�إدارة التنمية وال�صحة احليوانية
D2-2- AAA-04-AWD

طلب ترخي�ص مزاولة ن�شاط حيواين

Request for Issuance License of Practicing Animal Activity

ترخي�ص جديد
ا�ضافة ن�شاط

New license
Add activity

التاريخ
�إ�سم املن�ش�أة

Date
Name of the Est

العنوان

Address
E-mail

الربيد الإلكرتوين

P.O BOX

ب.�ص

Fax

الفاك�س

Phone

نوع الن�شاط
 الوكيل/�صاحب املن�ش�أة
اجلهة البيطرية امل�شرفة

Activity

رقم بطاقة الهوية

ID #

The Owner/ Agent

The veterinary supervisor

الطبيب البيطري امل�سئول
الإ�سم
امل�ؤهل
Nationality اجلن�سية

The Vet. In charge
Name
Qualification
Phone

رقم الهاتف

E-mail

رقم الهاتف

الربيد الإلكرتوين

املرفقات
:الرتخي�ص اجلديد

Attachments
New license:
1. A copy of a valid commercial or industrial license or initial
approval of the concerned authority
• All establishments, except those specialized in trade activities, need to
to provide the following additional documents:
1. A confirmation of the availability of a MOCCAE licensed veterinarian
or a veterinary supervision contract with a governmental veterinary
facility or veterinary establishment authorized by the Ministry or may
be a MOCCAE licensed feed plant agricultural engineer
2. An environmental declaration issued by the concerned authority in
accordance with the provisions of Federal Law No.
(24) of 1999 on the protection and development of the environment

رقم ال�صفحة

Page Number

1

Issue Number

1

رقم الإ�صدار

• �صورة من الرخ�صة التجارية �أو ال�صناعية �سارية املفعول �أو املوافقة املبدئية
من ال�سلطة املخت�صة
• لكافة املن�ش�آت با�ستثناء املن�ش�آت املتخ�ص�صة ب�أن�شطة التجارة يلزم تقدمي
:امل�ستندات الإ�ضافية التالية
 وجود طبيب بيطري مرخ�ص من الوزارة �أو عقد �إ�شراف بيطري مع جهة.1
بيطرية حكومية او من�ش�أة بيطرية مرخ�صة من الوزارة ويجوز مهند�س
زراعي مرخ�ص من الوزارة مل�صانع الأعالف
 ت�صريح بيئي �صادر من ال�سلطة املخت�صة وفقاً لأحكام القانون االحتادي رقم.2
 ب�ش�أن حماية البيئة وتنميتها1999 ) ل�سنة24(
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3. Details and documents of the technical cadres who will work at the
facility considering they obtain the necessary licenses
• All establishments, except for those specialized in trade
activities, fodder factories and veterinary medicines, need to submit
the following additional documents:
1. Approved plan from the concerned authority for the location of
the establishment and a detailed plan of its various buildings and
facilities including food storage and processing facilities, animals
isolation areas and administrative buildings
2. A document clarifying the purpose of setting up the establishment
and the way methods and techniques that will be used to breed
animals if that is among the objectives of setting up the establishment
3. List of species to be acquired in the establishment and the capacity of
the center for parents and newborns
4. Documents showing disposal methods
5. Document showing the mechanism of routine animal behavior
6. Insurance policy from one of the licensed insurance companies in
the country against risks of dangerous animals
7. Record showing animal data (species, breed, sex, color, any
other distinguishing marks and metadata) and buying and selling
traffic details including animal and buyers sources data with copies
retained of the relevant detailed evidence
Drawing showing the location of the center, its area and details of its
facilities with a view of the species to be dealt with

 بيانات وم�ستندات الكوادر الفنية التي �ستعمل يف املن�ش�أة ويراعى ح�صولهم.3
على الرتاخي�ص الالزمة
• لكافة املن�ش�آت با�ستثناء املن�ش�آت املتخ�ص�صة ب�أن�شطة التجارة وم�صانع
:االعالف واالدوية البيطرية يلزم تقدمي امل�ستندات الإ�ضافية التالية
 خمطط معتمد من ال�سلطة املخت�صة ملوقع املن�ش�أة و�آخر تف�صيلي ملبانيها.1
ومن�ش�آتها املختلفة مبا يف ذلك خمازن الغذاء و �أماكن جتهيزها و�أماكن عزل
احليوانات واملباين الإدارية
 م�ستند يو�ضح الهدف من �إقامة املن�ش�أة وتو�ضيح الأ�ساليب والطرق.2
والتقنيات التي �ست�ستخدم لإكثار احليوانات يف حال �أن ذلك من �ضمن
�أهداف �إقامة املن�ش�أة
 قائمة بالأنواع املراد حيازتها يف املن�ش�أة والقدرة اال�ستيعابية للمركز فيما.3
يخ�ص الآباء واملواليد
 امل�ستندات التي تو�ضح طرق التخل�ص من الف�ضالت.4
 م�ستند يو�ضح �آلية الت�صرف الروتيني للحيوانات.5
 وثيقة الت�أمني من �إحدى �شركات الت�أمني املرخ�صة يف الدولة �ضد �أخطار.6
احليوانات اخلطرة
 �سجل يو�ضح به بيانات احليوانات (النوع وال�ساللة واجلن�س واللون و�أي.7
عالمات �أخرى مميزة وبيانات و�سيلة التعريف) وبيانات حركة ال�شراء
والبيع مبا يف ذلك بيانات م�صادر احليوانات وامل�شرتين مع االحتفاظ بن�سخ
من االثباتات اخلا�صه بذلك
ر�سم تف�صيلي يبني موقع املركز وم�ساحته وتفا�صيل مرافقه مع ت�صور
بالأنواع التي �سيتم التعامل معها
�إ�سم مقدم الطلب
التوقيع

Request applicant

اخلتم

Stamp

For Official Use

Signature

اال�ستخدام الر�سمي
مالحظات

Remarks

االعتماد الفني

Technical Approval
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