
 قرار وزاري

 41/2012رقم 

 بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون المبيدات

 

 ، 64/2006اسنادا إلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

 ، 46/95وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم

 المبيدات وتنظيم تداولها، بإصدار الئحة تسجيل 25/81وإلى قانون الحجر الزراعي رقم 

بتحديد أنواع المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات  194/2007وإلى القرار الوزاري رقم 

(/ م د أ 4173ت)-المقيد استخدامها ، وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية

 م . 11/4/2010هــ الموافق 26/4/1431المؤرخ  5/3/2010/

 المصلحة العامةاء على ما تقتضيه وبن

 تقــــــــــرر

 يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية لقانون المبيدات المرفقة. ( :1مــادة )

المشار إليها ، كما يلغى  194/2007و 25/81يلغى القراران الوزاريان رقما  ( :2مــادة )

 كل ما يخالف الالئحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها .

والشركات العاملة في مجال المبيدات تصحيح أوضاعها وفقا  على المؤسسات ( :3مــادة )

 ألحكام هذه الالئحة خالل ستة  أشهر من تاريخ العمل بها.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ  ( :4مــادة )

 نشره.

 

 اجوانيــــــد/فؤاد بن جعفر الس       هـــ27/3/1433صدر في : 

 وزير الزراعة والثروة السمكية        م20/2/2012الموافـــق : 

  



 الالئحة التنفيذية لقانون المبيدات

 الفصل األول 

 تعريفات وأحكام عامة

 يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض   ( :1مــادة )

 سياق النص معنى أخر.              

وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الصحة ، وزارة  العالقة :الجهات ذات 

البلديات اإلقليمية وموارد المياه ، وزارة البيئة والشؤون المناخية ، شرطة 

 عمان السلطانية )الدفاع المدني والجمارك(.

 المديرية العامة للتنمية الزراعية. السلطة المختصة :

 لجنة  تسجيل المبيدات. اللجنــــــــــــــــــة :

أية مادة كيميائية تضاف إلى منتج المبيد لتعزيز تركيبه  ــات :ــالمضافـــــــ

ورفع كفائتة وتشمل المواد المساعدة على االنتشار والتعلق والتبلل 

 واالمتصاص.

الترويج لبيع المبيد واستعماله بواسطة المطبوعات أو  ــــالن :اإلعـــــــــــ

إللكترونية والالفتات والعض والهدايا أو البيان العلمي أو الحديث الوسائل ا

 الشفهي.

تحديد التماثيل في النسب المئوية للمادة الفعالة وللشوائب  التكافــــــــــــــــؤ :

وبيانات السمية فضال عن خصائصه الكيميائية والفيزيائية بهدف تحديدها إذا 

 طر.كانت تمثل مستويات مماثلة من المخا

المبيد بأحجامه وأنواعه وعاء يحتوي على كمية محددة من  العبــــــــــــــــــوة :

 .                             المختلفة

المعلومات المطبوعة والمرسومة الملصقة بعبوة المبيد التي  ملصق العبــــوة :

توضح تركيب وخصائص واستعماالت المبيد واالحتياطات الواجب إتباعها 

أثناء استخدامه وفترة ما قبل الحصاد لكل محصول وأية معلومات أخرى 

 تطلبها السلطة المختصة.

اول أو استيراد أو أية مؤسسة أو شركة ترغب في مزاولة تد ل :ـطالب التسجي

 تصدير أو تركيب أو تصنيع المبيد.

عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة للمبيد النتهاء مدة  :إعادة التسجيــل 

 تسجيله.           

 أي تعديل في مكونات المبيد أو بياناته بعد التسجيل . ـل :ـــتغيير التسجيـ



رويج المنتجات بما في ذلك اإلعالن العملية الشاملة لت ـــق :التسويــــــــــ

والعالقات العامة والخدمات اإلعالمية والتوزيع والبع في األسواق المحلية 

 والدولية.

المزج الفيزيائي والكيميائي لعدة مكونات بما فيها المادة أو  ــــب :ــــالتركيـــــــ

القابل ى المنتج النهائي المواد الفعالة أو المضافات للمبيد للحصول عل

 .للتداول

البيانات المكتوبة أو المرسومة لغرض تداول المبيد النشــــــــــــرات : 

 واإلعالن عنه.

عملية التأكد من مطابقة المبيد أو المنتجات النباتية ألحكام  ـــــش :ــالتفتيـــــــ

 قانون المبيدات والئحته التنفيذية.

الضبطية القضائية أو الموظف الموظف المخول صفة  ـــــــش :ــالمفتــــ

المخول مهمة التفتيش والرقابة على المبيدات لتطيق أحكام قانون المبيدات 

 والئحته التنفيذية .

 تفرغ المبيد من عبوته األصلية إلى وعاء أخر. ة :ــإعــــادة التعبئ

 .سية وفق النظم والمعايير الدوليةإنتاج المبيد من مكوناته األسا تصنيع المبيد :

المقدار المتبقي من المادة أو المواد الفعالة للمبيد أو الشوائب  ــات :ــالمتبقيــــــ

 أو نواتج تحليلها على المحاصيل والبيئات المحيطة.

 الجزء الفعال حيويا في تركيب المبيد. ـالة :ــالمادة الفعـ

 صنيع المبيد.نسبة المادة أو المواد الفعالة الداخلة في ت ــــز :ـــــالتركيــــ

إتالف المبيد والعبوات المستخدمة والمواد الملوثة وفق  ـــص :ــالتخلـــــ

 ضوابط محددة.

 أعلى مقدار من تركيز المتبقيات المسموح به. الحد األقصى للمتبقيات :

المالبس أو المواد أو المعدات التي تحمي من التعرض للمبيد  ة :ــمعدات الوقاي

 مه.خالل تداوله واستخدا

 خاصية المبيد في قدرته على إحداث ضرر للكائن الحي . السميـــــــــــــة :

الفترة الزمنية من وقت استعمال المبيد على المحصول  فترة ما قبل الحصاد :

 حتى حصاد اإلنتاج.

االسم الذي يتم بموجبة تسجيل المبيد ، وإصدار النشرات  االسم التجاري :

وملصقات العبوات ليميز به عن المنتجات األخرى التي تحتوي على نفس 

 المواد الفعالة.

موافقة السلطة المختصة على مزاولة تداول واستيراد وتصدير ، الترخيص : 

 أو تركيب أو تصنيع المبيد وفقا ألحكام هذه الالئحة.



الموافقة الفنية المسبقة من السلطة المختصة الستيراد أو تصدير  : التصريح

 مبيد أو اإلعالن عنه.

وثيقة تصدرها السلطة المختصة لطالب تسجيل المبيد بعد  شهادة التسجيل :

 تسجيله.

 

ال يجوز إدخال المبيد إلى الدولة  إال من خالل المنافذ التي توجد بها محاجر  ( :2مــادة )

 زراعية.

 

تحديد أنواع المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وفقا  ( :3مــادة )

 للقائمتين )أ ، ب ( المرفقتين .

 

 ال يجوز تسجيل وتصنيع واستيراد وتداول أنواع المبيدات المحظورة . ( :4مــادة )

 

يد استخدامها إال ال يجوز تصنيع أو تداول أو استخدام أي من المبيدات المق ( :5مــادة )

تحت إشراف السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وفق 

 .منها اختصاصات كل

 

ال يجوز تسجيل المبيد إال لمؤسسة أو شركة مرخص لها من السلطة المختصة  ( :6مــادة )

 ومسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وعضو في غرفة تجارة وصناعة عمان.

 

 للسلطة المختصة تحليل أي مبيد مستورد أو منتج محليا في المختبرات التابعة ( :7مــادة )

للوزارة أو أي مختبر تعتمده لهذه الغاية وذلك بهدف مطابقته مع البيانات الواردة 

 به والمواصفات المنصوص عليها في هذه الالئحة .

 

لدالة على الشراء يجب أن تكون المبيدات المنقولة مصحوبة بالمستندات ا ( :8مــادة )

 المنقولة إليها وصور من شهادات التسجيل. والجهة



 وال يجوز نقل المبيدات إال في وسائل نقل تتوافر فيها الشروط اآلتية :

أن تكون مقصورة الشحن معزولة عن مقصورة القيادة ومغلقة بشكل يمنع  - أ

بمرور تعرض المبيد للشمس والمطر ، ولها فتحات تهوية جانبية ال تسمح 

أشعة الشمس ، ومبطنة بمادة تمنع تسرب المبيد ، ومزودة بأعمدة مساندة أو 

 أحزمة تمنع حركة المبيد في المقصورة .

أن تكون بها طفاية حريق ، وإسعافات أولية ، وسائل لغسيل العينين ،  - ب

ومالبس واقية )كمامة ، قفاز ، نظارة ، حذاء ( ، وأدوات مكافحة تسرب 

 ، مجرفة ، مكنسة ، أكياس تعبئة( . المبيد )كيس رمل

أن توضع عليها عالمات تحذيرية تشير إلى نقل مواد كيميائية خطرة  - ت

 وسامة.

 أن يكون العاملون والسائقون بها مدربون على كيفية التعامل مع المبيد. - ث

 

 يحظر نقل األشخاص والحيوانات واألعالف في مقصورة شحن المبيد. ( :9مــادة )

 

تنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة تسجيل المبيدات" ، ويصدر بتشكيلها  ( :10مــادة )

 قرار من الوزير ويكون أعضاؤها من الوزارة والجهات ذات العالقة.

 ويجوز إضافة أعضاء من غيرهم.

 

انون المبيدات والئحته للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا ألحكام ق ( :11مــادة )

الوزير خالل ستين يوما من تاريخ صدور القرار ، ويجب التظلم إلى التنفيذية 

البت في التظلم خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر مضي المدة المشار 

 إليها دون الرد عليه بمثابة رفض لهذا التظلم.

 

 ( المرفق .1تحدد رسوم المبيدات وفقا للملحق رقم ) ( :12مــادة )

 

 

 



 الفصل الثاني

 المبيداتتسجيل 

تعد السلطة المختصة سجال تقيد به المؤسسات والشركات التي ترغب في  ( :13مــادة )

 أو تصدير أو تصنيع أو تركيب أو تداول المبيد. استيراد

 كما تقيد به أنواع المبيدات المسموح باستيرادها وتصديرها وتصنيعها وتركيبها

وإعادة التسجيل وتغيير التسجيل وتداولها والمحظورة والمقيدة ، وطلبات التسجيل 

 والتراخيص والتصاريح والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

كما تعد السلطة المختصة دليال يتضمن قواعد تسجيل المبيد والوثائق والمعلومات 

 الفنية.

 

على المؤسسة والشركة المقيدة فبي السجل وترغب في تسجيل أو إعادة  ( :14مــادة )

تسجيل مبيد التقدم بطلب إلى السلطة المختصة على النموذج تسجيل أو تغيير 

المعد لهذا الغرض واستيفاء متطلبات  التسجيل المنصوص عليها في الدليل 

 ( من هذه الالئحة.13المشار إليه في المشار إلية في المادة )

 

افة ( من هذه الالئحة المستوفية لك14تدون الطلبات الواردة في المادة) ( :15مــادة )

المستندات والبيانات في السجل المعد لهذا الغرض وتعطى أرقاما متسلسلة 

ويسلم مقدم الطلب إخطارا بقبول طلبه مبدئيا ، وال يعطي قبول  وتواريخ استالم،

لمقدم الطلب الحق في استيراد أو تصدير أو تصنيع أو تركيب أو  الطلب المبدئي

 بعد التسجيل النهائي. تداول المبيدات إال

 

على طالب التسجيل أو إعادة التسجيل أو تغيير التسجيل الذي تم قبول طلبه  ( :16مــادة )

 مبدئيا توفير عينات المبيد خالل ثالثة أشهر من تاريخ إخطاره بقبول طلبه مبدئيا.

 

إذا كانت الوثائق المقدمة غير مستوفية للمستندات والبيانات المطلوبة تقوم  ( :17مــادة )

فإذا  مختصة بإخطار مقدم الطلب باستكمال المستندات والبيانات الناقصةالسلطة ال

 لم يقم باستكمال النواقص أو توفير عينات المبيد خالل ثالثة أشهر من تاريخ



إخطاره اعتبر الطلب الغيا وال يحق لمقدم الطلب استعادة المستندات المرفقة 

 وال ال ترد الرسوم المسددة .بالطلب بعد انقضاء المهلة المحددة ، وفي جميع األح

 

تحيل السلطة المختصة الطلب بعد استيفائه المستندات والبيانات وتوفير  ( :18مــادة )

 العينات إلى اللجنة.

 

 تختص اللجنة باآلتي: ( :19مــادة )

دراسة الطلب وتقييم المخاطر للطرق المقترحة الستخدام المبيد مستوفية لما  - أ

 والحيوان والبيئة في الدولة.يخص سالمة اإلنسان 

التأكد من أن المبيد مطابق للمواصفات الكيميائية والفيزيائية الواردة في  - ب

الوثائق المصاحبة للطلب وتشابه بياناته المعملية)الكروموتوجرافية( التي يتم 

تسجيله بموجبها مع البيانات األصلية المقدمة بناء على نتائج التحاليل التي 

 لجهات ذات العالقة.تجرى من قبل ا

التأكد من كفاءة المبيد الحيوية تحقق األهداف المقترحة عند استخدامه  - ت

 بالطرق الصحيحة.

التأكد من أن كفاءة المبيد على آفات الصحة العامة متطابقة مع نتائج  - ث

 االختبارات المعتمدة من قبل الجهات ذات العالقة.

 الموافقة على مواصفات العبوات وملصقاتها. - ج

 وافقة على الطلب أو رفضه في ضوء النتائج التي توصلت إليها.الم - ح

 

 ترفض اللجنة الطلب في الحاالت اآلتية: ( :20مــادة )

 إذا كانت المعلومات الموجودة بالطلب غير صحيحة أو مزورة. - أ

إذا كان منتصف عمر المتبقيات تتميز بصفة الثبات أكثر من الحد المسموح  - ب

 عملية تكسر المبيد.به أو أنها سامة أثناء 

إذا تجاوز معدل المتبقيات بعد الحصاد الحدود المسموح بها قبل االجتماع  - ت

المشترك لمنظمة األغذية والزراعة مع منظمة الصحة العالمية  لمتبقيات 

 المبيدات.

 إذا كان المبيد غير مؤثر في نطاق استخدامه أو أنه سام للنبات. - ث

 على صحة اإلنسان أو الحيوان أو البيئة.إذا كان المبيد يشكل خطورة كبيرة  - ج



إذا كانت طرق تحليل المبيد ليست من الطرق المعتمدة لدى المنظمات  - ح

الدولية ومنها منظمة األغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية أو منظمة 

 التنمية والتعاون االقتصادي أو مختبرات معايرة الجودة المعتمدة.

 

للجنة في حالة رفض الطلب تسبيب قرارها وعلى السلطة يجب على ا ( :21مــادة )

 المختصة إخطار مقدم الطلب كتابة بأسباب الرفض.

 

المقدمة منه في مختبر توافق عليه يجب على مقدم الطلب تحليل العينة  ( :22مــادة )

السلطة المختصة في الحاالت التي يتعذر فيها التحليل داخل السلطنة وتقديم شهادة 

 لمبيد.تحليل ا

 

تصدر السلطة المختصة شهادة تسجيل المبيد بعد موافقة اللجنة وتكون مدة  ( :23مــادة )

 صالحيتها خمس سنوات من تاريخ صدورها، ويجوز إعادة تسجيلها بعد موافقة

اللجنة على ذلك على أن يقدم طالب التسجيل طلبا بذلك إلعادة تقييم الكفاءة 

 الرابعة لسريان الشهادة.الحيوية من بداية السنة 

وال يجوز التنازل عن هذه الشهادة إال في حالة انتقال ملكية الجهة المسجلة للمبيد 

 إلى الغير وبعد موافقة السلطة المختصة.

 

 يجوز تسجيل أكثر من اسم تجاري للمبيد لنفس المادة الفعالة بشرط استيفائه ( :24مــادة )

 الشتراطات التسجيل.

 

ال يجوز إجراء أي تغيير في بيانات المبيد المسجل إال بعد الحصول على  :( 25مــادة )

 موافقة السلطة المختصة .

 

 : يلغى تسجيل المبيد بناء على توصية من اللجنة في الحاالت اآلتية ( :26مــادة )

عدم تجديد شهادة التسجيل في البلد األصلي خالل ستة أشهر من تاريخ  - أ

 الشهادة.انتهاء صالحية تلك 



 إلغاء تسجيل المبيد في البلد األصلي ألسباب فنية. - ب

حظر المبيد أو االقتراح بإلغاء تسجيله من الوزارة بناء على توصيات  - ت

السلطة المختصة أو من الجهات ذات العالقة أو الهيئات والمنظمات الدولية 

 المختصة.

 مزورة.إذا كان تسجيل المبيد مبنيا على بيانات خاطئة أو وثائق  - ث

عدم التزام المستورد أو المتداول أو المصنع بملصق العبوة المعتمد من  - ج

 اللجنة أو قام بإحداث تغيير في تاريخ انتهاء صالحية المنتج.

 إذا طلب صاحب التسجيل إلغاء تسجيل المبيد. - ح

رفض إدخال شحنتين من المبيد إلى الدولة خالل ثالث سنوات لعدم مطابقته  - خ

 ة ، وفي هذه الحالة ال يجوز إعادة تسجيله مرة أخرى.للمواصفات المعتمد

إذا تبين من نتيجة تحليل البيانات العشوائية للمبيد الذي تم تصنيعه أو تركيبة  - د

محليا أنه غير مطابق للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة بقرار تسجيله 

 ولمرتين خالل ثالث سنوات ومن دفعتين مختلفتين ، وفي هذه الحالة ال

 يجوز إعادة تسجيله مرة أخرى.

أي حاالت أخرى يتطلب فيها أن تتخذ السلطة المختصة قرارات تتعلق  - ذ

 بتفادي بعض مخاطر المبيد.

 

تلتزم المؤسسة والشركة بنشر قرارات تسجيل أو إعادة تسجيل أو تغيير  ( :27مــادة )

ة العربية تسجيل المبيد  في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي االنتشار باللغ

 واالنجليزية وذلك على نفقتها.

 

يصدر الوزير قرارا بإلغاء تسجيل المبيد بناء على توصية اللجنة وينشر في  ( :28مــادة )

 الجريدة الرسمية.

 

 الفصل الثالث

 مواصفات عبوة المبيد وملصقها

 : يشترط للموافقة على عبوة المبيد أن تكون وفقا للمواصفات اآلتية ( :29مــادة )



مزدوجة الجدران ومضادة لتسريب الرطوبة أو الكسر أو التمزق وذلك  - أ

بالنسبة للمبيدات الصلبة أو المساحيق أو المحببة أو التي على شكل أقراص 

 أو مكعبات.

مصنوعة من مادة ال تتفاعل مع محتوياتها تفاعال يغير من طبيعتها أو  - ب

 خواصها.

 منفذة للضوء وأشعة الشمس.محكمة اإلغالق ومن مادة غير زجاجية وغير  - ت

 تتحمل ظروف النقل والتخزين وال تسمح بالتسريب أو الرشح لمحتوياتها. - ث

 أن يكون الملصق مثبتا على العبوة بطريقة تمنع إزالته أو تبديله أو تغييره. - ج

مطابقة للمواصفات القياسية لمنظمة األغذية والزراعة والمواصفات القياسية  - ح

 دة.العمانية والخليجية الموح

 

ال يجوز وضع أي ملصق على عبوة المبيد أو إجراء تعديل في بياناته إال  ( :30مــادة )

 بعد موافقة اللجنة.

 

يجب أن يشتمل ملصق العبوة على البيانات التالية مكتوبة باللغتين العربية  ( :31مــادة )

 واالنجليزية بحروف واضحة يسهل قراءتها ويصعب إزالتها :

 واالسم التجاري ونوع المبيد ونوع التركيبة .االسم والشائع  .1

 بلد المنشأ والشركة المنتجة وعنوانها. .2

 اسم المسجل وعنوانه. .3

تاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصالحية باليوم والشهر والسنة ورقم التشغيلة  .4

 ورقم اللوت.

 رقم التسجيل المحلي. .5

بيد واألمان االحتياطات األولية والرموز التحذيرية لصنف السمية للم .6

 واإلسعافات والعقار المضاد للتسمم.

 اسم الفعالة ونسبة تركيزها. .7

 الكمية الصافية للمحتويات بالوحدات المترية)كليو غرام أو لتر(. .8

 هيئة المبيد )سائل ، مسحوق .....الخ(. .9

االستعماالت وطريقة االستخدام وتشمل اآلفات المستهدفة والمحاصيل  .10

مرات الرش وفترة ما قبل الحصاد لكل محصول ومعدل االستخدام وعدد 

 وتكون مكتوبة في جدول يسهل قراءته.



 ( المرفق.2تصنيف المبيد حسب سميته وفقا للملحق رقم) .11

تحذير بالصور التوضيحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من  .12

منظمة األغذية والزراعة على أن تتضمن في جميع الحاالت عبارة )مادة 

 ( المرفق.2بشكل واضح يمكن تمييزه بسهولة كما في الملحق رقم )سامة( 

شروط التخزين اآلمن بما في ذلك اإلشارة إلى حفظ المبيد بعيدا عن متناول  .13

 األطفال.

إذا كان المبيد المطلوب تسجيله ضمن قائمة المبيدات المقيدة فيشترط أن  .14

ط واضح ولون يحتوي الملصق على عبارة )مبيد مقيد االستخدام( تكتب بخ

 مختلف ومميز.

تحذير بعدم جواز استخدام المبيد المقيد إال من قبل األشخاص المعتمدين  .15

وتحت إشراف الجهات الحكومية ذات العالقة أو الشركات أو المؤسسات 

 المصرح لها من قبل السلطة المختصة.

 

ع العبوة وذلك يجب أن تكون البيانات والمعلومات التالية في نشرة ترفق م ( :32مــادة )

حجم العبوة ال يسمح بوضع ملصق يشمل كافة المعلومات والبيانات  إذا كان

 : عليها في هذه المادة والمادة السابقة المنصوص

 معلومات عن التأثيرات الخطرة للمبيد. .1

 قابلية المبيد للمزج مع غيره من المبيدات. .2

 ن تمييزه بسهولة.درجة سميته على األحياء المائية والبرية بشكل واضح يمك .3

 المكونات األخرى مثل المذيبات والماء ونسبتها. .4

تحذير بعدم السماح بالرعي في األراضي التي رشت بالمبيد إذا كانت طبيعة  .5

 المبيد تستوجب هذا التحذير.

 طريقة التخلص من العبوات الفارغة بصورة آمنة. .6

 

 

 الفصل الرابع

 استيراد وتصدير المبيدات

يجوز مزاولة استيراد أو تصدير المبيدات إال لمؤسسة أو شركة مرخص  ال ( :33مــادة )

لها من الجهات ذات العالقة وبعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة 

 المختصة.



 

يشترط لمنح ترخيص مزاولة استيراد أو تصدير المبيد للمؤسسة أو الشركة  ( :34مــادة )

النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به التقدم بطلب إلى السلطة المختصة على 

صورةمن السجل التجاري وشهادة االنتساب لغرفة وصناعة عمان ساريتا 

 : المفعول على أن يرفق بالطلب المستندات التالية

نسخة طبق األصل من عقد العمل ألخصائي وقاية أو مهندس زراعي أو  - أ

لطلب ومصدقا خبير مبيدات أو من في درجتهم العلمية ، يعمل لدى مقدم ا

من الجهات المعنية مرفقا به الشهادات والخبرات وصورة البطاقة الشخصية 

 أو بطاقة العمل.

الوثائق التي تثبت أن لدية مخزنا يملكه  أو مستأجرا له بموجب عقد إيجار  - ب

مصدق عليه تتوافر فيه الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الملحق 

 ( المرفق.3رقم )

 

تصدر السلطة المختصة الترخيص بعد التحقق من توافر كافة الشروط  :( 35مــادة )

 وسداد الرسوم المقررة ، وتكون مدة الترخيص ثالث سنوات.

أما إذا تم رفض الطلب فعلى السلطة المختصة إخطار صاحب الطلب بأسباب 

 الرفض كتابة.

 

 دات االلتزام باآلتي:يجب على المرخص له بمزاولة استيراد أو تصدير المبي ( :36مــادة )

مسك سجل يقيد به أنواع وكميات المبيدات وحركة تداولها وتصديرها  - أ

واستيراداها على أن يحتفظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ إغالقه 

 في نهاية كل عام وتقديمة للموظف المختص عند الطلب.

ص بمنفذ تقديم كافة الوثائق الخاصة بالمبيدات المستوردة للموظف المخت - ب

 الدخول في حالة االستيراد.

تقديم عينات من المبيدات المستوردة وإرسالها للسلطة المختصة للتأكد من  - ت

 مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية.

إعادة تصدير الشحنة خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ إخطاره  - ث

 وذلك على نفقة المستورد.بعدم مطابقة الشحنة للمواصفات والشروط الفنية 



فإذا انقضت هذه المدة دون إعادة تصديرها تولت السلطة المختصة التصرف 

 فيها على نفقة المستورد.

 

تلتزم المؤسسة والشركة المرخص لها بمزاولة استيراد أو تصدير المبيد  ( :37مــادة )

على تصريح بتقديم طلب إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لذلك للحصول 

باستيراد أو تصدير المبيدات قبل وصولها إلى المنفذ مرفقا به البيانات المنصوص 

 ( المرفق ، وتكون مدة التصريح ثالثة أشهر.4عليها في الملحق رقم)

وعلى من صدر التصريح لصالحة إدخال الكمية المصرح له باستيرادها أو 

 إخراج الكمية المصرح له بتصديرها دفعة واحدة.

 

يجب أن يكون المبيد المراد استيراده أو تصديره مسجال لدى السلطة  ( :38مــادة )

 المختصة.

كما يجب أن يكون المبيد وعبواته مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في هذه 

 الالئحة.

 

ال يجوز استيراد أو تصدير أي مبيد مسجل لدى السلطة المختصة إال من  ( :39مــادة )

مه ، ومع ذلك يجوز للغير استيراد أو تصدير المبيد بعد تقديمه قبل المسجل باس

 موافقة كتابية معتمدة من المسجل باسمه.

 

يجوز للوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات والجامعات ومراكز البحث  ( :40مــادة )

العلمي استيراد الدراسات والبحوث العلمية بشرط الحصول على تصريح بذلك 

كيلو جرام/لتر لكل  20ختصة على أال تزيد الكمية المستوردة على من السلطة الم

 حالة أو تركيز

 وال تعتبر نتائج الدراسات أو التجارب ملزمة للجنة فيما يتعلق بتسجيل المبيد

 

ال يجوز استيراد المبيد إال من الشركة األصلية ببلد المنشأ أو من أحد  ( :41مــادة )

 فروعها الرئيسية أو من شركة أخرى مصرح لها من قبل الشركة األصلية   



 الفصل الخامس

 التداول

ال يجوز للمؤسسة والشركة مزاولة تداول المبيدات إال بعد الحصول على  ( :42مــادة )

 تصة على أن يكون المبيد مسجال لديهاترخيص من السلطة المخ

 

يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة تداول المبيدات إلى السلطة  ( :43مــادة )

 -المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به البيانات والمستندات اآلتية:

 نسخة من السجل التجاري ساري المفعول - أ

 وصناعة عمان سارية المفعول نسخة من شهادة االنتساب إلى غرفة تجارة - ب

نسخة من سند ملكية المحل )المعرض( أو عقد إيجار مصدق من الجهات  - ت

ذات العالقة وتتوافر في المحل )المعرض( والمخزن الشروط المنصوص 

 ( المرفق.5عليها في الملحق رقم )

نسخة من عقد العمل المبرم مع فني أو مهندس أو خبير زراعي الذي سيعمل  - ث

 مرفقا به اآلتي:في المحل 

صورة من المؤهل العلمي للمتعاقد معه مصدقا عليها من الجهات   .1

 المختصة.

صورة من البطاقة الشخصية للمتعاقد معه أو من بطاقة مقيم/بطاقة  .2

 عمل.

 

تصدر السلطة المختصة  ترخيص مزاولة التداول بعد التحقق من توافر  ( :44مــادة )

( من هذه الالئحة 43عليها في المادة )كافة الشروط والمواصفات المنصوص 

 وتسديد الرسوم المقررة، وتكون مدة الترخيص ثالث سنوات قابلة للتجديد

أما إذا تم رفض الطلب فعلى السلطة المختصة إخطار مقدم الطلب كتابة بأسباب 

 الرفض.

 

ن حركة تلتزم المؤسسة والشركة المرخص لها بمزاولة تداول المبيدات بتدوي ( :45مــادة )

تداول المبيدات بالمحل أو المخزن وعناوين المشترين وأية بيانات أخرى مثل 

أسماء ونوعية وكميات المبيدات المباعة مع التواريخ لكل منها في سجل يتم 



االحتفاظ به لمدة سنتين وتقديمه للسلطة المختصة لالعتماد عند إقفاله نهاية كل 

تخدام اآلمن للمبيدات ، ووضع الترخيص عام ، وتزويد المشترين بتعليمات االس

 في مكان بارز في المحل.

 

ال يجوز للمؤسسة والشركة المرخص لها بمزاولة تداول المبيدات إجراء أي  ( :46مــادة )

تعديل في شروط ومواصفات المخزن أو المحل )المعرض( إال بعد الحصول 

 على موافقة كتابية من السلطة المختصة.

 

يجب تخزين وبيع المبيد في عبواته األصلية ويحظر فتح أو تجزئة العبوة أو  ( :47مــادة )

 إعادة تعبئتها.

 

 الفصل السادس

 تصنيع وتركيب المبيدات

ال يجوز تصنيع أو تركيب المبيدات إال من قبل مؤسسة أو شركة مرخص  ( :48مــادة ) 

السلطة  لها من قبل الجهات ذات العالقة وبعد الحصول على ترخيص بذلك من

 المختصة.

 

ال يجوز استيراد المادة الفعالة لغرض تصنيع أو تركيب المبيدات إال بعد  ( :49مــادة )

 الحصول على تصرح بذلك من السلطة المختصة.

 

تلتزم المؤسسة والشركة المرخص لها بتصنيع وتركيب المبيدات التي ترغب  ( :50مــادة )

طلب إلى السلطة المختصة للحصول على تصريح في استيراد المادة الفعالة بتقديم 

( 6استيراد مرفقا به البيانات والمستندات المنصوص عليها في الملحق رقم)

المرفق بشرط أن تكون المادة الفعالة من المصنع األصلي وداخلة في تركيب 

 المبيد المسجل لدى السلطة المختصة.

 



أو تركيب المبيدات إلى السلطة  يقدم طلب الحصول على ترخيص تصنيع ( :51مــادة )

المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به البيانات والمستندات 

 ( المرفق.7المنصوص عليها في الملحق رقم)

 

تصدر السلطة ترخيص تصنيع أو تركيب المبيدات بعد التحقق من توافر  ( :52مــادة )

وسداد الرسوم المقررة ( 7كافة الشروط المنصوص عليها في الملحق رقم)

وموافقة الجهات ذات العالقة ، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات من تاريخ 

صدوره ، ويجوز تجديده بذات الشروط واإلجراءات ، على أن يتقدم المرخص له 

 بطلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثالثة أشهر على األقل.

 

 خص لها بتصنيع المبيدات باآلتي:تلتزم المؤسسة والشركة المر ( :53مــادة )

 التقيد بمراحل اإلنتاج المرفقة بطلب الترخيص. .1

عدم إضافة خطوط إنتاج جديدة أو تغييرها إال بموافقة كتابية من السلطة  .2

 المختصة.

عدم مزاولة التصنيع أو التركيب إال بوجود خبير كيميائي أو خبير مبيدات  .3

 معتمد من السلطة المختصة.

د من السلطة المختصة تدون فيه كافة المعلومات المتعلقة مسك سجل معتم .4

بالتصنيع والتجهيز والتركيب وأنواع وكميات المبيدات والمواد التي تدخل 

في عملية تصنيعها والمواد المصنعة أو المركبة وكمياتها ورقم التشغيلة 

وتاريخ التصنيع وأية معلومات تطلبها السلطة المختصة ، وتحتفظ بهذا 

 ل لمدة خمس سنوات من تاريخ إغالقه.السج

تزويد السلطة المختصة في نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل سنة بكشف  .5

يتضمن أنواع وكميات المبيدات التي تم تصنيعها أو تركيبها خالل هاتين 

 الفترتين.

إخطار السلطة المختصة كتابة إذا رغبت بالتوقف كليا أو جزئيا عن تصنيع  .6

بها ألي سبب من األسباب ولمدة تزيد على ثالثة أشهر ، المبيدات أو تركي

وذلك قبل تاريخ التوقف بعشرة أيام ، وتزويد المختصة ببيان عن أنواع 

 وكميات المبيدات المتوفرة لديها.

عدم تداول أو تسويق أي مبيد تم إنتاجه سواء كان مصنعا أو مركبا أو معادا  .7

تبرات المعتمدة بالدولة ، وفي حالة تعبئته إال بعد تحليل عينات منه في المخ



تعذر ذلك ، على المؤسسة أو الشركة إرسال العينة إلى أحد المختبرات 

 المرجعية الدولية على نفقتها وتحت إشراف السلطة المختصة.

عدم تصنيع أو تركيب أو تداول أية مادة أخرى غير المبيد المسجل  .8

 والمرخص لها بالتعامل فيها.

التحليل للمبيدات المصنعة والمركبة في مختبر ضبط  القيام باختبارات .9

الجودة وإرسال نسخ من نتائج االختبارات إلى السلطة المختصة تشتمل على 

 : البيانات اآلتية

تركيز أو نسبة المادة الفعالة )الوزن/ أو الحجم( ويجب أال تزيد نسبة  - أ

منظمة  الخطأ في تركيز المادة الفعالة على النسبة المحددة بمواصفات

 األغذية والزراعة.

 الصفات الفيزيوكيميائية كما هو محدد في تسجيله. - ب

درجة ثبات المبيد عند درجات الحرارة العالية وصالحيته بعد أسبوعين  - ت

 (درجة مئوية.54عند درجة حرارة)

اختيار الصفات األخرى للمبيد كقابليته للخلط مع مبيدات أخرى تحت  - ث

 ظروف االستخدام.

 

 

 السابعالفصل 

 شروط استخدام المبيدات 

 والحدود المسموح بها من المتبقيات

 يلتزم كل من يستخدم المبيد بتنفيذ التعليمات المنصوص عليها في ملصق ( :54مــادة )

العبوة ، واالحتياطات الواجب اتخاذها أثناء عملية الرش، واتباع الطرق السليمة 

 ( المرفق.8رقم)للتخلص من العبوات الفارغة وفقا للملحق 

 

يحظر حصاد وتسويق المنتجات النباتية المعاملة بالمبيدات قبل انتهاء فترة  ( :55مــادة )

 ما قبل الحصاد المنصوص عليها في ملصق المبيد.

 



يحظر دخول وتداول المنتجات النباتية التي تحتوي على متبقيات مبيدات  ( :56مــادة )

 لة.أعلى من الحد المسموح به إلى الدو

 

يجب أن يكون الحد األقصى المسموح به من المادة الفعالة في المنتجات  ( :57مــادة )

النباتية مطابق للحد المقرر من قبل االجتماع المشترك لمتبقيات المبيدات التابع 

 لمنظمتي األغذية والزراعة والصحة العالمية أو وفقا لما تعتمده السلطة المختصة.

 

السلطة المختصة الحد األقصى المسموح به في المنتجات النباتية  تحديد ( :58مــادة )

المستوردة للمبيدات غير المسجلة في الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

 وتعلن عنها بإحدى وسائل النشر.

 

يجب أال يزيد الحد األقصى المسموح به في أي مبيد لم يحدد معدل متبقياته  ( :59مــادة )

 جزء بالمليون(. 0.01ل على )في أي محصو

 

 الفصل الثامن

 التخلص من المبيدات واإلعالن عنها

تلتزم المؤسسة والشركة العاملة في مجال المبيدات بالتنسيق مع السلطة  ( :60مــادة )

أو التي  المختصة والجهات ذات العالقة للتخلص من المبيدات المنتهية الصالحية

 عبواتها الفارغة وذلك على نفقة المؤسسة أو الشركة.يتم سحبها من األسواق أو 

 

ال يجوز اإلعالن عن المبيد إال بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة  ( :61مــادة )

 المختصة، ويكون التصريح لمدة ستة أشهر.

 

 

 



 الفصل التاسع

 التفتيش

 : للمفتش الصالحيات اآلتية ( :62مــادة )

والمؤسسات التي تزاول استيراد ،وتصدير  التفتيش الدوري على الشركات .1

وتصنيع وتركيب وتخزين وتداول ، أو استخدام المبيدات وذلك للتأكد من 

 التقيد بتطبيق أحكام قانون المبيدات وهذه الالئحة.

 إعداد محضر عن أية مخالفة ألحكام قانون المبيدات وهذه الالئحة. .2

ة باستيراد وتصدير وتداول، االطالع على جميع الوثائق والمستندات المتعلق .3

 وتصنيع وتركيب المبيدات مهما كان نوعها وأخذ نسخ منها.

التحفظ على أية معدات ومبيدات وسجالت ووثائق أو أية أشياء أخرى  .4

 مخالفة ألحكام قانون المبيدات وهذه الالئحة.

أخذ عينات من شحنات المبيدات المستوردة والمصدرة والمصنعة والمركبة  .5

لة إلجراء التحاليل الالزمة عليها في المختبرات المختصة للتحقق والمتداو

 من مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية المسجلة بها.

التفتيش على محالت تداول المبيدات للتحقق من استيفائها لشروط الترخيص  .6

، وأخذ عينات من المبيدات المتداولة للتحقق من صالحيتها ومطابقتها 

ية المسجلة بها فإذا وجدت غير مطابقة للمواصفات التي للمواصفات الفن

سجلت بموجبها يتم التحفظ عليها مع مخاطبة السلطة المختصة باتخاذ 

 : اإلجراءات اآلتية بحسب األحوال

إذا  كان المبيد مصنعا محليا يتم إخطار صاحب التسجيل بإعادة  - أ

شل في ذلك تركيبه)إن أمكن( خالل المدة المحددة في اإلخطار، فإذا ف

 تتولى السلطة المختصة إتالفه على نفقة المصنع.

إذا كان المبيد مستوردا وكان المستورد معروفا يتم إخطار المستورد  - ب

إلعادة تصديره خالل ثالثة أشهر فإذا فشل في ذلك تتولى السلطة 

 المختصة إتالفه على نفقة المستورد.

ولى السلطة إذا كان المبيد مستوردا والمستورد غير معروف تت - ت

 المختصة إتالفه على نفقة محل التداول.

 إذا كان المبيد غير مسجل يتم إتالفه على نفقة الحائز. - ث

اإلعالن في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي االنتشار بالغة العربية  - ج

واالنجليزية بعدم تداول المبيد المتحفظ عليه وسحبة من محالت التداول 



لجهات ذات العالقة على نفقة المصنع أو للتحفظ عليه بالتنسيق مع ا

 المستورد أو المحل بحسب األحوال.

الدخول إلى المصانع ومحالت التداول والمشاتل والمخازن للتفتيش عن  .7

المبيدات الموجودة ومراقبة التخزين والتخلص من العبوات الفارغة 

جلة والمبيدات المنتهية الصالحية والتأكد من أن المبيدات المستخدمة مس

 بالدولة.

التفتيش على وسائل نقل المبيدات للتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص  .8

( من هذه الالئحة ومن صحة الوثائق والمستندات المتعلقة 8عليها في المادة)

بالمبيد وفي حالة عدم مطابقتها للشروط أو عدم وجود الوثائق والمستندات 

 أو كليهما بحسب األحوال.يتم التحفظ على وسيلة النقل أو المبيدات 

أخذ عينات من المنتجات النباتية إلجراء تحاليل عليها لمراقبة متبقيات  .9

 المبيدات فيها.

 طلب االستعانة بشرطة عمان السلطانية إذا استدعت الحاجة ذلك. .10

 

على المفتش في منافذ الدخول المعتمدة القيام بتفتيش شحنات المبيدات  ( :63مــادة )

زراعية المستوردة والمصدرة والعابرة والتصرف فيها على النحو والمنتجات ال

 : اآلتي

أخذ عينة من أي مبيد أو منتج زراعي يستورد لتحليله ، والتحفظ على المبيد  .1
أو المنتج الزراعي خالل فترة التحليل وحتى ظهور نتيجته ، وإذا تعذر 

اإلفراج عنه  التحفظ عليه لعدم توفر المكان أو ألي سبب أخر يجوز للمفتش
مؤقتا للتحفظ عليه لدى المستورد بشرط تعهده كتابة بعدم التصرف فيه إال 

 بأذن كتابي من السلطة المختصة.
 اإلفراج عن شحنات المبيدات المطابقة للشروط الواردة في هذه الالئحة. .2
رفض دخول الشحنات المستوردة المخالفة لشروط هذه الالئحة والتصريح،  .3

بمعالجة المخالفة )إن أمكن( أو إعادة تصديرها إلى بلد وإخطار المستور 
المنشأ على نفقته خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلخطار ، وفي حالة عدم 
قيامه بإعادة التصدير خالل المدة المشار إليها للسلطة المختصة التخلص من 

 الشحنات المخالفة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة على نفقة المستورد.
لتصرف في المنتجات النباتية التي تحتوي على متبقيات مبيدات أعلى من ا .4

 الحد المسموح به بنفس الطريقة المشار إليها في البند السابق.
تعامل الشحنات العابرة معاملة الشحنات المستوردة باستثناء الحصول على  .5

 .تصريح االستيراد
 



 (1) الملحق رقم

 الرسوم

 الوعــــــــــــاء م
فئة الرسم باللاير 

 العماني

 100 تقديم طلب التسجيل المبدئي 1

2 
تسجيل مبيد لكل فئة محصوليه أو آفة 

 مستهدفة/تغيير التسجيل
500 

 5 شهادة التسجيل)التسجيل النهائي( 3

 500 إعادة التسجيل 4

 50 فحص وتحليل المبيدات 5

 50 فحص وتحليل متبقيات المبيدات 6

7 
مزاولة استيراد وتصدير ترخيص/تجديد 

 أو تداول المبيدات
5 

 3 تصريح استيراد أو تصدير المبيدات 8

9 
ترخيص/تجديد مزاولة تصنيع أو تركيب 

 المبيدات
1000 

 3 تصريح اإلعالن عن المبيدات 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 (2) الملحق رقم

 (WHO) تصنيف المبيد حسب سميته وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية

 
لون 
 البطاقة

العالمة 
 اإلرشادية

كلمة 
 التحذير

.5LDملجم/كجم( من وزن الجسم( 

 السمية الجلدية السمية الفموية

 سائلة صلبة سائلة صلبة

IA حمراء 
جمجمة 
 وعظمتين

شديد 
 السمية

 أو أقل5
أو  20

 أقل
أو  10

 أقل
أو  40

 أقل

IB حمراء 
 جمجمة

 وعظمتين
 50-6 سام

21-
200 

11-
100 

41-
400 

II عالمة  صفراءX 500-51 ضار 
201-

2000 
101-

1000 
401-

4000 

III تحذير  زرقاء 
501-

2000 
2001-
3000 

1001-
 فأكثر

4001-
 فأكثر

IV تحذير  خضراء 
2001-
 فأكثر

3001- 
 فأكثر

  

 

 

  



 (3) الملحق رقم

 شروط ومواصفات مخزن المستورد والمصدر

 أن يكون مرخصا لتخزين المبيدات . .1

مكان يسهل وصول كافة أنواع آليات النقل إليه بما فيها عربات  أن يكون في .2

 إطفاء الحريق.

أن يكون في موقع بعيد عن المساكن والمدارس وحظائر الماشية ومخازن  .3

األعالف والمواد الغذائية وعن مصادر المياه بمسافة ال تقل عن مائتي متر من 

 كافة االتجاهات.

مربعا ، وأن يكون جيد التهوية وقليل الرطوبة أن ال تقل مساحته عن ثالثين مترا  .4

وتتوفر فيه اإلنارة الطبيعية الكافية وفتحات عالية في الجدران ومقفلة بشبك حماية 

 من الحديد وأن يكون مقفال بإحكام.

 أن تكون أرضيته من مواد غير منفذه للمياء وال تتشقق بسهولة. .5

الصرف الصحي أو بحفرة أن يتوفر فيه مصدر مياه مع مغسلة متصلة بشبكة  .6

 امتصاصية أو وفق الضوابط البيئية المحلية.

أن يتوافر فيه وسائل إطفاء الحريق التي تحددها السلطات المختصة وكذلك مواد  .7

 اإلسعافات األولية مع اإلرشادات الواضحة لكيفية استعمالها.

يكون فيه أن يكون مقسم بقواطع تفصل المبيدات السائلة عن المبيدات الجافة وأن  .8

 ممرات تمكن من التنقل داخله بسهولة ويسر.

 أن يخصص فيه مكان منفصل ومقفل لتخزين المبيدات مقيدة االستعمال. .9

أن يتوفر فيه معدات األمان الضرورية كالكمامات واألقنعة الواقية لحماية الوجه  .10

 والعيون وقفازات وأحذية مناسبة ومالبس خارجية واقية.

إرشادية مثبتة في مكان بارز يسهل رؤيتها تحمل عبارات أن يتوفر فيه لوحات  .11

 ممنوع التدخين واألكل والشرب.-مبيدات خطرة وسامة-وصور تحذيرية مثل

أن تتوفر فيه المعدات التي تمكن من معالجة حاالت انسكاب أو تسريب المبيدات  .12

 من عبواتها بشكل آمن.

 أن يتوفر فيه أجهزة تكييف. .13

 

 

 



 (4) ملحق رقمال

 البيانات المطلوبة للحصول على تصريح االستيراد والتصدير

ونسبة المادة )المواد( الفعالة وتركيزها  التجاري للمبيد المراد استيراده االسم .1

 وصورة المستحضر)هيئته(.

 رقم تسجيل المبيد أسم صاحب التسجيل وبلد المنشأ. .2

 الكمية المراد استيرادها أو تصديرها بالوزن وبالحجم. .3

 لتعبئة.نوع ا .4

 وسيلة الشحن ومنفذ الدخول أو الخروج. .5

 اسم المصدر أو المستورد وعنوانهما. .6

 اسم الجهة المستوردة منها أو المصدر إليها وعنوانها. .7

 نسخة من ترخيص االستيراد. .8

ختم وتوقيع مسجل المبيد أو نسخة مكتوبة من موافقة مسجل المبيد إذا كان  .9

 المستورد غير مسجل المبيد األصلي.

 أية بيانات أخرى تطلبها السلطة المختصة. .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 (5) الملحق رقم

 شروط محل)معرض( ومخزن تداول المبيدات

 : أوال: شروط ومواصفات محل تداول المبيدات

أن يكون المحل في مكان محمي من األمطار والرياح ومن تسرب الرطوبة  .1

 والمياه.

 فيه أجهزة شفط هواء مناسبة.أن يكون جيد التهوية واإلضاءة وتتوفر  .2

 أن يحتوي على رفوف عرض مناسبة بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة. .3

 أن يتوفر فيه صندوق لإلسعافات األولية. .4

 أن يتوفر فيه خزانة منفصلة ومقفلة لتخزين المبيدات مقيدة االستعمال. .5

 أن تتوفر فيه المواد والمعدات الالزمة لمعالجة التسربات. .6

 فيه دورة مياه مناسبة متصلة بالصرف الصحي أو بحفرة امتصاصية.أن تتوفر  .7

أن تتوفر فيه أجهزة السالمة العامة كالمالبس الواقية وكمامات التنفس وطفايات  .8

 الحريق.

أن يكون متصال به مخزن مالئم لتخزين المبيدات ويجوز أن يكون هذا المخزن  .9

فيه الشروط المنصوص  بناء منفصل أو مجاور للمحل أو المعرض وأن تتوافر

 عليها في البند ثانيا.

 أن يتم عرض المبيدات بشكل منفصل عن بقية المستلزمات الزراعية. .10

 

 : ثانيا: شروط ومواصفات مخزن المبيدات )محالت بيع وتداول المبيدات(

( من البند 8، 6، 2، 1توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرات)  .1

تخزين المبيدات فيه بشكل يسهل الوصول إليها وأن يتم فصل  أوال شريطة أن يتم

 المبيدات السائلة عن المبيدات الصلبة)المساحيق(.

 أن يكون مرخص لتخزين المبيدات من الجهات ذات العالقة. .2

 أن يكون مؤمنا ضد دخول األشخاص إال من األبواب المخصصة لذلك. .3

بوابة المخزن تدل على أن المكان تثبيت عالمة تحذير على الباب الخارجي أو  .4

 يحتوي على مواد خطرة وسامة.

 حماية مصادر وشبكات ومياه الشرب من تسرب المبيدات. .5

 القدرة على احتواء أي تسرب لمركزات المبيد ضمن حدود مكان التخزين. .6

في حالة وجود عبوات أو حاويات مبيد متضررة يتم إغالقها أو إعادة تعبئتها  .7

 حكم فيها بالروائح أو األبخرة المتصاعدة.بطريقة يمكن الت



 ترصف أرضية المخزن بمادة ال تمتص المبيدات المنسكبة أو المتسربة. .8

يجب أن تكون الوسائل األمنية)أسطوانات إطفاء الحريق ومصادر وخراطيم  .9

المياه وأبواب الطوارئ( وكذلك أرقام هواتف أجهزة الطوارئ بالمستشفيات 

 ئ(متوفرة ومن السهل الوصول إليها واستخدامها.والدفاع المدني)المطاف

أن يكون لألشخاص المسؤولين عن تخزين المبيدات دراية بطرق تنظيف أي  .10

انسكاب أو تسريب للمياه بالمخزن وكذلك طرق التعامل مع الحرائق أو تصاعد 

 األبخرة التي قد تحدث.

 توفر المالبس واألقنعة الواقية للعاملين بالمخزن. .11

 

 

  



 (6الملحق رقم )

 : البيانات والمستندات المطلوبة للحصول على تصريح استيراد المادة الفعالة

 اسم المادة الفعالة وتركيزها. .1

اسم المبيد الداخلة في تركيبة المادة الفعالة ورقم التسجيل واسم الشركة المسجلة  .2

 للمبيد ومدة صالحية التسجيل.

 استيرادها.كمية المادة الفعالة)الخام( المراد  .3

 وسيلة النقل ومنفذ الدخول. .4

 اسم وعنوان المستورد )المتقدم للتصريح(. .5

 اسم وعنوان المنتج األصلي في بلد المنشأ. .6

 شهادة ضمان الجودة من الشركة األصلية المنتجة للمادة الفعالة )الخام(. .7

 نسخة من شهادة تسجيل المبيدات وتصنيعه في السلطنة. .8

لمسجلة للمبيد في السلطة إذا كان المستورد غير رسالة تخويل من الشركة ا .9

 الشركة المسجلة له.

 نسخة من ترخيص التصنيع. .10

 أية مستندات أو معلومات أخرى تطلبها السلطة المختصة. .11

 

 

 

  



 (7الملحق رقم )

 البيانات والمستندات المطلوبة للحصول 

 على ترخيص تصنيع أو تركيب المبيدات

 

 : تصنيعها مع الوثائق ذات العالقةقائمة المبيدات المراد  .1

اسم المبيد: االسم الشائع ، االسم التجاري ، االسم الكيميائي ، مجموعة المبيدات  - أ

 التي ينتمي إليها.

 رقم التسجيل واسم مسجل المبيدات )مالك التسجيل(. - ب

نوع المبيد : مبيد حشري ، مبيد فطري ، مبيد بكتيري ، مبيد قوارض ، مبيد  - ت

 عناكب ....الخ. أعشاب ، مبيد

 اسم المادة)المواد( الفعالة ونسبتها. - ث

تركيبة المبيد: صورة مستحضر المبيد)مسحوق قابل للبلل ، غاز ،  - ج

 حبيبات....الخ(.

 حجم ووزن العبوة الصافي : كيلو جرام ، لتر ، أو أجزاء منها. - ح

 للمبيد. WHOتصنيف  - خ

ية إلى المنتج النهائي رسم تخطيطي لعملية إنتاج كل مبيد سيصنع من المواد األول - د

ويجب توضيح الظروف الرئيسية إضافة إلى مدخالت اإلنتاج ودرجات الحرارة 

 ومدة كل مرحلة...الخ إضافة إلى العوامل المساعدة والمضافات.

موافقه مكتوبة من المسجل األصلي للتصنيع إذا كان مقدم طلب ترخيص تصنيع  - ذ

 المبيد غير المسجل األصلي.

 نعاسم وعنوان المص .2

 اسم وعنوان مقدم الطلب)مالك المصنع(. .3

 صورة من السجل التجاري ساري المفعول. .4

 صورة من شهادة االنتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان. .5

 اسم مدير المصنع والمستندات الكاملة لمؤهالته وهي : .6

 نسخة أصلية من عقد عمل مدير المصنع الذي يعمل لطالب الترخيص. - أ

ويجب أن تكون مؤهالت مدير المصنع أو خبير نسخة من مؤهالته العلمية  - ب

المبيدات ال تقل عن البكالوريوس في الكيمياء أو المبيدات أو وقاية النبات على 

 التوالي.

 السيرة الذاتية. - ت

 المستندات الشخصية الثبوتية. - ث



مخطط لجميع الخطوط االنتاجية للمصنع وتشمل التركيب والتعبئة وغازات  - ج

 لمنتج النهائي ...الخ.المواد األولية ومخازن ا

وجود موقع للمصنع موافق عليه من الجهات ذات العالقة ومستوف للشروط  -1

 : والمواصفات اآلتية

 : أوال: الشروط والمواصفات العامة

 أن يكون الموقع موافق عليه من قبل الجهات ذات العالقة. .1

أن يتوفر حول مباني المصنع مساحات إضافية تسمح بوصول آليات الدفاع  .2

المدني إليها في حاالت الطوارئ وعلى أن يؤخذ بعين االعتبار التطور 

 والتوسع المتوقع للمصنع في المستقبل.

إذا كان المصنع يقع خارج المدن الصناعية فيجب أن تكون مبانيه مفصولة عن  .3

األبنية المجاورة لها بسور اسمنتي ال يقل ارتفاعه عن مترين وبه بوابات 

 ل الحركة أثناء حاالت الطوارئ.مناسبة تمكن من تسهي

أن تتوافر في المصنع صالة خاصة لتجهيز المكونات األولية ويجب أن ال  .4

 تكون منفصلة تماما عن صالة التصنيع.

 أن تتوافر في المصنع صالة خاصة للتصنيع وتعبئة المنتج النهائي. .5

صاالت أن تكون األبنية المستخدمة في األعمال اإلدارية والمكتبة منفصلة عن  .6

 اإلنتاج ومستودعات المواد األولية ومستودعات المواد المنتجة.

أن تتوافر في المصنع مستودعات خاصة لتخزين المواد األولية وعبوات المنتج  .7

النهائي ومستودعات أخرى لتخزين المواد المنتجة ومستودعات خاصة لتخزين 

عليها في  أسطوانات و خزانات الغاز وفقا للشروط والمواصفات المنصوص

البند ثالثا من هذه المواصفات )أدناه( مع األخذ بعين االعتبار االشتراطات التي 

 تحددها الجهات ذات العالقة.

أن يتوافر في المصنع مختبر أو مختبرات وفق الشروط المنصوص عليها في  .8

 البند رابعا.

دد أن يتوفر في المصنع أماكن مناسبة لالغتسال عند الطوارئ بما يناسب وع .9

 العمال في المصنع.

أن يتوفر في المصنع صالة خاصة الستراحة العمال منفصلة فصال كامال عن  .10

 صاالت اإلنتاج والعمل وجيدة التهوية واإلنارة.

 أن توضع لوحة على مدخل الصالة تمنع دخول النساء الحوامل واألطفال إليها. .11



كون جدران البناء أن تكون المواد المستخدمة في البناء مقاومة للحريق وأن ت .12

الداخلية سهلة التنظيف وناعمة الملمس ومصممة بما يمكن من حجب اللهب 

 ومقاومة التأكسد أو التآكل.

أن تكون مساحة وحجم صاالت اإلنتاج والعمل متناسبة مع عدد وحجم  .13

 الماكينات وأن ال يقل ارتفاع الباء الخاص بصاالت اإلنتاج عن ستة أمتار.

مؤدية إلى صاالت اإلنتاج مقاومة للحريق وذاتية اإلغالق أن تكون األبواب ال .14

 ومتحركة باالتجاهين وغير منفذه للدخان.

أن يكون البناء مزودا بخطوط مجاري ووسائل تصريف الفضالت بطرق  .15

صحية على أن تكون مصارف الفضالت الصحية مفصولة عن مصارف 

 الفضالت الناتجة عن عملية التصنيع.

صنع خالية من الندبات والتشققات سهلة التنظيف أن تكون أرضيات الم .16

ومصممة بميل مقداره نصف سنتمتر لكل متر نحو مصارف الفضالت 

 اإلنتاجية.

أن يكون السقف من النوع الواقي من مياه األمطار وأشعة الشمس وسهل  .17

 التنظيف.

أن تكون خطوط اإلنتاج مفصولة عن بعضها البعض فصال كامال وخاصة  .18

مبيدات األعشاب حيث أن خطوط تعبئتها يجب أن تكون خطوط إنتاج 

 مخصصة إلنتاجها فقط وال يجوز استخدامها إلنتاج أو تعبئة مبيدات أخرى.

أن تتوفر التجهيزات الالزمة في صاالت اإلنتاج والمستودعات التي تمكن من  .19

 السيطرة على تسربات المواد الكيماوية أو انسكابها أو معالجتها بشكل آمن.

االنتهاء من إنتاج عدة دفعات لمبيد ما يجب تنظيف خط اإلنتاج من متبقيات  بعد .20

المبيد والرواسب واألوساخ بشكل كامل وهذه ممارسة أساسية رئيسية لمنع 

تلوث المنتجات ، يجب أن تتركز تحاليل النوعية على أول دفعة إنتاج على 

 تشخيص متبقيات المبيد الذي وضع سابقا في نفس اإلنتاجي.

 .ISOأن تكون المنتجات وفق معايير  .21

يجب أن يكون المصنع مهيأ للحاالت الطارئة كحاالت الحريق أو انسكاب  .22

المبيدات أو تسمم العمال...الخ ، وذلك بتجهيزه بمستلزمات اإلنقاذ الطارئة 

 رشاش الماء ومطافئ حريق ومستلزمات اإلسعافات األولية.

 

 

 



 واإلنارة :ثانيا: شروط ومواصفات التهوية 

أن تتوفر في جميع الغرف وصاالت اإلنتاج التهوية الكافية التي تمكن من حفظ  .1

درجة الحرارة فيها حسب المواصفات الدولية وأن يكون فيها فتحات صغيرة 

منخفضة محمية تعلوها نوافذ أخرى في مستوى أسفل السقف وفي الجدران 

 للفتح من الجانبين.المتقابلة مع ضرورة وجود فتحات في السقف قابلة 

أن يتم تركيب أجهزة شفط مركزية لتبديل الهواء ذات قدرة كافية بحيث ال يقل  .2

مره في الساعة الواحدة  وأن يتم تركيب 12عدد مرات تبديل الهواء عن 

أجهزة شفط موضعية مثبتة على ماكينات الخلط والتعبئة ذات قدرة شفط تكفي 

ملية الخلط والتعبئة وتمكن من خفض لسحب األبخرة والغازات الناتجة عن ع

تركيزها لما دون الحد المسموح به في البيئة وعلى أن ال تكون هذه األجهزة 

 (ديسيبل أو من النوع الذي يصدر شرارا.85من النوع الذي ضجيجا أعلى من)

أن تتوفر في الغرف والصاالت والمرافق األخرى اإلنارة الطبيعية  .3

بقة للمواصفات الدولية لمستوى اإلنارة في بيئة واالصطناعية الكافية والمطا

 المصنع.

يجب أن تكون الغرفة التي يتم فيها خط اإلنتاج معزولة جيدا وذات ضغط  .4

منخفض يمنع تسرب الغبار خارجها ومتحكم فيها بواسطة بوابة مزدوجة أو 

 نظام أخر متوافق معه.

ال تتأثر جميع أجهزة شفط الهواء يجب تجهيزها بواسطة فالتر خاصة  .5

 بالمبيدات.

خط اإلنتاج يجب أن يجهز بأنابيب خاصة لدخول الهواء النقي والبارد وبشكل  .6

 خاص عند الحاجة لوجود عمال عند خط اإلنتاج.

 

 ثالثا: شروط ومواصفات المستودعات وأماكن التخزين:

أن تكون المستودعات ضمن المواصفات الدولية الخاصة باالحتياطات الوقائية  .1

العامة لتخزين المواد الخطرة وأن تكون مبنية حسب االشتراطات الخاصة 

 بالبناء.

أن تكون مستودعات المواد الخام منفصلة عن مستودعات المواد المنتجة وأن  .2

 تكون منفصلة عن قاعة اإلنتاج والمرافق األخرى.

أن يخصص قسم خاص لتخزين المواد السائلة منفصل عن قسم تخزين المواد  .3

 ة.الجاف



أن يتوافر في المستودعات التهوية الطبيعية واالصطناعية وبما يتناسب مع  .4

 حجمها وطبيعة المواد المخزنة فيها.

 أن يتوافر في المستودعات ممرات كافية تمكن من سهولة الحركة داخلها. .5

أن  تكون المستودعات مزودة بمعدات مكافحة الحريق وفقا لما تقرره الجهات  .6

 ذات العالقة.

خصص في المستودعات غرف خاصة لتخزين المواد الخطرة منفصلة أن ي .7

 نهائيا عن مخازن المواد األخرى.

 أن تكون ساحات التخزين المكشوفة محمية بمظالت واقية مناسبة. .8

أن يتوافر في المستودعات رفوف لتخزين المواد تتناسب وطبيعة ونوع وحجم  .9

لى هذه الرفوف عالمات العبوات التي سيتم تخزينها عليها على أن يوضع ع

 إرشادية تبين خواص المادة المخزنة عليها.

 أن ال يزيد ارتفاع العبوات المخزنة داخل المستودعات على ثالثة طوابق. .10

إذا كان للمستودع نوافذ يجب أن تكون على ارتفاع عالي ومحمية بحاجز  .11

 معدني يمنع دخول أشخاص غير مصرح لهم بالدخول.

لمواد األولية خارج بناء المصنع مظالت واقية أن يوضع فوق خزانات ا .12

ومرشات ماء وأن ال تقل المسافة بينهما وبين أقرب بناء عن عشرة أمتار وأن 

% من 10يكون كل خزان منها محاط بحوض مناسب يتسع الحتواء ما مقداره 

 سعته في حالة التسرب.

 

 المصنع :: الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوافر في مختبرات  رابعا

 أن يكون مبنى مختبر السيطرة النوعية مستقال عن باقي أقسام المصنع. .1

أن يجهز المختبر باألجهزة وأخصائيي التحليل الكيميائي المؤهلين إلجراء  .2

التحاليل النوعية على المبيدات المنتجة وخاصة التحليالت الفيزيائية والكيميائية 

 في وثائق التسجيل . ومراقبة تطابقها مع المواصفات التي ذكرت

أن تحفظ جميع نتائج التحليل في سجل حفظ النتائج لمدة ال تقل مدة  .3

 ( لكل مبيد بعد إنتاجه.shelf lifeالفعالية)

أخذ عينات من كل دفعة إنتاجية وتحفظ في ظروف جيدة إلجراء اختبارات  .4

 (.  period of shelf lifeإضافية عن فترة الفعالية)

 محكم الجدران وجيد التهوية لمنع التلوث.أن يكون المختبر  .5

يجب أن يجهز المختبر بمستلزمات إنقاذ للطوارئ مثل رشاش الماء ومطافئ  .6

 حريق ومستلزمات اإلسعافات األولية.



: الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوافر في اآلالت والمعدات المستخدمة في  خامسا

 : المصنع

عليها في تشريعات الوقاية والسالمة أن تراعى كافة الشروط المنصوص  .1

 الصادرة من الجهات ذات العالقة.

 أن تعمل بشكل آلي )أوتوماتيكي( قدر المستطاع. .2

أن يكون جهاز الخلط مصنوعا من مادة غير قابلة للصدأ والتأكل ومحكم  .3

اإلغالق أثناء عملية الخلط وأن يكون محاطا بمنصة واقية محمية إذا كان 

 متر ونصف لتساعد في عملية التعبئة وخدمة الجهاز. ارتفاعه يزيد على

أن يكون جهاز التعبئة مصنوعا من مواد غير قابلة للصدأ والتآكل وال يسمح  .4

بأي تسرب منه أثناء عملية التعبئة ومزودا بعداد يبين كمية المواد المعبئة فيه 

 وأن تتم تغذيته من خزان التزويد بشكل آلي من ناحية المبدأ.

 مزودا بجهاز فحص التسرب للعبوات المضغوطة)االيروسول(. أن يكون .5

 

: الشروط والمواصفات التي يجب أن تراعى في عملية التخلص من الفضالت  سادسا

 : الصناعية

أن يتوفر في موقع المصنع حفرة محمية وغير نافذة ومنفصلة عن حفرة  .1

لتصنيع أو الفضالت الصحية لتجميع الفضالت السائلة الناتجة عن عمليات ا

 الشطف والتنظيف أو االنسكاب والتسرب.

أن يتم معالجة الفضالت السائلة الصناعية بطرق المعالجة المناسبة حسب  .2

نوعية المبيد والتركيب الكيميائي لهذه الفضالت في الحفرة غير النافذة أو من 

 خالل وحدة المعالجة الخاصة وذلك قبل الجهات ذات العالقة بحماية البيئة.

ع الفضالت الصلبة غير الضارة بأكياس وحاويات خاصة يتم التخلص منها جم .3

يوميا ، أما الفضالت الصلبة التي تحتوي على مواد ضارة فيتم فصلها 

ووضعها في حاويات خاصة تنقل فيما بعد بوسائل آمنة إلى أماكن محددة 

 للتخلص من الفضالت يتم تحديدها من قبل الجهات ذات العالقة.

فريغ العبوات المعدنية جيدا من المواد األولية وأن تغسل بالمذيبات أن يتم ت .4

المناسبة ومن ثم بالماء والصابون ثالث مرات على أن ال تقل كمية المياه 

% من حجم العبوات مع الحرص 20المستخدمة في كل غسلة عن ما نسبته 

 على تفريغ العبوة جيدا بعد كل غسله وتصريف مياه الغسيل إلى الحفرة

المخصصة أو إلى محطة المعالجة ويمنع إعادة استخدام هذه العبوات ألي 

 أغراض أخرى كحفظ األغذية البشرية واألعالف الحيوانية واألدوية والمياه.



بعد معالجتها بالغسل وتقطيعها –التخلص من األوعية البالستيكية الفارغة  .5

 للنفايات الخطرة.في األماكن المعتمدة –ووضعها في حاويات فارغة مغطاة 

أن يتم تخزين األكياس والعبوات الورقية في حاويات فارغة ومغطاة بإحكام  .6

والتخلص منها فيما بعد في المواقع المعتمدة من الجهات ذات العالقة أو حرقها 

 في المرادم المناسبة للنفايات الخطرة إن وجدت.

متر في  3عمق ثقب عبوات االيروسوالت وتفريغها من المبيد وطمرها على  .7

األماكن المعتمدة من قبل الجهات ذات العالقة أو إعادتها للمصدر أو إلعادة 

 استخدامها.

جمع المذيبات العضوية المستهلكة والملوثة بالمبيدات نتيجة لعمليات غسيل  .8

األجهزة والعبوات في حاويات مالئمة لحين معالجتها أو البت بالطريقة 

 ما تحدده الجهات ذات العالقة.المناسبة للتخلص منها وفقا ل

معالجة أبخرة المبيدات واألتربة التي تتجمع في أنظمة الشفط أو الناتجة من  .9

االنسكابات الجافة وفقا لنوعية المواد الفعالة وبالطرق المناسبة لمعالجتها 

 والتخلص منها.

يلتزم العمال بغسل مالبس العمل ضمن منطقة المصنع وأن يتم تصريف مياه  .10

يل إلى الحفرة الخاصة بمياه التصنيع أو إلى وحدة المعالجة أن وجدت الغس

 (.6إضافة إلى االلتزام بالتخلص من مالبس العمل التالفة وفقا للفقرة)

يحظر طرح المبيدات بأنواعها في أماكن النفايات المكشوفة أو في البيئة  .11

ل طريقة المجاورة للسيول والوديان أو الشواطئ البحرية كما يحظر استعما

الحرق المفتوح لنفايات المبيدات وكذلك طرح أو تصريف الفضالت السائلة 

إلى الحفر االمتصاصية المنفذة ما عدا المحارق ذات الكفاءة الفائقة والمصرح 

 بها من قبل الجهات ذات العالقة.

مراقبة االنبعاثات الغازية واألبخرة المتصاعدة من المصنع إلى الهواء  .12

ط وتركيب وحدة معالجة مناسبة على مخارج االنبعاثات لمنع الخارجي المحي

 تلوث البيئة الخارجية.

 

 : معدات الوقاية الشخصية ومستلزمات اإلسعافات األولية التي يجب توافرها وهي: سابعا

 مالبس عمل واقية ومناسبة. .1

 أغطية قماشية لتغطية الرأس ونظارات واقية. .2

صفيات خاصة بالمبيدات والمواد أجهزة تنفس كاملة وكمامات مزودة بم .3

 الكيماوية على أن تكون قابلة للتغيير.



قفازات مطاطية أو بالستيكية مناسبة من النوع الطويل تغطي األيدي  .4

 والساعدين.

 أحذية عمل مصنوعة من مادة مناسبة لالستخدام في مصانع المبيدات. .5

كافة المواد صندوق إسعافات أولية في كل مبنى أو صالة منفصلة يحتوي على  .6

 الالزمة لإلسعافات األولية العامة والخاصة بالمبيدات.

 الوسائل الخاصة بغسيل العيون عند تعرضها لحادث تلوث. .7

دليل مطبوع باشتراطات التعامل السليم مع المواد األولية ومنتجاتها وبيانات  .8

ويجب أن تكون متوفرة لكافة الموظفين كما يجب تدريبهم  MSDSالسالمة 

يفية التعامل مع هذه المواد كما يجب تعليق لوحات تحذيرية تتضمن هذه على ك

 االشتراطات تعلق في أماكن بارزه داخل الغرف وصاالت اإلنتاج.

القيام بفحص طبي دوري لوظائف الكبد للعمال بالمصنع ، أما إذا كان المصنع  .9

التثبيط في ينتج المبيدات المثبطة ألنزيم الكولن استريز يجب التأكد من مستوى 

 الدم ضمن المستوى الطبيعي.

 

  



 (8الملحق رقم )

 طرق التخلص من العبوات الفارغة

في جميع األحوال يمنع منعا باتا إعادة استخدام عبوات المبيدات الفارغة ألي غرض كان 

 : مع مراعاة اآلتي

يجب غسل عبوات ومستحضرات المبيدات السائلة ثالث مرات بالماء  .1

المذيبات العضوية وإفراغها في خزان الرش ثم تثقب العبوة والصابون أو 

 من جهتين على األقل.

عبوات المستحضرات الصلبة يتم إفراغ جميع محتوياتها في خزان الرش  .2

قدر المستطاع ثم تفتح نهايتي العبوة لضمان إزالة كل متبقيات المبيد ومتسع 

 إعادة استخدامها.

سول المعدنية من محتوياتها بشكل كامل يتم التأكد من إفراغ عبوات االيرو .3

 في مكان مناسب إلى أن ينتهي الضغط داخل العبوة.

 ال تثقب عبوات االيروسول المعدنية. .4

يتم التخلص من جميع عبوات المبيدات في المواقع التي تحددها الجهة المختصة 

 بعيدا عن مصادر المياه أو مياه الصرف الصحي.

 

  



 ( 1الملحق رقم ) 

 قواعد تسجيل المبيدات والوثائق والمعلومات الفنيةدليل 

 طلب التسجيل / إعادة تسجيل / تغيير تسجيل :

تحدد الوثائق والشهادات التي يجب تقديمها مع طلب التسجيل وفقا لملحق الدليل رقم  .1

2. 

 معلومات االختبار والمعلومات الفنية : .2

إظهار قائمة بالمعلومات تم  2من بين الوثائق الموضحة في ملحق الدليل رقم  -1

الفنية المطلوبة ونتائج االختبارات، كما تم تحديد متطلبات المعلومات الفنية في 

 .3ملحق الدليل رقم 

يجب أن تكون آلية وشروط االختبار وشكل التقرير الخاص بهذا االختبار  -2

متطابقاً مع القواعد المحددة من جانب الجهات المرجعية الدولية ) منظمة 

ية والزراعة / منظمة الصحة العالمية ، االتحاد األوروبي ، اليابان األغذ

والواليات المتحدة األمريكية ( أو أي جهات دولية أخرى مثل منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية والمنظمة الدولية للمعايير ومجلس التعاون الدولي لتحليل 

 المبيدات .

 1من الملحق  13من الجزء  2البند يجب أن يكون إعداد االختبار المذكور في  -3

وفق المعايير الموضوعة من جانب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن 

معايير المختبرات الجيدة وفي أحد المختبرات المعتمدة لديها وذلك حتى يتم 

 ضمان جودة المعلومات وتسهيل عملية التقييم من جانب الجهة المختصة .

د وااللتزام بأفضل ممارسات المختبرات في القائمة يجب أن يتم ذكر القواع -4

( وكذلك التقرير  2من ملحق الدليل رقم  22الخاصة بنتيجة كل اختبار ) 

 الخاص بكل اختبار .

 إعداد وتقديم ملف يكون متوافق مع القواعد الخاصة بالسلطات المرجعية . -5

 الوحدة : -6

و الدرجة المئوية ويجب النظام الدولي للوحدات مثل المتر أو الكيلو جرام أ

استخدام الوحدات المقبولة من جانب اللجنة الدولية إلجراءات المبيدات في 

إعداد التقارير الخاصة بنتائج التحاليل وفي مقترح طرق االستعمال. ال يجوز 

استخدام وحدات مثل الرطل واألوقية والجالون أو القدم المربع أو الياردة أو 

ا إلى الوحدات المترية. يمكن كذلك استخدام وحدات الفهرنهايت ويجب تغييره

 مثل الفدان في الملصق باللغة العربية الموجود على عبوة المبيد .



 

 مواد االختبار : -7

درجة النقاوة للمادة الفعالة : يجب أن تكون الدرجة الفنية للمادة الفعالة  - أ

لدليل من ملحق ا 1والمستخدمة في الدراسات الخاصة بالمادة الفعالة ) 

( مساوية / مكافئة لتلك الموجودة في اإلنتاج التجاري وفي حالة  3رقم 

تبين من خالل االختبار أن الدرجة الفنية للمادة الفعالة لم تكن مكافئة / 

مساوية فإنه يلزم تقديم تفسير علمي مكتوب لمعلومات االختبار أو 

منتقاة أو المركب لملخص المعلومات . كذلك يمكن استخدام المادة الفعالة ال

 2.1المعرف بالملصق للحصول على الخصائص الفيزيائية والكيماوية ) 

 7.1( التأثير البيئي )  3من الملحق  5.1( دراسات االيض )  3من الملحق 

 (. 3من الملحق 

 المستحضر : - ب

البد أن يكون المستحضر الخاص بالمبيد والذي تم استخدامه في 

هو نفسه الذي سيتم  3من الملحق  2رقم  الدراسات الواردة في الفقرة

 التقدم من أجل تسجيله .

في حالة كان المستحضر المستخدم في االختبارات مختلف عن 

المستحضر الموجود في المبيد قيد التسجيل ، يجب أن يتم تقديم خطاب 

ائج االختبار يوضح المبررات العلمية لذلك االختالف ويجب إرفاقه مع نت

 .وماتوفي ملخص المعل

 اختبار الكفاءة الحيوية : -8

لفهم العوامل المتغيرة واالختبارات الميدانية للكفاءة الحيوية على اآلفات 

المقترحة وفق طريقة االستخدام المقترحة فإنه يجب أن يتم استخدام المبيد 

المقترح تسجيله في موقعين على مدار عامين وتقديم أربع نتائج بشكل عام من 

 حيث المبدأ .

 

 التقييم الدولي واإلعفاء من متطلبات المعلومات : -3

للحد من المتطلبات الورقية ومتطلبات التوافق الدولي وعندما يكون قد تم تقييم المبيد 

والتصريح به من جانب أحد الجهات المرجعية ) منظمة األغذية والزراعة / منظمة 

والواليات المتحدة ( فإنه يمكن إعفاء الصحة العالمية ، االتحاد األوروبي واليابان 

طالب التسجيل من تقديم النسخة الكاملة لنتائج االختبارات األصلية للمادة الفعالة 

 ولكن بالشروط  التالية : 3المطلوبة في ملحق الدليل رقم 



ينحصر اإلعفاء على مالك المعلومات التي يتم تقييمها من هذه الجهات المرجعية  -1

الذي تم اعتماده لالستخدام أو لالستعانة بمثل هذه المعلومات  أو طالب التسجيل

من جانب المالك وبخاصة جهة التصنيع األصلية . في الحالة االخيرة فإنه يلزم 

( صادرة من جانب مالك  تقديم موافقة كتابية ) خطاب تخويل أو اتفاقية مكتوبة

 .المعلومات

 مها من جانب الجهة المرجعية .تقديم قائمة المعلومات المفصلة التي تم تقيي -2

تقديم ملخص للملف المقدم إلى الجهة المرجعية وملخص التقييم ) المونوجراف (  -3

 أو وثائق التقييم الصادرة من جانب الجهة المرجعية :

بالنسبة للمبيدات التي تحتوي على مواد فعالة تم تقييمها من قبل األغذية  - أ

( ADIحديد الجرعة المسموحة يومياً )والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وتم ت

والنسبة المسموح بها من المتبقيات وفي حالة كان تركيب المبيد مدرج في 

قائمة مواصفات منظمة األغذية والزراعة الجديدة بعد القواعد الصادرة من 

JMPS  فإنه يلزم تقديم الوثائق التالية : 1999عام 

عن المواد السامة  JMPRملخص التقييم ) المونوجراف ( الصادر من   -1

 وعن النسبة المتبقية من المبيد .

 .  JMPSنسخة من مواصفات  -2

 .  JMPRملخص الملف الخاص بالمادة الفعالة والمقدم الى -3

من  1بالنسبة للمبيدات التي تحتوي على مادة فعالة مذكورة في الملحق  - ب

 يتم طلب اآلتي : 91/414تعليمات االتحاد األوروبي 

 المراجعة الصادر من االتحاد األوروبي .تقرير  -1

 91/414الجزء الثاني من ملخصات تعليمات مجلس االتحاد األوروبي  -2

 عن كل جزء من االختبار الخاص بالمادة الفعالة .

 من الملخص العام والتقييم . 3الجزء  -3

 : EPA -بالنسبة للمبيد المسجل من جانب الواليات المتحدة األمريكية  - ت

( حول المادة الفعالة الجديدة أو قرارات أحقية  fact sheetق ) قائمة الحقائ -1

 . EPAإعادة التسجيل المؤقتة الصادر من جانب 

،  EPAيتم إعداد وتقديم ملف مختصر ،وهو أمر غير إجباري من جانب  -2

وذلك اعتمادا على قواعد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والخاص 

قديمها حول منتجات حماية النباتات بالمعلومات الصناعية المطلوب ت

 والمواد الفعالة بها .

 بالنسبة للمبيدات المسجلة في اليابان : -د



تقرير التقييم الصادر من هيئة سالمة األغذية باللغة اإلنجليزية أو  -1

 المترجم إلى اللغة العربية.

تقرير ملخص وفق القواعد الرسمية باللغة العربية أو ترجمته  -2

 باإلنجليزية .

ال ينطبق اإلعفاء من تقديم المعلومات على ما يلي ويجب أن تقديم  -3

أو الملخص ، على نسخة من المعلومات األصلية الكاملة والمعلومات 

 :حسب ما يتم طلبه 

معلومات كاملة حول التعريف ونتيجة االختبار المذكور في المادة  - أ

 . 3من الملحق رقم  9.2.1و1.1

 ( 3من الملحق رقم  2.1الخصائص الكيميائية والفيزيائية )  - ب

 ( 3من الملحق رقم  3.1تفاصيل طرق التحليل المذكورة )  - ت

من ملحق  2كافة المعلومات المتعلقة بالتركيب وكما هو وارد في  - ث

. البد أن تكون التركيبة التي يتم اختبارها هي نفس  3الدليل 

تسجيله في سلطنة عمان كما  التركيبة الخاصة بالمبيد  المطلوب

يجب تقديم المعلومات التالية الخاصة باالختبار في جداول مع 

 ملخص للتقرير :

 (. 3من الملحق  2.2الخصائص الكيميائية والفيزيائية )  -1

 (. 3من الملحق  4.2ثبات التخزين )  -2

 (. 3من الملحق  5.2دراسات السمية )  -3

فة والسالمة مع الفعالية على المحاصيل واآلفات المستهد -4

 (. 3من الملحق  7.2طريقة االستخدام المقترحة ) 

النسبة المتبقية على المحصول المقترح مع طريقة االستخدام  -5

 (. 3من الملحق  10.2و  8.2المقترحة ) 

 (. 3من الملحق  9.2السمية البيولوجية )  -6

 معلومات السالمة المتعلقة بالمبيد . -هـ

ه ، يجب تقديم كل المعلومات األصلية كل على الرغم مما تم ذكره أعال -4

 على حدة ، لجهة المعنية .

في حالة تم تقديم معلومات جديدة إلى الجهة المرجعية وتم إعداد تقييم  -5

جديد أو تغيير التقييم من جانب الجهة المرجعية فإن على طالب 

التسجيل الكشف عن هذه التغييرات وتقديم المعلومات المتعلقة باألمر 

 الجهة المعنية دون أي تأخير .إلى 

 



 ملكية المعلومات وحق االستخدام : -4

يجب أن يكون طالب تسجيل المبيد هو المالك للمعلومات المقدمة أو التي تم  -1

اإلشارة إليها لغرض تسجيل المبيد أو أن يكون من حقه قانوناً استخدام هذه 

المعلومات سواء كان يقوم المعلومات وأن يكون هناك ما يبرر استخدامه لهذه 

بالعمل من تلقاء نفسه أو عن طريق عقد مع المختبرات المعتمدة وإال كان عليه 

 الحصول على موافقة كتابية من مالك المعلومات على استخدام هذه المعلومات .

سوف يتم تحديد ملكية المعلومات في كل الوثائق التي يتم تقديمها في قائمة  -2

 . 22-2المعلومات المقدمة وكما هو وارد في ملحق الدليل 

في حالة لم تكن المعلومات ملكاً للمتقدم بالطلب أو هو الذي حصل عليها فإن عليه  -3

ات ( من المالك أن بقدم خطاب موافقة ) خطاب موافقة على استخدام هذه المعلوم

األصلي للمعلومات أو أن يقدم تفسير كاتبي باألسباب التي تخول له استخدام هذه 

 ( . 9و  8و  7نقاط )  2المعلومات ملحق الدليل 

في حالة لم يكن طالب التسجيل هو مالك المعلومات ) في معظم األحيان تكون ،  -4

مل مع المعلومات جهة التصنيع األصلية ( ولم يكن في وضع يسمح له بالتعا

السرية فإنه يمكن لمالك المعلومات أن يقدم مثل هذه المعلومات بشكل مباشر 

 للجهة المختصة من أجل الحفاظ على السرية .

 

 سرية المعلومات وحمايتها : -5

سيتم التعامل مع المعلومات المقدمة في طلب تسجيل المبيد على أنها ملك لطالب  -1

عليها في ملف سري لدى الجهة المختصة ويتم استخدامها التسجيل وسيتم الحفاظ 

 لغرض الفحص فقط .

لن يتم الكشف عن هذه المعلومات أو استخدامها لغرض تقييم تسجيل أي مبيد آخر  -2

وبشكل يضر بمصالح طالب التسجيل إال إذا كانت هناك موافقة كتابية من جانب 

 .ا المعلومات للحماية قد انتهتفيهمالك المعلومات أو إذا كانت الفترة التي تخضع 

ال يتم التعامل مع أي معلومات معروفة للعامة أو متاحة لهم على أنها معلومات  -3

 سرية .

سيتم تحديد المعلومات السرية في الوثائق وقائمة الوثائق المقدمة من جانب  -4

 المتقدم بطلب تسجيل المبيد .

 

 

 



 فترة حماية المعلومات : -6

المعلومات واستخدام الحق عند قبول التسجيل الجديد فقط وفور تبدأ فترة حماية  -1

 سنوات . 10قبول حماية براءة المعلومات ولمدة 

تنتهي فترة حماية المعلومات واالستخدام الحصري لها في تاريخ حماية براءة  -2

سنوات بعد أول تسجيل في  10المعلومات أو أي تاريخ الحق أو عندما تمر 

 سلطنة عمان .

عام من جانب أي من الجهات  20ة تم التصريح بالمبيد ألكثر من في حال -3

المرجعية ) االتحاد األوروبي ، الوكالة األمريكية لحماية البيئة ، اليابان ، كندا ( 

 فإنه ال توجد حماية لمعلومات المبيد المطلوب تسجيله في سلطنة عمان .

ة المرجعية ، عند إعادة سوف تكون فترة حماية المعلومات اإلضافية المقدمة للجه -4

التسجيل أو بناء على طلب هذه الجهة ، عشر سنوات من تاريخ القبول وفي حالة 

 موافقة الجهة المختصة .

 

  تغيير التسجيل : -7

في حالة القيام بتغييرات جوهرية في ماهية المبيد مثل اسم المبيد ونوعية التركيبة  -1

ومواصفات المبيد المتضمنة نقاوة المادة الفعالة أو المواد الخاملة الرئيسية أو أية 

تغييرات جوهرية مماثلة ، يعامل كطلب تسجيل جديد وتطبق بشأنه إجراءات 

 حسب أهمية التغيير المطلوب .التسجيل الجديد بشكل جزئي أو كلي 

 ويعتبر التغيير في األمور التالية تغييراً جوهرياً في المبيد :

 االسم التجاري. - أ

 نوع المستحضر . - ب

هوية المنتج بما في ذلك الشكل العام ، درجة النقاء والشوائب للمادة  - ت

الفعالة ، الخصائص الكيميائية والفيزيائية ، المكونات الخاصة بالمادة 

 لة والمواد الخاملة الرئيسية األخرى الداخلة في تركيب المبيد .الفعا

التغيير في التصنيع مثل المصنع أو عمليات التصنيع الخاصة بدرجة نقاوة  - ث

 المادة الفعالة أو عمليات التركيب والتي لم يكن قد تم تحديد المعادل لها .

 أي تغييرات أخرى ترى الجهة المعنية أنها مؤثرة . - ج

 

في حالة كون طلب التغيير مرتبط بطرق االستخدام أو إضافة محاصيل أو  -2

 PHIحشرات أو أمراض أو أعشاب أو معدل االستخدام أو فترة ما قبل الحصاد 



يجب أن يقدم الطلب إلى السلطة المختصة في االستمارة الخاصة مرفق به 

 الوثائق والبيانات اآلتية :

 رقم التسجيل واسم المبيد . - أ

 الكامل لصاحب التسجيل والعنوان ..االسم  - ب

 أسباب التغيير . - ت

 طرق االستخدام الجديدة المقترحة بالمقارنة مع طرق االستخدام الحالية . - ث

 نسخة من الملصق الجديد المقترح والحالي . - ج

 شهادة التسجيل . - ح

 بيانات علمية لدعم الطلب مثل دراسة الفعالية والمتبقيات . - خ

 م الحيوي ( عند إضافته إلى آفات جديدة .معلومات الكفاءة أو ) التقيي - د

إذا كان التغيير يتعلق بإضافة محصول جديد أو زيادة في جرعة  - ذ

االستخدام ترفق بيانات عن الفعالية على اآلفات المستهدفة وسالمة 

 المحاصيل والمعلومات الخاصة بالنسبة المتبقية على المحصول .

أو مصنع المبيدات أو تصميم أو في حالة تغيير اسم أو عنوان صاحب التسجيل  -3

مكونات عبوة المبيد أو حجم العبوة أو أية تغييرات ثانوية للمبيد المسجل ، على 

 صاحب التسجيل تقديم طلب بذلك مرفقاً به المستندات و البيانات اآلتية :

 المستندات المطلوبة : - أ

 اسم المبيد ورقم التسجيل . -1

 اسم وعنوان طالب التسجيل . -2

 التغيير .أسباب  -3

 تحديد ما يراه تغييره والمقارنة بين القديم والجديد . -4

 تاريخ التغيير . -5

في حالة التغيير في اسم طالب التسجيل ، يجب تقديم صورة من السجل   - ب

التجاري الجديد الصادر من وزارة التجارة والصناعة وشهادة عضوية في 

 غرفة تجارة وصناعة عمان .

ع ) تغيير الشركة المصنعة ، المصنع عمليات في حالة التغيير في التصني  - ت

التصنيع أو المواد الخام الخاصة بالمادة الفعالة أو تغيير شركة التركيب أو 

( يجب تقديم المعلومات المصنع أو التغيير في المواد المضافة في التركيب

من الملحق إلثبات المعادل  11الخاصة بالجودة كما هو موضح بالرقم 

( من التصنيع الجديد والتركيب  TGAIالنقاوة للمادة الفعالة ) الخاص بدرجة 

( الجديد وعملية التركيب الجديد أو المصنع  TGAI) الذي يحتوي على 

 ( والتركيب الحالي . TGAIوذلك بالمقارنة مع الدرجة الفنية للمادة الفعالة ) 



اك حاجة إلى تقديم في حالة عدم الوفاء بتقديم دليل المعادل فإنه سيكون هن

 طلب تسجيل جديد ويخضع ذلك لقرار السلطة المختصة .

في حالة التغيير في احتياطات االستخدام على الملصق ، يجب تقديم   - ث

 المعلومات الفنية الالزمة .

 

 تسجيل المبيد من قبل طالب التسجيل : -8

وليس على أساس يتم تسجيل المبيد بناء على المنتج ) المستحضر ( وطالب التسجيل 

المادة الفعالة . من حيث المبدأ فإن على المتقدم بطلب تسجيل مبيد ، حتى لو كان 

المبيد مشابه لمنتج مسجل ، أن يقدم المعلومات والوثائق الكاملة المذكورة في 

 وال يعتبر ملخص المعلومات غير المعتمدة أو المعلومات الفنية كافية . 3الملحق 

دة الفعالة هي نفسها المادة الفعالة الموجودة في مبيد مسجل وفي حالة كانت الما

 بالفعل وكان المبيد مختلف في التركيب ، يلزم تسجيل المبيد من جديد .

حتى في حالة كان التركيب هو نفسه وكانت المادة الفعالة هي نفسها وكانت الشركة 

جيل جديد باسم المصنعة للمبيد مختلفة فإنه يلزم عمل تسجيل جديد وأخذ رقم تس

 تجاري مختلف .

 

 تسجيل التركيب المختلف مع نفس المادة الفعالة : -9

  وفي حالة كانت المادة الفعالة هي نفسها  8على الرغم مما تم ذكره في البند

الموجودة في مبيد مسجل بالفعل في السلطنة ) يشار إليه فيما بعد باسم المبيد 

المصنعة للمادة الفعالة هو نفسه في المبيد المرجع ( وكان طالب التسجيل والجهة 

المرجع فإن المعلومات الخاصة بالمادة الفعالة سوف تعفى من تقديم خطاب إقرار 

 بالمعادل الخاص بالمادة الفعالة لها .

  في حالة لم يكن طالب التسجيل هو الجهة المصنعة للمادة الفعالة ، يجب إصدار

 قديمه للسلطة المختصة .خطاب بالمعادل من الجهة المصنعة وت

 

 

 

 

 



 تسجيل نفس التركيب الخاص بالمادة الفعالة من قبل طالب مختلف للتسجيل : -10

في حالة كان المبيد هو نفسه المبيد لمرجع ويتم إنتاجه من قبل نفس جهة التصنيع 

األصلية وكان االختالف الوحيد هو طالب التسجيل فإن بإمكان طالب التسجيل تقديم 

ابية أو شهادة معادلة من جهة التصنيع ومالك المعلومات بدالً من متطلبات اتفاقية كت

أو الوثائق  3المعلومات الخاصة بكل تحليل من التحاليل الواردة في الملحق 

 من هذه القواعد ويحب أن تكون طريقة االستخدام هي نفسها . 3المطلوبة في الفقرة 

 

 متطلبات المعادلة وعملية القرار : -11

 أن يتم تحديد المعادل من قبل السلطة المختصة بعد فحص المعلومات  يجب

ومطابقتها مع المبيد المسجل ) المرجع ( والمبيد الثانوي في طلب التسجيل أو 

المعلومات بالمقارنة مع مبيد مسجل بالفعل وعينة من المصنع الجديد أو عمليات 

 التركيب الجديدة .....الخ .

 الخاص  3( من الملحق  1.1األولي لتحديد المعادل )  يجب أن تتم عملية الفحص

 الخاص بهوية التركيب . 3( من الملحق  2.1بهوية المادة الفعالة ) 

  على أية حال وإذا كان من الصعب التوصل إلى قرار ، يتم تدقيق معلومات أخرى

 مثل الخصائص الكيميائية والفيزيائية و السمية والمعلومات األخرى .

 ون العملية كلها قائمة على القواعد الصادرة عن منظمة األغذية يجب أن تك

والزراعة والمتعلقة بالحد األدنى من متطلبات المعلومات لتمديد مواصفات موجودة 

بالفعل خاصة بجهة تصنيع إضافية أو عمليات تصنيع جديدة في " الدليل الخاص 

ة الصحة العالمية على بتطوير واستخدام مواصفات منظمة األغذية والزراعة ومنظم

النسخة األولى من المبيدات ) مواصفات المبيد (. ورقة إنتاج وحماية النباتات ، 

 ( .173الورقة )

 

 متطلبات المعلومات الخاصة بالمبيدات غير الصناعية : -12

بالنسبة للمواد التي تعتبر قليلة المخاطر اعتمادا ً على تاريخ التغذية البشري الطويل 

الطعام وبيكربونات الصوديوم ) الصودا الملحية ( أو المواد األخرى  ، مثل خل

من  4المحددة من جانب السلطة المختصة بشكل منفصل كما هو وارد في الملحق 

هذا الدليل فسيتم إعفائها من متطلبات السمية والتأثير على العمليات األيضية والتأثير 

ية بخالف المعلومات الخاصة باختبار على البيئة والنسبة المتبقية والسمية البيئ



الطفرات . ويجب تقديم المعلومات الخاصة بالفعالية البيولوجية واألمان للمحاصيل 

 وقائمة المعلومات المتعلقة بالسالمة .

 

االلتزام بالممارسات الجيدة للمختبرات ) مختبرات معايرة الجودة ( والوثائق المطلوب  -13

  صة :تقديمها إلى السلطة المخت

لكي يتم التأكد من االختبارات أو الدراسات المطلوبة يجب االلتزام بالمعايير  -1

الموضوعة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والممارسات الجيدة لمختبر 

 المبيد متى ما أمكن ذلك .

يتم تطبيق أفضل الممارسات للمختبرات عل االختبارات الخاصة بجودة المادة  -2

( و  2.1( والخصائص الكيميائية والفيزيائية )  3من الملحق  5.15.1.1الفعالة ) 

(  7.1( والتأثير على البيئة )  5.1( ودراسات األيض )  4.1دراسات السمية ) 

( وال تعتبر المعلومات التالية الخاصة  2.4.1.2واختبارات التركيب للجودة ) 

( وجودة  2.2-2.1بالخصائص الكيميائية والفيزيائية للمادة الفعالة والتركيب )

( مطلوبة في  3.2.1( والرائحة )   2.2.1( والحالة الفيزيائية )  1.2.1 اللون )

 االلتزام بممارسات المختبرات الجيدة .

سات الجيدة لمختبرات معايرة الجودة من يجل أن يتم تأكيد االلتزام بالممار -3

خالل الوثائق التي يجب تقديمها للسلطة المختصة عن كل دراسة خاصة 

 بااللتزام بممارسات المختبرات الجيدة وهي كالتالي :

بيان التزام بالممارسات الخاصة بالمختبرات الجيدة الصادر من جهة  - أ

ت وفق المبادئ الخاصة إدارة مرفق االختبار توضح فيه أن الدراسة قد تم

 بممارسات االختبارات الجيدة .

صورة من الوثيقة التي تدل على أن مرفق االختبار معتمد من ناحية  - ب

االلتزام بأفضل ممارسات المختبرات وذلك من جانب الجهة الوطنية 

لمبيدات في الواليات المتحدة أو سويسرا أو ألمانيا أو اليابان أو فرنسا أو 

دة أو أي دولة عضو في منظمة االقتصاد والتنمية والذي له المملكة المتح

اتفاق ساري مع واحد من الدول المذكورة أعاله بشأن االعتراف المتبادل 

بالمبادئ الخاصة بمنظمة االقتصاد والتنمية بشأن االلتزام بممارسات 

 المختبرات الجيدة وااللتزام ببرامج المراقبة .

من الناحية الفنية أو بدا أن تقديم هذه المعلومات غير في حالة لم يكن ذلك ممكناً  -14

 ضروري ، يجب توضيح السبب ويخضع ذلك لقبول السلطة المختصة .



 ( 2الملحق رقم ) 

المستندات والمراجع المطلوب تقديمها عند طلب التسجيل أو إعادة التسجيل أو تغيير 

 التسجيل

 المالحظات المستندات والراجع الرقم

 الشهادات والمرجعيات : -أ

 صورة من السجل التجاري . 1
صورة من السجل التجاري لطالب التسجيل، 

صادرة من غرفة تجارة وصناعة عمان 
 سارية المفعول 

 صورة من شهادة االنتساب  2
صادرة من غرفة تجارة وصناعة عمان 

 سارية المفعول .

3 

شهادة التسجيل من بلد المنشأ 
العمليات )وفي حالة كانت 

الخاصة بالتصنيع بدءاً من 
تصنيع المادة الفعالة بما في 
ذلك التعبئة والتعليب تتم في 

الدولة، لن يكون ذلك 
 ضرورياً(.

يجب أن يشير إلى االسم وتركيز المادة  -1
الفعالة ونوع التركيب وتاريخ التسجيل 

وتاريخ االنتهاء. كما يجب أن تكون 
وطنية في يل المبيد الصادرة من جهة تسج

 .بلد المنشأ

في حالة لم تكن الوثيقة بالعربية أو  -2
االنجليزية ، يجب إرفاق ترجمة قانونية 

 موثقة لها ألي من اللغتين.

يجب ختم الوثيقة من سفارة الدولة في ذلك  -3
 البلد. 

4 
شهادة التسجيل من دولتين 

 مرجعيتين

دول المرجع هي الدول األعضاء في  -1
االقتصادي والتنمية في منظمة التعاون 

دول اإلتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
 األمريكية واليابان وكندا.

في حالة لم تكن الوثيقة بالعربية أو  -2
االنجليزية ، يجب إرفاق ترجمة قانونية 

 موثقة لها ألي من اللغتين .

يجب ختم الوثيقة من سفارة الدولة في ذلك  -3
 البلد.



5 
مبيد صورة من ملصق ال
 المعتمد في الدولتين

صورة من الملصق المعتمد للمبيد الذي له  -1
 نفس التركيبة.

يجب أن تكون إحدى الصور من بلد  -2
 المنشأ.

في حالة لم تكن الوثيقة بالعربية أو  -3
االنجليزية ، يجب إرفاق ترجمة قانونية 

 موثقة لها ألي من اللغتين .

دة يجب كتابة جرعة االستخدام بالوح -4
 المترية

 شهادة المنشأ 6

خطاب من جهة التصنيع األصلية للمادة الفنية 
الخاصة بالمادة الفعالة للتأكيد على أنه يتم 

في الدولة حيث المركز الرئيسي  TGAIإنتاج 
للشركة المعنية أو التي تم ذكرها. ينطبق ذلك 

عندما يتم تركيب المبيد في غير البلد الذي 
 ( TGAIيوجد فيه جهة التصنيع الخاصة ب)

7 

الموافقة الكتابية من جهة 
تصنيع المادة الفعالة في حالة 
كان طالب التسجيل ليس هو 

 جهة التصنيع

تابية ) خطاب حق الدخول ( الموافقة الك
صادره من جهة تصنيع المادة تصرح له فيه 
باستخدام معلومات التصنيع لغرض التسجيل 

 في سلطنة عمان

8 

موافقة كتابية في حالة لم يكن 
طالب التسجيل هو الذي يقوم 

بعملية التركيب وكان 
المركب مختلفاً عن المصنع 
األصلي للدرجة الفنية للمادة 

 الفعالة.

تفاقية صادرة من الجهة المركبة للمبيد ا
تصرح لطالب التسجيل باستخدام معلومات 

 التركيب في عملية التسجيل في سلطنة عمان.

وفي حالة كانت جهة التركيب هي نفسها جهة 
التصنيع الخاصة بالدرجة الفنية للمادة الفعالة 

TGAI ال يكون ذلك مطلوبا ، 

9 
موافقة كتابية من مالك 

 المعلومات

في حالة كانت أي معلومة من المعلومات 
المستخدمة في تسجيل المبيد ملكاً ألي شخص 

بخالف جهة تصنيع المادة الفعالة أو جهة 
تركيب المبيد ، يجب أن يكون هناك اتفاق مع 

طالب التسجيل يصرح له فيه باستخدام 
 المعلومات لتسجيل المبيد في سلطنة عمان.



10 
مواصفات إنتاج الدرجة 

 TGAIالفنية للمادة الفعالة 

التعريف التفصيلي والمعيار المقترح من 
جانب جهة التصنيع والتي تثبت تطابق المادة 

الفنية في المادة الفعالة واختالفها عن اآلخرين 
، بشكل عام نفس ما هو موجود في المادة 

 . 3من الملحق رقم  4.15.11-1.15.1.1

11 
اإلنتاج الخاص مواصفات 

 بالتركيبة

التعريف الفني المقترح من جانب جهة تصنيع 
التركيب لتوضيح الفارق وتأكيد المعادل ، في 

و  3.1.2الغالب نفس ما هو موجود في المادة 
 .3من الملحق رقم  1.4.1.2

 شهادة جودة وتحليل المبيد  12

تؤكد بأن المبيد والمادة الفعالة في اإلنتاج 
ابقة مع المواصفات المذكورة التجاري متط

أعاله ومساوية للمواد المستخدمة في تحليل 
 الجودة واختبار السمية والتأثير على البيئة.

جداول ملخصة لدعم المعلومات وإثبات أن 
اإلنتاج الحالي يتم وفق الحدود المذكورة في 
المواصفات مع وجود تحليل لما ال يقل عن 

ات خمس دفعات . يجب أن تكون معلوم
 2.4.1.2و  5.15.1.1التحليل هي نفسها في المادة 

 . 3من الملحق رقم 

13 
إقرار االلتزام بالممارسات 

 المختبرية الجيدة
تكون صادرة من إدارة المختبر الذي يقوم 

 بتحليل الجودة المذكورة أعاله .

14 
صورة من الشهادة التي تثبت 

أن المختبر معتمد بااللتزام 
 بالمعايير الجيدة للمختبرات 

أصل الشهادة الصادرة من جانب الجهة 
الوطنية المختصة بالمعايير الجيدة للمختبرات 
في الواليات المتحدة أو سويسرا أو ألمانيا أو 

اليابان أو فرنسا أو المملكة المتحدة أو أي 
منظمة التعاون االقتصادي دولة عضو في 

والتنمية والتي لديها اتفاقية حالية مع واحد من 
الدول السالف ذكرها بشأن تبادل االعتراف 

بمبادئ ممارسات مختبرات ضبط الجودة 
 وااللتزام ببرامج المراقبة .  

15 
معلومات البراءة في سلطنة 

 عمان

شرح حماية البراءة الخاصة بالمادة الفعالة 
. تحديد مدى البراءة ورقم البراءة  والتركيب

 وتاريخ االنتهاء .



 :المعلومات الخاصة بتقييم المخاطر وطرق االستخدام  -ب

16 
مسودة ملصق المبيد والتي 
 سيتم استخدامها في الدولة.

عندما يتم منح التسجيل ، يجب تقديم الملصق 
 النهائي المعتمد واستبدال المسودة .

17 
المقترح  قائمة الحد األقصى

 للمتبقيات
الحد األقصى للمتبقيات للمحاصيل المستهدفة 

 في الملصق المذكور أعاله.

18 
التقييم من قبل السلطات 

 المرجعية الدولية

 ملخص للتقييمات والتصريح.-1

شرح التقييم لدى منظمة األغذية والزراعة -2
، ومنظمة الصحة العالمية والواليات 

د األوروبي المتحدة األمريكية واالتحا
واليابان وكندا متضمنا إعادة التقييم 

 للمواضيع المعلقة والحرجة.

 شرح المادة الفعالة والتركيب.-3

19 
نسخة من ملخص التقييم 

)المونوجراف ( الصادر من 
 الجهات المرجعية

منظمة األغذية والزراعة / منظمة الصحة  -أ
 : العالمية

ملخص تقييم السمية وملخص تقييم  -1
 . JMPRالمتبقيات والصادر من 

 . JMPSصورة من مواصفات  -2

 االتحاد األوروبي )تقرير المراجعة(. -ب

 :الواليات المتحدة -ج

قائمة الحقائق الخاصة بالمادة الفاعلة 
الجديدة أو قرارات أحقية إعادة التسجيل 

RED  أو قرارات إعادة التسجيلIRED 
 في اليابان . EPAالصادرة من قبل 

تقرير التقييم الصادرة من هيئة سالمة  -د
 الغذاء ، مترجما ً إلى اللغة اإلنجليزية.

20 
صورة من ملخص الملف 

 المقدم إلى الجهات المرجعية.

 : منظمة األغذية والزراعة -أ

ملف مختصر للمادة الفعالة والتركيب 
 المقترح تسجيله في سلطنة عمان.



 : االتحاد األوروبي -ب

ملخص جزئيين عن اختبار المادة  -1
 الفعالة واختبار التركيب.

في حالة كان التركيب المستخدم في  -2
الجزء المحتوي على الملخص الثاني 

من تعليمات االتحاد  3من الملحق 
األوروبي مختلفاً عن التركيب المقترح 
تسجيله في سلطنة عمان ، يجب تقديم 

التركيب الخاصة بالتسجيل معلومات 
مع ملخص هذه المعلومات في سلطنة 

 عمان.

 الملخص الشامل مع التقييم. -3

 الواليات المتحدة األمريكية : -ج

ملف مختصر وهو أمر ليس إجباري 
على أن يتم إعداده وفق  EPAبالنسبة ل 

القواعد الصادرة من جانب منظمة التعاون 
وملخص  2االقتصادي والتنمية ) ملخص 

3) 

 : اليابان -د

وفق   Noyaku-shourokuملخص للملف 
 القواعد الرسمية.

(Ofseisan-3986)(Siken-seiseki-Gaiyousho)  مع
 الترجمة اإلنجليزية له.

21 

ملخص كامل للمعلومات 
 الفنية.

)يمكن أن تكون بديالً عن 
في  21المتطلبات في الرقم 

 حالة تلبية المتطلبات التالية(:

ملخص كامل للمعلومات الفنية الخاصة  -1
بالمادة الفعالة والتركيب وتقييم المخاطر 

 المقترحة بناء على تلك الدراسات .

الغرض من تقييم المخاطر هو إثبات أن  -2
ق استخدام المبيد المخاطر المتعلقة بطر

المقترحة تحت السيطرة أو ال تكاد تذكر 
 وذلك للجوانب التالية:



 سالمة المستهلكين للمنتج الزراعي. -أ

 سالمة مستخدمي المبيد . -ب

سالمة البيئة بما في ذلك الكائنات  -ج
الحية النافعة والكائنات الغير 

 مستهدفة.

تقديم ملخص لالختبارات الفردية أو  -3
االختبارات تعرض على شكل  مجموعات

 جداول كلما لزم األمر.

إلعداد الملخص ، استخدام القواعد  -4
،  JMPRالخاصة بجهات المرجع مثل دليل 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 واالتحاد األوروبي أو القواعد اليابانية.

22 
قائمة معلومات االختبار 
األصلية بشكل منفصل 

 وتقارير الدراسات.

قائمة النتائج وتقارير الدراسة المقدمة مع  -1
 .3طلب التسجيل بناء على الملحق رقم 

إذا كان ملخص الملف ، المستخدم في  -2
التقييم من جانب جهة المرجع مدرجاً في 

مكان المعلومات الفردية ، فإنه يجب تقديم 
كافة المعلومات المستخدمة في ملخص 

 التقييم المذكور.

 مطلوب تقديمها في القائمة هي:البيانات ال -3

 اسم االختبار. -أ

 اسم المعهد / المختبر . -ب

 اسم مالك المعلومات . -ج

 قواعد االختبار التي تم استخدامها. -د

االلتزام بالممارسات الجيدة  -هـ
للمختبرات واسم الجهة المصرحة 

 للمختبر .

 سنة الدراسة التي تم إجرائها. -و



 نشره.تم نشره أو لم يتم  -ز

السرية ) متطلبات حماية  -ح
 (.لمعلوماتا

يتم قبول النموذج المستخدم في منظمة  -4
التعاون االقتصادي والتنمية أو االتحاد 

 األوروبي.

23 

نسخ كاملة من نتائج 
االختبارات وتقارير الدراسة 

والمعلومات الفنية األخرى 
الخاصة بالمادة الفعالة 

 والتركيبة

والمعلومات المطلوبة كما  قائمة باالختبار -1
)متطلبات المعلومات  3حددت في الملحق 

 الفنية(.

في حالة كانت المادة الفعالة غير معتمدة  -2
بعد من جانب احدى الجهات المرجعية فإنه 

يلزم تقديم كافة الوثائق المذكورة في 
 .3الملحق رقم 

في حالة كانت المادة الفعالة معتمدة من  -3
جعية وفي حالة كان جانب الجهة المر

ملخص التقرير قد صدر من الجهة 
المختصة وتم تقديم ملخص الملف إلى 
السلطة المختصة عندئذ يتم االعفاء من 

تقديم كامل المعلومات المذكورة في الملحق 
 باستثناء المتطلبات التالية : 3

هوية المنتج الخاص بالمادة الفعالة )  -1
 (. 3من الملحق رقم  9.2.1و  1.1

الخصائص الكيميائية والفيزيائية في  -2
 .(3من الملحق  2.1ملخص الجداول ) 

 (. 3من الملحق  3.1طرق التحليل )  -3

 (. 3من الملحق  2كافة المعلومات )  -4

تركيب المستحضر يجب أن يكون هو 
 نفسه المراد تداوله في سلطنة عمان.

يمكن تقديم االختبارات التالية في جداول 
 الملخص :



الخصائص الكيميائية والفيزيائية  -أ
 (.3من الملحق  2.2)

 (. 3من الملحق  4.2ثبات التخزين ) -ب

من الملحق  5.2دراسات السمية ) -ج
 (.3رقم 

الفعالية على المحاصيل المستخدمة  -د
وسالمة المحصول مع طريقة 

من   7.2االستخدام المقترحة )
 (.3الملحق 

المتبقيات على المحاصيل  -هـ
مقترحة مع طريقة االستخدام ال

 (.3من الملحق  8.2المقترحة )

 (.3من الملحق  9.2السمية البيئية ) -ز

24 
بيان بمختبرات ضبط الجودة 

المتوافقة مع التجارب 
 المطلوبة أعاله .

مختبرات ضبط الجودة المتوافقة يجب أن 
تجرى التحاليل على جودة المادة الفعالة 

( والمواصفات 3من الملحق  5.15.1.1)
( ودراسات السمية 2.1الفيزيائية والكيميائية)

( ودراسات األيض التغييرات الكيميائية 4.1)
( ومصير المستحضر 5.1في الخاليا الحية )

( واختبارات جودة المستحضر 7.1في البيئة )
( والمواصفات الكيميائية والفيزيائية 2.4.1.2)
 (.5.2( و دراسات السمية )2.2)

من بين المواصفات الكيميائية والفيزيائية 
( واللون  2.2-2.1للمادة الفعالة والمستحضر )

( 2.2.1-1.2.2( والحالة الفيزيائية )1.2.2-1.2.1)
( مطلوبة في االلتزام 3.2.1-2.2.2والرائحة)

 بالمعايير الجيدة.

25 
نسخة من إثبات أن المختبر 

حاصل على شهادة ضبط 
 الجودة

األصلية للممارسات المختبرية الجيدة الشهادة 
يجب أن تكون صادرة من قبل جهات 

االختصاص في الواليات المتحدة ، سويسرا ، 
المانيا، فرنسا ،بريطانيا واليابان أو أي دولة 



عضو في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
التي لديها اتفاقية حاليا مع احدى الدول 

االعتراف بمبادئ المذكورة سابقاً بشأن تبادل 
الممارسات المختبرية الجيدة وااللتزام ببرنامج 

 المراقبة والتحقق.

26 MSDS .ملف معلومات السالمة للمستحضر 

 العينات 27
عينات أصلية للمبيد )المستحضر( حسب ما 

 تحدده السلطة المختصة.

28 
الدرجة الفنية للمادة الفعالة 

TGAI . 
 

29 
مستحضر المركب الذي 

 سيتم تسجيله.
 

30 
العينات القياسية للمادة 

 الفعالة.
 

31 
العبوة / الحاوية المعدة للبيع 

. 
 

 

  



 ( 3الملحق رقم ) 

 متطلبات المعلومات الفنية :

 بيانات المادة الفعالة . 1

 هوية المادة الفعالة . 1.1

 اسم وعنوان الشركة المصنعة للمادة الفعالة . 1.1.1

 موقع المصنع . 2.1.1

 االسم العام للمادة الفعالة . 3.1.1

 االسم الكيميائي . 4.1.1

 الرقم الكودي . 5.1.1

 CASرقم  6.1.1

 CIPACرقم  7.1.1

 معادلة التركيب الكيميائي . 8.1.1

 الدرجة الكيميائية . 9.1.1

 المعادلة الجزئية . 10.1.1

 المعادلة التجريبية . 11.1.1

 ئي .الوزن الجزي 12.1.1

وصف العملية والمواد المستخدمة إلنتاج المادة الفعالة . تحديد الخطوط  13.1.1

( لكل مصنع، TAGIالعريضة لطريقة تصنيع المادة الفنية من المادة الفعالة )

 :ومنها

 براءات االختراع لطرق التصنيع واسم صاحب البراءة. 1.13.1.1

ذلك الشروط مثل درجة معادلة التفاعل الكيميائي ، بما في  2.13.1.1

ل المساعدة ، والرقم الحرارة ، والمذيبات والمثبتات ، والعوام

 .الهيدروجيني



تقرير ) مسار المادة الصناعية ( يوضح مسار عملية التصنيع  3.13.1.1

 بدءاً من المواد الخام وحتى عملية التنقية.

ام وغيرها ( محتوى المواد الخ CASتحديد الهوية ) االسم / رقم  4.13.1.1

 من المواد المضافة في عملية التصنيع.

إذا تم إعداد المنتج المصنع أو الوسيط في مكان غير المصنع  5.13.1.1

بما في ذلك االستعانة بشركة متخصصة مع الجهة الصانعة فإن العملية 

 المعنية ستكون مشمولة في هذا الشرح.

 ب (هوية المكونات األخرى ) المنتجات / الشوائ 14.1.1

التعرف على مكونات أخرى مثل الشوائب ، والمنتجات ، و/أو  1.14.1.1

االيزومرات و/أو اإلضافات ويتم تقديمها مع االسم الشائع للأليزومر ، 

التركيب الكيميائي ، الوزن  CIAPC/CASواالسم الكيميائي وأرقام 

 الجزيئي ، واسم الموردين .

يجب أن تكون السمية الخاصة بالشوائب مذكورة بشكل منفصل  2.14.1.1

مع المعلومات األخرى بما في ذلك المونوجراف الصادر من اللجنة 

المشتركة لتسجيل المبيدات و/ أو عمليات تقييم ملف الشوائب عن 

طريق السلطات المرجعية في دول مثل الواليات المتحدة األمريكية 

 .واالتحاد األوروبي وكندا 

معايير الجودة ) الحدود المعتمدة ( لنقاوة المادة الفعالة ) وزن / وزن  15.1.1

 % ( والشوائب.

التركيز المذكور مع الحدود العليا والدنيا أو المقبولة للتغيير  1.15.1.1

 الحدود والمواصفات .

أقصى حدود التصنيع لكافة الشوائب والتي تكون عند أو فوق  2.15.1.1

جرام/كجم( بالنسبة لأليزوميرات ، نسبة محتوى األيزومير %1 )0.1

 / دياستيرومر أيزومر.

الحدود العليا للشوائب المصاحبة ) السمية المعنية التي تحددها  3.15.1.1

 كيز .السلطة المرجعية أو السلطة المختصة ( عند أي مستوى تر



 2أي نسبة غير محددة ال يمكن تفسيرها ال يجب أن تزيد عن  4.15.1.1

 جرام/كجم( من المادة الفنية .20جرام )

أعاله  4.15.1.1إلى  1.15.1.1يجب أن تكون المواد  5.15.1.1

مدعومة بجداول معلومات كاملة عن تحليل خمس عينات من خمس 

 اإلنتاج مستمراً .دفعات إنتاج مختلفة أو خمس عينات إذا كان 

الجدول الملخص الذي يحتوي على تعريف للمواد التي  1.5.15.1.1

تم اختبارها مع رقم تصنيع الدفعة وتاريخ التصنيع والنسبة 

( والحد األقصى TGAIالمكتشفة من الدرجة الفنية للمادة الفعالة )

 واألدنى من القيمة المكتشفة .

 ل المعلومات التالية :يجب أن يشمل تقرير التحلي 2.5.15.1.1

 اسم مختبر أو معهد التحليل . 1.2.5.15.1.1

 اسم مدير التحليل أو القائم بالتحليل . 2.2.5.15.1.1

 نتائج التحليل . 3.2.5.15.1.1

بيانات المواد المختبره ) على سبيل المثال االسم  4.2.5.15.1.1

 ورقم التشغيل الخاص بكل عينه ... الخ ( .

 طريقة وظروف التحليل . 5.2.5.15.1.1

 .GC, HPLC or spectroمنحنى المعايرة ،  6.2.5.15.1.1

Photometer 

الكروموتوجراف النمطي المستخدم في منحنى  7.2.5.15.1.1

للمادة المختبره )  HPLCو  GC المعايرة باستخدام تحليل 

المواد التقنية للمادة الفعالة ، والعناصر الخاملة ( والمستوى 

 للمادة الفعالة والمستوى الداخلي للمواد .المنقي 

دقة البيانات والدقة في حساب معدل اإلسترداد  8.2.5.15.1.1

 والتكرار .

 حد اإلكتشاف والتأهيل . 9.2.5.15.1.1



 اإللتزام بمختبر الجودة والجهة المصرحة . 10.2.5.15.1.1

، يجب  في حالة كانت المادة الفعالة منتجة في أكثر من مصنع 6.15.1.1

 تقديم المعلومات عن كافة المصانع .

في حالة تم تغيير المصنع أو طرق التصنيع ، يجب تقديم  7.15.1.1

 معلومات جديدة عن كل حالة 

 

 الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة الفعالة . 2.1

 اللون . 1.2.1

 الحالة الفيزيائية . 2.2.1

 الرائحة . 3.2.1

 نقاط الذوبان . 4.2.1

 نقاط الغليان . 5.2.1

 نقطة التحلل . 6.2.1

 صفات التآكل . 7.2.1

 ضغط البخار . 8.2.1

 طيف االمتصاص . 9.2.1

بالنسبة للمادة الفعالة وظروف قياس  UV/VIS, IR, NMR, MSيجب إرفاق 

 الشوائب وكذاك الرسم التوضيحي .

ة طول موجة االمتصاص من جانب طيف األشعة فوق الحمراء ) االستجاب

 المغناطيسية النووية (  القيم المقاسة على أساس كتلة الطيف .

 كثافة السوائل والمواد الجامدة . 10.2.1

 اللزوجة الخاصة بالسوائل . 11.2.1



حجم المواد ، طول األطياف ، محيط التوزيع ، والحالة في البودرة  12.2.1

 القابلة للذوبان .

 الذوبان في الماء . 13.2.1

 بان في المذيبات العضوية .الذو 14.2.1

 حالة درجة الحرارة .

 المذيب الذي يمكن استخدامه .

 الهيدروكربون غير القطبي ) مثل الهيكسان والهيبتان ( .

 الهيدروكربون العطري ) مثل الساليليين أو توليون ( .

 الهيدروكربون الهالوجيني ) ديلوروميثان ( .

 الميثانول أو اإليثانول ( . الكيتون ) مثل األستون ( الكحول ) مثل

( مع تحديد الحموضة  log powمعامل التوزيع بين األكتانول / الماء ) 15.2.1

 ودرجة الحرارة .

 ( . pkaالفصل المستمر في الماء )  16.2.1

 (.pHالحموضة ) 17.2.1

 االشتعال . 18.2.1

 االشتعال الذاتي . 19.2.1

 االنفجار . 20.2.1

 نقطة الوميض / نقطة االشتعال . 21.2.1

 التوتر السطحي . 22.2.1

 خصائص األكسدة . 23.2.1

يوم  14درجة مئوية لمدة  54الثبات الحراري ، الثبات الحراري عند  24.2.1

 وفي الظروف األخرى .



 طريقة التحليل . 3.1

 المنتج المركب  . 1.3.1

الحد الكمي مع تحديد طرق تحليل المادة الفعالة والشوائب المصاحبة مع 

 المرجع المنشور .

 المتبقي على المحصول / النبات . 2.3.1

طريقة تحليل المادة الفعالة وكلما لزم األمر عمليات األيض السمية الرئيسية 

 مع تحديد الكم ومعدل االستجابة / التغطية  تحدد المراجع المنشورة 

 رات المستقلة .التحديد ، التكرار ، التوثيق من جانب أحد المختب

 المتبقي على التربة . 3.3.1

 المتبقي على الماء . 4.3.1

 المتبقي في الهواء . 5.3.1

 المتبقي في المواد ذات األصل الحيواني ) اللحم ، الحليب ، البيض ( . 6.3.1

 السمية . 4.1

 ملخص السمية والخالصة . 1.4.1

 -قائمة ) عدم مالحظة التأثير السلبي ( االختبارات طويلة األمد  1.1.4.1

 تحت المزمنة وتحديد مستويات التأثير السلبي .

 . ADIمقترح الجرعة المسموح بتناولها يومياً  2.1.4.1

أقصى كمية مسموح تناولها وجرعة المرجع الحادة أو شهادة بأنه  3.1.4.1

ادة ، التعرض المسموح به ليس هناك حاجة إلى جرعة المرجع الح

 للمشغل والسبب وراء ذلك .

 السمية الحادة . 2.4.1

 ملخص السمية الحادة . 1.2.4.1



جدول ملخص ) نوع الدراسة ، األجناس ، النتيجة ، عنوان  2.2.4.1

 المرجع المذكور في االختبارات التالية والوصف ( .

 .منظمة الصحة العالمية مع التبريرمقترح تصنيف المخاطر لدى  3.2.4.1

 السمية الحادة بالفم . 4.2.4.1

 السمية الحادة على الجلد . 5.2.4.1

 السمية الحادة عن طريق االستنشاق . 6.2.4.1

تهيج الجلد ) يمكن االستعاضة عن هذا االختبار عن طريق اجراء  7.2.4.1

 اختبار بالمركب ( .

 تهيج العين . 8.2.4.1

 حساسية الجلد . 9.2.4.1

 السمية تحت الحادة . 3.4.1

 يوم ( من التغذية بالفم ) للفئران ( . 90أسبوع /  13)  1.3.4.1

 يوم ( من التغذية بالفم ) لغير للفئران ( . 90أسبوع /  13)  2.3.4.1

 يوم ( . 90دراسة السمية تحت الحادة عن طريق االستنشاق )  3.3.4.1

يوم للفئران أو األرانب أو  21التهيج الجلدي تحت الحاد ، لمدة  4.3.4.1

 الخنازير .

 دراسات السمية المزمنة والسرطنة . 4.4.1

 ملخص دراسات السمية المزمنة والسرطنة . 1.4.4.1

 يتم إعطاء المواد في أقصى جزء من الدورة العملية لحيوان االختبار .

 النقاط الحرجة النهائية هي :

 . الهدف / التأثير الحيوي 

  ( أقل تعرض غير مقبول للمشغلNOAEL . ) 



مطلوب اثنين من الحيوانات في الغالب ) الفئران والكالب ( يمكن 

استخدام جنس واحد من الحيوانات لعمل دراسة مشتركة على 

 السرطنة .

 سنة ( بالفم على الفئران . 21دراسات طويلة األمد )  2.4.4.1

سنتين ( على الثديات  -دراسات السمية بالفم طويلة األمد ) سنة  3.4.4.1

 األخرى مثل الكالب .

 دراسات السرطنة . 4.4.4.1

 سنتين من حيوانات التجارب في الغالب فئران وكالب أو أرانب .

 يمكن القيام بها مع اختبارات الفم لمدة عام .

 السمية الجينية . 5.4.1

 نية .ملخص السمية الجي 1.5.4.1

 تقييم السمية الجينية . 2.5.4.1

 تقييم الخلل في الكروموزومات . 3.5.4.1

 تلف الحامض النووي  . 4.5.4.1

 الخالصة الخاصة بالسرطنة . 6.4.1

 ملخص دراسات التكاثر واألجنة . 7.4.1

 ملخص دراسات التكاثر . 1.7.4.1

 السمية بالنسبة للجنين ) الفئران ( . 2.7.4.1

 السمية الخاصة بالجنين ) األرانب ( . 3.7.4.1

 تكاثر من جيلين . 4.7.4.1

 تعدد األجيال ، على األقل جيلين في الحيوانات الثديية .

يجب أن يكون حيوان االختبار من نفس فصيلة الحيوان المستخدم في 

 اختبارات التتراجستي في الغالب للفئران .



 السمية العصبية . 8.4.1

في حالة كان المبيد ذو سمية عصبية من ناحية يجب اجراء اختبار 

 البناء الكيماوي مثل الفوسفات العضوي أو دراسات الحادة بالفم .

دراسة السمية العصبية الحادة ، حيوان واحد ، فئران ، أرانب أو  1.8.4.1

 خنازير .

دراسة السمية العصبية الحادة المتأخرة ، حيوان من جنس واحد ،  2.8.4.1

 دجاجة . في الغالب

 28السمية العصبية المتأخرة تحت الحادة ، جرعة متكررة لمدة  3.8.4.1

 يوم .

 يوم . 90السمية العصبية تحت الحادة ، الفأر لمدة  4.8.4.1

 السمية العصبية المتنامية . 5.8.4.1

 خرى .أاختبارات  9.4.1

 التأثيرات السامة لأليض والشوائب . 1.9.4.1

 المعلومات الطبية . 2.9.4.1

 األعراض والعالمات اإلكلينيكية للتسمم وطرق التشخيص والعالج .

 دراسات األيض ) االحتراق الداخلي ( . 5.1

 دراسات األيض في الحيوانات . 1.5.1

 دراسة األيض في الحيوانات . -

معلومات االمتصاص والتوزيع واإلفراز واحتمال تراكم األيض / تحديد  -

األيضي ويقدم معلومات عن السلوك الكيميائي وذلك باستخدام المسار 

النظائر المشعة بوصف عالمة ، ال تحمل عالمات أو مادة فعالة غير 

 محددة .

 دراسة األيض في الثروة الحيوانية . 2.5.1



الدراسات المشروطة بأن تكون المبيدات مخصصة لالستخدام مع المحاصيل 

 لتفاعالت األيضية على الماعز أو البقر .التي تستخدم كأعالف ، دراسة ا

 دراسة األيض في المحاصيل . 3.5.1

تحديد النواتج األيضية ، سلوك المادة الفعالة ونواتجها األيضية ابتداء من  -

 االستخدام إلى الحصاد . 

االمتصاص والتوزيع في النباتات ، الحركة واالختفاء والذائبية في  -

 مكونات النبات .

قل الدراسة على ثالث محاصيل ممثلة لمختلف المجموعات من على األ -

اصيل الورقية ، الفواكه ، المحاصيل ) الخضار الجذرية ، المح

 ( .الحبوب

 الحد األقصى المقترح من المتبقيات وتقييم السالمة الغذائية . 6.1

قائمة الحد األعلى المقترح من المتبقيات وتفسير قبول هذه المعدالت  1.6.1

 لمقترحة .ا

استخدام المعلومات االحصائية الغذائية لمنظمة الصحة العالمية عن منطقة 

 الشرق األوسط او عادات تناول الطعام في سلطنة عمان .

تقديم حساب ألقصى كمية يتم تناولها من الغذاء ومتوسط اإلستهالك  2.6.1

 اليومي للطعام مقارنة مع الحد اليومي المقبول .

 لبيئي .التأثير ا 7.1

 المصير والسلوك في التربة . 1.7.1

دراسة التمثيل الغذائي في التربة ، وتوفير المعلومات عن التحلل وعمليات 

األيض ، والتوزيع والتفكك ، واأليض في التربة ، واستخدام النظائر المشعة 

بوصف عالمة ، أو مادة فعالة عالية النقاوة غير محددة . معدل ومسار 

% ( بما في ذلك عمليات األيض وتكسر النواتج  90 التحلل ) حتى

 وتوزيعها في المنتجات في ما ال يقل عن ثالثة أنواع من التربة .

 التحلل الهوائي . 1.1.7.1



 التحلل الالهوائي . 2.1.7.1

 االمتصاص وعدم االمتصاص . 3.1.7.1

معامل امتصاص التربة واختبار درجة الحرارة . الحد األدنى إلثنين 

انواع التربة على أن تكون احدهما بركانية . حيثما كان ذلك مناسبا  من

 إلزالة األيض .

 4إلى  2المتبقيات من التربة : دراسات ميدانية تحت اإلشراف )  4.1.7.1

من أنواع التربة ( مع المنتج المركب لتحديد نصف أعمار المادة الفعالة 

 وعمليات األيض النشطة األخرى .

 والسلوك في النظم المائية .المصير  2.7.1

 دراسة التحلل المائي األيضي . 1.2.7.1

 دراسة التحلل بالماء  -

مصير التحلل بالماء ، وتوفير معلومات عن التحلل ، ومسار 

األيض في الماء ، واستخدام النظائر المشعة بوصفة عالمة ، أو 

 4،7،9مادة فعالة عالية النقاوة غير محددة في درجة حموضة 

pH . في وجود وهو معقم ومعتم 

 هوية منتجات التحليل المائي . -

 يتم مالحظة المعدل بشكل مستمر . -

  DT50مقدار قيمة  -

 دراسة التحلل الضوئي المائي . 2.2.7.1

تحويل الصور مباشرة من المواد الفعالة النقية وعمليات األيض 

 الرئيسية في المياه وأشعة الشمس االصطناعية.

لل الضوئي ، وتوفير المعلومات عن التحلل ، األيض ، مصير التح

المسار األيضي في المياه ، واستخدام النظائر المشعة بوصفها عالمة ، 

 أو مادة فعالة عالية النقاوة غير محددة .

 نصف عمر كيميائي ضوئي  3.2.7.1



 % من النشاط اإلشعاعي المطبق .90توازن الكتلة ل 4.2.7.1

 جات المتحللة .هوية المنت 5.2.7.1

 كمية العائد من التحول الضوئي المباشر . 6.2.7.1

 التدرج األوكسيدي الكيماوي الضوئي المقدر . 7.2.7.1

 السمية البيئية . 8.1

 النحل . 1.8.1

 سمية االتصال الحادة . 1.1.8.1

 السمية الحادة بالفم . 2.1.8.1

 السمية المائية . 2.8.1

السمية الحادة للسمك ، في الغالب سمك الشبوط أو األرز مع  1.2.8.1

TGAI  والتركيبLC50  ساعة . 96في 

 درجة السمية على السمك ) السمك في مراحله األولى ( . 2.2.8.1

 تكاثر السمك ومعدل النمو . 3.2.8.1

 السمية الحادة للدافنيا . 4.2.8.1

ساعة  24لصغيرة خالل اختبار عدم الثبات على الدافنيا ا 1.4.2.8.1

 ساعة . 48( في LC50والتركيب ) TGAIمع 

ساعة  48اختبار عدم الثبات على الدافنيا الكبيرة خالل  2.4.2.8.1

 ساعة . 48( في LC50والتركيب ) TGAIمع 

 دراسة التكاثر الخاص بالدافنيا . 5.2.8.1

 يوم . 21السمية الحادة للدافينا عند  6.2.8.1

السمية الحادة على األحياء المائية الالفقارية المختلفة مثل  7.2.8.1

 الجمبري وبرغوث الشاطئ والبرغشة واليرقة .



السمية الحادة على القشريات واالجناس غير المرتبطة بالدافنيا  8.2.8.1

 مثل الروبيان في المياه العذبة .

 .السمية الحادة على الرخويات المائية بطنية األقدام  9.2.8.1

 التأثير على األجناس القاطنة في الرواسب . 10.2.8.1

التراكم في الكائنات المائية ، اختبار تدفق المادة الفعالة واأليض  11.2.8.1

 يوم ( . 60في السمك خالل يوم ) حد أقصى 

 سمية اإلنفلونزا . 3.8.1

فم السمية الحادة الفموية لإلنفلونزا ، التناول القسري عن طريق ال 1.3.8.1

 ، السامان الياباني ، البط و غيرها من طيور البط .

السمية الغذائية لإلنفلونزا ، اختبار لمدة خمس أيام على نوعين  2.3.8.1

 من أنواع السمان والبط .

 التأثير على الكائنات غير المستهدفة . 4.8.1

 التأثير على األعداء الطبيعية / الحشرات المفيدة غير النحل . 1.4.8.1

 الطفيليات ، القوارم االفتراسية واالنواع البرية و العناكب .

 السمية على دودة األرض ة والكائنات الغير مستهدفة في التربة . 2.4.8.1

 المعلومات الفنية األخرى . 9.1

 طريقة العمل . 1.9.1

شرح آللية عمل المادة الفعالة للتحكم في اآلفات أو الحشائش وذلك فيما 

 باآللية الفسيولوجية والمسلك الكيميائي الحيوي .يتعلق 

تعريف مفصل ومعلومات خاصة بتحوالت األيض النشط والمنتجات 

 المتحللة .

معلومات المقاومة : معلومات عن إمكانية حدوث تطور المقاومة أو عبر  2.9.1

المقاومة ، أصناف متحملة من اآلفات المستهدفة . شرح حول االمكانية 



حالي . استراتيجية إدارة مناسبة ،وغير ذلك إذا كانت البيانات والوضع ال

 متاحة .

 إجراءات التخلص أو ازالة التلوث . 3.9.1

 معلومات تفصيلية حول طرق التخلص اآلمن . 1.3.9.1

 مئوية . 800السلوك البروليتيك للمادة الفعالة عند درجة حرارة  2.3.9.1

 م فيه للتخلص اآلمن .طرق أخرى بخالف الحرق المتحك 3.3.9.1

 اجراءات ازالة التلوث في الماء في حالة وقوع حادث . 4.3.9.1

 

 معلومات عن المنتج المركب . 2 

 هوية التركيب .1.2

اسم وعنوان الشركة المصنعة للمنتج ) التركيب والتغليف ( إذا كانت  1.1.2

ديم عملية التركيب والتعبئة ووضع الملصق تتم من قبل مصنع آخر ، تق

 قائمة بكل مصنع وكل عملية من هذه العلميات .

 موقع المصنع . 2.1.2

الحالة الفيزيائية ونوع التركيب مثل بودرة قابلة للبلل أو مستحلب مركز  3.1.2

 (.FAOفي جميع الحاالت يجب استخدام مواصفات الفاو)

 مكونات التركيبة )المستحضر(. 4.1.2

 بالتركيب بشكل تفصيلي.مقاييس الجودة الخاصة 1.4.1.2

محتويات التركيبة بما في ذلك المحتويات الخاصة للدرجة الفنية  -

)نسبة الدرجة الفنية للمادة الفعالة  TGALللمادة الفعالة)التجارية(

TGAL   في عملية التصنيع ونسبتها كمادة فعالةA.L والمكونات )

والمحببات األخرى التي يتم إضافتها مثل المذيبات والنواقل 

 والصبغات والمواد األخرى.



الهوية والشرح الخاص بكل من المكونات واالسم الكيماوي والهيكل  -

واالسم التجاري والمواصفات  CIPAC/CASوالتركيبة وأرقام 

 ووظيفة كل مكون من المكونات.

المعلومات المحللة الخاصة بالتركيب إلثبات معايير الجودة أعاله  2.4.1.2

تحليل لخمس عينات على األقل سواء أكان اإلنتاج يتم على  للمركب مع

 دفعات أو متصال.

 وصف عملية التركيب. 5.1.2

تحديد إجراءات التركيب وظروفه وشرح لعملية التركيب بالجدول مع تحديد 

 وكل من المواد الفعالة األخرى.TGAIالعمليات بشكل منفرد ونقاط وضع 

 ئية.الخصائص الكيميائية والفيزيا 2.2

يتم اختيار مواد االختبار باالعتماد على نوع التركيب وذلك وفقا لقواعد 

 ومواصفات المبيدات في دول االتحاد األوربي أو اليابان.

 اللون )الحالة الفيزيائية(.1.2.2 

 الرائحة. 2.2.2 

 الحموضة /درجة الحموضة والقلوية. 3.2.2

 ئي.% من محلول ما1الرقم الهيدروجيني لنسبة4.2.2 

 نقطة االنصهار.5.2.2 

 نقطة الغليان.6.2.2 

 خواص مؤكسدة.7.2.2 

 االنفجار. 8.2.2

 القابلية لالشتعال.9.2.2 

 القابلية لالشتعال بالسيارات. 10.2.2

 نقطة االشتعال. 11.2.2



 التآكل. 12.2.2

 اللزوجة. 13.2.2

 التوتر السطحي. 14.2.2

 الكثافة/ الكثافة النسبية. 15.2.2

 الذوبان في الماء. 16.2.2

 الذوبان في المذيبات األخرى. 17.2.2

 التحلل/تمييع االستقرار. 18.2.2

 درجة التحلل. 19.2.2

 التبلل. 20.2.2

 قابلية التمدد. 21.2.2

 استقرار المستحلب. 22.2.2

 التغبر. 23.2.2

 الرغوة المستمرة. 24.2.2

 اختبار المنخل الرطب واختبار المنخل الجاف. 25.2.2

 توزيع حجم المادة ، طول األلياف ومحتوى الغبار. 26.2.2

 االستنزاف والتفتيت. 27.2.2

 الصب والتدفق. 28.2.2

 االنتشار 29.2.2

 الحاوية/العبوة .  3.2

نوع الحاوية/ العبوة .إذا كانت هناك عدة عبوات سيتم استخدامها بشكل  1.3.2

 تجاري في عمان ، يجب ذكرها.

 لعبوة.مادة الحاوية/ا 2.3.2



الوزن الصافي للمبيد داخل كل عبوة . في حالة  كانت هناك أحجام  3.3.2

 مختلفة ، يجب ذكرها جميعا.

 الثبات عند التخزين. 4.3

 الصالحية على الرف)الخزن( حسب المواصفات. 1.4.2

 المعلومات الخاصة بالثبات على الحرارة إلثبات الصالحية على الرف. 2.4.2

درجة مئوية لمدة ست  45يوم أو  14األقل لمدة  درجة مئوية على 54)

أسابيع ، أقل محتوى من المادة الفعالة بعد 8درجة مئوية لمدة 40أسابيع أو 

 اختيار الثبات عند الحرارة(.

 التغيير بعد التخزين على وجه السرعة. 3.4.2

 شروط واحتياطات التخزين. 4.4.2

 دراسات السمية 5.2

 وتصنيف السمية لمنظمة الصحة العالمية. ملخص دراسات السمية 1.5.2

 السمية الحادة عن طريق الفم. 2.5.2

 السمية الحادة على الجلد. 3.5.2

 السمية الحادة عن طريق االستنشاق. 4.5.2

 تهيج الجلد. 5.5.2

 تهيج العين. 6.5.2

 اختبار حساسية الجلد. 7.5.2

 (.MSDSاحتياطات التداول)يمكن االستعاضة عنها ب 6.2

معدات الحماية مثل المالبس الواقية والمعدات مثل أجهزة التنفس  1.6.2

 ونظارات الوقاية والقفازات والمعاطف التي ال ينفذ منها الماء ...... الخ.

 اإلسعافات األولية . 2.6.2

 النصيحة الطبية ، التشخيص ، العالمات الخاصة بالتسمم وعالج التسمم. 3.6.2



 ق .وسائل مكافحة الحري 4.6.2

 الفعالية على المحاصيل المستهدفة وفترة ما قبل الحصاد على المحاصيل. 7.2

الفعالية على اآلفات المستهدفة مثل الحشرات واألمراض والحشائش  1.7.2

وغيرها من حيث المبدأ يتم عمل اختبار ميداني على المحاصيل المذكورة 

جانب السلطة  بطرق االستخدام المقترحة .يجب أن يتم عمل االختبار من

المختصة ، الجهة المختصة أو أي معهد حكومي معتمد في سلطنة عمان أو 

 في الخارج.

 اختبار السالمة على المحاصيل. 2.7.2 

 السالمة على المحاصيل المستهدفة .  1.2.7.2

 كحد أدنى اختبارين على كل محصول تم ذكره في طرق االستخدام. -

والتأثيرات ومراقبة الجودة عند الجرعة )يجب االلتزام باألعراض 

المضاعفة الخاصة بمعدل االستخدام والتي تم اقتراحها في ملصق 

المبيد المقترح. يجب تحديد شروط االستخدام أو عدم االستخدام متى ما 

 كان ذلك ضروريا(

 السالمة على المحاصيل الدورية . 2.2.7.2

( sulfnylurea))خاص بمبيدات األعشاب مثل السولفوينليوريا 

استخدم كل ممثل واحد من السوالنيوم والكاركوربت والباراسكاي 

والليجيوم والجرامين 

(solanum.cucurbit.brasicae.legume.and gramin وذلك )

حتى يتم تحديد فترة االنتظار أو االحتياطات األخرى التي تحول دون 

 حدوث اصابة للمحاصيل التالية التي تليها( .

 السالمة على المحاصيل المحيطة.  3.2.7.2

 يشرط: استخدام المحصول األكثر حساسية وقم بتقييم المخاطر

 :واإلجراءات الوقائية الخاصة بـ 

 االنحراف عن جهاز الرش. 1.3.2.7.2

 الجريان على طريق مياه الري . 2.3.2.7.2



 التطاير . 3.3.2.7.2

 المتبقي في المحاصيل المعالجة . 8.2

 قي على المحاصيل المستهدفة .المتب 1.8.2

يجب أن تكون المعلومات مستقاه من التجارب التي يتم إجراءاها على  -

المبيد المطلوب تسجيله في أحد الحقول الخاضعة للمراقبة ويجب أن 

تكون هناك ثالث عينات من ثالث مناطق إنتاج مختلفة على كل 

لمحددة محصول أو مجموعة محاصيل مذكورة في طرق االستخدام ا

 على ملصق المبيد المقترح.

يجب أن تكون الفترة ما بين وقت الحصاد وتحليل المتبقيات ضمن الحدود  -

 المقبولة وإال يجب تقديم تفسير علمي لشروط التخزين بالتجميد.

يجب أن تكون الدراسات متطابقة مع طرق االستخدام وفترة ما قبل  -

كد بأن مستوى المتبقي أقل الحصاد للمحاصيل القابلة لالستهالك وتؤ

من المعدل المقترح في الحد األعلى من المتبقيات للمبيد على 

 المحصول.

إجراء دراسة على المحاصيل/الحليب وغيرها من نواتج حيوانات تمت   2.8.2

 تغذيتها بأعالف مرشوشة.

المتبقي في المحاصيل الدورية: مشروطة عندما يكون هناك توقع بوجود  3.8.2

 تبقية.نسبة م

 التأثير على الكائنات الغير مستهدفة. التسمم البيئي :  9.2

 التأثير على النحل .  1.9.2

التأثير الخاص بالمتبقيات على المحاصيل التي يتغذى عليها  1.1.9.2

 النحل.

عدد األيام قبل السماح بالدخول بعد رش المبيد على الملقحات  2.1.9.2

الطنانة أو غيرها من الملقحات ، إذا كان من المتوقع استخدام المبيد في 

 البيوت المحمية الزراعية.

 سام جدا. TGAIتجارب ميدانية ، مشروطة إذا كان  3.1.9.2



 السمية المائية. 2.9.2

ساعة مع نوعين على 90عند  LC50ك السمية الحادة على السم 1.2.9.2

 األقل.

ساعة  24الدافنيا ، السمية الحادة ، التأثيري على الحوريات عمر  2.2.9.2

(EC50  48عند عمر .)ساعة 

 السمية على الطحالب ، دراسة تثبيط نمو الطحالب. 3.9.2

سمية اإلنفلونزا ، اختبار الحدة بالفم مع األجناس الحساسة المحددة في  4.9.2

 االختبارات الخاصة بالمادة الفعالة.

االختبارات الميدانية على األعداء الطبيعيين/الحشرات المفيدة/المفصليات  5.9.2

 ، كانت نتائج االختبارات الخاصة بالمادة الفعالة قوية.

 .ملخص السمية البيئية 6.9.2

تحديد المخاطر ومقترحات االحتياطات الالزمة لحماية الكائنات  1.6.9.2

 غير المستهدفة.

 طريقة االستخدام المقترحة. 10.2

 يجب أن تكون المحتويات هي نفسها الموجودة على ملصق المبيد.

 جدول يوضح طرق االستخدام. 1.10.2

 يجب أن تحدد طرق االستخدام ما يلي :

ول ، وإذا اقتضى األمر ذلك ، تحديد طريقة اسم المحص 1.1.10.2

الزراعة ، مثل )البيوت المحمية أو الزجاجية أو البالستيكية( ، 

المظالت الزراعية أو الزراعة المائية ، أو بيئة الصوف الصخري ، 

 . لخأ ...

 اسم اآلفات ، يتم تحديدها لكل محصول من المحاصيل. 2.1.10.2

معدل االستخدام )الجرعة/معدل التخفيف أو الكمية المستخدمة  3.1.10.2

لكل وحدة مساحة( يتم تحديد ذلك على كل اآلفات وكل المحاصيل . 

يجب أن يكون معدل االستخدام مدعوما ومتطابقا مع نتائج اختبارات 



الفعالية والسالمة على المحاصيل وتجارب المتبقيات من المبيد على 

 المحصول.

طريقة االستخدام مثل الرش ، السقي على التربة ، معاملة  4.1.10.2

 البذور أو الرش الجوي .... الخ .

الحد األقصى لمرات الرش ، تحدد عدد مرات الرش خالل   5.1.10.2

الموسم للمحصول الواحد ويجب أن يتم تحديدها على كل محصول من 

 المحاصيل.

 (.PHI)الحصاد قبل ما فترة 6.1.10.2

 األقصى الحد على بناء الحصاد قبل ما فترة تحديد 1.6.1.10.2

 .المحاصيل من المتبقي اختيار وبيانات المتبقيات من به المسموح

محددة على أساس  يجب أن تكون فترة ما قبل الحصاد 2.6.1.10.2

المحاصيل إلى جانب معدل االستخدام وأقصى عدد من مرات 

 الرش.

في حالة االستخدام بعد الحصاد ، فترات االمتناع   3.6.1.10.2

 )الحجب( أو فترات التخزين قبل الشحن.

في حالة المراعي تحدد عدد األيام المقررة قبل السماح   4.6.1.10.2

 بإدخال الماشية إلى مناطق المرعى المرشوش.

في حالة محاصيل األعالف ، فترات الحجب)باأليام(  5.6.1.10.2

 للحيوانات.

مالحظات أخرى خاصة بمحاصيل محددة مثل الوقت  6.6.1.10.2

المناسب للرش ، تحديد الموسم أو فترة النمو الخاصة بالمحاصيل 

أو المحصول المستهدف إذا لزم األمر لضمان أفضل تحكم أو 

 لتجنب حدوث إصابة للمحصول.

تم رشها التعليمات العامة لتجنب اإلصابة بالسمية على المحاصيل التي ي 2.10.2

أو المحاصيل غير المستهدفة مثل المحاصيل المحيطة أو المحاصيل الدورية 

 ، وعما إذا كان يجب تطبيق شروط معينة أم ال .



)يجب أن يتم وضع أمثلة للحد من فترات االنتظار واالحتياطات الالزمة بين 

أخر مرة وبين فترة بذر البذور أو زرع المحصول التالي ، كذلك توضيح 

ود على اختيار المحاصيل الدورية أو وصف التلف الذي يمكن أن يحدث القي

 لها(.

 التوافق مع المبيدات األخرى. 3.10.2

االحتياطات ، أو قائمة بالمحظورات ، التي يمكن أن تحدث عند خلط المبيد 

بمبيدات أخرى وذبلك بناء على اختبارات التوافق الكيميائي والفيزيائي للمبيد 

 جة لتقديموليس هناك حا

 نتائج االختبارات الفردية.

 تنظيف المعدات والتخلص من فضالت المبيد والحاوية. 11.2

 إجراءات تنظيف المعدات المستخدمة في رش المبيد.1.11.2

 اإلجراءات الخاصة بالتخلص من المخلفات والحاويات الفارغة. 2.11.2

 لق المقترح.مقترح االحتياط والرموز وعبارات التحذير على المط 12.2

 )السالمة المستخدم والبيئة وحماية الكائنات الغير مستهدفة أو المحاصيل(.

 الرموز التحذيرية. 1.12.2

 عبارات التحذير واألمان. 2.12.2

  



 (4) الملحق رقم

 المبيدات القليلة الخطورة

 تعامل المبيدات القليلة الخطورة كحالة خاصة وتسجل وفق االشتراطات التالية:

يحتوي المبيد على المادة أو المواد الفعالة المدرجة في القائمة المذكورة في أن   .1

 أدناه فقط . 4رقم 

 البيانات أو المعلومات المطلوبة بالنسبة للمبيدات القليلة الخطورة هي : .2

بطاقة التعريف والخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة الفعالة  - أ

 والمبيد)المستحضر(.

ين وتشمل بيانات عن المبيد والثباتيه في درجات الحرارة الثبات عند التخز - ب

 المختلفة.

الفعالية الحيوية ضد اآلفات المستهدفة وسالمة المحاصيل بالنسبة للمحاصيل  - ت

 المقترحة.

 ( وتشمل السمية الحادة والحساسية والسرطنة.MSDSبيانات السالمة) - ث

يجب أن تتماشى نموذج الملصق العبوة وطرق االستخدام المقترحة والتي  - ج

 مع الفصل الخامس من أحكام هذه الالئحة.

 فترة ما قبل الحصاد والحدود القصوى للمتبقيات غير الضرورية. .3

 قائمة المبيدات القليلة المحظورة. .4

 Ammonia غاز االمونيا 1

 Castor oil زيت الخروع 2

 Cedar oil زيت األرز 3

 Chlorine الكلور 4

 Cinnamon and Cinnamon oil القرفة وزيت القرفة 5

 Citric acid حمض الستريك 6

 Citronella and citronella oil السترونيال 7

 Cloves and clove oil القرنفل وزيت القرنفل 8

 Copper النحاس 9

 Corn gluten meal الذرة وأعالف الدابوق 10



 Corn oil زيت الذرة 11

 Cotton seed oil زيت بذور القطن 12

 Diatom طحلب بحري 13

 Diatomite الدياتومايت 14

 Eugenol األوجينول)سائل عطري( 15

 Garlic and garlic oil الثوم وزيت الثوم 16

 Geranoil جيرانيول 17

 Geranium oil زيت ابرة الراعي)الخبيزة( 18

 Iron الحديد 19

 Lauryl sulfate كبريتات اللوريل 20

 Lecithin الليستين)مادة دهنية( 21

 Lemongrass oil زيت عشبة الليمون 22

 Linseed oil زيت بذر الكتان 23

 Magnesium الماغنيسيوم 24

 Malic acid حمض الماليك)التفاح( 25

 Mint and mint oil النعناع وزيت النعناع 26

 Neem oil/margosa oil زيت النيم 27

 Paraffin البارافين 28

 Peppermint and Peppermint oil زيت النعناع 29

 phenethyl propionate-2 فينثيل بروبيونات ثنائي 30

 Potaasium sorbate سوربات البوتاسيوم 31

32 
أكليل الجبل وزيت أكليل 

 الجبل
Rosemary and rosemary oil 

 Propylene-glycol بروبيبين جلكيول 33

 Red pepper extract الفلفل األحمرمستخلص  34

35 
السمسم)يشمل نبات السمسم 

 ( وزيت السمسم

(Sesame(includes ground sesame plant 
and sesame oil 



 Sodium bicarbonate بيكربونات الصوديوم 36

37 
كلوريد الصوديوم)ملح 

 الطعام(
Sodum chloride (common salt) 

 Sodium lauryl sulfate كبريتات لوريل الصوديوم 38

 Sorbic acid حمض السوربيك 39

 Soybean oil زيت فول الصويا 40

 Thyme and thyme oil الزعتر وزيت الزعتر 41

 Uric acid حمض اليوريك 42

43 
شرائط الزنك المعدنية 

وتسمل معدن الزنك 
 والشوائب المصاحبة

Zinc metal strips , consisting solely of 
Zinc metal and impurities 

44 
أي مبيد أخر يتم تصنيفه بأنة 

قليل السمية من قبل الجهة 
 المعنية

Any other pesticide approvwd by 
designated anthority as low risk 

pesticide 

 

 


