EGYPTIAN KENNEL FEDERATION (EKF)
4 Moaz Ibn Gabal St., Behind The National Eye Hospital, El Hegaz St., Heliopolis, Cairo, Egypt.

E-Mail: info@ekf-eg.com Cell.: (+2) 01888666111 TEL.: (+202) 26230530

FAX: (+202) 26230460

LITTER REGISTRATION FORM
إستمارة تسجيل خلفه
Part “A”: Certificate of matting/ شهادة التزاوج
Breed/ إسم السالله: ____________________________, Coat/معطف: __________, Date of Matting/ __تاريخ الزيجه/__/____
Sire/  إسم الذكر: _______________________________

Dam/  إسم األنثى: _______________________________

Pedigree No. /  رقم شهادة النسب: __________________

Pedigree No. /  رقم شهادة النسب: __________________

Date of Birth/ تاريخ الميالد:_____/_____/________

Date of Birth/ تاريخ الميالد:_____/_____/________

I/we____________________________________

I/we____________________________________

Certify that the indicated stud dog is owned by me/us
and he mated with the indicated bitch.
 نحن الموقع أعاله بأننى أملك هذا الذكروالذى قام بالتزاوج مع/أقر أنا
.األنثى الموضحه
Dog Mark/ __________________________ تقييم الكلب

Certify that the indicated bitch dog is owned by me/us
and she mated with the indicated stud.
 نحن الموقع أعاله بأننى أملك هذه األنثى والتى قامت بالتزاوج/أقر أنا
.مع الذكر الموضح
Bitch Mark/ __________________________ تقييم الكلبه

Signature of Stud owner(s)
________________________________توقيع صاحب الذكر

Signature of Bitch owner(s)
________________________________توقيع صاحب األنثى

Part “B”: Certificate of whelping/ شهادة الوضع
Number of Puppies/  _____ عدد األجراءpuppies, (No. of M/ _____عدد الذكورF/)_____ عدد اإلناث, Date of Birth/___تاريخ الميالد/___/_____
KENNEL NAME/ _________________________________________________________________________________إسم المزرعه
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Puppy name/إسم الجرو

Sex/النوع

Color/اللون

Microchip /رقم الرقاقه

Doc./ نوع الشهاده

EKF registry No.

I/we certify that the details of the litter indicated is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that I/we owned the
bitch at the time of whelping. I/we further certify that I/We own the litter of puppies described above and that I /We expressly acknowledge
the jurisdiction of the EKF as the sole governing body in Egypt in respect to all canine affairs and agree to abide by all rules and regulations
of the Egyptian Kennel Federation. I/We have read the instructions for the EKF breeding rules & regulations and breeding strategy.
 كما أننى.وأشهد أيضا أننى أملك الخلفه والمكونه من الجراء المذكورين أعاله.  وأنني أملك الكلبة في وقت اإلنجاب،أشهد أن تفاصيل الخلفه المبينة هي حقيقية وصحيحة ألقصى حد
أقر صراحة بإختصاص الجمعيه المصريه لتربية الكالب وتنقية السالالت كهيئة الحكم الوحيد في مصر فيما يتعلق بكل شؤون الكالب وأوافق على اإللتزام بجميع القواعد واألنظمة
. كما أننى قد قرأت قواعد ولوائح وإستراتيجية الجمعيه فى إنتاج السالالت.المعمول بها في الجمعيه المصريه لتربية الكالب
. فى حالة إن كان هناك جرو يختلف عن اآلخرين فى نوع المعطف سواء طويل أو قصير: مثال، يتعين على منتج السالله ذكر أى مالحظات تخص الجراء أمام إسم الجرو:ملحوظه

Breeder Signature/ توقيع منتج السالله: _______________________________ Date/ التاريخ: ___/___/_____

