خيلمدرب خيل

المرآبات
عامل نظافة 
اإلجماليوتغذية

٩١٤١٠١٤ ٣٢٢٣٠٤٢ ٧١٢١٠٨٥ ٧١٢١١٧٥ ٧١٢١٠٧٤ ٢٣١٤٠١١

العمـالـــة  المستحقة

(١)


