الهيئة العامة للغذاء والدواء
قطاع الغذاء
اإلدارة التنفيذية للمبيدات

Version 1.0

الفصل

ا ألول مقدمة

استنادا اىل املادة اخلامسة من نظام الهيئة العامة للغذاء وادلواء الصادر ابملرسوم املليك رمق (م )6/واترخي 1251/1/52ه
وما جاء ذكره يف الفقرة اخلامسة من املهامت التنظميية بأأن تقوم الهيئة "بوضع الضوابط والجراءات اليت تنظم عليات حفص
املنتجات الغذائية وادلوائية ،واملواد اخلام اليت تدخل يف صناعتهيام ،وا ألهجزة الطبية ولك ما هل عالقة مبجال عل الهيئة،
والعالن عن هذه املنتجات واس تريادها وتصديرها ،وتسجيل ا ألدوية و أأعامل الرقابة والتفتيش عىل ا ألسواق واحملالت
التجارية واملس تودعات اخلاصة هبذه املنتجات ،وذكل ابلتعاون والتنس يق مع اجلهات ذات العالقة" ،واستنادا اىل املادة
العارشة من قانون (نظام) املبيدات يف دول جملس التعاون دلول اخللي العربية الصادر ابملرسوم املليك رمق م 66/واترخي
1256/11/12هـ ،اليت نصت عىل "يعترب لك من قام اب ألعامل التالية خمالفا ألحاكم هذا القانون (النظام) سواء قام هبا
بنفسه او بشلك غري مبارش من خالل موظف أأو وكيل" وذكر مهنا ابلفقرة الاالاة "ادلعاية والعالن عن أأي مبيد دون
أأخذ موافقة من السلطة اخملتصة" .ومما تقدم فان الهيئة قامت ابعداد هذا ادلليل لتوضيح اجراءات ومتطلبات احلصول عىل
ترخيص العالانت التجارية للمبيدات.
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الفصل

الااين النطاق

يطبق هذا ادلليل عىل املبيدات املنتجة حمليا أأو املس توردة اليت يمت العالن عهنا يف مجيع وسائل العالانت ويشمل ذكل
أأيضا العالانت الرتوجيية.
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التلفزيون.
الصحف.
اجملالت.
الراديو.
املطوايت.
اللوحات العالنية.
رسائل اجلوال.
مجيع قنوات التواصل الجامتعي.
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الاالث وسائل العالن

الرابع رشوط الرتخيص لالعالن عن مبيد

ل جيوز ادلعاية والعالن عن أأي مبيد ال بعد تسجيهل وادراجه يف الهيئة.
أأن ل حيتوي العالن عىل ما يس ئي اىل الرشيعة السالمية أأو ما خيالف الآداب العامة.
ل جيوز للجهة املعلنة/املعلن نرش أأي اعالن للمبيد ال بعد أأخذ موافقة الهيئة.
أأن تكون شهادة تسجيل وتداول املبيد سارية املفعول.
أأن تكون فرتة رساين شهادة التسجيل عام عىل ا ألقل بعد احلصول عىل ترخيص العالن.
أأن تقدم اجلهة املعلنة تفويض من الرشكة املنتجة للمبيد يفيد ابلسامح ابجراء العالن عن املنت مصدق من سفارة
اململكة العربية السعودية يف البدل املنت .
مدة الرتخيص لالعالن وحمتواه س نة جهرية واحدة تبد أأ من اترخي اصدار الرتخيص.
أأن تكون صورة املبيد املس تخدمة يف العالن مطابقة للمبيد املسجل ابلهيئة.
أأن ل يتعارض مضمون ادلعاية والعالن مع ما هو موح مبلصق املبيد ونرشة السالمة الفنية للمبيد.
تلزتم اجلهة املعلنة بتحديد طبيعة الاس تخدام لدلعاية والعالن.
يف حاةل ادلعاية والعالن عن املبيدات املقيدة جيب حتديد اجلهة املس هتدفة ،مع رضورة تضمني التحذيرات ادلاةل عىل
عبارات التقييد.
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أأن تكون املعلومات املتضمنة ابلعالن حصيحة ودقيقة متوفر ما يابهتا.
أأن ل يتضمن حمتوى ادلعاية والعالن أأي عبارة متس منتجات أأخرى بشلك مبارش أأو غري مبارش.
أأن ل يتضمن حمتوى ادلعاية والعالن عىل عبارات حتمتل التفسري أأو التأأويل غري املقبول.
أأن ل حيمل العالن عبارات مضلةل للمس هتكل ،و أأن ل يدعي احتواء املبيد عىل مكوانت ل تدخل يف تركيبته أأو خلوه
من مركبات موجودة به.
أأن ل حيمل العالن أأي ادعاء خيالف ا ألنظمة واللواحئ الفنية أأو املواصفات القياس ية ابململكة أأو التعاممي الصادرة من
الهيئة هبذا اخلصوص.
أأن ل حيتوي العالن عىل مشاهد أأو ممارسات فنية خاطئة.
يف حاةل احتواء العالن عىل مشاهد أأو ممارسات همنية متخصصة فانه جيب التنبيه خالل العالن بأأن هذه املشاهد
مت أأداهئا بواسطة أأشخاص متخصصني وينبغي عدم القيام بذكل من قبل غري اخملتصني.
تلزتم اجلهة الطالبة لالعالن بوضع رمق قرار موافقة الهيئة عىل ادلعاية والعالن بدون وضع شعار الهيئة بشلك مبارش
أأو غري مبارش.
تلزتم اجلهة املعلنة مبا تراه الهيئة من اضافة أأو حذف أأو تعديل عىل ادلعاية والعالن.
تلزتم اجلهة املعلنة ابيقاف ادلعاية والعالن عند ظهور أأي مس تجدات جديدة ترى الهيئة أأمهية ايقافه ،عىل أأن يمت
ذكل بعد اخطار اجلهة املعلنة بأأس باب اليقاف.
ل جيوز اجراء أأي تغيري أأو تعديل عىل مواد أأو تصممي أأو حمتوى ادلعاية والعالن اذلي مت املوافقة عليه من قبل الهيئة
دون الرجوع الهيا ،وخمالفة ذكل يؤدي اىل الغاء ترخيص ادلعاية والعالن للمبيد.
جيب التقدمي عىل طلب جديد يف حاةل الرغبة للتعديل عىل صيغة العالن املعمتد من قبل الهيئة أأو يف حاةل جتديد
ترخيص العالن.
املاكتبات والنذارات اليت توهجها الهيئة للجهة املعلنة عن منتجاهتا تعترب حصيحة وانفذة لآاثرها القانونية يف منوذج الطلب
املقدم.
ل يسرتجع املقابل املايل لدلعاية والعالن بغض النظر عن املوافقة من عدهما.
اللزتام بأأي متطلبات أأخرى حتددها الهيئة العامة للغذاء وادلواء.
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تعبئة منوذج طلب احلصول عىل ترخيص اعالن مبيد (مرفق).
تعبئة منوذج التعهد خمتوما خبمت اجلهة املعلنة (مرفق).
ارفاق صورة من السجل التجاري للمنشأأة ساري املفعول حيتوي عىل النشاط املذكور يف العالن.
تفويض من الرشكة املنتجة للمبيد يفيد ابلسامح ابجراء العالن عن املنت مصدق من سفارة اململكة العربية السعودية
يف البدل املنت .
نسخة من شهادة تسجيل املبيد.
نسخة من بطاقة (ملصق العبوة) املبيد.
نسخة من العالن التجاري بصيغته امل َعدة للعرض عىل ذاكرة ختزين أأو أأقراص مدجمة.
تسديد املقابل املايل لرتخيص العالن التجاري وارفاق ما يابت ذكل.
تعهد خطي من اجلهة املعلنة يشمل البنود التالية:
الالزتام ا مبسؤوليهتا النظامية عن حمتوى ادلعاية والعالن.
الالزتام بعدم التغيري أأو التعديل عىل العالن بعد ترخيصه.
تعهد بعدم البدء يف العالن عن املبيد ال بعد احلصول عىل الرتخيص من الهيئة.
الالزتام بأأي متطلبات أأخرى حتددها الهيئة.
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اخلامس متطلبات ترخيص ادلعاية والعالن للمبيدات

السادس الجراءات

تقوم املنشأأة (اجلهة املعلنة/املعلن) بأأخذ موعد عن طريق نظام جحز املواعيد اللكرتوين بقطاع الغذاء واختيار خدمة
"اعالن عن مبيد".
تلزتم املنشأأة (اجلهة املعلنة/املعلن) ابحلضور يف املوعد احملدد لتقدمي ملف الطلب مع الالزتام بميع ما ذكر من رشوط
الرتخيص لالعالن عن مبيد يف الفصل الرابع متضمنا مجيع متطلبات ترخيص ادلعاية والعالن للمبيدات ابلفصل
اخلامس.
تمت مراجعة الطلب مع مقدم الطلب من قبل الدارة التنفيذية للمبيدات بقطاع الغذاء ،للتأأكد من اكامتل وحصة
املستندات.
تقوم اجلهة الطالبة لرتخيص ادلعاية والعالن بتسديد املقابل املايل.
بعد اس تالم اشعار السداد يمت تسلمي ملف الطلب واحالته لدلراسة.
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 .6بعد دراسة الطلب يمت اشعار مقدم الطلب ابملوافقة أأو استيفاء املتطلبات ،ويف حاةل الرفض يمت اشعار مقدم الطلب
بأأس باب الرفض.

الفصل

السابع العقوابت

يف حاةل خمالفة أأحاكم هذا ادلليل يمت تطبيق العقوابت امللحقة بقانون (نظام) املبيدات يف دول جملس التعاون دلول اخللي
العربية.

الفصل

الاامن املقابل املايل
التلكفة الاجاملية  /رايل

نوع العالن
العالن املطبوع
العالن املسموع
العالن املريئ املسموع

الفصل

3111
1111
12111

التاسع امللحقات

 .1منوذج طلب ترخيص اعالن مبيد.
 .5منوذج تعهد دعاية واعالن.
 .3خطاب تعهد موجه اىل سعادة انئب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء.
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Application of Pesticide Advertising Licensing
Application Type



Modification




 تعديلNew
Renew

: التاريخApplication No.

Date:

جديد
تجديد
رقم الطلب

Establishment Information
Establishment Reg. No.
Commercial Register Date

 رقم تسجيل المنشأةName

االسم

 تاريخ السجل التجاريCommercial Register No.
 الحيCity

District

المدينة

 رقم المبنىStreet

Building No.

الشارع

 صندوق البريدZip Cod

P.O Box

الرمز البريدي

 رقم الفاكسTelephone

Fax No.

رقم الهاتف

 الموقع اإللكترونيE-mail

Website address

رقم السجل التجاري

البريد اإللكتروني
إحداثيات الموقع

GPS

WEST -- غرب

EAST– شرق

SOUTH– جنوب

NORTH --- شمال

*يرفق صورة مصدقة من السجل التجاري

Attached Authenticated Copy of Commercial Reg.

) (الشخص المفوض،*يرجى تعبئة بيانات الشخص المسؤول عن االتصال المباشر مع الهيئة
Contact Information
Position

 الوظيفةName

االسم

E-mail

 بريد الكترونيMobil No.

رقم الجوال

Fax No

 رقم الفاكسTelephone

رقم الهاتف
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Pesticide Information
 رقم التسجيل للمبيدTrade Name

Pesticide Registration No.
............…………

االسم التجاري

…………………. ………………….
 تاريخ انتهاء التسجيلActive Ingredient
…………………. ………………….

Expire Date of Reg.
………………….

………………….

المادة الفعالة
………………….

 هيئة المبيدPackage form

Formulation
………………….
Target Pest
………………….
Export Co.
………………….
Local Agent
………………….

شكل العبوة

…………………. …………………
 اآلفة المستهدفةPackage size
…………………. …………………

………………….

 الشركة المصدرةManufacture Co.

الشركة المصنعة

…………………. ………………….
 الوكيل المحليOrigin Country
…………………. …………………..

………………….

حجم العبوة
………………….

بلد المنشأ
………………….

Advertising Type
 مسموعPrinted



Audible

Audio vision




مطبوع
مرئي مسموع







منشورات
مطويات
ملصقات
صحف
مجالت

Advertising Publishing Method




Placard
TV channel
Electronic
Other specify
..................................



لوحات إعالنية
قنوات تلفزيونية
إلكترونية
أخرى حدد

Publications
Brochures
Posters
Newspaper

......................... Magazine

Targeted People
Household application
Distributors
Pest control companies
Pesticide specialist
Workers
Other specify..........................








استخدام منزلي
الموزعين
شركات مكافحة اآلفات
المتخصصين
العمال
…………………...أخرى حدد

Location and Duration of Advertising
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Application of Commitment Advertising Licensing

This form has been filled by my knowledge with
complete and correct information. Also, all attached
documents are stamped by company's stamp and
considered as an official copy. I take the extreme
responsibility for any forgery or incorrect information
on these documents.
I promise to update any changes in the current
information.

تم تعبئة هذا النموذج بالمعلومات الصحيحة والكاملة بكامل
 وأن جميع الوثائق المرفقة والمختومة،معرفتي وإرادتي
 وإذا ظهر،المؤسسة هي نسخة طبق األصل/بختم الشركة
خالف ذلك فإنني أقر بارتكاب التزوير في الوثائق وأتحمل
.ما يترتب على ذلك من الجزاء النظامي
.أتعهد بتعديل معلومات المنشأة في حال طرأ تغيير عليها

I will not start pesticide advertising unless I have the
license from SFDA.

أتعهد بعدم البدء في اإلعالن عن المبيد إال بعد الحصول على
.الترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء
 المدير العام/ توقيع المالك
:)(للشركات

Owner / General Manager (for companies)
signature:

:االسم
:التاريخ

Name:
Date:

:الختم

Stamp:

يجب تصديق التوقيع من الغرفة التجارية

Signature should be confirmed by
Commercial Chamber
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باإلشارة إلى الطلب المرفق والمتضمن طلب الموافقة على الدعاية واإلعالن:
اسم المنتج التجاري:
إنتاج شركة:
تسويق شركة:
عليه فإننا نتعهد بما يلي:
 .1عدم استخدام الدعاية واإلعالن بعد انتهاء الفترة المحددة وهي سنة هجرية من
تاريخ إصدار الترخيص الخاص باإلعالن.
 .2عدم إضافة أو حذف أي معلومات إال بعد أخذ الموافقة النهائية من قبل الهيئة.
 .3تدوين رقم قرار موافقة الهيئة على الدعاية واإلعالن.
 .4اإللتزام بما ورد في نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء والئحته التنفيذية واألنظمة
األخرى المتعلقة بهذا اإلعالن.
 .5تزويد الهيئة بنسخة نهائية من الدعاية واإلعالن بعد دراسة الطلب وأخذ الموافقة
على محتويات اإلعالن من الهيئة مختوماً بختم الشركة ،على أن يتم ذلك قبل
النشر وإصدار الترخيص من قبل الهيئة.
 .6عدم المطالبة باسترداد المقابل المالي بعد تقديم الطلب.
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