الشروط الواجب توفرها الستخراج ترخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير للكائنات الفطرية
ومنتجاتها لألغراض غير الشخصية
الشروط العامة:
 )1تعبئة النموذج الخاص بطلب اصدار ترخيص استيراد او تصدير او إعادة تصدير لألغراض غير
الشخصية (يطبع على ورق رسمي).
 )2عند الرغبة باستيراد كائن فطري أو منتج مدرج في مالحق اتفاقية سايتس فيجب إرفاق صورة ترخيص
التصدير أو إعادة التصدير الصادر من السلطة التنفيذية التفاقية سايتس في البلد المصدر.
 )3عند الرغبة باستيراد كائن فطري أو منتج غير مدرجة في مالحق اتفاقية سايتس فيجب إرفاق صورة
شهادة المنشأ أو صورة موافقة التصدير (موضحا فيها االسم العلمي).
اشتراطات خاصة:
 في حالة استيراد أو تصدير الطيور :يجب التأكد من احتواء ترخيص التصدير على رقم الحلقة المعدنية
المغلقة أو الشريحة اإللكترونية المثبتة على كل طائر
 في حالة الرغبة بتصدير كائن فطري تم إكثاره في مركز اكثار داخل المملكة :يجب إرفاق صورة من
فاتورة الشراء.
مالحظة:
على الشركات والمؤسسات التي لم يسبق لها ممارسة نشاط اإلتجار بالكائنات الفطرية أو منتجاتها وترغب
بممارسة هذا النشاط ،التقدم إلدارة التراخيص بالهيئة بطلب تسجيلها لدى اإلدارة وإضافة نشاط اإلتجار
بالكائنات الفطرية أو منتجاتها إلى النشاطات الموضحة في السجل التجاري الخاص بها ،وارفاق المتطلبات
التالية:
 .1صورة السجل التجاري (يكون ساري الصالحية).
 .2صورة الهوية الوطنية لصاحب الشركة أو المؤسسة.
 .3تقديم تعهد بعدم االتجار بالكائنات الفطرية أو منتجاتها دون الحصول على ترخيص مسبق من
الهيئة السعودية للحياة الفطرية (حسب الصيغة الموضحة أدناه ويطبع على ورق رسمي)
 .4في حالة التوكيل أو التفويض ترفق صورة واضحة لهوية المفوض مع أصل الوكالة الشرعية أو
خطاب تفويض مصدق من الغرفة التجارية.
يتم تقديم الطلبات على العنوان التالي:
الهيئة السعودية للحياة الفطرية
ص.ب 61681 :الرياض 11575
فاكس011-4410797 :
ولمزيد من االستفسارات يمكن التواصل مع إدارة التراخيص على العنوان التالي:
هاتف / 011-4418700 :تحويله من  121إلى 127
ص.ب 61681 :الرياض 11575
cites@swa.gov.sa
بريد الكتروني
استفسار عن الكائنات الحية واالحياء البحرية animals@swa.gov.sa :
plants@swa.gov.sa
استفسار عن الكائنات النباتية

تعهد
سعادة مدير إدارة التراخيص بالهيئة السعودية للحياة الفطرية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .وبعد- :

المحترم

نتعهد نحن/
 بعدم استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عرض أو نقل أو بيع أي كائنات فطريه أو منتجاتها
إال بعد الحصوووول على ترخيص مسوووبد من إدارة التراخيص بالهيئة السوووعودية للحياة الفطرية
كما نتعهد بإعادة أصوووول تراخيص االسوووتيراد الصوووادرة من الهيئة وصلل بعد وصوووول الشوووحنة
مرفقا ً بها أصووول ترخيص الدولة المصووودرة وصوووورة بوليصوووة الشوووحن التي وردت بها الشوووحنة
وصوووووورة البيان الجمركي الحي فسوووووحل بموجبه الشوووووحنة أو في حالة انتهاء فترة صوووووالحية
الترخيص .ونتحمل أي تبعات قد تترتب على مخالفة صلل.
 كما نٌقر باطالعنا على نظام االتجار بالكائنات الفطرية المهددة باالنقراض الصووووادر بالمرسوووووم
الملكي رقم (م )9/وتاريخ  1421/03/06هـ والئحته التنفيحية وااللتزام بما جاء فيهما.

االسم :
المنصب:
التوقيع :
الختم :
تصديق الغرفة التجارية

تحديد نوع الطلب (نوع واحد فقط)

طلب ترخيص :

استيراد

تصدير

إعادة تصدير

الرقــم :يجب كتابة رقم مختلف لكل طلب
التاريخ :يجب كتابة تاريخ تقديم الطلب

المحترم

سعادة مدير إدارة التراخيص بالهيئة السعودية للحياة الفطرية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد-:
أفيد سعادتكم بأننا نرغب بالحصول على ترخيص للشحنة المبين تفاصيلها أدناه:
االسم العربي

االسم االنجليزي

االسم العلمي

كتابة االسم العربي للكائن
الفطري أو منتجة مثال
(عود بخور)

كتابة االسم اإلنجليزي للكائن
الفطري أو منتجه حسب ما هو
موضح في تراخيص الدولة
المصدرة او المستوردة مثال:
()Agarwood

كتابة االسم العلمي للكائن الفطري أو المنتج
حسب ما هو موضح في تراخيص الدولة
المصدرة او المستوردة مثال:
()Aquilaria filarial

تكرار الموضح أعاله في
حال وجود نوع أخر

تكرار الموضح أعاله في حال
وجود نوع أخر

تكرار الموضح أعاله في حال وجود نوع
أخر

نوع الكمية

الكمية  /العدد

(كيلو جرام /جرام/
ليتر /مليليتر)

تحديد كمية أو
عدد الكائنات أو
المنتجات
المستوردة أو
المصدرة مثال:
()50
تكرار الموضح
أعاله في حال
وجود نوع أخر

تحديد نوع
الكمية مثال:
(كجم)
تكرار الموضح
أعاله في حال
وجود نوع أخر

بلد التصدير  :الدولة المصدرة للشحنة رقم ترخيص التصدير  :رقم ترخيص للبلد المصدر(عند طلب االستيراد) تاريخ الترخيص:
اسم المصدر
عنوان المصدر
وصندوق البريد
رقم الهاتف والفاكس

اسم الشخص او الجهة المصدرة
(باللغة العربية)
المدينة -الشارع – صندوق البريد
للشخص او الجهة المصدرة
(باللغة العربية)
رقم هاتف الشخص او الجهة
المصدرة (باللغة العربية)

اسم الشخص او الجهة المصدرة
(باللغة االنجليزية)
المدينة -الشارع – صندوق البريد للشخص او
الجهة المصدرة
(باللغة اإلنجليزية)
رقم هاتف الشخص او الجهة المصدرة
(باللغة االنجليزية)

ت اريخ اصداره

Exporter's Name

رقم ترخيص االستيراد الحي تم

Address
Phone & Fax

بلد االستيراد  :البلد المستورد للشحنة رقم ترخيص االستيراد  :بموجبة استيراد الشحنة للمملكة (في تاريخ الترخيص:

تاريخ إصدارة

حال طلب إعادة التصدير)

اسم المستورد
عنوان المستورد
وصندوق البريد
رقم الهاتف
والفاكس

اسم الشخص او الجهة المستوردة
(باللغة العربية)
المدينة -الشارع – صندوق البريد للشخص
او للجهة المستوردة
(باللغة العربية)
رقم هاتف الشخص او الجهة المصدرة
(باللغة العربية)

اسم الشخص او الجهة المستوردة
(باللغة االنجليزية)
المدينة -الشارع – صندوق البريد للشخص او
للجهة المستوردة
(باللغة اإلنجليزية)
رقم هاتف الشخص او الجهة المصدرة
(باللغة االنجليزية)

Importer's
Name
Address
Phone & Fax

آمل التكرم بالتوجيه لمن يلزم إلنهاء إجراءات منحنا التراخيص المطلوبة لفسح هذه الشحنة.
وتقبلوا تحياتنا،،،
 :اسم مقدم الطلب
االسم
المنصب  :منصب الموقع على الطلب في الجهة المقدمة له
التوقيع  :توقيع مقدم الطلب
 :الختم الرسمي للجهة المقدمة للطلب
الختم

