
 

 دــهــعـت

 استرياد أحياء مائية إىل اململكة العربية السعودية

 أتعهد أنا املستثمر/ 

 مؤسسة / شركة : صاحب مشروع 

 بتزويد إدارة املزارع السمكية بوزارة الزراعة بأصول أو صور من الشهادات املوثقة التالية مع طلب الفسح أو مباشرًة بعد وصول إرسالية    

 -: ئية مبوجب خطابنا رقم  وتاريخ األحياء املا

 . شهادة املنشأ للشركة املنتجة والشركة املصدرة .1

 . من األمراض الوبائية واملعدية، وأنها حبالة صحية جيدةالشهادة الصحية اليت تفيد خلو اإلرسالية  .2

 . فاتورة الشحن .3

 الأنها املطلوب استريادها واملرفقة مع طلب االسترياد صادرة من الشركة املصدرة يف بلد املنشأ، وإلرسالية األحياء املائية قائمة  .4

 .  ة بقوائم سايتسجحتتوي على أي من األنواع املدر

مبحجر مشروع الشركة املعتمد حتت إشراف شعبة األمن احليوي بإدارة املزارع السمكية والتعهد بعدم التصرف حجر اإلرسالية  .5

باإلرسالية إال بعد ظهور نتيجة الفحص، وكذلك عدم تصريف املاء املصاحب لألحياء املائية يف البيئة أو املسطحات املائية أو يف 

اجلتها ويف مواقع خاصة ال تضر بالبيئة املائية للمملكة ) إذا كانت إرسالية أحياء الشبكة العامة، وإمنا يتم تصريفها بعد مع

 مائية مستوردة بغرض االستزراع املائي(.

التنسيق مع شعبة األمن احليوي بإدارة املزارع السمكية إلصدار شهادة صالحية حملجر املشروع وذلك قبل تقديم طلب الفسح  .6

ائية، وبعد إجراء املعاينات الالزمة لذلك )إذا كانت إرسالية أحياء مائية مستوردة بغرض وقبل وصول إرسالية األحياء امل

  االستزراع املائي(.

اإلبالغ الفوري عن أي نفوق غري معتاد أو ظهور أي عالمات مرضية على األحياء املائية املستوردة سواء كان ذلك أثناء فرتة  .7

، أو أثناء تواجد وعرض اإلرسالية  إرسالية أحياء مائية مستوردة بغرض االستزراع املائي()إذا كانت  أو أثناء فرتات الرتبيةاحلجر 

 .مبعارض البيع ) يف حالة امساك الزينة (

 صور هذه الشهادات تكون واضحة وممثلة لبيانات اإلرسالية وموثقة من اجلهات الرمسية. .8

 . ومرفقاته قبل شهر على األقل من تاريخ وصول اإلرسالية إىل منافذ اململكة يتم تقديم طلب الفسح .9

التقيد مبا ورد من ضوابط يف " الئحة ضبط جودة األحياء املائية  املستوردة يف اململكة العربية السعودية " ، والدليل املنبثق عنها   .10

 ائي إىل اململكة العربية السعودية " ." الدليل التفصيلي لضوابط استرياد األمساك لغرض االستزراع امل

 

اء يف حال خمالفة أي من البنود الواردة أعاله سيتم توجيه إنذار للشركة )املؤسسة(، ويف حال تكرار املخالفة سيتم النظر يف تعليق أو إلغ

 الفسوحات اخلاصة بالشركة )املؤسسة(.
 

 تعهد مين بذلك .وهذا 

 املتعهد مبا فيه                                                                                

  مؤسسة / شركة :االسم                                                                                

 التوقيع :                                                                               

 لثروة السمكيةلوكالة الوزارة 

 إدارة املزارع السمكية

 يلالستزراع املائ ملشاريع شعبة األمن احليوي


