قائمة المسالخ المعتمدة في الدول المسموح لها بتصدير اللحوم إلى الدولة
Updated List of Approved Slaughterhouses from Cofuntries which are Allowed to Export Meats and
Poultry Meats to UAE
Updated 12 May 2022
Important Notice

تنويه

2021  مايو1 خدمة اعتماد مسلخ خارج الدولة بدون رسوم ابتداءا من
The service of Accreditation for a Slaughterhouse Outside the UAE is now Free starting from 1st of May 2021
 يوم للتقدم بطلب تجديد اعتماد إلكترونيا من خالل موقع الوزارة30 سيتم إزالة المسلخ مباشرة في حال انتهاء االعتماد من القائمة على أن تعطى المسالخ مهلة
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:
 عدم السماح باستيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها وبيض المائدة الغير معاملة حراريا من جميع المناطق:في بلغاريا
In Bulgaria It is prohibited to import Poultry meats and its products (except heat treated) all regions. 12-05-2022
Amendment

 عدم السماح باستيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها وبيض المائدة الغير معاملة حراريا من جميع المناطق:في ايسلندا
In Iceland: It is prohibited to import Poultry meats and its products (except heat treated) from all regions. 12-05-2022

List
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Amendments includes:
Slaughterhouse details

Suspend

Cape Karoo International (Mossel Bay)(ZA 24)
لحوم النعام ولحوم حيوانات الصيد المبردة والمجمدة

Date*
South Africa

12.05.2022

Un-Suspend Big Bird Foods. Pvt. Ltd - Pakistan
لحوم الدجاج المبردة والمجمدة
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 مالحظات/ نوع اللحوم المسموحة

المسالخ المعتمدة

الدولة

Type of permitted meats/comments

Approved slaughterhouses

Country

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن

ال يتطلب اعتماد مسالخ

It is permitted to import red meats
and poultry meats

It’s not required to have approved slaughterhouses

دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
GCC Countries

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

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن
It is permitted to import red meats
and poultry meats
3

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

استراليا

Australia
نيوزيلندا
New Zealand

All the slaughterhouses that are approved by New Zealand Quarantine and
Inspection (NZQIS)

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

أمريكا
USA

All the slaughterhouses that are approved by the concerned Canadian authorities

كندا
Canada

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

البرازيل
Brazil
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األرجنتين
Argentine

األرجواي
Uruguay

جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوروبية EU
All the slaughterhouses that are approved by the European union
1- Frigorífico Pul - PULSA S.A., Official Number 7
لحوم االبقار المبردة والمجمدة واالحشاء المجمدة
2- Frigorífico Carrasco S.A., Official Number 3
لحوم االبقار المبردة والمجمدة واالحشاء المجمدة
3- Frigorífico Canelones S.A., Official Number 8
لحوم االبقار المبردة والمجمدة واالحشاء المجمدة
4- Lorsinal S.A., Official Number 224
لحوم االبقار المبردة والمجمدة واالحشاء المجمدة
5- Frigorífico Tacuarembó S.A., Official Number 12
لحوم االبقار المبردة والمجمدة واالحشاء المجمدة
6- Frigorífico La Caballada -Cledinor S.A., Official Number 394
لحوم االبقار المبردة والمجمدة واالحشاء المجمدة
7- Frigorífico San Jacinto – NIREA S.A., Official Number 344
لحوم االبقار واالغنام المبردة والمجمدة واالحشاء المجمدة)
8- Frigorífico Las Piedras S.A., Official Number 379
لحوم االبقار واالغنام المبردة والمجمدة واالحشاء المجمدة

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

9- INALER S.A., Official Number 55
لحوم االبقار المبردة والمجمدة واالحشاء المجمدة
10- Frigorífico Las – Moras - Chiadel S.A., Official Number 104
لحوم االبقار واالغنام المبردة والمجمدة واالحشاء المجمدة
11- Establecimientos Colonia S.A., Official Number 2
لحوم االبقار المبردة والمجمدة واالحشاء المجمدة
12- FRIGOYI (BILACOR S.A.), Official Number 26
لحوم االبقار المبردة والمجمدة واالحشاء المجمدة
Updated list May 12, 2022.pdf
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13- Frigorífico Durazno (FRIGOCERRO S.A.), Official Number 14
لحوم االبقار واالغنام المبردة والمجمدة
14- FRIGOSALTO (SOMICAR S.A.), Official Number 74
لحوم االبقار واالغنام المبردة والمجمدة واالحشاء المجمدة
15- COPAYAN S.A., Official Number 245
لحوم االبقار المبردة والمجمدة واالحشاء المجمدة
16- Frigorifico Matadero Pando (Ontilcor S.A.), Official Number 439
لحوم االبقار المبردة والمجمدة واالحشاء المجمدة

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

عدم السماح بدخول االرساليات من بيض
المائدة ولحوم الدواجن الغير معامل حراريا
من جميع المناطق
* It is prohibited to import
Poultry meats and its products
(except heat treated) & Table
Eggs and its Products (except
heat treated 21-12-2021
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن

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

الباراجواي
Paraguay

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوروبية
All the slaughterhouses that are approved by the European union
Approved EU food establishments (europa.eu)

هولندا
Netherlands

It is permitted to import red meats
and poultry meats

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوروبية
All the slaughterhouses that are approved by the European union
Approved EU food establishments (europa.eu)

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم
*الدواجن

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوروبية
All the slaughterhouses that are approved by the European union
Approved EU food establishments (europa.eu)
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فرنسا
France
السويد
Sweden
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It is permitted to import red meats
and poultry meats*
عدم السماح بدخول االرساليات من بيض المائدة
ولحوم الدواجن الغير معامل حراريا من منطقة
)Skåne County(
* It is prohibited to import Poultry
meats and its products (except heat
treated) & Table Eggs and its
Products (except heat treated (
(Skåne County)2021-12-16
*يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن
وبيض المائدة* مع االلتزام بنموذج الشهادة
الصحية الذي يفيد بأن ألمانيا خالية من انفلونزا
الطيور
EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوروبية
Its permitted to import red meats
All the slaughterhouses that are approved by the European union
and poultry* and table eggs*
Approved EU food establishments (europa.eu)
* Poultry & table eggs must be
accompanied with Health
Certificate declared that Germany
is free from Highly Pathogenic
Avian Influenza

ألمانيا
Germany

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم
*الدواجن
EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوروبية
All the slaughterhouses that are approved by the European union
* عدم السماح بدخول االرساليات من بيض المائدة ولحوم
Approved EU food establishments (europa.eu)

It is permitted to import red meats
and poultry meats*

إسبانيا
Spain

Castile and الدواجن الغير معامل حراريا من (منطقة
ومن منطقة/ 23.12.2021 ) التي تم انتاجها بعدLeón
2022-03-02 )Andalusia منطقة
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*It is prohibited to import Poultry meats and
its products (except heat treated) & Table
Eggs and its Products (except heat treated(
from (Castile and León) that were produced
after 23.12.2021 & Andalusia 02-03-2022

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء
It is permitted to import red meats
* يحظر استيراد بيض المائدة ولحوم الدواجن
الغير معامل حراريا
* It is prohibited to import Poultry
meats and its products (except heat
treated) & Table Eggs and its
Products (except heat treated(

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوروبية
All the slaughterhouses that are approved by the European union
Approved EU food establishments (europa.eu)

النمسا
Austria

It is permitted to import red meats
and poultry meats
عدم السماح بدخول االرساليات من بيض المائدة
ولحوم الدواجن الغير معامل حراريا من
14.3.2022 والتي تم انتاجها بعدProvince
EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوروبية
West Flanders (West-Vlaanderen)
“It is prohibited to import Poultry All the slaughterhouses that are approved by the European union
Approved EU food establishments (europa.eu)
meats and its products (except heat
treated) & Table Eggs and its Products
(except heat treated) from
Province West Flanders (WestVlaanderen)
produced before 14.3.2022

بلجيكا
Belgium

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن

7

Updated list May 12, 2022.pdf

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن
It is permitted to import red meats
and poultry meats
حظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها الغير
معاملة حراريا وبيض المائدة من إنجلترا من
.منطقة وور وايكس شير
It is prohibited to import un - heat
treated poultry meats & Table Eggs
and its Products from) Region (
Warwickshire (in England - 14-112021

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

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

المملكة المتحدة
United Kingdom

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

ايرلندا
Ireland

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء* ولحوم
الدواجن مع االلتزام بنموذج الشهادة الصحية
المعتمدة بين الجانبين

1. Mesna industrija Rakitno d.o.o. Posušje (MI Rakitno LTD.)
لحوم األبقار واألغنام واألحشاء المبردة والمجمدة

It is permitted to import red meats
* and poultry meats by using the
agreed Health Certificate

*يسمح باستيراد لحوم األغنام
مع االلتزام بنموذج الشهادة الصحية المعتمدة
بين الجانبين
It is permitted to import Goat&
sheep meat* according to the
agreed Health Certificate
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MOUNTAIGATE TRADING SRL
لحوم األغنام المبردة و المجمدة

1.

البوسنة والهرسك
Bosnia &
Herzegovina

جمهورية مولدوفا
Moldova
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* يحظر استيراد بيض المائدة ولحوم الدواجن
الغير معامل حراريا
* It is prohibited to import Poultry
meats and its products (except heat
treated) & Table Eggs and its
Products (except heat treated(

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء* ولحوم
الدواجن مع االلتزام بنموذج الشهادة الصحية
المعتمدة بين الجانبين
It is permitted to import red meats
* and poultry meats by using the
agreed Health Certificate

1- PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
TURKOVIC DOO SJENICA
تصدير لحوم األغنام واالبقار المبردة
EST 3
EST 7
EST 11

CPF Thailand public company Ltd لحوم دجاج المبردة والمجمدة
Central Poultry Processing. لحوم الدجاج المبردة والمجمدة
GFPT Public Company لحوم الدجاج المبردة والمجمدة

EST 14

Bangkok Ranch Public Co. Ltd لحوم البط المبردة والمجمدة

EST 18

CPF Thailand public company لحوم الدجاج المبردة والمجمدة
CPF Thailand public company لحوم دجاج المبردة والمجمدة
Sun Food International Co., Ltd. لحوم الدجاج المبردة والمجمدة
Tyson Poultry (Thailand) Limited لحوم الدجاج المبردة والمجمدة
Saha Farms Co., Ltd. لحوم الدجاج المبردة والمجمدة
B. Foods Product International Co. Ltd. لحوم الدجاج المبردة
والمجمدة
Tyson Poultry (Thailand) Limited لحوم الدجاج المبردة والمجمدة
Thaifoods Group Public Co., Ltd. لحوم الدجاج المجمدة

 يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجنEST 23
It is permitted to import red meats
and poultry meats

Est. 25
EST 34
EST 44
EST 49
EST 53
EST 119
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صربيا
Serbia

تايلند
Thailand
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EST 139
EST 165
EST 201
EST 244

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء
It is permitted to import red meats
يحظر استيراد لحوم الدواجن ماعدا المعامل
حراريا
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

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم
الدواجن* مع االلتزام بنموذج الشهادة الصحية
المعتمدة بين الجانبين
10

CPF Thailand public company لحوم دجاج المبردة والمجمدة
Cargill Meats Thailand Limited لحوم الدجاج المجمدة
GFPT Nichirei (Thailand) Company Limited لحوم الدجاج المجمدة
Suspend 28-03-2022
Thaifoods group public company limited لحوم الدجاج المجمدة

1. Slaughterhouse: Nanshoku Meat Center of Habikino City Cutting/Processing Plant: Hanew Meat Packers Inc. –
لحوم األبقار المبردة والمجمدة
2. Hokkaido livestock corporation Co., Ltd. Kitami Factory Kitami District
General Meat Distribution Center
- لحوم األبقار المبردة والمجمدة
3. Sanda Shokuniku Kosha لحوم األبقار المبردة والمجمدة
4. Slaughterhouse: Tokushima City Meat Center (Toku -1) Cutting/Processing
Plant: FujimitsuHasegawa Co., Ltd. (Toku -1)
لحوم األبقار المبردة والمجمدة
5. Slaughterhouse Kumamoto Chuo Meat Center Co., Ltd. (KU-3) CuttingProcessing Plant Sugimoto Honten Co., Ltd (KU-3)
لحوم األبقار واألحشاء المبردة والمجمدة
Perak Duck Food Industries Sdn. Bhd ( لحوم البط المجمد- frozen duck meat)
1. Karan beef Ltd. )(لحوم االبقار مبردة ومجمدة
2. Beefmaster Kimberley )(لحوم ابقار مبردة ومجمدة

اليابان
Japan

ماليزيا
Malaysia
جنوب أفريقيا
South
Africa
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It is permitted to import red meats and
poultry meats* by using the agreed HC

 يحظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها
الغير معاملة
حراريا ً وبيض المائدة من المقاطعات
:المصابة
Free State Province, KwaZulu Natal,
Mpumalanga, North West Province, Gauteng
& Western Cape Province.

It is prohibited to import poultry meats
and Table Eggs from the above
mentioned provinces (except heat
treated)
 meat and meat products are
prohibited from the following
establishments:
— Enterprise Foods (export
registration number ZA 33)
— Rainbow Chicken Limited (export
registration number ZA32)

3. Morgan Beef (Pty) Ltd (ZA 76) )(لحوم ابقار مبردة ومجمدة
4. East London abattoir (PTY) LTD (ZA 40) )(لحوم ابقار واغنام مبردة ومجمدة
5. Crown Chicken (PTY) LTD )(لحوم الدجاج المبردة والمجمدة
6. Klein Karoo International Limited (ZA 92) )(لحوم النعام المبردة والمجمدة
7. Chamdor Meat Packers (ZA 34) لتصدير لحوم األبقار المبردة
8. Chalmar Beef (Pty) Ltd (ZA 131) لحوم األبقار واألغنام المبردة والمجمدة
9. Cavalier Foods (Pty) Ltd (Beef ZA 363 & Lamb ZA 28 )
لحوم األبقار واالغنام مبردة والمجمدة
10. Beefcor PTY (LTD) (ZA 415) لحوم األبقار المبردة والمجمدة
Suspended ( 22.12.2021)
11. Cape Karoo International (Mossel Bay) (ZA 24)
Suspended ( 12.05.2022) لحوم النعام ولحوم حيوانات الصيد المبردة والمجمدة
12. KYTO Operations (Pty) Ltd. GROBLERSHOOP ZA 105
لحوم األغنام واألحشاء المبردة
13. Ramburg Beef (Pty) Ltd ) ZA 191 ( لحوم األبقار و األغنام المبردة و المجمدة
14. Sernick Abattoir (Pty) Ltd (ZA 313)لحوم األبقار المبردة و المجمدة
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يسمح باستيراد اللحوم الحمراء
Its permitted to import red meats
يحظر استيراد لحوم الدواجن ما عدا المعامل
ً حراريا
Its prohibited to import poultry
meats except heat treated meats

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء مع االلتزام
بنموذج الشهادة الصحية المعتمدة بين الجانبين
It is permitted to import red meats
by using the agreed Health
Certificate

يحظر استيراد لحوم المجترات ومنتجاتها
الغير معاملة حراريا ً من مقاطعتي
KiambuوNyandarua  وMurang’a
It is prohibited to import
Ruminant’s meats and its products
(except heat treated) from
Murang’a & Nyandarua &
Kiambu
يحظر استيراد لحوم الدواجن ما عدا المعامل
حراريا
It is prohibited to import poultry
meats except heat treated meats
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1- Alpha Choice Limited لحوم االبقار واألغنام المبردة والمجمدة
Suspended ( 07.12.2021)

2Eliya Food Overseas Ltd لحوم االبقار واألغنام المبردة والمجمدة
3Chobo Investment Company Ltd (CIC) Abattoir لحوم األبقار واألغنام المبردة
1. Tan Choice Limited لحوم األبقار واالغنام المبردة والمجمدة

تنزانيا
Tanzania

1. NYAMA WORLD (AFRISPHERE WORLDWIDE LTD لحوم األبقار واالغنام

ماالوي
Malawi

المبردة والمجمدة
1. Quality Meat Packers (lamb, goat and chilled and frozen beef- لحوم االبقار
)واالغنام المبردة والمجمدة
2. Neema Livestock and slaughtering Investment Ltd (lamb& goat chilled )لحوم األغنام المبردة
3. Kenmeat (EPZ) LTD (lamb & goat chilled and frozen - لحوم األغنام المبردة
)والمجمدة

كينيا
Kenya

4. Choice Meats (chilled and frozen beef- )لحوم االبقار المبردة والمجمدة
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يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ما عدا
األحشاء
It is permitted to import red meats
except offal

يحظر استيراد لحوم الدواجن ما عدا المعامل
حراريا
It is prohibited to import poultry
meats except heat treated meats

مسلخ الكدرو لتصدير لحوم األغنام واالبقار المبردة
مسلخ كرري الوطني لتصدیر لحوم األغنام واالبقار المبردة
مسلخ الساحل لتصدير لحوم األغنام المبردة والمجمدة
(AL SAHIL ABATTOIR– Suakin Osief Animal production) (lamb & goat
chilled and frozen) SUSPEND 2.3.2022
مسلخ الشاهين االفريقي الحديث لتصدير لحوم األغنام واالبقار والجمال المبردة والمجمدة
(ELSHAHEEN MODERN AFRICAN SLAUGTERHOUSE)

.1
.2
.3

السودان
Sudan

.4

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن
ما عدا لحوم االبقار
It is permitted to import red meats
and poultry except beef meats
حظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها الغير
معاملة حراريا وبيض المائدة من جميع المناطق
It is prohibited to import un – heat
& treated poultry meats & Table
Eggs and its Products from
All regions - 03-01-2022

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوروبية
All the slaughterhouses that are approved by the European union
Approved EU food establishments (europa.eu)

البرتغال
Portugal

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوروبية
All the slaughterhouses that are approved by the European union
Approved EU food establishments (europa.eu)

بولندا
Poland

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء
It is permitted to import red meats
* يحظر استيراد بيض المائدة ولحوم الدواجن
الغير معامل حراريا
* It is prohibited to import Poultry
meats and its products (except heat
treated) & Table Eggs and its
Products (except heat treated(
13
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يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم
*الدواجن
It is permitted to import red meats
and
poultry meats*
* عدم السماح بدخول االرساليات من بيض
المائدة ولحوم الدواجن الغير معامل حراريا من
Region ) و (منطقةRegion Lazio (منطقة
) باإلضافة الىLombardy (Lombardia)
Region المنطقة المصابة سابقا (منطقة
Region Friuli ) ) و (منطقةVeneto
)Venezia Giulia
Region Emilia-Romagna ومنطقة
* It is prohibited to import Poultry
meats and its products (except heat
treated) & Table Eggs and its
Products (except heat treated (from
(Region Lazio), (Region Lombardy
(Lombardia)) & (Region Veneto) &
(Region Friuli Venezia Giulia)
)Region Emilia-Romagna(

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم
*الدواجن
It is permitted to import red meats
and poultry meats*
* عدم السماح بدخول االرساليات من بيض
المائدة ولحوم الدواجن الغير معامل حراريا من
:(المناطق التاليةCounty Békés),
14

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوروبية
All the slaughterhouses that are approved by the European union
Approved EU food establishments (europa.eu)

ايطاليا
Italy

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوروبية
All the slaughterhouses that are approved by the European union
Approved EU food establishments (europa.eu)

)هنغاريا (المجر
Hungary

Updated list May 12, 2022.pdf

(County Csongrád-Csanád),
(County Hajdú-Bihar), (County
Szabolcs-Szatmár-Bereg) & (BácsKiskun county)
* It is prohibited to import Poultry
meats and its products (except heat
treated) & Table Eggs and its
Products (except heat treated( from
(County Békés), (County
Csongrád-Csanád), (County
Hajdú-Bihar), (County SzabolcsSzatmár-Bereg) & (Bács-Kiskun
county)

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء
It is permitted to import red meats
* عدم السماح بدخول االرساليات من بيض
المائدة ولحوم الدواجن الغير معامل حراريا من
(12-05-2022 كافة المناطق

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوروبية
All the slaughterhouses that are approved by the European union
Approved EU food establishments (europa.eu)

بلغاريا
Bulgaria

* It is prohibited to import Poultry
meats and its products (except heat
treated) from all regions. 12-052022

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء
It is permitted to import red meats

15

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوروبية
All the slaughterhouses that are approved by the European union
Approved EU food establishments (europa.eu)

ايسلندا
Iceland

Updated list May 12, 2022.pdf

* عدم السماح بدخول االرساليات من بيض
المائدة ولحوم الدواجن الغير معامل حراريا من
(12-05-2022 كافة المناطق
* It is prohibited to import Poultry
meats and its products (except heat
treated) from all regions. 12-052022
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء
It is permitted to import red meats
يحظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة الغير
معامل حراريا
It is prohibited to import un - heat
treated poultry meats & Table Eggs

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوروبية
All the slaughterhouses that are approved by the European union
Approved EU food establishments (europa.eu)

رومانيا
Romania

1. LLC «Stavropolskiy broiler», branch «Myasoptitsekombinat
«Nevinnomysskiy» لحوم الدجاج المبردة والمجمدة
2. LLC “Stavropolskiy broiler”, branch Myasoptitsekombinat
‘Blagodarnenskiy’ لحوم الدجاج المبردة والمجمدة
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن
It is permitted to import red meats
and poultry meats

3. LLC “PenzaMolInvest” لحوم الديك الرومي المبردة والمجمدة
4. Tokarevskaya ptitsefabrika- OJSC,Branch Myasoptitsekombin at

Tokarevsky
 لحوم الدجاج المجمدRU-068/FN03837

روسيا
Russia

5. Tokarevskaya ptitsefabrika- OJSC, Branch Myasoptitsekombin at

Inzhavinsky
RU-068/ZS04410 لحوم الدجاج المبردة والمجمدة
16
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6. Joint-Stock Company "Vasiljevskaya poultry factory" (JSC

"Vasiljevskaya PF") لحوم الدجاج المبردة والمجمدة
7. Joint Stock Company “Chicken Kingdom” (JSC “Chicken
Kingdom”) لحوم الدجاج المبردة و المجمدة
8. Bryansk Meat Company LLC لحوم األبقار واألغنام واألحشاء المبردة
والمجمدة
9. Individual entrepreneur head of the Peasant farm Omarov
Abdulvagab Alibagandovich RU-026/MU27217 لحوم األغنام المبردة
10. New Duck Farms LLC RU-061/XM02283 لحوم البط المبردة
والمجمدة
11. Turkey Yard LLC RU-061/UP00444
لحوم الديك الرومي المبردة
والمجمدة
1. Georgian Products LTD لحوم األغنام المبردة و المجمدة

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

جمهورية جورجيا
Georgia

2. Lasharele . LTD لحوم األغنام المبردة
3. Rkoni Agro LLC لحوم األغنام المبردة

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم
الدواجن* مع االلتزام بنماذج الشهادة الصحية
المعتمدة بين الجانبين
It is permitted to import red meats and
poultry meats* by using the agreed
Health Certificate

1.Private Joint-Stock Company “Myronivska Pticefabrika” لحوم الدجاج المجمدة
2.Branch ‘Pererobniy Compleks’ Of Limited Liability Company’Vinnytska
Ptahofabryka’ لحوم الدجاج المجمدة
3.LLC Poultry Complex “Dneprovskiy” لحوم الدجاج المجمدة

جمهورية اوكرانيا
Ukraine

4. Terra Rich L.L.C (10-03-136) لحوم األغنام المبردة والمجمدة
17
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5. “Lubnymyaso” LLC (16 - 28 - 27 Mt) لحوم االبقار المبردة والمجمدة
6- LLC ZHYTOMYR MEAT PRODUCING COMPANY 06-24-01 MT
لحوم األبقار المجمدة و المبردة
7- UPG-Invest LLC a - UA- 24-06-18-II-SHلحوم ديك الرومي المبردة والمجمدة والمجففة
8Slaughterhouse
Exporter
MK-Podillya Limited Liability
Company a-UH-22-17-29-1-SHKyiv Land For Foodstuff Trading
CP
(ONLY)
لحوم األغنام المبردة والمجمدة واالحشاء
المجمدة
9Slaughterhouse
Exporter
Farm Ular -PM 13-09-27
Kyiv Land For Foodstuff Trading
لتصدير لحوم الدواجن
(ONLY)
المبردة والمجمدة
1. Smolevichi Broiler OJSC (BY 05-17-03) لحوم الدجاج واألحشاء المجمدة
2. CJSS Agrokombinat Kolos (BY 05-20-99)
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن
لحوم الدجاج البط واألحشاء المجمدة
It is permitted to import red meats
3. JSC «Agrokombinat «Dzerzhinskiy» )BY 05-05-01(
and poultry meats
لحوم دجاج وأحشاء مبرد ومجمد

جمهورية بيالروسيا
Belarus

يسمح باستيراد لحوم الدواجن
It is permitted to import poultry
Meats
 عدم السماح بدخول االرساليات من- في الفلبين
بيض المائدة ولحوم الدواجن الغير معامل حراريا
18

Maharlika agro –marine ventures corporationلحوم البط المبرد و المجمد

الفلبين
Philippine
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(Province of Pampanga) من منطقة
(Province of Sultan Kudarat) ومن
Philippine *It is prohibited to import
Poultry meats and its products (except
heat treated) & Table Eggs and its
Products (except heat treated from
(Province & (Province of Pampanga)
of Sultan Kudarat)
08-04-2022

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

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوروبية
All the slaughterhouses that are approved by the European union
Approved EU food establishments (europa.eu)

الدنمارك
Denmark

*يسمح باستيراد اللحوم الحمراء
It is permitted to import red meats*

* يحظر استيراد لحوم األبقار ماعدا المعاملة
حراريا
*It is prohibited to import beef
meats (except heat treated)
يحظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة الغير
معامل حراريا
It is prohibited to import un - heat
treated poultry meats & Table Eggs

19

EU جميع المسالخ المعتمدة من المفوضية األوروبية
All the slaughterhouses that are approved by the European union
Approved EU food establishments (europa.eu)

كرواتيا
Croatia
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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 األوروبية
All the slaughterhouses that are approved by the European union
Approved EU food establishments (europa.eu)

سلوفينيا
Slovenia

1. ABAYA meat – processing Factory –
لحوم االبقار واالغنام المبردة والمجمدة
2. «Pervomaiskiye Delikatessy» L
لحوم األبقار واالغنام المبردة والمجمدة
3. LLP "Merke-et combinaty"
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء
It is permitted to import red meats

لحوم االغنام المبردة والمجمدة
4.
Slaughterhouse
Meat Processing & Service LLP
لتصدير لحوم االبقار واالغنام واالحشاء
المبردة والمجمدة

كازاخستان
Kazakhstan

Exporter
Meat Processing & Service LLP
Kyiv Land For Foodstuff Trading

5. KazBeef Processing LLP
لحوم االبقار واألحشاء المبردة والمجمدة
6. .
Slaughterhouse
20
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LLP Astana Agroproduct KZ
C.15/U1- 0322
لتصدير لحوم األبقار واألغنام المبردة
والمجمدة

ASTANA AGROPRODUCT LLP,
KENESSOV & CO LLP
(ONLY)

7. Bio Agro Meat LLP KZ Y.17-U2-0075-E لحوم األغنام
المبردة
8. QAZ PRODUCT EXPORT LLP KZ X.10 U2-0453E لحوم
األغنام المبردة
9.
Slaughterhouse

Exporter

AKTOBE MEAT CLUSTER LLP
KZ.D.02- UI-1105-E

Alisha Group LLP
(ONLY)

لحوم االبقار واألغنام المبردة والمجمدة
Suspend 26-04-2022

10.Global food trade LLP KZ B.08/U1-0009/E
لحوم األبقار واالغنام واألحشاء المبردة والمجمدة
11.”Empire Food” LLP KZ B.06/UI-0006/E
لحوم األبقار واالغنام واألحشاء المبردة والمجمدة
21
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يسمح باستيراد اللحوم الحمراء
It is permitted to import red meats

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء
It is permitted to import red meats

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء
It is permitted to import red meats

*

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء

It is permitted to import red meats*
* يشترط أن تكون االرساليات خالية من رؤوس الحيوانات المجترة
أو أجزائها من المناطق الخالية من مرض الحمى القالعية باستخدام
اللقاح

AzProtein Foods Group company - لحوم االبقار واألغنام المبردة والمجمدة
1- TORO LLC \ لحوم الجاموس واألبقار واألغنام المبردة
Chilled Beef, Buffalo, Lamb & Goat meat
2- Kaspar LLC KG Ch.08-82 - F2-0065
 لتصدير لحوم األغنام والماعز المبردةChilled Lamb & Goat meat
1. Frigorífico de Osorno S.A. (10-26)
لحوم االبقار المبردة المجمدة
2. Matadero Frigorífico del Sur S.A. (10-15)
Suspend 23.11.2021

أذربيجان
Azerbaijan

قيرغيزستان
Kyrgyztan

تشيلي
Chile

لحوم االبقار المبردة والمجمدة

1. Red Carnica S.A.S (680B)
)Chilled and frozen beef - (لحوم االبقار المبردة والمجمدة
2. RED CARNICA S.A.S. (341BD)
Chilled & Frozen Beef - (لحوم االبقار والجاموس المبردة والمجمدة واألحشاء المجمدة
& Buffalo meat & Frozen offal)
3. Frigorifico Del Sinu-Frigosinu S.A (503BD)
)Chilled and frozen beef - (لحوم االبقار المبردة والمجمدة

كولومبيا
Colombia

* for ruminants the head, including the pharynx,
tongue and associated lymph nodes, has been
excluded from the
shipment from FMD free zones where vaccination is
practiced
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4. Camaguey S.A (073BD)
)Chilled and frozen beef - (لحوم االبقار المبردة والمجمدة
5. Frigorificos Ganaderos De Colombia Friogan S.A - Planta Corozal
(062BD)
Chilled & Frozen Beef & Buffalo - (لحوم االبقار والجاموس المبردة والمجمدة
)meat
Updated list May 12, 2022.pdf

6. Alimentos Cárnicos S.A.S. – Planta Aguachica (Aguachica
)Processing Plant) (002B
(لحوم االبقار والجاموس واالحشاء المبردة Chilled Beef & Buffalo meat & -
)Chilled offal
)7. COLBEEF S.A.S. (696BD
(لحوم االبقار والجاموس المبردة والمجمدة Chilled & Frozen Beef & Buffalo meat)-
 .1مسلخ شركة الثريا لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها – لحوم دجاج مبردة ومجمدة
األردن
Jordan

 .2مسلخ الشركة الوطنية للدواجن  -لحوم دجاج مبردة ومجمدة
ارمينيا
Armenia

لحوم االغنام المبردة – Arzni Msamterq CJSC

كوريا
Korea

إثيوبيا
Ethiopia

ال يوجد مسالخ معتمدة
there are no approved slaughterhouses
مسلخ موجو الحديث -مدينة موجو )1. Modjo Modern Export Abattoir Plc (MMEA
(األغنام المبردة)
مسلخ أورجانك للتصدير -أديس أبابا 2. Organic Export Abattoir P.L.C
)لحوم األغنام المبردة(

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

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ما عدا األحشاء
It is permitted to import red meats
except offals

)لحوم األغنام المبردة( مسلخ الفورا متاهارا 3. Elfora metahara export slaughterhouse
Updated list May 12, 2022.pdf
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يحظر استيراد لحوم الدواجن ما عدا المعامل
حراريا
It is prohibited to import poultry
meats except heat treated meats

4. Luna Export Slaughter House PLC ()لحوم االبقار واالغنام المبردة
5. Abyssinya Slaughter Service House ()لحوم االبقار واالغنام المبردة والمجمدة
6. Halal Food Industries PLC ()لحوم األغنام المبردة
7. Elfora Agro – industries - Debre Zeit ()لحوم األغنام المبردة
8. Akseker Ethiopia Casing PLC )لحوم االبقار واالغنام المبردة والمجمدة
9. Al Nujum Export slaughterhouse ()لحوم االبقار واالغنام المبردة والمجمدة
10. Frigorifico Boran Foods PLC ()لحوم االبقار واالغنام المبردة والمجمدة
11. Maereg Agro Industry PLC ()لحوم األغنام المبردة
Approval No in
Turkey

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

TR34 -0080

1. ALP HINDI URETIM SATIS PAZ.ITH.IHR. VE
TIC.LTD.STI (turkey meats- )لحوم ديك رومي

TR 35-0037

2. EGE-TAV Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Ticaret ve
Sanayi A.Ş (chicken meats- )لحوم دجاج

TR14 -0027
TR35 -0038

TR63-0064
TR41-0027
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3. Bolca Hindi Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi
(turkey meats- )لحوم ديك رومي
4. Abalioglu Lezita Gida Sanayi Anonim Sirketi –
Entegre Tesisi Subesi (chicken meats- )لحوم دجاج

تركيا
Turkey

5. Namet Gida san. Ve tec .A.S. Sanliurfa Et Kombinas
(beef chilled and frozen-)
لحوم االبقار المبردة والمجمدة
6. Namet Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş (beef chilled and
frozen)

Updated list May 12, 2022.pdf

TR11 -0022
TR55 -0154

TR 14 - 0021

TR 10 - 0123

10. HasTavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. Ve Tic.A.Ş
Frozen & Chilled chicken meats - لحوم دجاج مبردة ومجمدة

TR 54-0104

11. Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş لحوم دجاج مبردة و مجمدة

TR 23 - 0056
TR10 -0061
TR10-0024
TR35-0096
TR35-0047
TR14 – 0026
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لحوم االبقار المبردة والمجمدة
7. CP Stanadart Gida Sanayi ve ticaret.A.S. (chicken
meats- )لحوم دجاج
8. AYTUR TAVUKCULUK HAYVANCILIK SANAYI
VE TICARET A.S (chicken meats- )لحوم دجاج
Suspended 29.10.2021
9. BEYPI BEYPAZARI TARIMSAL URETIM
PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.S (Frozen
& Chilled chicken meats - )لحوم دجاج مبردة ومجمدة

12. Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayi A.S (Frozen
chicken meats-)لحوم دجاج مجمدة
13. BUPİLİÇ ENTEGRE GIDA SAN. TİC. A.Ş.
chicken meats-لحوم دجاج مبرد ومجمدة
14. Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayi A.S.
لحوم الدجاج المجمدة و المبردة
15. Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayi A.S.
لحوم الدجاج المجمدة و المبردة
16. Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayi A.S.
لحوم الديك الرومي المجمدة و المبردة
17. ER PILIC ENTEGRE TAVUKCULUK URETIM
PAZARLAMA VE TICARET A.S . Bolu Kesimhane
لحوم الدجاج واالحشاء المبردة والمجمدة
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18. Balikesir Cagdas Food Livestock And
Agricultural Products Industry Marketing Import
Export Ltd
لحوم الدجاج والبط المبردة والمجمدة

TR10 – 1121

19.PILYEM GIDA TARIM SANAYI VE TICARET
TR01-0428

ANONIM SIRKETI - KESIMHANE
لحوم الدجاج المبردة والمجمدة

20.Smgfood Gida Turizm Insaat Sansyi Ve Dis Ticaret
TR45-0109

Anonim Sirketi - Kanatli Kesimhanesi
لحوم الدجاج وديك الرومي المجمدة
21. AKDENIZ ENTEGRE GIDA LOGISTIK TARIM
SAN. ITH.IHR.TIC A.S.
منشأة تقطيع لتصدير لحوم الدجاج المبردة والمجمدة

TR31-0038
TR 46-0063Exporter- KMH
GLOBAL Gida lns
Tarim lth lhr San Ve
Tic Ltd Sti
يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ما عدا االحشاء
It is permitted to import red meats
except offals
يحظر استيراد لحوم الدواجن ماعدا المعامل
حراريا
It is prohibited to import poultry
meats except heat treated meats
26

Name of Exporter
الكبير – حيــدر آبـــاد
Al – Kabeer Exports Ltd,
-M/S Al Mehfooz Agro
Foods Pvt Ltd
-M/S J K export
-M/S Shaker Exports
-M/s Rembal Agro and Foods pvt.Ltd
- M/s Al Ayaan exports

22. Yenice bizim et kombinasi
لحوم األغنام والمبردة



Al Kabeer Exports Pvt. Ltd.
Village: Rudaram Patancheru Mandal Distt. Medak,
Telangana State ()لحوم جاموس وأغنام مبردة ومجمدة
APEDA= 16

الهند
India
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Al-Hamd Agro Food
Products Pvt. Ltd
M/s Varsha Fresh Meat





Al – Dua Food Processing

Al Marzia Agro Foods
E 442, Street No.10,
Subhash Vihar, New
Delhi Bhajanpura
Delhi 110053 Bhajan Pura
Delhi - 110053



Al Marzia Agro Foods ()لحوم جاموس مبردة ومجمدة
APEDA= 117



Marhaba Frozen Foods ( )لحوم جاموس مبردة ومجمدة
APEDA= 200

Allanasons Private
Limited, Mumbai,
(Maharashtra)



Frigerio Conserva Allana Private Limited, Zaheerabad
(Telangana) ()لحوم جاموس وأغنام مبردة ومجمدة
APEDA= 21

Allanasons Private
Limited, Mumbai,
(Maharashtra)



Frigorifico Allana Private Limtied, Aurangabad
(Maharashtra) ()لحوم جاموس وأغنام مبردة ومجمدة
APEDA= 23

Marhaba Frozen Foods

27

Al-Hamd Agro Food Products Pvt. Ltd ( لحوم جاموس مبردة
)ومجمدة
APEDA= 66
M/s Varsha Fresh Meat ()لحوم جاموس مبردة ومجمدة
APEDA= 78
Al – Dua Food Processing Private Limited ( لحوم جاموس
)وأغنام مبردة ومجمدة
APEDA= 140
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Allanasons Private
Limited, Mumbai,
(Maharashtra)



أمرون لألغذية – كوزي باربانكي
 لوكناو-أترابراديش
Amroon Food Pvt. Ltd,
Kursi Barabanki, Uttar
Pradesh, Lucknow



FAIR EXPORTS INDIA PVT. LTD
()لحوم جاموس وأغنام مبردة ومجمدة
APEDA= 42

فير أكسبورت – دلهي
M/s Fair Exports (India)
pvt. Ltd. 501, Madhava,
Bandra Kural Complex,
Bandra East, Mumbai
ك لتصديراللحوم.م
M.K Exports



M.K. Overseas Pvt. Ltd Patiala – Punjab – India
 البنجاب/ مسلخ ام كيه فوق البحار المحدودة– باتياال
()لحوم جاموس وأغنام مبردة ومجمدة
APEDA= 55
Suspended 27.12.2021



Al – Noor Exports ()لحوم جاموس مبردة ومجمدة
APEDA= 56
Suspended 27.12.2021

Hamd Foods Pvt. Ltd
مسلخ النور للتصدير– اوتار
 الهند/براديش
Al – Noor Exports, Utter–
Pradesh
(Mirha Exports Pvt. Ltd)

28

Indagro Foods Private Limited, Unnao(Uttar Pradesh) مسلخ
اند اجرو
()لحوم جاموس مبردة ومجمدة
APEDA= 36

 Mirha Exports Pvt. Ltd ()لحوم جاموس مبردة ومجمدة
APEDA= 125
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AOV Exports Pvt. Ltd ()لحوم جاموس مبردة ومجمدة
APEDA= 133



AQ Frozen Foods Private Limited ()لحوم جاموس مبردة ومجمدة
APEDA= 135



Federal Agro Industries Private Limited. ( لحوم جاموس مبردة
)و مجمدة
APEDA= 164



M/S Meem Agro Foods. ()لحوم جاموس مبردة و مجمدة
APEDA= 149



M/s. AL Sameer Exports PVT. LTD.

(AOV Exports Pvt. Ltd)

AQ FROZEN FOODS
PRIVATE LIMITED
E-22/372, ZAKIR
NAGAR OKHLA NEW
DELHI DELHI - 110026
HMA Agro Industries
Limited
M/S. Meem Agro Foods.
M/S. Al Rehmat Foods
M/S Premium Food
Exports
M/S. H.B. & Sons Food
Export Co.
AL- SAMEER
EXPORTS PVT. LTD.
10/14, THAKUR KI
KHOTHI OPP. NAGAR
NIGAM KAISAR GANJ
MEERUT
UTTAR PRADESH 250002

International Agro
Foods
Allanasons Private
Limited, Mumbai,
(Maharashtra)

29

VILLAGE GOGI POTHIA THANA SIMRAHA DISTT
ARARIA BIHAR
BIHAR FORBESGANJ BIHAR - 854318

()لحوم جاموس مبردة ومجمدة
APEDA= 170



International Agro Foods ()لحوم جاموس مبردة ومجمدة
APEDA= 180
Frigerio Conserva Allana Private Limited, Aligarh ( لحوم
)جاموس وأغنام مبردة ومجمدة
APEDA= 121

Updated list May 12, 2022.pdf

M.U.N. AGRO
INDUSTRIES PVT. LTD
Hind – Agro Industries
Ltd
M/S EATCCO FOODS
PRIVATE LIMITED
M/s. Xarlesys Foods Pvt.
Ltd.
M/s. AlMehfooz Agro
Foods Pvt Ltd
M/s Al Waheed Meatex
Pvt. Ltd
M/s H.B. & Sons Food
Export Co.
M/s M.A. Enterprises
M/s Shaker Exports
Sanya exim Pvt. Ltd
M/s Alpha Group
M/s Rembal Agro &
Foods Pvt. Ltd
ALM Industries LimitedAPEDA No A/38
ALM Food Products
Limited - APEDA No
A/195
AOV AGRO FOODS
PVT. LTD

30



M.U.N. AGRO INDUSTRIES PVT. LTD
()لحوم أغنام مبردة
APEDA= 193



Hind – Agro Industries Ltd
()لحوم جاموس وأغنام مبردة ومجمدة
APEDA= 24



ALM Industries Limited ()لحوم جاموس وأغنام مبردة ومجمدة
APEDA= 38



ALM Food Products Limited ()لحوم جاموس مبردة ومجمدة
APEDA= 195
Village Behra, Tehsil Derabassi District Sas Nagar Punjab
Derabassi Punjab - 140507
AOV AGRO FOODS PVT. LTD
()لحوم أغنام مبردة ومجمدة
APEDA= 186
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M/s Fair Exports (India) Pvt. Ltd
Gut No. 232/233, Daregaon, Taluka
Malegaon, Distt.
Nashik 423203, Maharashtra ()لحوم جاموس مبردة ومجمدة
APEDA= 183



AL Nasir Exports Pvt. LTD ()لحوم جاموس مبردة ومجمدة
APEDA= 161



Marya Frozen Agro Food Products Pvt. Ltd.
() لحوم جاموس وأغنام مبردة ومجمدة
APEDA= 211



Zareen Foods Private Limited
لحوم األغنام المبردة والمجمدة
APEDA= 221



AL AMMAR FROZEN FOODS EXPORTS PVT. LTD.

M/s Fair Exports (India)
Pvt. Ltd

AL Nasir Exports Pvt.
LTD
MS Arafaath Exports Pvt
ltd
MARYA FROZEN
AGRO FOOD
PRODUCTS PRIVATE
LIMITED
CALIFORNIA
CAMPUS, 97 CIVIL
LINES OPP.
RATANDEEP
COMPLEX NH24, VILLAGE
MOHANPUR, NEAR
R.T.O,
SHAHJAHANPUR
BAREILLY
UTTAR PRADESH –
243123
Zareen Foods Private
Limited
6478galino2sherkapinjra,
Qureshnagarsadarbazar
Delhi
Delhi - 110006
AL Ammar frozen foods
exports pvt ltd
Hamd Foods Pvt. Ltd

31
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VILLAGE AMARPUR KODRA, TEHSIL KOL,
DISTRICT ALIGARH,
ALIGARH, UTTAR PRADESH - 201001
()لحوم جاموس مبردة ومجمدة
APEDA= 197
M/s. Al-Sami Agro
Products Pvt. Ltd.
Plot No. E-16, 17 & 18
Industrial Estate
Dowlaiswaram – 533125
East Godavari District,
Andhra Pradesh
Maharashtra Foods
Processing and Cold
Storage
2/21B, Algudewadi,
Phaltan
Distt. Satara
Maharashtra 415523
Fair Exports (India) Pvt.
Ltd.
M/s. I Ahmed and Co.
(Cold Storage and
Exports) Pvt. Ltd.
+
M/s Samnan International
Pvt. Ltd.
M/s. Rustam Foods Pvt.
Ltd.

32



Al-Sami Agro Products Pvt. Ltd.
R.S. No. 109, Ramannapalem (V), Sankavaram (M), E.G.
District, Andhra Pradesh
)لحوم جاموس مجمدة
APEDA= 181



Maharashtra Foods Processing and Cold Storage
Gat No. 21/2 B, 22/4A/1, 22/4A2, 22/4AB
Baramati Road, Algudewadi, Phaltan
Distt. Satara,
Maharashtra 415523
()لحوم جاموس مجمدة
APEDA= 190






FAIR EXPORTS INDIA PVT.LTD
لحوم الجاموس واألغنام المبردة والمجمدة
APEDA / 68

Vizag food PVT LTD
لحوم الجاموس المجمدة
APEDA / 187

RUSTAM FOODS PVT LTD
لحوم الجاموس المبردة والمجمدة
APEDA / 132
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-Rayban Foods Private
Limited
Rampur Marg,
Bulandshahar Road,
Hapur Uttar Pradesh-5101
-M/S A Q International
-Rayban Frozen Foods
Pvt Ltd

33



Rayban Foods Private Limited
لحوم الجاموس المبردة والمجمدة
APEDA / 146

REHBER FOOD
INDUSTRIES PRIVATE
LIMITED



MASH AGRO FOODS
LTD.
VILLAGE BICHPURI,
TEHSIL
RELIABLE AGRO
FOODS
GUT NO.160-161 AT
KANADKHED, TQ.
PURNA DISTT.
PARBHANI - 431511
PURNA
MAHARASHTRA –
431511
- M/S HMA Agro
Industries Ltd





Rehber Food Industries Pvt. Ltd.
لحوم الجاموس المجمدة
APEDA / 151
MASH AGRO FOODS LTD.
لحوم جاموس مبردة ومجمدة
APEDA= 150

RELIABLE AGRO FOODS
لحوم الجاموس المبردة والمجمدة
APEDA / 166
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M/s Barkat Exports Pvt.
Ltd.
27 Zarina Chs, 59A SV
Road
Bandra, West Mumbai
Maharashtra 401403

Al Tabarak Frozen
Foods Pvt. Ltd
M/S Taha Agro Frozen
Foods



Ms Swad Agro Cold Chain Pvt. Ltd.
Gut No. 398, Village Kurze Taluka Vikramgad district
Palghar, Mumbai
Maharashtra 404403
()لحوم األغنام المبردة والمجمدة
APEDA= 210

 Al Tabarak Frozen Foods Pvt. Ltd.
(لحوم الجاموس المبردة والمجمدة
APEDA/128


ABZ AGRO FOODS
LIMITED

34

ABZ AGRO FOODS LIMITED
()لحوم الجاموس المبردة والمجمدة
APEDA/225
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 Al Rehman Frozen Foods
)لحوم الجاموس المبردة والمجمدة)
Apeda 106

Al Rehman Frozen
Foods
M/S Hassan Overseas
Pvt. Ltd.

Al Raiyan Export Apeda 189
لتصدير لحوم الجاموس المجمدة




Javed Qureshi Exports

India Frozen Foods Apeda 108
)تصدير لحوم الجاموس المبردة والمجمدة )



Exporter India Frozen
Foods

Al Faiz Enterprises Apeda216
)تصدير لحوم الجاموس المجمدة)



Exporter Al Faiz
Enterprises

مسلخ زينث – باكستان الهور 1. Zenith Associates- Lahore
باكستان
Pakistan

لحوم األغنام واألبقار المبردة والمجمدة

يسمح باستيراد اللحوم الحمراء
It is permitted to import red meats

 2. P.K. Livestock and Meat Co. (Pvt) Ltd.تنظيم استيراد منتجات الدواجن المعاملة حراريا ً
لحوم األغنام واالبقار والجمال المبردة والمجمدة واالحشاء الحمراء والبيضاء المبردة والمجمدة
(اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من
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لحوم األغنام واألبقار المبردة والمجمدة
لحوم األغنام واألبقار المبردة والمجمدة
لحوم الدجاج المجمدة
لحوم الدجاج المبردة والمجمدة

لحوم األبقار المبردة والمجمدة

مسلخ اورجانك -كراتشي  3. Organic Meat Coجمهورية باكستان إلى الدولة وفقا للشهادات
الصحية بعد التوافق عليها مع الجانب الباكستاني
كراتشي  4. Tata best foods -على أن يتم السماح بدخول اإلرساليات بالنماذج
المستخدمة حاليا ً شريطة قيام السلطات المختصة
في دولة التصدير بإرسال إفادة صحية كما يلي:
مسلخ ومصنع -الهور 5. K&N Food Co
It is allowed to import heat treated
6. Big Bird Foods. Pvt. Ltd
poultry meat and heat treated table
eggs if the Health certificate contains
اسالم أباد 7. Hilal Meat Processing -
the followings attestations:

كراتشي 8. Al Shaheer Corporation (Private) Limited -
لحوم األغنام واألبقار والجمال المبردة والمجمدة
 كراتشي 9. Fauji Meat Limitedلحوم األغنام واألبقار المبردة والمجمدة
الهور 10. Hamza Meat and Poultry-
لحوم الدجاج ومنتجاتها المبردة والمجمد
كراتشي 11. Al – Rahim farming meat-
لحوم األبقار المبردة
مسلخ الطازج -الهور 12. Tazij Meats and Food Co
لحوم األغنام واألبقار المبردة والمجمدة
– الهور – 13. Abedin International Pvt. Ltd.
لحوم االبقار والجاموس واألغنام المبردة
الهور 14. M/s. KAT CO -
لحوم االبقار والجاموس واالغنام المبردة
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المنتج

لحوم
الدواجن
المعاملة
حراريا
heat
treate
d
poultr
y
meat

اإلفادة الصحة
المطلوبة (عربي)

Attestation

تم اتخاذ جميع
اإلجراءات
االحترازية الالزمة
لمنع مخالطة
االرسالية مع أي
مصدر محتمل
لفيروس انفلونزا
الطيور وإن
المنتجات الموصوفة
بهذه الشهادة تم
تعريضها اثناء
التصنيع بإحدى
الطرق التي تضمن
القضاء على
فايروس انفلونزا
الطيور وفقا لألحكام

The necessary
precautions
were taken to
avoid contact of
the commodity
with any source
of avian
influenza virus
& the
)product(s
described above
have been
processed to
ensure the
inactivation of
avian influenza
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virus in
accordance
with Article
10.4.24 of the
OIE Terrestrial
Code

الواردة في
Article 10.4.24
من دستور المنظمة
العالمية للصحة
الحيوانية

The necessary
precautions
were taken to
avoid contact of
the commodity
with any source
of avian
influenza virus
& the product
(s) described
above have
been processed
to ensure the
inactivation of
avian influenza
virus in
accordance
with Article
10.4.23 of the
OIE Terrestrial
Code

تم اتخاذ جميع
اإلجراءات
االحترازية الالزمة
لمنع مخالطة
االرسالية مع أي
مصدر لفيروس
انفلونزا الطيور وإن
المنتجات الموصوفة
بهذه الشهادة تم
تعريضها اثناء
التصنيع بإحدى
الطرق التي تضمن
القضاء على
فايروس انفلونزا
الطيور وفقا لألحكام
الواردة في
Article 10.4.23
من دستور المنظمة
العالمية للصحة
.الحيوانية
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15. Asia Livestock and Meat Company - الهور
لحوم االبقار واألغنام والمبردة

منتجات
بيض
المائدة
المعاملة
حراريا
heat
treate
d
table
eggs
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Notes

مالحظات

المسالخ في الدول التي لم يرد ذكرها في القائمة تتطلب اعتماد من وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل الرابط
https://www.moccae.gov.ae/en/services/registration-accreditation/newislamicabattoire.aspx

1

Slaughterhouses in countries that are not mentioned in the list required to be approved by Ministry of Climate Change and
Environment in UAE using the above link

يحظر استيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن من الدول التي لم يتم ذكرها في هذه القائمة لعدم وجود مسالخ معتمدة
2
It is prohibited to import red meats and poultry meats from any country not covered by this list because there are no
approved slaughterhouses

38
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يسمح باستيراد اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن ومنتجاتهما المعاملة حراريا والتي مصدرها حيوانات تم ذبحها في مسالخ معتمدة في البلد المصدر وال يشترط أن
 حيث أن أسماء المسالخ الواردة في القائمة هي المعتمدة لتصدير اللحوم،يكون المسلخ معتمد من وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
المبردة والمجمدة والغير معاملة حراريا
It’s allowed to import heat treated red meats and poultry meats and their products from any country taking into consideration
that the meat originates from animals or birds slaughtered in approved slaughterhouse in the country of origin without the
need to be approved by Ministry of Climate Change and Environment in UAE, as slaughterhouses that are mentioned in this
list are the ones approved to export fresh, chilled and frozen meats

3

لحوم األغنام تشمل لحوم الخروف والماعز
4
Sheep meats include goat and lamb meats
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تنويه

Important Notice
2021  مايو1 خدمة اعتماد وتجديد اعتماد مسلخ خارج الدولة بدون رسوم ابتداء من

The service of Accreditation of Slaughterhouse Outside the UAE and renewal is now Free starting from 1st of May 2021
، ) أشهر لتجديد االعتماد وعدم المساح للمسالخ المعلقة بتوريد اللحوم إلى الدولة خالل فترة التعليق6( بعد انتهاء فترة اعتماد المسلخ دون التقدم بطلب تجديد من المتعامل بتم تعليق اعتماد المسلخ ومنحه قترة

.1

باستثناء الشحنات التي تصل إلى الدولة وصدرت من المسلخ خالل فترة سريان االعتماد
 أشهر بعد انتهاء االعتماد دون تقديم طلب لتجديد االعتماد يتم إلغاء اعتماد المسلخ ويتعين على المسلخ تقديم طلب اعتماد جديد بعد اإللغاء6 في حال انقضاء فترة
1.

.2

If the approval date of the slaughterhouse has been expired, without submitting a renewal request from the slaughterhouse, the slaughterhouse approval
will be suspended and given a period of (6) months to renew the approval, as the slaughterhouse is not allowed to export meat to UAE during the suspension
period, with the exception of shipments that were shipped from the slaughterhouse during the validity of the approval period

2.

As period of ( 6 ) months after the expiry of the approval has passed without submitting an application to renew, the approval of the slaughterhouse will be
canceled and the slaughterhouse must submit a new accreditation application after the cancellation
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