�إدارة التنمية وال�صحة احليوانية
D1-1-AAA-05-Q

ا�سترياد ال�سائل املنوي �أو الأجنة

Import of Semen or embryos
التاريخ

Date

بيانات الناقل( :ملن �سيتم �إر�سال الفاتورة)

)SHIPPER DETAILS: (to whom the invoice will be sent

اال�سم و العنوان

Name and Address

رقم الهاتف

Telephone no.

الربيد االلكرتوين

Email

بيانات املالك�( :إذا كان خمتل ًفا عن �أعاله)

)OWNER DETAILS: (if Different from above

اال�سم و العنوان

Name and Address

رقم الهاتف

Telephone no.

الربيد االلكرتوين

Email

بلد االر�سال

Country of Dispatch

بلد الت�صدير :ملركز تخزين  /جتميع ال�سائل املنوي املعتمد

ORIGIN: Aapproved semen storage / collection center

اال�سم و العنوان

Name and Address

رقم الهاتف

Telephone no.

الربيد االلكرتوين

Email

رقم املوافقة

Approval Number

مطار  /منفذ الو�صول يف االمارات

UAE airport/border of arrival

الوجهة :مركز تخزين ال�سائل املنوي املعتمد يف الإمارات العربية املتحدة

DESTINATION: Approved semen storage center in the UAE

اال�سم و العنوان

Name and Address

رقم الهاتف

Telephone no.

الربيد االلكرتوين

Email

الوجهة :مركز تخزين ال�سائل املنوي املعتمد يف الإمارات العربية املتحدة
احلجم

DESTINATION: Approved semen storage center in the UAE
Volume

)(no. of breedings/doses/straws

(عدد ال�سالالت  /اجلرعات  /الق�شة)

ا�سم الفحل
يجب تقدمي هذا الطلب �إىل وحدة الف�صيلة اخليلية بند ال�شبا قبل (� )5أيام عمل على الأقل من التاريخ املقرتح للت�صدير.
فاك�س رقم97143361579+ :
رمز النموذج

Code

D1-1-AAA-05-Q

رقم الإ�صدار

Issue Number

1

Name of stallion/s

رقم ال�صفحة

Page Number

1

Attachments
1. Passport copy (copies) of the horse(s): (Colour Copies in PDF format
only)
- Description & Pedigree page
- Silhouette page
2. The lab test results
3. Proof of Collection Dates
4. If the Stallion has been in quarantine, temperature charts/release
forms
5. Copies of the Import Health Certificate if semen was imported from
another country
6. EAHS Import approval (for all Purebred Arabs)
7. The original payment receipt of the Ministry of Climate Change &
Environment

املرفقات
) فقطPDF ن�سخة من جواز ال�سفر (ن�سخ) من اخليل (ن�سخ ملونة و.1
 �صفحة الو�صف والن�سب �صفحة �صورة الت�شبيه نتائج الفحو�ص املخربية.2
 �إثبات تواريخ جتميع ال�سائل املنوي.3
 من��وذج/  مطل��وب خمط��ط درج��ة احل��رارة، �إذا كان الفح��ل يف احلج��ر ال�صح��ي.4
االفراج
 �صور من ال�شهادة ال�صحية �إذا كان ال�سائل املنوي م�ستوردًا من دولة �أخرى.5
 موافق��ة جمعي��ة اخلي��ول العربي��ة عل��ى ا�س��ترياد ال�س��ائل املن��وي جلمي��ع اخلي��ول.6
العربية الأ�صيلة
 �أ�صل �إي�صال الدفع من وزارة التغري املناخي والبيئة.7

بيانات مقدم الطلب

Applicant Details

ا�سم مقدم الطلب

Applicant Name

توقيع مقدم الطلب
التاريخ

Applicant Signature
Date

رقم ال�صفحة

Page Number

1

Issue Number

1

رقم الإ�صدار

Code

رمز النموذج

D1-1-AAA-05-Q

