قائمة الدول المسموح لها بتصدير اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن الى الدولة والمسالخ المعتمدة
Updated List of countries which are allowed to export red meats and poultry meats to UAE,
and Approved Slaughterhouses
)Update( 30/Sept /2018

تنويه
 يوم للتقدم بطلب تجديد اعتماد إلكترونيا من خالل موقع الوزارة30  على أن تعطى المسالخ مهلة،سيتم إزالة المسلخ مباشرة في حال انتهاء االعتماد من القائمة

Important Notice
(The slaughterhouse will be removed from the list immediately If the approval date has been expired , with a given deadline for the
slaughterhouse to apply electronically for renewal within 30 days only )
Amendments includes:



List
1.
2.
3.
4.




1

Delist
1.
2.
3.
4.
5.

International Agro Foods / India
B. Foods Product International Co. Ltd. EST 49/ Thailand
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S./ Turkey
Chobo investment Company Ltd (CIC) Abattoir/ Tanzania
CPF THAILAND public company Ltd EST 3/ Thailand
GFPT public Company EST 11 / Thailand
Bangkok Ranch Public Co. Ltd EST 14/ Thailand
Golden Line Business Co. Ltd., EST 129/ Thailand
Bryansk Meat company / Russia

Update the name of Exporters to the following Indian Slaughterhouses (APEDA / 23 + 21 + 36 + 81 + 121 ) to be Allanasons Private Limited, Mumbai, (Maharashtra)
Updated list 30/Sept /2018.pdf

 مالحظات/ نوع اللحوم المسموحة
Type of permitted meats /
comments

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم
الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats

المسالخ المعتمدة
Approved slaughterhouses
AQIS جميع المسالخ المعتمدة من هيئة التفتيش والحجر البيطري األسترالية
All the slaughterhouses that are approved by Australian Quarantine and
Inspection Service (AQIS )

الدولة
Country

استراليا

Australia

NZQIS جميع المسالخ المعتمدة من هيئة التفتيش والحجر البيطري النيوزلندية
All the slaughterhouses that are approved by New Zealand Quarantine and
Inspection (NZQIS)

نيوزيلندا
New Zealand

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن

It is permitted to
import red meats and poultry
meats
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن

جميع المسالخ المعتمدة من السلطات المختصة األمريكية
All the slaughterhouses that are approved by the concerned USA authorities

جميع المسالخ المعتمدة من السلطات المختصة الكندية

It is permitted to import red
meats and poultry meats

All the slaughterhouses that are approved by the concerned Canadian
authorities

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن

جميع المسالخ المعتمدة للتصدير من قبل السلطات المختصة في البرازيل
All the slaughterhouses that are approved by the concerned Brazilian
authorities

It is permitted to import red
meats and poultry meats
2

أمريكا
USA

كندا
Canada
البرازيل
Brazil
Updated list 30/Sept /2018.pdf

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم
الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم
الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
All the slaughterhouses that are approved by the European union
EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
All the slaughterhouses that are approved by the European union

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats

األرجواي
Uruguay

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
All the slaughterhouses that are approved by the European union

الباراجواي
Paraguay

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
All the slaughterhouses that are approved by the European union

هولندا
Netherlands

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats

األرجنتين
Argentine

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
All the slaughterhouses that are approved by the European union

فرنسا
France

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats
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EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
All the slaughterhouses that are approved by the European union

ألمانيا
Germany
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يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
All the slaughterhouses that are approved by the European union

إسبانيا
Spain

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
All the slaughterhouses that are approved by the European union

النمسا
Austria

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
All the slaughterhouses that are approved by the European union

بلجيكا
Belgium

المسالخ المعتمدة للتصدير من قبل السلطات المختصة في المملكة المتحدة و ايرلندا
All the slaughterhouses that are approved by the concerned UK and Ireland
authorities

المملكة المتحدة
United Kingdom

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم
الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم
الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم
الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats

المسالخ المعتمدة للتصدير من قبل السلطات المختصة في ايرلندا
All the slaughterhouses that are approved by the concerned Ireland authorities

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء* ولحوم
EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
 الدواجن ما عدا لحوم االبقارAll the slaughterhouses that are approved by the European union
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ايرلندا
Ireland

البوسنة والهرسك
Updated list 30/Sept /2018.pdf

Bosnia &
Herzegovina

It is permitted to import red
meats* and poultry meats**
except beef meats
* يحظر استيراد لحوم االبقار

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم
الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ما عدا
االحشاء
يحظر استيراد لحوم الدواجن ماعدا المعامل
حراريا

It is permitted to import red
meats except offals
It is prohibited to import
poultry meats except heat
treated meats
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123456-

CPF Thailand public company EST 23
CPF Thailand public company EST 139
CPF Thailand public company EST 18
BRF (THAILAND) LIMITED EST 34
B. Foods Product International Co. Ltd. EST 49
Central Poultry Processing. EST 7

أنظر القائمة المستقلة الخاصة بالهند
أدناه
See below the specific list for India

تايالند
Thailand

الهند
India
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يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats

أنظر القائمة المستقلة الخاصة بباكستان أدناه
See below the specific list for Pakistan

باكستان
Pakistan

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء
 يحظر استتتتتتتيراد لحوم الدواجن ما عدا المعامل1. Nanshoku Meat Center of Habikino-city - لحوم األبقار المبردة و المجمدة
حراريا

It is permitted to import red
meats
It is prohibited to import
poultry meats except heat
treated meats
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم
*الدواجن
It is permitted to import red meats
and poultry meats
Temporary ban the importation of import
poultry meats and Table Eggs from Sabah
East Malaysia Except fully heat in districts
treated products.
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2. Hokkaido livestock corporation -لحوم األبقار المبردة و المجمدة

اليابان
Japan

3. Sanda Shokuniku Kosha - لحوم األبقار المبردة و المجمدة
4. Zenkai Meat Co. - لحوم األبقار المبردة و المجمدة

1. Perak Duck Food Industries Sdn. Bhd
 لحوم البط المجمد- frozen duck meat

ماليزيا
Malaysia
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يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن
*
It is permitted to import red
meats and poultry meats*
meat and meat products are prohibited from
the following establishments :

Enterprise Foods (export registration number
ZA 33)

Rainbow Chicken Limited (export
registration number ZA32)

*حظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها الغير
معاملة حراريا ً وبيض المائدة من
: المقاطعات المصابة
– MPUMALANGA(
، GAUTENG ، NORTH WEST PROVINCE
.)WESTERN CAPE PROVINCE
* Note: It is temporally prohibited to
import poultry meats and Table Eggs
from the above mentioned provinces.
(except heat treated).

 – لحوم االبقار مبردة ومجمدةKaran beef Ltd.
 لحوم ابقار واغنام مبردة ومجمدة- Beefmaster Kimberley –
 ) – لحوم أبقارMorgan Beef
 ) – لحوم النعام ولحوم الصيد املبردة واملجمدةMosstrich(
 –لحوم ابقار واغنام مبردة ومجمدةEast London abattoir (PTY) LTD
 – لحوم الدواجن املبردة واملجمدةCrown Chicken (PTY) LTD
 لحوم النعام املبردة واملجمدة- Kleinkaroo International (Pty) Ltd

.1
.2
.3
.4
.5

جنوب أفريقيا
South
Africa

.6
.7

Temporary ban the importation of all kinds of
ruminant’s meat and its untreated meat
products (sheep, goats, cows, buffaloes, camels
and deer) from (Letsemeng) in South Africa
حظر استيراد لحوم المجترات (األغنام والماعز واالبقار
والجاموس واإلبل والغزالن) و منتجاتها الغير معاملة حراريا ً من
 في جنوب أفريقياLetsemeng مقاطعة
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يسمح باستيراد اللحوم الحمراء
يحظر استيراد لحوم الدواجن ما عدا المعامل
 حرارياChobo investment Company Ltd (CIC) Abattoir
It is permitted to import red
meats
لحوم االغنام والبقار املبردة و املجمدة
It is prohibited to import poultry
meats except heat treated meats
) يسمح باستيراد اللحوم الحمراءchilled and frozen beef only (  – لحوم االبقار المبردة والمجمدة فقطChoice Meats .1
يحظر استتتتتتتيراد لحوم الدواجن ما عدا المعامل
حراريا

It is permitted to import red
meats
It is prohibited to import
poultry meats except heat
treated meats

تنزانيا
Tanzania

Quality Meat Packers .2
)chilled and frozen beef, goat and lamb,( لحوم االبقار واالغنام المبرد والمجمدة

Neema Livestock and slaughtering Investment Ltd .3
لحوم األغنام والماعز مبردة فقط
(lamb& goat chilled Only)

kenmeat (EPZ) LTD .4

كينيا
Kenya

لحوم األغنام والماعز مبردة والمجمدة فقط
(lamb & goat chilled and frozen only)

يحظر استتتتتتيراد لحوم الدواجن ما عدا المعامل
حراريا
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 مسلخ كرري الوطني.1

السودان
Sudan
Updated list 30/Sept /2018.pdf

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ماعدا االحشاء

It is permitted to import red
meats except offals
It is prohibited to import
poultry meats except heat
treated meats
يحظر استتتتتتيراد لحوم الدواجن ما عدا المعامل
حراريا
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ماعدا االحشاء

It is permitted to import red
meats except offal.
It is prohibited to import
poultry meats except heat
treated meats

 مسلخ الكدرو.2
(AL SAHIL ABATTOIR– Suakin Osief Animal  مسلخ الساحل.3
production)

أنظر القائمة المستقلة الخاصة بإثيوبيا أدناه
See below the specific list for Ethiopia

إثيوبيا
Ethiopia

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
All the slaughterhouses that are approved by the European union

البرتغال
Portugal

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم
الدواجن ما عدا لحوم االبقار

It is permitted to import red
meats and poultry except beef
meats
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يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن
*

It is permitted to
import red meats and poultry
meats*
EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
ً
 * يحظر استيراد بيض املائدة الغير معامل حرارياAll the slaughterhouses that are approved by the European union

بولندا
Poland

* Its prohibited to import table eggs
(except heat treated eggs)

.يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
All the slaughterhouses that are approved by the European union

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن
EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
It is permitted to import red meats
All the slaughterhouses that are approved by the European union
and poultry meats
EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن
It is permitted to import red meats All the slaughterhouses that are approved by the European union
and poultry meats
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ايطاليا
Italy
)هنغاريا (المجر
Hungary

بلغاريا
Bulgaria

Updated list 30/Sept /2018.pdf

*يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن
It is permitted to import red meats and poultry
meats*

1.

LLC “Perepelkin And Zhoev

2.

“Bryansk Broiler LLC”,

* حظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها الغير معاملة
ً
ً
حراريا وبيض املائدة مؤقتا من املقاطعات املصابة فقط
)ASTRAKHANSKAYA OBLAST(
) RESPUBLIKA KALMYKIYA(
)KOSTROMSKAYA OBLAST(
)KURSKAYA OBLAST(
* Note: It is temporally prohibited to import
poultry meats and Table Eggs from the above
mentioned provinces. (except heat treated).

3.

“Miratorg Zapad LLC”

4.

CJSC “Stavropolskiy broiler” branch МPK “Blagodarnenskiy"

5.

PTITSEKOMBINAT” LLC

6.

LLC “PenzaMolInvest ”

7.

LLC «Optimum» - Chilled lamb and goat meat لحوم األغنام المبردة

8.

LLC Belaya Ptica-Kursk - لحوم الدواجن المبردة والمجمدة

9.

Vasilievskaya Poultry Factory OJSC لحوم الدواجن المبردة والمجمدة

روسيا
Russia

10. LLC «Tambov Turkey» : لحوم الديك الرومي المجمد
11. Open Joint Stock Company Tokarevskaya poultry plant : لحوم الدجاج المجمد

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم
الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats
11

1. Mitera LTD
2. Lasharele . LTD

جمهورية جورجيا
Georgia
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يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم
الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats

1. ((myronivska pticefabrika )
2. LLC « Complex Agromars »
3. Branch ‘Pererobniy Compleks’ Of Limited Liability
Company’Vinnytska Ptahofabryka’
4. Myronivskiy Meat-processing Plant ‘Legko’ Separate Division Of
PJSC ‘Myrovinskiy Plant Of Manufacturing Feeds And Groats’

جمهورية اوكرانيا
Ukraine

5. Ptahofabryka Sniatynska ‘Nova’ LLC
6. LLC Poultry Complex “Dneprovskiy” لتصدير لحوم الدواجن المجمدة

يسمح باستيراد لحوم الدواجن

It is permitted to import
poultry meats

1. Maharlika agro –marine ventures corporation

الفلبين
Philippine

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن

It is permitted to import red
meats and poultry meats
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء* ولحوم
الدواجن ما عدا لحوم االبقار (يحظر استيراد
)لحوم االبقار

It is permitted to import red
meats and poultry meats*
except beef meats
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EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
All the slaughterhouses that are approved by the European union

الدنمارك
Denmark

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
All the slaughterhouses that are approved by the European union

كرواتيا
Croatia
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* يحظر استيراد لحوم البقار
* Note: It is prohibited to import
beef meats. (except heat treated).
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء* ولحوم
الدواجن ما عدا لحوم االبقار ( يحظر استيراد
) لحوم االبقار

It is permitted to import red
meats* and poultry meats
EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوربية
All the slaughterhouses that are approved by the European union
except beef meats
* يحظر استيراد لحوم البقار

سلوفينيا
Slovenia

* Note: It is prohibited to import
beef meats. (except heat treated).
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء

It is permitted to import red
meats

1. ABAYA meat – processing Factory – لحوم االبقار واالغنام املبردة واملجمدة

1. (“Aqro-MTS” LLC) –
لحوم الغنام
It is permitted to import red
meats
املبردة واملجمدة
)fresh and frozen beef (  – لحوم االبقار املبردة واملجمدةRed Carnica S.A.S .1
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء
fresh and frozen ( – لحوم االبقار املبردة واملجمدةFrigorifico Del Sinu-Frigosinu S.A .2
It is permitted to import red
meats
)beef
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء
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كازخستان
Kazakhstan

أذربيجان
Azerbaijan

كولومبيا
Colombia
Updated list 30/Sept /2018.pdf

 –Camaguey S.A .3لحوم االبقار املبردة واملجمدة ( )fresh and frozen beef

االردن
Jordan
ارمينيا
Armenia
كوريا
Korea

 .1مسلخ شركة الثريا لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها – لحوم دجاج مبردة و مجمدة .
 .2مسلخ شركة االتحاد للتنمية الزراعية واملسالخ – لحوم دجاج مبردة ومجمدة .
 .3الشركة الوطنية للدواجن  -لحوم دجاج مبردة ومجمدة .
لحوم االغنام املبردة – Arzni Meat Product. CJSC

 Frozen Poultry meatلحوم الدواجن املجمدة Jayeonilga Co., Ltd.

يسمح باستيراد لحوم الدواجن

It is permitted to import
poultry meats
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء

It is permitted to import red
meats
يسمح باستيراد لحوم الدواجن مع االلتزام
بنموذج الشهادة الصحية المعتمدة بين الجانبين
It is permitted to import poultry
meats by using the agreed HC

المكسيك
Mexico

Updated list 30/Sept /2018.pdf
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نوع اللحوم
Meat category

رقم التسجيل في المكسيك
Approval No in Mexico

المسلخ
Approved slaughterhouse

TIF 101

FRIGORIFICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN, S.A. DE C.V.

TIF 300
لحوم أبقارمبردة
ومجمدة
Fresh and
frozen beef

TIF 430

CONSORCIO INTERNACIONAL DE CARNES S.A DE C.V.
INTEGRADORA DE GANADEROS DE ENGORDA DE LA
LAGUNA S.A. DE C.V.

TIF 407

PRADERAS HUASTECAS S.P.R.

TIF 388

GRUPO GUSI S.A DE C.V.

TIF 299

Ingenieria Carnica Mexicana S.A de CV ,

TIF 338

DISTRIBUIDORA DE CARNES DEL BAJIO S.A DE C.V.

)Turkey( تركيا
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Meat category نوع اللحوم

رقم التسجيل في تركيا
Approval No

)chicken meats( لحوم دجاج

TR10 -0024

Banvit A.S. Bandirma Chicken Slaughterhouse

)chicken meats( لحوم دجاج

TR35 -0096

Banvit A.S. Izmir Chicken Slaughterhouse

)turkey meats ( لحوم ديك رومي

TR35 -0047

Banvit A.S. Izmir Turkey Slaughterhouse

)turkey meats ( لحوم ديك رومي

TR34 -0080

ALP HINDI URETIM SATIS PAZ.ITH.IHR. VE TIC.LTD.STI

)chicken meats( لحوم دجاج

TR10 -0123

HasTavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. Ve Tic.A.Ş

TR 35-0037

EGE-TAV Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Ticaret ve Sanayi A.Ş

TR14 -0027

Bolu Kalite Yem Sanayi A.Ş

)chicken meats( لحوم دجاج
)beef ,lamb and mutton chilled and frozen(.لحوم االبقار و الغنام املبردة واملجمدة

TR35 -0038

Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil San. A. Ş.

TR63-0064

Namet Gida san. Ve tec .A.S. Sanliurfa Et Kombinasi

)beef ,lamb and mutton chilled and frozen(.لحوم االبقار و الغنام املبردة واملجمدة

TR41-0027

Namet Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş

)chicken meats( لحوم دجاج

TR11 -0022

CP Stanadart Gida Sanayi ve ticaret.A.S.

)chicken meats( لحوم دجاج

TR55 -0154

AYTUR TAVUKCULUK HAYVANCILIK SANAYI VE TICARET A.S

TR 14 - 0021

BEYPI BEYPAZARI TARIMSAL URETIM PAZARLAMA SANAYI VE
TICARET A.S

)Frozen chicken meats( لحوم دجاج مجمدة

TR 23 - 0056

Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayi A.S

)chicken meats( لحوم دجاج

TR10 -0061

BUPİLİÇ ENTEGRE GIDA SAN. TİC. A.Ş.

(turkey meats chilled and frozen ) لحوم الديك الرومي املبردة واملجمدة

TR 35-0042

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S.

)chicken meats( لحوم دجاج
)turkey meats ( لحوم ديك رومي

)chicken meats( لحوم دجاج
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املسلخ
Approved slaughterhouse
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الهند
India
نوع اللحوم
Meat Product
 أغنام/ جامـوس
مبردة ومجمدة
 أغنام/ جاموس
مبردة ومجمدة
 أغنام/ جامـوس
مبردة ومجمدة ومعبأة تحت
تفريغ
 أغنام/ جامـوس
مبردة ومجمدة
أغنام
مبردة ومجمدة
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المسلخ المعتمد
Approved slaughterhouse

اسم الشركة المصدرة
Name of Exporter

مسلخ
Frigorifico Allana Private Limtied,
Allanasons Private Limited, Mumbai,
Aurangabad (Maharashtra)
(Maharashtra)
APEDA / 23
مسلخ
Frigerio ConservaAllana Private
Allanasons Private Limited, Mumbai,
Limited, Zaheerabad (Telangana)
(Maharashtra)
APEDA / 23
مسلخ اند اجرو
Indagro Foods Private Limited,
Allanasons Private Limited, Mumbai,
Unnao(Uttar Pradesh)
(Maharashtra)
APEDA /36
مسلخ
الكبير – حيــدر آبـــاد
Al – Kabeer Exports Ltd, Abattoir,
Al – Kabeer Exports Ltd, telangada/Andhra
telangada/Andhra pardesh
pardesh
مسلخ
Abattoir of M/S Chaudhary Skin
Trading Co, UP, india

مسلخ شودري – دلهي
Abattoir of M/S Chaudhary Skin Trading Co,
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أغنام
مبردة ومجمدة
 أغنام مبردة/ جامـــوس
ومجمدة
 أغنام/ جامــوس
مبردة ومجمدة

جاموس
مبردة ومجمدة

ك لتصدير اللحوم.م
M.K Exports

M.K . Overseas Pvt . Ltd Patiala –
Punjab – India,
مسلخ أمرون
 لوكناو-أمرون لألغذية – كوزي باربانكي أترابراديش
Amroon Food Pvt. Ltd – Lucknow,
Amroon Food Pvt. Ltd , Kursi Barabanki, Uttar
U.P.
Pradesh, Lucknow
مسلخ أمرون – لوكناو
Amroon Food Pvt. Ltd- Lucknow

فير أكسبورت – دلهي
Fair Exports Pvt . Ltd – Delhi

 أغنام/ جامـوس
مبردة ومجمدة

مسلخ
 الهند،  داسنا –غازي أباد، النفيس لتصدير األغذية المجمدة
Al-Nafees Frozen Food Exports , Pvt.
Al-Nafees Frozen Food Exports Pvt. Ltd., Dasna,
.Ltd
Ghaziabad, U.P.

 أغنام/ جامـوس
مبردة ومجمدة

M.K . Overseas Pvt . Ltd

جاموس
مبردة ومجمدة
جامـوس
مبردة ومجمدة
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 دلهي/ مسلخ شودري
Abattoir Chaudhary Skin Trading
Co, Noid, Delhi

مسلخ

 البنجاب/ مسلخ ام كيه فوق البحار المحدودة – باتياال
M.K . Overseas Pvt . Ltd – Patiala – Punjab –
India

مسلخ
 الهند/مسلخ النور للتصدير – اوتار براديش
Al – Noor Exports Al – Noor Exports , Utter – Pradesh

)AOV Exports Pvt. Ltd( مسلخ

)AOV Exports Pvt. Ltd( مسلخ
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جاموس
مبرد ومجمد فقط
جاموس
مبرد ومجمد فقط
 أغنام/جاموس
مبردة ومجمدة
جاموس
مبردة ومجمدة
جاموس
مبردة ومجمدة
جاموس
مبردة ومجمدة
 أغنام/ جامـوس
مبردة ومجمدة

أغنام
مبردة ومجمدة
جامـوس
مبردة ومجمدة
جامـوس وأغنام
مبردة ومجمدة
جامـوس
19

)Mirha Exports Pvt. Ltd( مسلخ
Fair Exports (India) Pvt. Ltd.,
- APEDA No A/68
M/s. AL Nasir Exports Pvt
M/s. Mash Agro Foods
M/S . Meem Agro Foods.
International Agro Foods

Frigerio Conserva Allana Private Limited,
Aligarh
APEDA / 121
M.U.N. AGRO INDUSTRIES PVT. LTD
M/s. AL Sameer Exports pvt.Ltd
Hind – Agro Industries Ltd
MARYA FROZEN AGRO FOODS PVT. LTD

)Mirha Exports Pvt. Ltd( مسلخ
Fair Exports (India) Pvt. Ltd., Village Ahmed Nagar,
)Pahari Tehsil Sadar Dist. Rampur
M/s. AL Nasir Exports Pvt
M/s. Mash Agro Foods
M/S . Meem Agro Foods.
International Agro Foods

Allanasons Private Limited, Mumbai, (Maharashtra)
M.U.N. AGRO INDUSTRIES PVT. LTD
M/s. AL Sameer Exports pvt.Ltd
Hind – Agro Industries Ltd
MARYA FROZEN AGRO FOODS PVT. LTD
Updated list 30/Sept /2018.pdf

مبردة ومجمدة

اغنام مبردة ومجمدة
لحوم الجاموس والغنام
املبردة واملجمدة
لحوم الجاموس املبردة
واملجمدة
لحوم الجاموس املبردة
واملجمدة
لحوم الغنام املبردة
واملجمدة
لحوم الجاموس املبردة
واملجمدة
لحوم الجاموس املبردة
واملجمدة
لحوم الجاموس املبردة
واملجمدة
لحوم جاموس مبرد ومجمد
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Ahmednagar District Goat Rearing and
Processing
CO-OP.FED.LTD
ALM Industries Limited- APEDA No A/38
ALM Food Products Limited- APEDA No
A/195
Al-Hamd Agro Food Products Pvt. Ltd

Ahmednagar District Goat Rearing and Processing
COOP.FED.LTD
ALM Industries Limited- APEDA No A/38
ALM Food Products Limited - APEDA No A/195
Al-Hamd Agro Food Products Pvt. Ltd

AOV AGRO FOODS PVT. LTD

AOV AGRO FOODS PVT. LTD

M/s Fair Exports (India) Pvt. Ltd
- APEDA No A/183
Marhaba Frozen Foods

M/s Fair Exports (India) Pvt. Ltd

M/s Varsha Fresh Meat
Al – Dua Food Processing

Marhaba Frozen Foods
M/s Varsha Fresh Meat
Al – Dua Food Processing
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 لحوم جاموس مبرد ومجمدRayban Foods Private
جاموس
مبرد ومجمد
جاموس
مبرد ومجمد
جاموس وأغنام
مبردة ومجمدة
جامـوس
مبردة ومجمدة
 أغنام/ جامـوس
مبردة ومجمدة
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Aliffa agro (india ) pvt .ltd

)HMA Agro Industries( مسلخ

)HMA Agro Industries(

مسلخ
( .Ltd AL Faheem Meatex Pvt )
Frigorifico Allana Private Limited, Ghazipur
APEDA / 81
AL Ammar frozenfoods exports pvt ltd

AL Faheem Meatex Pvt

مسلخ
Al. Nafees Proteins Pvt. Ltd

Allanasons Private Limited, Mumbai, (Maharashtra)
AL Ammar frozen foods exports pvt ltd
. بروتينات النفيس الخاصة المحدودة
Al. Nafees Proteins Pvt. Ltd
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Pakistan باكستان
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املسلخ املعتمد
Approved slaughterhouse
مسلخ زينث – الهور.
Zenith Associates- Lahore
مسلخ ومصنع ب.ك.اليفستوك -كراتش ي *
P.K. Livestock & Meat Company, Karachi

املنطقة
Area

نوع اللحوم
Meat Product

الهور

لحوم الغنام والبقار والجمال املبردة واملجمدة

كراتش ي

لحوم الغنام – املاعز املبردة واملجمدة
لحوم العجول املبردة واملجمدة التي اليزيد وزنها عن  110كجم
لحوم الجمال املبردة واملجمدة
االحشاء الحمراء والبيضاء والطراف لألبقار واملاعز واالغنام
منتجات اللحوم الحمراء ومنتجات لحوم الدواجن

كراتش ي

لحوم الغنام والبقار والجمال املبردة واملجمدة
لحوم فاكيوم بعظم او دون عظم من الغنام واالبقار

Tata best foods

كراتش ي

لحوم الغنام والبقار والجمال املبردة واملجمدة

مسلخ ومصنع ()K&N Food Co

الهور

لحوم الدواجن ومنتجاتها املبردة واملجمد

Big Bird Foods. Pvt. Ltd

الهور

لحوم الدواجن ومنتجاتها املبردة واملجمدة

Hilal Meat Processing

اسالم اباد

لحوم البقار املبردة واملجمدة

Al Shaheer Corporation (Private) Limited

كراتش ي

لحوم الغنام والبقار والجمال املبردة واملجمدة فقط

Fauji Meat Limited

كراتش ي

لحوم الغنام والبقار املبردة واملجمدة

Hamza Meat and Poultry

الهور

لحوم الدواجن ومنتجاتها املبردة واملجمد

Al – Rahim farming meat

كراتش ي

لحوم البقار املبردة

مسلخ اورجانك ()Organic Meat Co
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مسلخ الطازج () Tazij Meats and Food Co

الهور

لحوم الغنام والبقار والجمال املبردة واملجمدة
لحوم فاكيوم بعظم او دون عظم من الغنام واالبقار

اثيوبيا ()Ethiopia
املسلخ املعتمد
Approved slaughterhouse
مسلخ موجو الحديث -مدينة موجو
)Modjo Modern Export Abattoir Plc (MMEA
مسلخ أورجانك للتصدير -أديس أبابا
Organic Export Abattoir P.L.C
مسلخ الفورا متاهارا
Elfora metahara export slaughterhouse
Luna Export Slaughter House PLC
مسلخ ()Abyssinya Slaughter Service House
مسلخ ()Halal Food Industries PLC
مسلخ ()Elfora Agro – industries - Debre Zeit
مسلخ JIGJIGA EXPORT SLAUGHTERHOUSE (JESH) PLC
مسلخ)(Akseker Ethiopia Casing PLC
مسلخ () Frigorifico Boran Foods PLC
مسلخ ( ) Al Nujum Export slaughterhouse
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نوع اللحوم
Meat Product
لحوم الغنام املبردة
لحوم الغنام املبردة
لحوم الغنام املبردة
لحوم االبقار واالغنام املبردة
لحوم االبقار واالغنام املبردة واملجمدة
لحوم الغنام املبردة
لحوم الغنام املبردة
لحوم الغنام املبردة واملجمدة
لحوم االبقار واالغنام املبردة واملجمدة
لحوم االبقار واالغنام املبردة واملجمدة
لحوم االبقار واالغنام املبردة واملجمدة
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The other countries الدول االخرى
 مالحظات/ نوع اللحوم المسموحة
Type of permitted meats / comments

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن من أي مسلخ معتمد لدى الجهات
الرسمية في هذه الدول

It is permitted to
import red meats and poultry meats
from any approved slaughterhouse by the official
concerned authorities in each country
يحظر استتتتيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن من الدول التي لم يتم ذكرها في هذه
*القائمة لعدم وجود مسالخ معتمدة

It is prohibited to import red meats and poultry meats
from any country not covered by this list because
there are no approved slaughterhouses

المسالخ المعتمدة
Approved slaughterhouses

ال يتطلب اعتماد مسالخ

الدولة
country
دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية
GCC Countries

م
1

It’s not required to have
approved slaughterhouses by
UAE
يتطلب اعتماد مسالخ ما عدا* (جميع دول
بقية الدول
 المسالخ المعتمدة من،  االتحاد االوروبيother countries that
المفوضية االوربية في دول امريكا الشمالية و
are not mentioned
) الجنوبية و اوروبا

It’s required to have
approved slaughterhouses by
UAE except* (EU countries )

2

in the list

:مالحظة
 يسمح باستيراد اللحوم (الحمراء والدواجن) المعاملة حراريا والتي مصدرها حيوانات تم ذبحها في مسالخ معتمدة في البلد المصدر وال يشترط ان يكون المسلخ معتمد من دولة االمارات العربية.  حيث أن أسماء المسالخ الواردة في القائمة هي المعتمدة لتصدير اللحوم المبردة والمجمدة والغير معاملة حراريا، المتحدة
Note : it’s allowed to import heat treated meats From any country taking into consideration that the meat originates from animals or birds
slaughtered in approved slaughterhouse in the country of origin without need to be approved by UAE , slaughterhouses that are mentioned in this
list are the ones approved by UAE to export fresh ,chilled and frozen meats .
 لحوم األغنام تشمل لحوم الخروف والماعز-

25

Updated list 30/Sept /2018.pdf

