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-: العامةآفات الصحة مبيدات  وتسجيل/إعادة تسجيل تقييم متطلبات التقدم بطلب   

 سددعادة ئا ددب  باسددمإعددادة تسددجيل مبيددد إلدد  ال ي ددة    تسددجيل  وتقددد م اطددال بطلددب   .1

 ال دددادةسدددم  - سدددم ال بيدددد التجدددا ن  الغدددوات متاددد ذا :الدددس يل التذييدددون ل ددد    

ا  خ ائت دددات تددد-ي ال  لكدددة فددد قدددم التسدددجيل -اليعالدددة ال دددادةتسكيددد   –اليعالدددة 

     ئتاج.االبلد -ال سكة ال ذتجة–التسجيل 

          (.1 قم  )ملحقطلب تسجيل مبيد  تعب ة ئ  ذج .2

اطددال تيدد    مددك ال ددسكة ال صددذعة م نددة إلدد  ال ذ دد ة لتسددجيل ال بيددد فددي           .3

 ال  لكة العسبية السع د ة.  

شددد ادة تسدددجيل لل بيدددد فدددي البلدددد ال ذدددتل هددداد ة يدددد  ا مدددك الج دددة الحك ميدددة   .4

 سدديا ة ال  لكددة العسبيددة السددع د ة   ومصدددقة مددك   بيدددات الال سدد  لة عددك تسددجيل   

  دة عل :ال  ا تتا كو جب     البلد،في ذلك 

م االسددم التجددا ن لل بيددد  و إعطددات اسدد       ذددت تكددسا   )لل بيددد، االسددم التجددا ن   .1-4

تسدد ية ال بيددد باالسددم العددام   ك ددا   ذددتتجددا ن م ددابة السددم مبيددد آاددس مسددجل   

 ب "(.ال ادة اليعالة لل سك"

 اسم ال ادة اليعالة. .2-4

 تسكي  ال ادة اليعالة. .3-4

 اسم ال سكة ال ذتجة. .4-4

 ال بيد. قم تسجيل  .5-4

 مجال االستخدام.تحد د  .6-4

 .آفات الصحة العامةمكافحة  ألغساضفي البلد ال ذتل  الس اح باستع الة .7-4

 .ة و اللغة االئجلي   ومعت دة للغة العسبية ال  ادة متسن ة   تك    .8-4

الخاملدددة بيدددا  ب سددد ات وئسدددب ال حت  دددات )تسكيدددب( ال ددد اد ال و بدددة وال ددد اد       .5

ال بيدددد الذاشدددسة فدددي   ال ددد ادال  بتدددة وال ال دددة( وال ددد اد ال ذ دددطة وال ددد اد    )

   وال  ا ب.

كدد  ال سلل ددادة / ال دد اد اليعالددة تييددد  ئ ددا مذتجددة ب اسددطة      يد  ددة شدد ادة مذ دد    .6

الس يسددي  و  يددد فددسوك ال ددسكة وذلددك بالذسددبة لل بيدددات التددي تصددذت  و تج دد          

فددي بلددد  اددس غيددس البلددد الددون  ت انددد فيددة ال سكدد  الس يسددي لل ددسكة علدد  ا          

شددد ادة وفي دددا  خدددي ال بيددددات ال صدددذعة محليدددا  إيادددا    .الذقددداوةت ضدددس ئسدددبة 

 فددديهددداد ة مدددك ولا ة البي دددة وال يدددا  وال  اعدددة  لل دددادة اليعالدددة سدددا  ة تسدددجيل 

   .ال  لكة العسبية السع د ة
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 بيائات ال ادة/ ال  اد اليعالة: .7

 ).   IUPAC  Name  (االسم الكي يا ي .1-7

  (Common Name) .االسم ال ا ت .2-7

 (.Chemical Class ال ج  عة الكي يا ية ) .3-7

   ( Pesticide Group ).   مج  عة ال بيد .4-7

 السم  الكي يا ي والصيغة البذا ية الكي يا ية. .5-7

  .(CAS قم ) .6-7

فددق تت ا بيدددتييددد بدد   مدد اد ال   بيدددشدد ادة ضدد ا  مددك ال ددسكة ال صددذاعة بجدد دة ال     .8

يددة مددك سدديا ة ال  لكددة العسب   مصدددقة ك يددا  مددت ال دد اد ال ك ئددة لل بيددد    ئ عيددا  و

 .ال ذتلالسع د ة في بلد 

د شدد ادة تحليددل لل بيددد مددك مختبددس معت ددد و كدد   التحليددل شددامل ل ك ئددات ال بيدد         .9

مدددك سددديا ة   ( علددد      كددد   مصدددد  PHوالك افدددة الذ عيدددة ود ندددة الح  ضدددة)  

   ال  لكة العسبية السع د ة.

1  ال بيدددد تابددد  علددد    خددد  ك مدددوك  ا  ب دددا طدددس  و دددسو  التخددد  ك و شددد ادة ت .0

ال صددذعة مصدددقة  مددك ال ددسكة   هدداد ةل دددة سددذتيك مددك التصددذيت    ظددسو ال تلددك

ات مسفقدددا  ب دددا د اسدددالسدددع د ة فدددي البلدددد ال ذدددتل ال  لكدددة العسبيدددة مدددك السددديا ة 

 التخ  ك التالية:

 طس  ود اسة التخ  ك عل  د نة يسا ة هيس ل دة اسب ك. -

 ب عيكم ل دة اس 54طس  ود اسة التخ  ك عل  د نة  -

 ش س. 24طس  ود اسة التخ  ك عل  د نة يسا ة الغسفة ل دة  -

 ات ال قابلدددة ل دددا يسدددب ال  اهددديات اليي  ا يدددة والكي يا يدددة    و الد اسددد -

 .الطبيعية لل بيدو

1 ات واإلسددعافبيائددات عل يددة عددك ال بيددد تبدديك د نددة السدد ية وت تيس ددا علدد  البي ددة          .1

  .Safety Data Sheets (SDS)األولية 

1  عل   الذح  التالي: تقد م ملخي لل لف  .2

1-1  اتق التقيددديم الصددداد ة مدددك نائدددب الج ددد      و وتدددا ملخدددي التقيددديم   .2

 .  (WHO-FAO-EU-EPA)م ل ال سنعية

2-1   (.2)ملحق  قم  ((IDتقد م بطاقة ال بيد  .2

1  ال دددساد تسدددجيلة تبددديك فعاليتدددة  ال دددادة اليعالدددة وال بيدددد  د اسدددات تقيي يدددة عدددك   .3

والسدددد ية لل ذددددتل الذ ددددا ي، وااهددددة مددددا  تعلددددق  وال باتيددددة ود اسددددات األمددددا ،

بالتدددد تيسات ال سددددسطذة والتدددد تيسات الصددددحية السددددلبية األاددددس  مددددك ال سانددددت  

   والج ات العل ية العال ية ال عت دة .

1 الداالددة بتسكيددب ال بيددد    عالددةلل دد اد الددف لل ددادة/ ئ ددسة ميصددلة بطددس  التحليددل    .4

 .ل يةعل     تك   مك الطس  ال عت دة لد  ال ذظ ات العا

1 ، االئجلي  ددة و  العسبيددة ةفددي بلددد ال ذ دد  باللغدد    عبدد ة ال ذددتل هدد  ة مددك بطاقددة    .5

 كددولك ئسددخة مددك ال لصددق ال قتددسح لل بيددد ال ددساد اعت دداد  علدد  ا   ددتم مساعدداة        

 .  اشتساطات البطاقة التعس يية ل بيدات آفات الصحة العامة
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1 تسددجيل عذددد تقدددام ال ذ دد ة بطلددب إعددادة تسددجيل       شدد ادةهدد  ة مددك آاددس   تقددد م  .6

ب مددت  ددوا الطلدد شدد ادة التسددجيل و سفددق  مددك بدا ددة السددذة السابعددة لسددس ا     لل بيددد 

 .(7-10-13-14ليقسات )في اليقسات في البذد تائيا  ماعدا اال ستذدات ال وك  ة 

1 بلغدددة  تكددد   ن يدددت ال سدددتذدات ال سفقدددة باللغدددة العسبيدددة  و االئجلي  دددة وإذا كائددد   .7

   ”.    سفق مع ا تسن ة معت دة باللغة العسبية  و اإلئجلي  ة” اس  فيجب 

1 معل مدددات  و مسدددتذدات إضدددافية ضدددسو  ة بخصددد   تسدددجيل      تع دددد بتقدددد م ان  .8

 ال بيد تطلب ا ال ي ة.

1  تع ددد مددك ال ذ دد ة  ييددد بعدددم ع ددل  ن دعا ددة  و إعددل  عددك ال بيدددات ال سددجلة           .9

ة قبدددل الحصددد ل علددد  م افقدددة مسدددبقة مدددك  ب اسدددطة  ن وسددديلة دعا يدددة  و إعلئيددد

 ال ي ة. 

2 تع دددد مقددددم مدددك هدددايب ال ذ ددد ة  ييدددد بصدددحة ن يدددت ال تدددا ق وال سدددتذدات        .0

 ال قدمة.

2 قدددائ   )ئظدددام( ال بيددددات  “ دددو  ال تطلبدددات ااضدددعة لبذددد د و شدددسو  ومتطلبدددات   .1

 “ لتعدددداو  فددددي دول الخلدددديل العسبيددددة  وال حتددددة التذييو ددددة فددددي دول مجلددددل ا

 وال  اهيات القياسية الخليجية التالية:

1-2 )اشددددتساطات مبيدددددات   133/2004ال  اهددددية القياسددددية الخليجيددددة  قددددم    .1

 اآلفات(.  

2-2 )ال بيدددددات الح ددددس ة  2007 /1832ال  اهددددية القياسددددية الخليجيددددة  قددددم   .1

 ال ذ لية عل   ي ة   سوس ل(.

3-2 مبيدددددات اآلفددددات دددددد  1898/2009ال  اهددددية القياسددددية الخليجيددددة  قددددم   .1

 يدات القابلة لإلئسيال )ال علقات ال ا ية ال سك ة (ال ب

4-2 م عبدددد ات اال سوسدددد ل 917/1997ال  اهدددديات القياسددددية الخليجيددددة  قددددم   .1

 ال عدئية .

5-2 م  القذددددائي ال صددددذ عة 132/1990ال  اهدددديات القياسددددية الخليجيددددة  قددددم   .1

 مك البلستيك ال ستخدمة لتعب ة ال  اد وال ذتجات الكي او ة .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 4 of 9 

FS-F-320-008-V1        Effective date:31/07/2019 
 

 
 نموذج طلب تسجيل (1ملحق رقم )

 طـلـب تـسجـيـل مـبــيد
Application Form for pesticide registration 

Ο New registration Ο تسجيل جديد  

Ο Re- registration  إعادة تسجيل Ο 

Ο Use of experimental Ο استعمال تجريبي  

 

 

  

Establishment  Information بيانات المنشأة 

Company Name: :اسم الشركة 

Company Address:  :عنوان الشركة 

City: :المدينة 

 Area:                                  Street: :الحي:                                  الشارع 

P.O box: :ص.ب 

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 

Responsible Person:  الشخص المسئول 

Name: :االسم 

Position: :الوظيفة 

Mobile:   :الجوال 

Phone:                          Ext:          :الهاتف                                  تحويله          

E-mail:  البريد االلكتروني 

Signature: :التوقيع 

Date: :التاريخ 
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Product Information بيانات المنتج 

Trade Name: :االسم التجاري 

Registration number of Pesticide in kingdom:  

(      -       -        ) 

 رقم تسجيل المبيد بالمملكة )إن وجد(:

        (-         -           )   

Expiry Date: :تاريخ انتهاء التسجيل 

Active ingredient Name  & Concentration                                                           واد الفعالة:اسم وتركيز المادة /الم  

 التركيز)%(   Chemical Name    االسم الكيميائي  Common Name االسم الشائع

- -  

- -  

- -  

- -  
-    

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   (………) 

 هيئة المبيد: 
أخرى  □SL□  EC□  ULV□  SC□  CS□ OL  □سائل ) -

)......... 

    أخرى .......(  □ □WP□  DP□  P□  WG□  SG□  GRصلب  ) -

  أخرى ..........(      □ □AEغاز  ) -

  (GL □جل )  -

 (……………طعوم ) -

Classification of pesticides Hazard according to WHO 

LD50for the rat(mg/kg body weight): 
 :WHO)حسب تصنيف (درجة سمية المبيد 

 

 

 

 

LD50 for the rat 

(mg/kg body weight) WHO 

Classification 
 Dermalعن طريق الجلد  Oralعن طريق الفم 

< 5 < 50 □ Ia Extremely hazardous                               شديدة الخطورة  

5–50 50–200 □ Ib Highly hazardous                                    عالية الخطورة 

50–2000 200–2000 □ II Moderately hazardous متوسطة الخطورة                              

Over 2000 □ III Slightly hazardous منخفضة الخطورة                                 

5000 or higher □ U Unlikely to present acute hazard غير خطرة                     
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Uses: 

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

 مجال االستخدام: 

     الحشرات الطائره  □النمل األبيض  □الصراصير □النمل     □

 (                             أخرى "حدد" )  □الفئران والجرذان    □

Package Size:  :حجم العبوة 

Name of the manufacturer:  :الشركة المصنعة 

Country of Origin:   :بلد المنشأ 

 ه والهيئة لها األحقية في خالف لذلك يعتبر هذا الطلب الغياً وما يترتب علي أتعهد بصحة جميع البيانات التي دونتها في االستمارة، وأي

 اتخاذ اإلجراءات النظامية.

 ........................................االسم:................................................................................................

 ......................................التوقيع: .................          ........................................................    التاريخ:
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For SFDA Use Only خاص بالهيئة العامة للغذاء والدواء 

Auditor on the validity of the data 

•Name: 

 Position: 

• Signature: 

 المدقق على صحة البيانات 

  : االسم 

 الوظيفة: 

 •التوقيع : 

Auditor on the validity of the data 

•Name: 

 Position: 

• Signature: 

 المدقق على صحة البيانات 

  : االسم 

 الوظيفة: 

  : التوقيع 
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 م المتطلبات مرفق غير مرفق مالحظات

 1 تقديم خطاب بطلب تسجيل / إعادة تسجيل مبيدات الصحة العامة .   

 2 (.1تعبئة  نموذج طلب التسجيل  ) نموذج رقم     

 3 .تفويض من الشركة المصنعة مصدق من السفارة السعودية في بلد المنتجخطاب    

 4 ج.شهادة تسجيل للمبيد في البلد المنتج مصدقة من سفارة المملكة في البلد المنت   

 5 .بيان بأسماء ونسب ومحتويات المبيد   

   

أو أحد فروع  المركز الرئيسيشهادة منشأ للمادة / المواد الفعالة تفيد أنها منتجة بواسطة 

بيدات المصنعة . شهادة تسجيل المادة الفعالة في المملكة العربية السعودية خاصة للمالشركة 

 .محليا  

6 

 7 بيانات المادة /المواد الفعالة   

 8 .لد المنتجشهادة ضمان من الشركة المصنّعة بجودة المبيد مصدقة من سفارة المملكة في الب   

 9 ية.شهادة تحليل للمبيد من مختبر معتمد ومصدقة من سفارة المملكة العربية السعود   

   
ن الشركة م، صادرة لمدة سنتين شهادة تخزين يذكر فيها بأن المبيد ثابت على ظروف المملكة

 ، مرفق بها طرق ودراسات التخزين.الصانعة
10 

 11 ( .SDSوتأثيرها على البيئة   )بيانات علمية عن المبيد تبين درجة السمية    

 ID)) 12ملخص الملف وبطاقة المبيد    

 13 المراد تسجيله. المادة الفعالة والمبيددراسات تقييميه عن    

 14 للمواد الفعالة.للمادة/  طريقة التحليل    

   
للملصق  ضافةباإلالنجليزية لعربية أو اصورة من بطاقة عبوة المنتج  في بلد المنشأ باللغة ا

 للتداول بالمملكة العربية السعودية. المقترح
15 

 16 صورة من آخر إشعار تسجيل عند إعادة التسجيل.   

 17 جميع المستندات باللغة العربية أو االنجليزية .   

   
يد تعهد بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية ضرورية بخصوص تسجيل مستحضر المب

 الهيئة.تطلبها 
18 

   
ة وسيلة إعالن عن المبيدات المسجلة بواسطة أيدعاية ومن المنشأة يفيد بعدم عمل تعهد 

 .قبل الحصول على موفقة الهيئة لإلعالن
19 

 20 تعهد مقدم من صاحب المنشاة يفيد بصحة جميع الوثائق والمستندات المقدمة   

 21 ة.قانون المبيدات والمواصفات الخليجيالمتطلبات خاضعة لبنود و شروط ومتطلبات     
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 نموذج البطاقة التعريفية للمبيد (2ملحق رقم)

 

 

 

 

Product ID 

1 Trade name  

2 Formulation  

3 Active ingredient  

(Common Name) 
 

4 a.i percentage %  

5 Agent  

6 Producer  

7 Validity period  for product 

(months) 
 

8 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  


