دليل التقدم بطلب تقييم وتسجيل مبيدات آفات الصحة العامة:
 .1تقديم الطلب
. 1 -1

تقوم المنشأة بتقديم طلب تقييم تسجيل/إعادة تسجيل مبيد عبر النظام االلكتروني ليتم
مراجعة الطلب من قبل موظف إدارة المبيدات والرد على الشركة.

 .1-2تقوم المنشأة بتقديم ملف طلب تقيم وتسجيل للمبيد للهيئة بعد أن يتم قبوله ألكترونياً
 ،مرفقًا به المستندات الواردة في البند ثانياً  ،مرتبة حسب ترتيب البنود.
 .1-3يقوم مقدم الطلب مراجعة الملف مع الموظف المختص من إدارة المبيدات بالهيئة للتأكد
من اكتمال وصحة المستندات المرفقة.
. 1 -4

في حالة عدم اكتمال محتويات الملف يُعاد إلى مقدم الطلب الستيفائه.

. 1 -5

في حالة اكتمال محتويات الملف يتم تسديد تكاليف التسجيل وبعدها يتم قبول الملف
مبدئياً.

 .1-6يتم إدخل قرص ( )CDيحتوي على كامل الملف وقابل للبحث برقم وارد في سجالت
الهيئة.
 .1-7يقوم موظف من إدارة المبيدات بالهيئة بدراسة الملف المقدم لتسجيل المبيد وفي حالة
رفض الطلب يتم إشعار المنشأة برفض الطلب ويحفظ الملف في أرشيف اإلدارة.
. 1 -8

في حالة عدم الموافقة على طلب التسجيل أو إعادة التسجيل يتم إشعار المنشأة برفض
التسجيل مع بيان أسباب الرفض ،ويمكن للمنشأة إعادة تقديم ملف طلب التسجيل أو إعادة
التسجيل بعد تسديد التكاليف الالزمة .

. 1 -9

في حالة الموافقة على الطلب  ،يتم تسجيل المبيد في سجالت الهيئة الخاصة بإدارة
المبيدات و يعطى رقم تسجيل مُكوّن من ثالث خانات ،األولى رقم تسلسل المبيد والثانية
رقم تسجيل المنشأة والثالثة رقم تسجيل المادة الفعالة.

 .1-10تقوم الهيئة بإصدار شهادة تسجيل وتداول للمبيد ويتم إشعار المنشأة الستالمها.
 .1-11تكون فترة صالحية شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها .
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 .1-12في حال رغبة الشركة في إضافة آفة أو حجم لشهادة التسجيل بعد صدورها يتم سداد
الرسوم المتعلقة بذلك.
 .1-13يمكن إعادة تجديد التسجيل بتقديم طلب من المنشأة من بداية السنة الرابعة لسريان
شهادة التسجيل ،ويتم تجديد التسجيل من تاريخ نهاية صالحية آخر شهادة.

 .2طريقة التسديد :
تعطى المنشأة رقم طلب موضحاً فيه المبلغ المطلوب سداده وبموجبه يتم التسديد في نظام (سداد) من
خالل الدخول على خدمة الهيئة العامة للغذاء والدواء ــ قطاع الغذاء واختيار خانة التسجيل وسداد
المبلغ .

 .3إلغاء التسجيل :
يتم إلغاء تسجيل المبيد في أي من الحاالت التالية-:
 .3-1إذا لم يتم تجديد شهادة التسجيل في البلد األصلي خالل ( )6شهور من تاريخ انتهاء صالحيتها.
 .3-2إذا ثبت بأن تسجيل وتداول المبيد قد تم إلغائه في البلد األصلي أو تم حظر استخدامه في
المملكة بناء على توصيات منظمة األغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية أو الوكالة
األمريكية لحماية البيئة أو الوكالة األوروبية للبيئة وفي هذه الحالة يعطى للمبيد فترة
شهرين ليتم إعادة تصديره.
 .3-3إذا كان التسجيل مبني على معلومات خاطئة أو وثائق مزورة.
. 3 -4

إذا ثبت أن الطرف المستورد لم يلتزم ببطاقة المنتج المعتمدة من إدارة المبيدات أو أن
بطاقة المنتج غير كاملة أو تم إحداث تغيير في تاريخ انتهاء صالحية المنتج.

 .3-5يحق للهيئة إلغاء لتسجيل بناءً على توصية من إدارة المبيدات موضحاً فيها السبب أو األسباب
التي قامت عليها التوصية بإلغاء تسجيل المبيد كأن أصبح المبيد غير مرغوب فيه لضرره
على صحة اإلنسان والحيوان والبيئة أو أصبح المبيد غير فعال لألغراض التي سجل من أجلها
و هناك حقائق جديدة أو ظروف لم تكن واضحة من قبل تستوجب إلغاء التسجيل
 .3-6إذا طلبت المنشأة المسجل باسمها المبيد إلغاء تسجيله .
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