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تسجيل الشركة/المؤسسة
أوالً :الدخول إلى موقع النظام:
: http://pnrapp.sfda.gov.sa/Account/login

اختر ايقونة إنشاء حساب جديد لتظهر لك صفحة شروط الخدمة وبعد الموافقة واالقرار على هذه الشروط تختار أيقونة موافق لتظهر
لك صفحة تسجيل حساب جديد:
وهي الصفحة األولى التي يبدأ مدخل معلومات الشركة أو المؤسسة بالتعامل مع النظام والصورة التالية توضح المعلومات المطلوبة:

بعد إدخال المعلومات المطلوبة بشكل ناجح يتم ارسال رسالة إلى البريد االلكتروني المدخل (في صفحة انشاء الحساب) ولتأكيد البريد قم
بالدخول إلى بريدك االلكتروني لتفعيل الحساب كما في الصورة:
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بعد الدخول إلى البريد اإللكتروني المرسل من النظام الخاص بالتفعيل سوف تظهر:
-

صفحة بيانات الشركة /المؤسسة:

تظهر في هذه الصفحة بيانات عن الشركة  /المؤسسة بشكل مجمل (اسم الشركة – رقم السجل التجاري – رقم التسجيل – الحالة)
كما يمكن ان تحوي معلومات المبيدات المسجلة كما هو موضح بالصورة

صفحة بيانات
الشركة

صفحة بيانات المبيد
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-

صفحة بيانات الشركة/المؤسسة:
 بعد الضغط على ايقونة عرض في الجدول الخاص ببيانات الشركة سوف تظهر لك الصفحة التالية:
قم بتعبئة كافة بيانات الشركة أو المؤسسة بما فيها (بيانات المنشأة – األشخاص المصرح لهم – المنشآت التابعة لها)

-

مالحظة:
يجب ان يكون نوع النشاط المحدد للشركة متوافق مع نوع المنشأة التابعة ،فمثال إذا كان نشاط الشركة/المؤسسة هو تصنيع فإن
كل المنشآت الفرعية التابعة للشركة الضمنية يجب ان تكون من نوع “مصنع ومستودع ملحق "

اختيار نوع
النشاط
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-

-

صفحة إدارة االشخاص المصرح لهم:
قم بتعبئة بيانات المالك – بيانات المدير -بيانات المفوض مع ارفاق صورة التفويض وصورة السجل المدني او اإلقامة في حال
طلب ذلك.
أمكانية القبول لشخص مصرح له بالمناصب الثالثة داخل الشركة بالمناصب الثالثة مالك ،مدير ،مفوض.
يمكن إضافة شخص مصرح له جديد أو تعديل معلومات شخص مصرح له مضاف مسبقا
مع األخذ بعين االعتبار ان النظام يقبل أن يكون لكل شركة خمسة أشخاص مصرح لهم على األكثر ويجب أن يكون ضمنهم
مالك واحد فقط ومدير واحد فقط و 3مفوضين على األكثر:
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-

صفحة تسجيل بيانات المنشآت التابعة:
يمكن إضافة أو تعديل معلومات منشأة وعادة يكون نوع المنشأة متوافق مع األنشطة المحددة للشركة فمثال إذا كان نشاط
الشركة/المؤسسة هو تصنيع فإن كل المنشآت الفرعية الضمنية يجب ان تكون من نوع “مصنع ومستودع ملحق " كما هو
موضح في الصورة:

نوع المنشاة
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بعد إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشركة /المؤسسة واألشخاص المصرح لهم والمنشآت التابعة تظهر ايقونة إرسال الطلب
وعندها قم بالضغط على هذه االيقونة ليتم االرسال بنجاح ،وعندها سيظهر الطلب عند موظفي الهيئة العامة للغذاء والدواء للبدء
باإلجراءات الالزمة على الطلب ،وعند البدء بالعمل على طلب تسجيل المنشأة سوف تصل للتاجر رسالة تفيد بانه تم البدء بالعمل
على طلب رقم ........
-

بعد الموافقة على بيانات الشركة /المؤسسة وذلك بمنح الشركة رقم تسجيل خاص بها كما هو موضح في الصورة يستطيع التاجر
تسجيل المبيد عن طريق اختيار أيقونة مبيد جديد.

رقم تسجيل الشركة

الخا

أيقونة تسجيل مبيد
الخا
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تسجيل مبيد جديد
بعد اختيار أيقونة مبيد جديد تظهر صفحة بيانات او معلومات المبيد الجديد التي يجب على المسجل ان يقوم بتعبئتها أو تعديل معلومات
مبيد مضاف مسبقا ،يتم إضافة معلومات المبيد األساسية أوال ثم المعلومات الالحقة كما هو موضح في الصورة (األسفل):
-

معلومات المبيد
العبوات
المواد الفعالة
المواد اإلضافية

مالحظة :في حالة إضافة معلومات او بيانات غير موجودة في القوائم المنسدلة يجب اختيار عالمة  +الخاصة بإضافة القيم الجديدة
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إضافة قيم
جديدة

إضافة قيم جديدة

إضافة قيم جديدة

ف
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صفحة إضافة عبوة
يمكن إضافة أكثر من عبوة للمبيد ومعلومات العبوة هي (الحجم – الوحدة – النوع)
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صفحة إضافة مادة فعالة
يمكن إضافة أكثر من مادة فعالة للمبيد ومعلومات المادة الفعالة هي (االسم الشائع – االسم الكيميائي – المجموعة الكيميائية – CAS No
– نسبة المادة الفعالة – -Hs Codeشهادة التسجيل في حال كان بلد المنشأ غير المملكة العربية السعودية)

إضافة قيم
جديدة
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صفحة اضافة مادة اضافية
يمكن اضافة أكثر من مادة اضافية للمبيد ومعلومات المادة االضافية هي (االسم الشائع – االسم الكيميائي –  - CAS Noنسبة المادة
االضافية – الغرض من التركيب)

إضافة قيم
جديدة
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بعد اكتمال تعبئة جميع بيانات ومعلومات المبيد المراد تسجيله تظهر أيقونة ارسال الطلب قم بالضغط عليها ليتم االرسال بنجاح كما هو
موضح أسفل الصورة.
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