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 :تراطات العامة للبطاقة التعريفيةاالش.1

 
1  ليجية.المحلية والخوالمواصفات  توافق المعلومات المدونة على البطاقة التعريفية مع األنظمة واللوائح 1.

2  ة. صياغة معلومات البطاقة التعريفية بأسلوب واضح ومفهوم مع مراعاة القواعد اإلمالئية عند الكتاب 1.

3 تكتب  تنسيق نوعية وحجم ولون الخط المستخدم في البطاقة التعريفية وأن يكون واضحًا ويسهل قراءته وأن 1.

 المعلومات بطريقة منسقة ومرتبة. 

4 كامل  بشكلباللغتين العربية واالنجليزية يحتاجها مطبق المبيد  من الضروري كتابة جميع المعلومات التي 1.

ما يضمن تطبيق بدون إهمال أي معلومة من شأنها التقليل من آثار المبيد السلبية أو التقليل من فعالية المبيد. 

 .آمن وفعالالمبيد بشكل 

5  نزع.وأن تكون غير قابلة لليجب وضع البطاقة التعريفية على عبوة المبيد سواء الداخلية أو الخارجية  1.

6  يجب كتابة "مبيد آفات صحة عامة" في واجهة الملصق. 1.

7 بوة عداخل يكون المبيد  أن يجب، فإنه تكفي مساحتها لوضع الملصقإذا كانت عبوة المبيد صغيرة بحيث ال  1.

 .Leaflets نشرة داخليةعلى شكل البطاقة التعريفية  كرتونية أو بالستيكية تحتوي على

8 وضع على يجب أن يوالمبيدات التي ال يمكن تطبيقها االعن طريق اشخاص مدربين، المبيدات المقيدة، في حالة  1.

عن  بخط واضح ولون مختلفالملصق عبارة: "يستخدم من قبل فني مختص" في الجزء األوسط من الملصق 

 .المعلومات األخرى. إضافة إلى كتابة الملصق باللغة العربية واإلنجليزية

9  عبارات دعائية أو غير مثبتة علميًا في الدراسات المقدمة في ملف المبيد. يمنع وضع  1.

 

 :الفنية للبطاقة التعريفيةاالشتراطات .2

1  البنــود والمعلومات: يجب أن تحتوي البطاقة التعريفية على البنود والمعلومات التالية: 2.

 

 .بند الخواص 

 ستخدام.بند طريقة اال 

 .بند معدل االستخدام 

  والتداول. التخزينبند 

 
 

 

 .اسم المبيد باللغة العربية واإلنجليزية 

  بيان مختصر عن مجال االستخدام الرئيسي

 للمبيد.

 .تركيب المبيد 

 .العالمات واإلرشادات التحذيرية 

 ة و/أو الُمصنعة.دمعلومات الشركة المستور 

 .رقم الدفعة 

 .وزن أو حجم المبيد 

 .رقم التسجيل بالمملكة العربية السعودية 

 نتهاء المبيد.تاريخ إنتاج وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتياطات.بند اال 

  بند اإلسعافات

 .األولية

 .بند الضمان 

  بند في حالة نشوب

 .حريق

  بند كيفية

التخلص من 

 العبوات الفارغة.
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2  يراعى عند تقسيم البنود الطريقة التالية:  2.

1 .2  وبند معدل االستخدامفي الجزء األيمن من الملصق: يوضع بند الخواص وبند طريقة االستخدام  2.

 على النحو التالي: وبند كيفية التخلص من العبوات الفارغة

  ،بند الخواص: يجب أن يذكر فيه المجموعة الكيميائية التي يتبع لها المبيد )الفسفورية

آلفة الكلورينية، الكربماتية...(، ذكر نوع المبيد )حشري/ قوارض(، طريقة تأثير المبيد على ا

تحت  كما يمكن إضافة أي معلومة يمكن تصنيفها ،وآلية تأثير المبيد على اآلفة ،مالمسة()معدي/

 بند الخواص وذات أهمية بالنسبة للمستخدم.

 ق جهزة الالزمة لكيفية تطبيطريقة االستخدام: تحتوي على اإلرشادات العامة والضرورية واأل

ناجمة عن الالسلبية ليل من األضرار المبيد والتي من شأنها زيادة كفاءة فعالية التطبيق و/أو التق

 عملية التطبيق.

 رفقةمعدل االستخدام: تذكر فيه معدل الجرعة الالزمة لمكافحة اآلفة وفق دراسات الفعالية الم 

 .وكذلك طريقة التطبيق

 بوات لعبقايا المبيد وامن  صبند التخلص من المبيد: يحتوي على الطريقة الصحيحة والمثلى للتخل

 يضمن سالمة اإلنسان والحيوان والبيئة. بما ةالفارغ

2 .2 د في الجزء األوسط من الملصق: يوضع اسم المبيد وشكل المستحضر ومعلومات المبيد ونوع المبي 2.

أو /ووالتركيب الكيميائي للمبيد والعبارات والرموز التحذيرية ومعلومات عن الشركة المستوردة 

تهاء المبيد فعة، رقم تسجيل المبيد وتاريخ انتاج وانالمصنعة للمبيد، إضافة إلى وزن المبيد، رقم الد

 ولتفصيل أكثر: .LD50وشريط العالمة التحذيرية بما يتوافق مع درجة السمية 

 لمبيد اسم المبيد: يكون مكتوبًا بخط واضح وحجم كبير باللغة العربية واإلنجليزية وبنفس اسم ا

 الوارد في خطاب طلب التسجيل. 

 الصراصير ك)( لمكافحة آفات الصحة العامة .مبيد )كيميائي، حيوي..: معلومات المبيد: مثل

 (.RB…، طعوم لينة ECعلى هيئة )مركز قابل لالستحالب  ..(والنمل األبيض

  التركيب الكيميائي للمبيد: اسم المادة الفعالة Active Ingredient  لمواد اونسبتها المئوية ونسبة

 باللغة العربية واإلنجليزية. ،Inert Ingredientsالمضافة 

  امة"، عالعبارات والرموز التحذيرية: مثل: "أبعده المبيد عن متناول األطفال"، "مبيد آفات صحة

في حالة المبيدات المقيدة، إضافة إلى عبارات السمية  "يستخدم من قبل فني مختص"وإضافة 

صة بها والواردة في منظمة )خطر جدًا، خطر، متوسط الخطورة...( والرموز التحذيرية الخا

بقية عن  ختلفوحجم مواضح  بلون LD50)بناًء على درجة السمية ) WHOالصحة العالمية 

ت والرموز الخاصة بقابلية المبيد لالشتعال أو االنفجار )كما في مبيداالمعلومات األخرى. 

 األيرسول(. 

 :رد، اسم وعنوان وهاتف المستو معلومات المستورد و/أو الُمصنع: تحتوي على البيانات التالية

 الفاكس، البريد اإللكتروني للمستورد، شعار المستورد.

 ،وشعار  وكذلك بيانات الشركة الُمصنعة: اسم وعنوان وهاتف الُمصنع، البريد اإللكتروني للُمصنع

 الُمصنع.

  لية ، أو كوحدة دورام، لتر(غ، كيلويلتررام، ملغ)وزن المبيد: وتكتب حسب الحجم أو الوزن

 .( للمبيدات الحيويةIUلقياس النشاط البيولوجي )

 :تكتب باللغة رقم الدفعة، وتاريخ اإلنتاج وتاريخ االنتهاء ورقم التسجيل بالمملكة العربية السعودية 

 العربية واإلنجليزية.

3 .2 بند وفي الجزء األيسر من الملصق: يوضع بند االحتياطات وبند اإلسعافات األولية وبند التخزين  2.

 ضمان وبند التخلص من المبيد وبند في حالة نشوب حريق كالتالي:ال
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 د والتي بند االحتياطات: تذكر فيه جميع اإلجراءات الواجب اتخاذها قبل وبعد وأثناء تطبيق المبي

 .يطةمنع أو التقليل من آثار المبيد السلبية على اإلنسان والحيوان والبيئة المحالمن شأنها 

  :لى في حالة تعرض الشخص للمبيد استنادًا ع فية التعامليوضح فيه كيبند اإلسعافات األولية

لة مع ذكر األعراض المحتمل ظهورها في حا، (SDS)المعلومات الواردة في نشرة السالمة الفنية 

 .-ن وجدإ-بلع المبيد، أو مالمسته للعين أو الجلد، والترياق المناسب 

 من  ل: يوضح فيها طريقة ودرجة حرارة التخزين المثلى للمبيد والتي تضمنبند التخزين والتداو

تصرف خاللها سالمة اإلنسان والحيوان، والحفاظ على كفاءة فعالية المبيد. إضافة إلى كيفية ال

 في حالة تسرب المبيد أو في حالة نشوب حريق.

 شكل ته في حالة تم تخزينه ببند الضمان: تضمن فيه الشركة أن فعالية المبيد طوال فترة صالحي

 صحيح.

 بوات لعبقايا المبيد وامن  صبند التخلص من المبيد: يحتوي على الطريقة الصحيحة والمثلى للتخل

 بما يضمن سالمة اإلنسان والحيوان والبيئة. ةالفارغ
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 ( قالب لملصق المبيد1ملحق رقم )

 

 

:االحتياطات  
1-  
2-  
3-  
4-  

 اإلسعافات األولية: 
  عند مالمسة العني:

  عند االستنشاق:
  عند بلع املبيد:

  عند مالمسة اجللد:
 )إن وجد( :الرتياق

 
 الضمان: 

خزين املناسبة الشركة املبيد يف عبواته األصلية وذلك حتت ظروف التتضمن 
مسئولية  شهر من تاريخ اإلنتاج كحد اقصى وال تتحمل الشركة 24ملدة 

 أي أضرار تنتج من سوء التطبيق أو االستخدام أو التخزين
 

 :التخلص من المبيد
ن لص مجيب عدم استخدام العبوات الفارغة ألي غرض كان، ويتم التخ

بعة وعرب الشركات العبوات الفارغة وبقايا املبيد حسب اللوائح احمللية املت
 املرخصة واملسؤولة عن التخلص من عبوات وبقايا املبيد.

 
 :في حالة نشوب الحريق

تفعيل أنظمة احلريق وإبالغ اجلهات املختصة باحلريق.-  
أبعد مصدر االشتعال.-  
.حلريقااملخاطرة بإطفاء حتواء احلريق قدر املستطاع وعدم ا-  
ة التسرب.بعد اإلطفاء قم مبعاجل-  
 

  اســــم المبيــــــد

 صحة عامة آفات مبيد

 ...................... )البيان المختصر(.....................
 

 التركيب الكيميائي:
 :Active Ingredients %........المادة الفعالة: 

%................... 

المواد المضافة: 
.........% 

Inert Ingredients……………….% 

 Total:100% %100المجموع: 

 أبعد المبيد عن متناول األطفال

 )يستخدم من قبل فني مختص(
 

(Hazard  
Symbol)  

(Hazard  
Class) 

 

 الشركة المنتجة:       
.................................. 
.................................. 
.................................. 

.................................. 
(شعار املصنع)  

 الشركة المستوردة:
............................... 
............................... 
............................... 
............................... 

 )شعار املستورد(
 :...............(احلجم)أو صايف الوزن

Batch No .  .....  
Produce:  .....  
Expiration: ..... 
Registration Number in the 
KSA: ..... 

 .....  رقم الدفعة:
 ..........تاريخ اإلنتاج: 
 :.............تاريخ االنتهاء

 رقم التسجيل يف اململكة العربية
 .....السعودية:  

 

 :لخواصا
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

بيق ومعدل التخفيف جيب ذكر االفة ومكان التطبيق وآلية التط :االستخدامطريقة 
 مع مراعاة وجود ذلك بدراسة فعالية املبيد على االفة.

 ..................................................... 
 ..................................................... 
 ..................................................... 
 ..................................................... 
 ..................................................... 
 ..................................................... 
 ..................................................... 
 ..................................................... 
 ..................................................... 
 ..................................................... 
 ..................................................... 
 ..................................................... 

 
  :معدل االستخدام

 اآلفة اجلرعة
  
  

 
 

 :والتداول التخزين
 بعيدا  يد التهوية، جصلية املغلقة داخل مكان جاف، بارد، حيفظ املبيد يف عبواته األ

 احليوانات. واألواين املنزلية وحظائر والشرابمتناول األطفال واألطعمة عن 
 

 

 


