�إدارة التنمية وال�صحة احليوانية
D1-1-AAA-21-Q

طلب �شهادة �صحية بيطرية لت�صدير �أو �إعادة ت�صدير املنتجات احليوانية وال�سمكية والأعالف امل�صنعة

Request for Veterinary Health Certificate for Exporting or Re-Exporting Animal and Fish Products or by
products and Manufactured feed
تاريخ

Date

بيانات امل�صدر

Lab Tests

Ministry license No.

اال�سم
الهاتف
العنوان
رقم ترخي�ص الوزارة

Shipment Movment

حركة االر�سالية

Name
Phone
Address

�بلد املن� أش
البلد امل�صدر �إليه
ميناء املغادرة
زمن املغادرة

Country of Origin
Destination
Port of Exit
Exit Time

بيانات االر�سالية

Shipment Details

مالحظات
Remarks
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تفا�صيل الإر�سالية

Consignment Details

Scientific Name /Breed

Code

رمز النموذج
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م

SI.

املرفقات

Attachments
1. Certificate of origin for shipment
2. A copy of a laboratory analysis certificate from a government or
accredited laboratory (ifmnecessary)
3. Purchase invoice and packing list
4. In addition to the above documents, it is necessary to submit
documents for some of the shipment according to the following:
• For consignments of animal and fish products or residues that fall
under the CITES Agreement, the CITES Certificate shall be attached
to the UAE as well as another certificate from the exporting country
• For the consignment of aquatic products: the permit for export or
re-export
• For consignment of meat products: A copy of the health certificate
issued by the government slaughterhouse where slaughter was
carried out inside the country
• For product consignment: Certificate of export validity of the
product issued by the relevant local authority
5. Any documents required by the importing country

�شهادة من�ش�أ للإر�سالية
�صورة من �شهادة حتليل خمربي من خمترب حكومي �أو معتمد �إذا تطلب الأمر ذلك
فاتورة ال�شراء وقائمة التعبئة
:�إ�ضافة للم�ستندات �أعاله يلزم تقدمي م�ستندات لبع�ض الإر�ساليات وفق ًا ملا يلي
• لإر�ساليات املنتجات �أو املخلفات احليوانية وال�سمكية للحيوانات التي تندرج حتت اتفاقية
ال�سايت�س ترفق �شهادة �سايت�س من دولة الإمارات بالإ�ضافة �إىل �شهادة �أخرى من الدولة
امل�صدرة
 �أ�صل الت�صريح اخلا�ص بت�صدير �أو �إعادة ت�صدير:• لإر�سالية منتجات الأحياء املائية
 �صورة من ال�شهادة ال�صحية �صادرة عن امل�سلخ احلكومي الذي:• لإر�سالية منتجات اللحوم
مت الذبح فيه داخل الدولة
 �شهادة �صالحية ت�صدير للمنتج �صادرة من ال�سلطة املحلية املعنية:• لإر�سالية املنتجات
�أي م�ستندات �أخرى تطلبها الدولة امل�ستوردة
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امل�صدر �أو ممثلة

Exporter or Representative

التوقيع

Signature

اخلتم

Stamp

لال�ستعمال الر�سمي
For official use
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االعتماد الفني

Technical Approval
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