متطلبات التقدم بطلب تقييم وتسجيل مبيدات آفات الصحة العامة قليلة الخطورة :
.1

تقددددخم بطدددا بطلدددب تسدددجيل يو مبدددالة تسدددجيل مبيدددد ملدد ال ي دددة ب دددم دددعالة با دددب
الددي يا التيذيددشئ ل دد وا المددشاا متأدد يام  :ي ددم ال بيددد التجددارئ -ي ددم ال ددال الذعالددة –
تيكيددا ال ددال الذعالددة-رقددم التسددجيل فددل ال ل ددة -تددارخخ ابت دداا التسددجيل –ال دديكة
ال يتجة-بلد االبتاج .

.2
.3
.4

تعب ة ب وذج طلب تسجيل مبيد ( ملحق رقم .)1
بطددا تذددوخ مددك ال دديكة ال صدديعة مونددة ملدد ال ي دد ة لتسددجيل ال بيددد فددل
ال ل ة العيبية السعولخة.
شدد الة تسددجيل لل بيددد فددل البلددد ال يددت يو مسددتيدات لاب ددة ئبذا ددة مددك التسددجيل
صددالرة يدددخنا مددك الج ددة الح وميددة ال سدد ولة بددك تسددجيل ال بيدددات ومصدددقة مددك
دددذارة ال ل دددة العيبيدددة السدددعولخة فدددل ذلدددد البلدددد وخجدددب يا تتأد د ك ال د د الة
بل :
اال ددددم اال ددددم التجددددارئ لل بيددددد (خ يم ت دددديار اال ددددم التجددددارئ لل بيددددد يو
.4 -1
مبطدداا ا ددم تجددارئ م ددابة ال ددم مبيددد آبددي مسددجل ك ددا خ يددم تسدد ية ال بيددد باال ددم
العام "ال الة الذعالة لل يكب ").
ا م ال الة الذعالة.
.4 -2
تيكيا ال الة الذعالة.
.4 -3
ا م ال يكة ال يتجة.
.4 -4
رقم تسجيل ال بيد .
.4 -5
تحدخد مجال اال تخدام.
.4 -6
الس اح ب تع الة فل البلد ال يت ئغياض م افحة آفات الصحة العامة.
.4 -7

.5

.6

.7

.8
.9

يا ت وا ال الة متين ة ومعت دة للمة العيبية يو اللمة االبجلياخة.
.4 -8
بيددداا ب ددد اا وبسدددب ال حتوخدددات (تيكيدددب) ال دددوال ال شخبدددة وال دددوال الخاملدددة
(ال ال دددة) وال دددوال ال ي دددطة وال دددوال ال نبتدددة وال دددوال الياشدددية فدددل ال بيدددد
وال وا ب .
شدد الة ادد اا مددك ال دديكة ال صددياعة بجددولة ال بيددد تذيددد بدد ا مددوال ال بيددد تتوافددق
بوبيددام وك يددام مددم ال ددوال ال وبددة لل بيددد مصدددقة مددك ددذارة ال ل ددة العيبيددة
السعولخة فل بلد ال يت .
شدد الة تحليددل لل بيددد مددك مختبددي معت ددد وخ ددوا التحليددل شددامل ل وبددات ال بيددد
وال نافدددة اليوبيدددة ولرندددة الح وادددة( )PHبلددد يا خ دددوا مصدددد مدددك دددذارة
ال ل ة العيبية السعولخة.
بيابددات بل يددة بددك ال بيددد تبدديك لرنددة السدد ية وت ئيي ددا بلدد البي ددة وائ ددعافات
األولية ).Safety Data Sheets (SDS
تقدخم ملخص لل لف بل اليحو التالل:
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.1 0

.1 1
.1 2

.1 3

.1 4

.1 5
.1 6
.1 7
.1 8

ملخدددص التقيددديم يو وئدددا ق التقيددديم الصدددالرة مدددك نابدددب الج دددات
.9 -1
ال ينعية منل ). (WHO-FAO-EU-EPA
تقدخم بطاقة ال بيد )( )IDملحق رقم.)2
.9 -2
لرا دددات تقيي يدددة بدددك ال دددالة الذعالدددة وال بيدددد ال ددديال تسدددجيلة تبددديك فعاليتدددة
ولرا ددددات األمدددداا والنباتيددددة والسددد ية لل يددددت الي ددددا ل وباصددددة مددددا ختعلددددق
بالتدد د ئييات ال سدددديطية والتدد د ئييات الصددددحية السددددلبية األبددددي مددددك ال يانددددم
والج ات العل ية العال ية ال عت دة .
ب ددية مذصددلة بطددي التحليددل لل ددالة لل ددوال الذعددالددة الدابلددة بتيكيددب ال بيددد بلدد
يا ت وا مك الطي ال عت دة لد ال يظ ات العال ية.
صددورة مددك بطاقددة ببددوة ال يددت فددل بلددد ال ي دد باللمددة العيبيددة يو االبجلياخددة
كددشلد بسددخة مددك ال لصددق ال قتدديح لل بيددد ال دديال ابت ددال بلدد اا خددتم ميابدداة
اشتياطات البطاقة التعيخذية ل بيدات آفات الصحة العامة.
تع ددد مددك ال ي دد ة خذيددد بعدددم ب ددل يئ لباخددة يو مبددلا بددك ال بيدددات ال سددجلة
بوا دددطة يئ و ددديلة لبا يدددة يو مبلبيدددة قبدددل الحصدددول بلد د موافقدددة مسدددبقة مدددك
ال ي ة.
تقدددخم صددورة مددك آبددي شدد الة تسددجيل بيددد تقدددام ال ي دد ة بطلددب مبددالة تسددجيل
لل بيددد مددك بداخددة السددية اليابعددة لسدديخاا شدد الة التسددجيل وخيفددق مددم ددشا الطلددب
ال ستيدات ال شكورة فل الذقيات فل البيد ئابيام مابدا الذقيات (.)9-10-11
ت دددوا ن يدددم ال سدددتيدات ال يفقدددة باللمدددة العيبيدددة يو االبجلياخدددة ومذا كابدد بلمدددة
يبي فيجب ”يا خيفق مع ا تين ة معت دة باللمة العيبية يو ائبجلياخة”.
تع دددد بتقددددخم ائ معلومدددات يو مسدددتيدات مادددافية اددديورخة بخصدددو تسدددجيل
ال بيد تطلب ا ال ي ة.
تع دددد مقددددم مدددك صدددايب ال ي ددد ة خذيدددد بصدددحة ن يدددم الوئدددا ق وال سدددتيدات
ال قدمة.
دددش ال تطلبدددات باادددعة لبيدددول و شددديو ومتطلبدددات “ قدددابوا (بظدددام) ال بيددددات
وال حتددددة التيذيشخددددة فددددل لول مجلددددا التعدددداوا فددددل لول الخلددددي العيبيددددة “
وال واصذات القيا ية الخليجية التالية:
ال واصددددذة القيا ددددية الخليجيددددة رقددددم ( 2004 133اشددددتياطات مبيدددددات
.18-1
اآلفات).
ال واصددددذة القيا ددددية الخليجيددددة رقددددم ( 2007 1832ال بيدددددات الح دددديخة
.18-2
ال يالية بل ي ة يخيو ول).
ال واصددددذة القيا ددددية الخليجيددددة رقددددم  2009 1898مبيدددددات اآلفددددات دددددد
.18-3
ال بيدات القابلة لإلبسيا (ال علقات ال ا ية ال يكاة )
ال واصددددذات القيا ددددية الخليجيددددة رقددددم 1997 917م ببددددوات االخيو ددددول
.18-4
ال عدبية .
ال واصدددذات القيا دددية الخليجيدددة رقدددم 1990 132م القيدددابل ال صددديوبة مدددك
.18-5
البل تيد ال ستخدمة لتعب ة ال وال وال يتجات ال ي اوخة .
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) نموذج طلب تسجيل1( ملحق رقم

طـلـب تـسجـيـل مـبــيد
Application Form for pesticide registration
Ο New registration
Ο Re- registration
Ο Use of experimental

 تسجيل جديدΟ
 إعادة تسجيلΟ
 استعمال تجريبيΟ
بيانات المنشأة

Establishment Information
Company Name:

:اسم الشركة

Company Address:

:عنوان الشركة

City:

:المدينة

Area:

:الشارع

Street:

P.O box:

:الحي
:ب.ص

Zip.Code:

:الرمز البريدي

Phone Number:

:رقم الهاتف

Fax Number:

:رقم الفاكس

Registration number of the company
(Customer number):

:)رقم تسجيل الشركة (رقم العميل

Commercial Record No:

:رقم السجل التجاري
الشخص المسئول

Responsible Person:

:االسم

Name:
Position:

:الوظيفة

Mobile:

:الجوال

Phone:

:تحويله

Ext:

الهاتف
البريد االلكتروني

E-mail:
Signature:

:التوقيع

Date:

:التاريخ
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بيانات المنتج

Product Information

:االسم التجاري

Trade Name:

:)رقم تسجيل المبيد بالمملكة (إن وجد

Registration number of Pesticide in kingdom:
(

-

-

)

)

-

-

(

:تاريخ انتهاء التسجيل

Expiry Date:

:المواد الفعالة/ اسم وتركيز المادة

Active ingredient Name & Concentration
)%(التركيز

Chemical Name االسم الكيميائي

Common Name االسم الشائع

-

-

:هيئة المبيد

Pesticide Formulation:

-Liquid (□EC □ULV □SC □CS □OL SL□ □Other
………)
-Solid (□WP □DP □P □WG □SG □G □R
□Other………)
-Gas (□AE □Other …………)
- Gel (□GL )
-baits (………)

 □أخرىSL□ EC□ ULV□ SC□ CS□ OL□ (  سائل).........
).......  □أخرىWP□ DP□ P□ WG□ SG□ GR□(  صلب)..........  □أخرىAE□(  غاز)GL □(  جل)……………(  طعوم-

:(WHO درجة سمية المبيد )حسب تصنيف

Classification of pesticides Hazard according to WHO
LD50for the rat(mg/kg body weight):
LD50 for the rat
(mg/kg body weight)
عن طريق الفمOral

عن طريق الجلدDermal

<5

< 50

5–50

50–200

50–2000

200–2000
Over 2000
5000 or higher

WHO
Classification
□ Ia Extremely hazardous

شديدة الخطورة

□ Ib Highly hazardous

عالية الخطورة

□ II Moderately hazardous

متوسطة الخطورة

□ III Slightly hazardous

منخفضة الخطورة

□ U Unlikely to present acute hazard

غير خطرة
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مجال االستخدام:
□ النمل □الصراصير □النمل األبيض □الحشرات الطائره
□الفئران والجرذان □ أخرى "حدد" (

Uses:

)

□Ants □Cockroaches □Termites □Flying Insects
□Mice&Rats
( □Others
)

حجم العبوة:

Package Size:

Name of the manufacturer:

الشركة المصنعة:
بلد المنشأ:

Country of Origin:

 أتعهد بصحة جميع البيانات التي دونتها في االستمارة ،وأي خالف لذلك يعتبر هذا الطلب الغياً وما يترتب عليه والهيئة لها األحقية في
اتخاذ اإلجراءات النظامية.
االسم........................................................................................................................................:
التاريخ........................................................ :

التوقيع....................................................... :
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خاص بالهيئة العامة للغذاء والدواء

For SFDA Use Only

المدقق على صحة البيانات

Auditor on the validity of the data
•Name:

:  االسم

 Position:

: الوظيفة

• Signature:

: •التوقيع
المدقق على صحة البيانات

Auditor on the validity of the data
•Name:

:  االسم

 Position:

: الوظيفة

• Signature:

:  التوقيع
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

المتطلبات
تقديم خطاب بطلب تسجيل  /إعادة تسجيل مبيدات الصحة العامة .
تعبئة نموذج طلب التسجيل ( نموذج رقم .)1
خطاب تفويض من الشركة المصنعة مصدق من السفارة السعودية في بلد المنتج.
شهادة تسجيل للمبيد في البلد المنتج مصدقة من سفارة المملكة في البلد المنتج.
بيان بأسماء ونسب ومحتويات المبيد.
شهادة ضمان من الشركة المصنّعة بجودة المبيد مصدقة من سفارة المملكة في البلد المنتج.
شهادة تحليل للمبيد من مختبر معتمد ومصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية.
بيانات علمية عن المبيد تبين درجة السمية وتأثيرها على البيئة (. )SDS
ملخص الملف وبطاقة المبيد ))ID
دراسات تقييميه عن المادة الفعالة والمبيد المراد تسجيله.
طريقة التحليل للمادة /للمواد الفعالة.
صورة من بطاقة عبوة المنتج في بلد المنشأ باللغة العربية أو االنجليزية باإلضافة للملصق
المقترح للتداول بالمملكة العربية السعودية.
تعهد من المنشأة يفيد بعدم عمل دعاية وإعالن عن المبيدات المسجلة بواسطة أية وسيلة لإلعالن
قبل الحصول على موفقة الهيئة.
صورة من آخر إشعار تسجيل عند إعادة التسجيل.
جميع المستندات باللغة العربية أو االنجليزية .
تعهد بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية ضرورية بخصوص تسجيل مستحضر المبيد
تطلبها الهيئة.
تعهد مقدم من صاحب المنشاة يفيد بصحة جميع الوثائق والمستندات المقدمة
المتطلبات خاضعة لبنود و شروط ومتطلبات قانون المبيدات والمواصفات الخليجية.

مرفق

غير مرفق

مالحظات
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) نموذج البطاقة التعريفية للمبيد2(ملحق رقم

Product ID
1

Trade name

2

Formulation

3
4

Active ingredient
(Common Name)
a.i percentage %

5

Agent

6

Producer

7
8

Validity period for product
(months)
Storage conditions

9

Package size

10 Unit
11 Package type
12 LD50 for the rat
(mg/kg body weight)
13 WHO Classification
14 Product Types
15 Target Pests
16 Country of Origin
17 Registration status
18 Registration number
19 Date of registration
20 Expiry date of registration
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