المملكـة العربيـة السعـودية
الهيئة السعودية للحياة الفطرية
اإلدارة العامة للمحافظة على الحياة الفطرية
إدارة المراقبة

الرقم:
0441/هـ
/
التاريخ:
المرفقات :عدد ( )0تعهد

( نموذج تصريح دخول للبحث عن المواشي السائبة )
أتقدم أنا..................................................................................................... /
رقم الهوية  ........................:تاريخها........................:مصدرها......................:
رقم السيارة ....................:نوعها ..................:سنة الصنع .............:لونها....................:
)

وعنواني هو .................................................:رقم الجوال( :

بطلببببس السببببماد لببببي بالببببدخول إلببببى محميببببة  ........................برفقببببة أحببببد أفببببراد قببببوة الحمايببببة
بالمحمية للبحث عن ماشيتي ولدي ما يثبت ملكيتها من بروة زكاة أو مشهد رسمي على ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيانات المواشي:
النوع( :

) العدد( :

)

) اللون( :

وهذا إقذذر ر بصذ بيانذذا و طالعذ ع ذذت د الذذف د ر ذ و ذ ذذاث وبذذوم عذذف و وفهذذا ف خذذث د نذذاط
اد عف د قيف باد ا ي ام أو أي زء نلا أكون عرضذ د طبيذ ذز ء م ن ذا د نذاط
د ي أو
د ي وع ت ها أوقع:
التوقيع/

االسم/
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لالستخدام الرسمي:
يسببببمح للموضببببح اسببببم بعاليبببب بالببببدخول لمحميببببة  ....................وذلببببك فببببي يببببوم ................
بتبببباريخ:

/

0441/هببببـ عببببن طريبببب مركببببز  ...................برفقببببة مراقببببس أمببببن وسببببالمة
) للبحث عن ماشيت .

 ............................على الدورية لوحة رقم (

التوقيع

1

المملكـة العربيـة السعـودية
الهيئة السعودية للحياة الفطرية
اإلدارة العامة للمحافظة على الحياة الفطرية
إدارة المراقبة

الرقم:
التاريخ:

/

0441/هـ

" تـعـهــد "
يتعهد المصرد ل بالدخول للبحث عن ماشيت باآلتـي :
 أن يكون الدخول للمحمية والخروج منها عن طريق أحد مراكز المحمية وفق اآللية المتبعة. عدم إدخال الكالب أو صقور القنص أو أي حيوانات أخرى للمحمية. عددددم إدخدددال أدوات الصددديد مادددل االدددلحة الناريدددة ل الخدددبان ل اللخدددا ل ااندددوار الكاخدددلة لاللموم ل المبيدات ل المواد المخدرة وغيرها من المواد واادوات.
 عدم التعرض للمليجات أو العقوم الموجودة في المحمية. عدم رمي النلايات في أي مكان داخل المحمية أو على طرقاتها. االلتزام باللير على الطرق الممهدة والمحددة بالعالمات اإلرخادية. ال يلمح بدخول المحمية قبل الموعد المحدد وال يلمح بالتأخر عن الموعد المحدد للمغادرة. االلتزام باانظمة والتعليمات الخاصة بالمحافظة على الحياة اللطرية. االلتزام بالتجاوب مع تعليمات أفراد قوة الحماية. وقدددد اطلعدددت علدددى التعليمدددات الخاصدددة بالددددخول والتدددزم بعددددم ارتكددداب أي عمدددل محظدددورنص عليه في نظام المناطق المحمية والئحته التنليذية.
االسم/
رقم الجوال/
التوقيع/
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