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:سعوديةالتصدير للمملكة العربية ال
تعريف مبنصة سابر



برانمج العرض
قاييس واجلودةالتعريف ابهليئة السعودية للمواصفات وامل

فات ماهي شهادة املطابقة للهيئة السعودية للمواص
واملقاييس واجلودة

دية؟ما هي اللوائح الفنية للمملكة العربية السعو 
التعريف ب سابر وفسح
كيف تعمل منصة سابر

تسجيل املنتج
ما املطلوب إلصدار شهادة إعتماد الطراز

اإلقرار الذايت
شهادة مطابقة اإلرسالية

املنتجات غري اخلاضعة للوائح منصة سابر
إصدارات شهادات املطابقة للهيئة السعودية 
.للمواصفات واملقاييس واجلودة بواسطة قيمة
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التعريف ابهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة؟

اجلهةهيواجلودةواملقاييسللمواصفاتالسعوديةاهليئة
اللوائحو املواصفاتحتديدعناملسؤولةالسعوديةاحلكومية

.للمنتجاتالفنية
واملقاييسللمواصفاتالسعوديةاهليئةإلسماختزالهوساسو

.اإلجنليزيةابللغةواجلودة
،IECلمثعامليةمعايريعلىمبنيةهياملواصفاتأغلب
احملليةاداتالععلىبناءجديدةمواصفاتتضيفاهليئةلكن

.املستهلكمحايةأجلمنواملناخوالدينوالثقافة
"سليم"املنتجاتلسالمةالسعوديالربانمجتديراهليئة

Manages

سليمبرانمج

يضمن سالمة املنتجات سليم
املوردة للسوق السعودي
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؟هي شهادة املطابقةما
هادات املطابقة سؤولة عن إصدار شاملطابقة تقومي املاهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة تعتمد جهات 

.للمنتجات
:هناك نوعني من شهادات املطابقة

شهادة اعتماد الطراز
CoC(شهادة مطابقة املنتج  / PCoC(

املنتجات ذات املخاطر املتوسطة والعالية
تتطلب يةاملنتجات اخلاضعة للوائح الفنية السعود

.شهادة اعتماد الطراز

ب فقط املنتجات الغري اخلاضعة للوائح الفنية تتطل
إقرارا ذاتيا من طرف املستورد نفسه، وال حاجة 

.طابقةتقومي امللتدخل أي جهة 

شهادة مطابقة اإلرسالية
(CoC / SCoC)

مجيع املنتجات
ص تتطلب شهادة مطابقة لإلرسالية من أجل التخلي
. اجلمركي سواء كانت خاضعة للوائح الفنية أم ال

الية أي شحنة ال تتوفر على شهادة مطابقة اإلرس
.وديةسيتم إعادة تصديرها من قبل اجلمارك السع
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؟هي اللوائح الفنية السعوديةما

.املنتجاتختلفملاملطلوبةوالواثئقواإلختباراتالتقنيةللمعايريدليالالفنيةاللوائحتوفر•
غري»تعترباألخرىاملنتجات،«مقيدةمنتجات»تعتربسعوديةفنيةلالئحةختضعاليتاملنتجات•

.«مقيدة
سيدفعونينواملصدر املستوردينالشروط،تستويفالالفنيةللوائحخاضعةمنتجاتأنوجدإن•

.وخمالفاتغرامات
.فنيةالئحة39إبصدارواجلودةواملقاييسللمواصفاتالسعوديةاهليئةقامتهذا،يومناحىت•
الرابطعلىسابروقعمعلىجتدوهناواإلعتمادـالنشرطوريفهياليتأواملعتمدةالفنيةاللوائحالئحة•

https://saber.sa/home/regulations:التايل
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هي منصة سابر؟ما

.سليمبرانمجإلدارةاهليئةأنشأهتاإلكرتونيةمنصةهي(https://saber.sa)سابر
.ملنتجاهتماإلرساليةابقةومطالطرازإعتمادشهاداتعلىإلكرتونيااحلصولمناحمللينيواملصنعنيواملستورديناملصدرينمتكنسابر

إذاإالةالسعوديالعربيةللمملكةإىلتدخلأنشحنةأليميكنالأصبححبيث2020فربايرشهرمنابتداءكلياسابراعتمادمت
.سابرمنصةمنالالزمةالشهاداتعلىتوفرت

.سابرمنصةعلى«جلمسمستخدم»يصبحواأنالسعوديةالعربيةاململكةيفمسجلةشركاتميتلكونالذينللمستوردينفقطميكن
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املعلومات املتوفرة على منصة سابر
:على منصة سابر، ميكنك الولوج إىل املعلومات التالية 

دليل املستخدم
الئحة جهات تقومي املطابقة املعتمدة

الئحة اللوائح الفنية
البحث عن رموز التنسيق اجلمركية
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ما هي منصة فسح؟

ك واملرافئ واملطارات فسح هي بوابة التخليص اجلمركي للشحنات اليت تتبادل البياانت إلكرتونيا مع اجلمار 
(https://www.fasah.sa)واجلهات اخلاصة واحلكومية

ي حيث ميكن ، مت الربط بني منصيت سابر وفسح عند استكمال إجراءات الفسح اجلمرك2020يوليومن1يف 
منصة فسحالتحقق إلكرتونيا من شهادة مطابقة اإلرسالية عند إصدار البيان اجلمركي عربللمستورد 

.إن كان هناك أي رفض يف نظام سابر، فلن يتم ختليص املنتجات على فسح
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نظام عمل سابر
:عملية تسجيل منتج او شحنة يف سابر تتم يف أربع مراحل

قيدةمنتجات م
(تشملها اللوائح الفنية)

مقيدةمنتجات غري
(ال تشملها اللوائح الفنية )

خطر 
عايل

خطر 
متوسط

خطر منخفض 
(جتارة حرة)

12

فتح حساب 
على سابر

(يالرمز اجلمرك)تسجيل املنتج 
تصنيف مستوى اخلطر من 
طرف النظام بناء على الرمز 

اجلمركي 

34
الفنيةابلنسبة للمنتجات الغري خاضعة للوائح

حتضري اإلقرار الذايت مع املستندات

نيةابلنسبة للمنتجات اخلاضعة للوائح الف
احلصول على شهادة اعتماد الطراز

احلصول على 
شهادة مطابقة 

اإلرسالية
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تسجيل املنتج.2

مجيع املنتجات سواء اخلاضعة أو غري اخلاضعة للوائح الفنية جيب أن يتم تسجيلها يف نظام سابر
متطلبات إضافة وتسجيل املنتجات

رقم التنسيق اجلمركي 
نوع الطراز

اخلطوات من أجل إضافة أو تسجيل املنتجات

www.saber.saقم بزايرة
للحصول على دليل املستخدم

تسجيل دخول . 1
شأة ضابط اتصال املن

أو مفوض املنشأة 
عرب منصة سابر

إختيار الصنف. 3
ه مث واستكمال بياانت
جإضافة صور املنت

حفظ وإضافة .4
منتج جديد

إما « إضافة منتج جديد». 2
البحث من خالل »عن طريق 

البحث »أو « الرمز اجلمركي
«من خالل تصنيف املنتج
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الفنيةلوائحلخاضعةالغريللمنتجاتابلنسبةفقطتطبق
(نيةفالئحةأيتشملهاالاليتاملنتجاتمعناهمبا)

جيب-ابرسمنصةعلىاملستوردطرفمنيتمالذايتاإلقرار
وتقدميهاعليهاوالتوقيعاإلستمارةملئ

الذايتاإلقرارأجلمناملطابقةتقوميجلهةحاجةال
طرفلتدخأبناإلبالغاملطابقةتقوميجهةعلىجيب
.الذايتاإلقرارحالةيفإلزاميغرياثلث

اإلقرار الذايت3.1
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للوائح الفنيةاملنتجات اخلاضعة تطبق فقط على 
جتمع وتسجل كمنتج املنتجات املصنعة يف نفس البلد واليت حتمل نفس رمز التنسيق اجلمركي والطراز ميكن أن

(مبا معناه أهنا تتطلب احلصول على شهادة اعتماد طراز واحدة)واحد
: PCoCخطوات احلصول على شهادة اعماد الطراز 

(PCoC)متطلبات شهادة اعتماد الطراز 3.2

اختيار املنتجات اليت مت تسجيلها يف سابر

للمنتجات اليت دة جماالت حمدجهات املطابقة لديها . اختيار أي جهة مطابقة من املنطقة اجلغرافية لدولة التصدير
.ميكنها تقييمها

الواثئق ختتلف على . ارةللجهة املخت( ، صور املنتجالفنية، املواصفات اإلختباركتقارير)اإلدالء ابلواثئق التقنية 
وين إذا اخرتت اإلستعانة بشركة قيمة، ميكنك إرسال الواثئق إىل الربيد اإللكرت . حسب نوع املنتج

certification@qima.com أو تقدميها عند احلجز يف حساب العميل(ACA ) املدرج حتت
.يف موقع قيمة«شهادات سابر»

.  املطابقة ستطبق كما هو منصوص عليه يف الالئحة الفنية السعوديةتقوميإجراءات 

1

2

3

4
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القادمة للمملكة العربية السعوديةجلميع شحنات البضائع إلزامية شهادة مطابقة اإلرسالية
أي شحنة ال تتوفر على شهادة مطابقة اإلرسالية سيتم إعادة تصديرها

:الواثئق التالية الزمة من أجل احلصول على املوافقة إلصدار شهادة مطابقة اإلرسالية

شهادة مطابقة اإلرسالية. 4

الفاتورة1.

قائمة التعبئة2.

شهادة املنشأ3.

بوليصة الشحن 4.

الباركود5.

شهادة اعتماد الطراز ابلنسبة للمنتجات 6.
ابلنسبة اخلاضعة للوائح الفنية أو اإلقرار الذايت

للمنتجات الغري اخلاضعة

أنجيبيةالفنللوائحاخلاضعةللمنتجاتاإلرساليةمطابقةشهادات
إبصدارقامتاليتاملطابقةتقوميجهةطرفمنعليهااملوافقةيتم

.سابرمنالطرازاعتمادشهادة
اللفنيةاللوائحخاضعةالغريللمنتجاتاإلرساليةمطابقةشهادات

.رسابعلىمطابقةتقوميجهةأيمناملوافقةإىلحتتاج
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ملخص لنظام عمل سابر
تسجيل المنتج.2تسجيل حساب على سابر.1

سابرمنصةىعلاستريادهاسيتماليتاملنتجاتمجيعتسجيل•

طلب شهادة اعتماد الطراز أو اإلقرار الذاتي. 3

اإلقرار الذايت1.3
.يةالفنللوائحخاضعغريمنتجلكلذايتإبقراراإلدالء•
واحدةسنة:الصالحية•
جماان:سابررسوم•

تسجيل شهادة اإلرسالية.4

تسجيل الشركة املصدرة•

شحنةلكلاإلرساليةمطابقةشهادةطلب•
.املعينةللشحنة:الصالحية•
القيمة(+.أدوالر133).س.ر500:سابررسوم•

املضافة
(.م.ق+.س.ر19:350كوفيدوابءخالل)•
:رساليةاالالشهادةإلصدارلقيمةابلنسبةالالزمالوقت•

ساعة24

الطرازإعتمادشهادة2.3أو
لفنيةاللوائعخاضعمنتجلكلالطرازاعتمادشهادةطلب•
واحدةسنة:الصالحية•
املضافةالقيمة(+.أدوالر133).س.ر500:سابررسوم•
قييمالتجهةطرفمنالتقنيةاملراجعةرسوم:قيمةرسوم•

(أمريكيدوالر532).س.ر   2000
أايم5:لقيمةابلنسبةالالزمالوقت•
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من نظام سابرالمستثناة المنتجات 

من طرف وزارة الداخلية أو اهليئة العامة )هذه املنتجات قد تكون خاضعة لقوانني أو إجراءات تسجيل أخرى : مالحظة
.  واليت توجد خارج نطاق عمل قيمة( للغذاء والدواء

.اريةالتجهيزات العسكرية، مثل األسلحة واألسلحة الن
التجهيزات الصناعية

األدوية
الزراعيةاملنتجات 

األغذية

الطبيةاألجهزة
التجميلمواد

والدراجاتالسيارات
اإلستهالكيةالغرياملنتجات

املنتجاتتصنيعيفاملستعملةاخلاماملواد
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ية؟كيف ميكنك أن تعرف إن كان منتجك خاضعا أوغري خاضع للوائح الفن
.  لوائح الفنيةسابر يقدم أداة حبث من خالل رقم التنسيق اجلمركي لكي تتمكن من حتديد إن كان منتجك خاضعا ل

البحث من خالل الرمز اجلمركي
12هلى أي نتيجة من خالل إدخال حتصلإن مل 

8رقما للرمز اجلمركي، حاول إدخال األرقام األوىل 
.للرمز4أو 6أو 

البحث من خالل وصف املنتج
ة، لكي يتم ترمجة الوصف من اللغة العربية لإلجنليزي

خمتلفة تستطيع أن تقوم ابلبحث ابستعمال مفردات
حتمل نفس املعىن

وأ

:قم بزيارة

https://saber.sa/home/hscodes
أو 

https://www.customs.gov.sa/en/
customsTariffSearch#3920
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كيف ميكن ل قيمة أن تساعدك؟
س واجلودة، معتمدة من اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييتقوميكجهة 

:ميكن لقيمة أن
لنسبة للمنتجات ملنتج ابااملطابقة واملوافقة على شهادة اعتماد بتقومي تقوم 

. اخلاصعة للوائح الفنية على منصة سابر
على منصة واملوافقة على شهادة مطابقة اإلرساليةمراجعة تفاصيل الشحنة 

سابر
:يمكن ل قيمة أيضا أن تساعدك فيما يلي

لب إصدار تسجيل احلساب، تسجيل املنتجات، تقدمي ط)إدارة حساب سابر •
(مطابقة منتجشهادة 

هادة إعتماد اإلقرار الذايت أو إنشاء طلب لش)تسجيل املنتج على سابر فقط •
(الطراز ابستعمال جهة تقييم أخرى غري قيمة

 تسوية املساعدة يف)رسوم سداد لشهاديت مطابقة اعتماد الطراز واإلرسالية •
(.الفواتري على سابر

اإلرسالية تقدمي طلب شهادة مطابقة)إدارة تسجيل الشحنة على نظام سابر •
(أو طلب إعفاء الشحنة

النطاق اجلغرايف
تمدة مطابقة معتقومي قيمة هي جهة 

املستوردة من اهليئة ابلنسبة للمنتجات
:من
آسيا وأسرتاليا•
أورواب•
أمريكا اجلنوبية والشمالية•
ياالشرق األوسط ومشال أفريق•
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وخمتلفة من املنتجاتاهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة شهادات مطابقة جملموعة كبريةتصدر
:مننح شهادات مطابقة املنتج للفئات التالية من املنتجات

الطوباألدوات الصحية والبالط و •
لةواملنتجات ذات الصوالسرياميك

مواد العزل والتكسية للجدران •
والسقوف واألرضيات

يب األانبيب البالستيكية واألانب•
املعدنية املستخدمة يف أنظمة 

 املباين التمديدات الكهرابئية واملياه يف
والتجهيزات

اهتاملحقزجاج و و النوافذ والبواب األ•

الصقةالاألشرطةذلكيفمبا)الالصقةاملواد
.(املماثلةواملنتجاتالالصقةواملواد

ذيةت املستخدمة يف صناعة األغاآلال•
اآلالت واملعدات احملمولة•
أجهزة الضغط وملحقاهتا•
معدات مكافحة احلريق، أنظمة الرش•

ماثلةاملنتجات املو 
كيةالالسلأجهزة الراديو واالتصاالت •
األجهزة واملعدات الكهرابئية ذات•

اجلهد املنخفض

األحذية•
النسيج •
مالبس ومعدات احلماية الشخصية•
جموهرات•
منظفات•
ت التشحييم و زي•
الدهاانت واألصباغ والورنيشات•
جات منتجات املناديل الورقية واملنت•

ذات الصلة
البطارايت الكهرابئية•
سياراتالقطع غيار •
سكوترز•

أخرىاآلالت والمعدات واألجهزةمواد البناء

المواد الكيميائية
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certification@qima.com: الربيد اإللكرتوين
www.qima.com: املوقع اإللكرتوين
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الوثائق العامة المطلوبة
إستمارة طلب الشهادة1.

اإلقرار الذاتي للمورد2.

:صور المنتج مع3.

رخصة عمل الشركة المصنعة4.

تقرير االختبار5.

درت عادةً ما تقبل التقارير التي أص)سنوات 3في غضون •
، الهيئة 19خالل سنة واحدة، ولكن خالل جائحة كوفيد

قبل مدة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أصبحت ت
،(سنوات3

النسخة اإلنجليزية،•

•ILAC & ISO 17025 Cert ( شهادة إعتماد المختبر
(.ومجاله

أو غيرها من الشهادات  ISOشهادة6.

المطلوبة، إن وجدت

، ISO 9001 ،ISO 14001على سبيل المثال 

IATF 16949 إلخ

(FAتقرير )تقرير تدقيق المصنع 7.

type 3مطلوب إذا كانت الالئحة الفنية ضمن•
من الشهادات،type 5أو 

مقبول،غير BSCI FAتقرير•

محل تقرير  ISO9001أن تحل شهادةال يمكن •

FA.

((BOMفاتورة المواد 8.

/  ة قائمة المواد الخاصة بالمواد المالمسة لألغذي•

األحذية/ منتجات المجوهرات 

.محتويات األلياف لمنتجات المنسوجات•

عالمة تجارية واضحة•

بلد المنشأ•

رقم الموديل•

الباركود•

ل إسم المنتج بالنسبة لك•

موديل
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يةالوثائق العامة المطلوبة بالنسبة لآلالت والمعدات الكهربائ
إستمارة طلب الشهادة1.

اإلقرار الذاتي للمورد2.

:صور المنتج مع3.

رخصة عمل الشركة المصنعة4.

تقرير االختبار5.

الل عادةً ما تقبل تقارير التي أصدرت خ)سنوات 3في غضون •
، الهيئة السعودية 19سنة واحدة، ولكن خالل جائحة كوفيد

،(سنوات3للمواصفات والمقاييس والجودة أصبحت تقبل مدة 

النسخة اإلنجليزية،•

•ILAC & ISO 17025 Cert(شهادة إعتماد المختبر ومجاله.)

أو غيرها من الشهادات المطلوبة،  ISOشهادة6.

إن وجدت

 ISO 9001 ،ISO 14001 ،IATFعلى سبيل المثال 
إلخ 16949

(FAتقرير )تقرير تدقيق المصنع 7.

أو 3مطلوب إذا كانت الالئحة الفنية ضمن النوع •

من الشهادات،5النوع 

مقبول،غير BSCI FAتقرير•

.FAمحل تقرير  ISO9001أن تحل شهادةال يمكن •

مخططالأوالرسم التخطيطي8.

إن وجدمواصفات المنتج أو الرسومات 9.

م تقدي( / اإلخطار)التعليمات / دليل المستخدم 10.

(طريقة االستخدام/ المنتج 

حسب المطلوب IECEE / EER / CITCشهادة 11.

عالمة تجارية واضحة•

بلد المنشأ•

رقم الموديل•

الباركود•

ل إسم المنتج بالنسبة لك•

موديل

بيانات المنتج•

صورة المنتج مع صور •

القابس

ملصق كفاءة الطاقة •

EER).)
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لمواد البناءالوثائق العامة المطلوبة 
إستمارة طلب الشهادة1.

اإلقرار الذاتي للمورد2.

:صور المنتج مع3.

رخصة عمل الشركة المصنعة4.

المحصل عليهتقرير االختبار 5.

الل عادةً ما تقبل تقارير التي أصدرت خ)سنوات 3في غضون •
، الهيئة السعودية 19سنة واحدة، ولكن خالل جائحة كوفيد

،(سنوات3للمواصفات والمقاييس والجودة أصبحت تقبل مدة 

النسخة اإلنجليزية،•

•ILAC & ISO 17025 Cert(شهادة إعتماد المختبر ومجاله.)

أو غيرها من الشهادات المطلوبة، إن وجدت ISOشهادة6.

 ISO 9001 ،ISO 14001 ،IATF 16949على سبيل المثال 
.إلخ

(FAتقرير )تقرير تدقيق المصنع 7.

3مطلوب إذا كانت الالئحة الفنية ضمن النوع•

من الشهادات،5أو النوع 

مقبول،غير BSCI FAتقرير•

محل تقرير  ISO9001أن تحل شهادةال يمكن •

FA.

تج معلومات تتعلق باالستخدام النهائي للمن8.

(مكان التجميع/ الوظيفة )

المواد 9.

((WCLشهادة ترشيد المياه 10.

اه إذا كان المنتج ضمن نطاق أدوات ترشيد المي•

(مثل الحنفية، رأس الدش، الشطاف، إلخ)

WCLشهادة •

WCLملصق •

عليها WCLصورالتغليف مع ملصق•

عالمة تجارية واضحة•

بلد المنشأ•

رقم الموديل•

الباركود•

ل إسم المنتج بالنسبة لك•

لمودي
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مراجعة ملصق المنتج: مثال

الهدف

ة تحديد ما إذا كان المنتج الفعلي هو نفس العين˂
المختبرة،

صة تحدد ما إذا كانت معلومات المنتج متوافقة مع من˂
.سابر

:صور المنتج مع

عالمة تجارية واضحة1.

بلد المنشأ2.

رقم الموديل3.

الباركود4.

إسم المنتج بالنسبة لكل موديل5.

ملصقات أخرى كما هو مطلوب حسب الالئحة 6.
(غذاءملصق تقييم ال: على سبيل المثال)الفنية 
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مراجعة الئحة مكونات المادة: مثال

:الغاية
ترمسكوب-الطعاممالمسةاملثالسبيلعلىاملنتجمنجزءلكلاملوادحتديد˂
للغذاءشرمبابشكلاملالمسةاألجزاءمجيعاختبارمتإذاماملعرفةختباراإلتقريرمنحتقق˂
(اللنيلبالستيكاوليسالسيليكونيأ)للموادالكيميائيةوصافاألعلىاملوادقائمةحتتويأنجيب˂
مكونحتدد القائمة بشكل واضح كلأنجيب˂
مكونكلاسم˂
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مراجعة تقرير اختبار: مثال

:الغاية
.للهيئةختبار حسب الالئحة الفنيةضمان اجتياز المنتج الفعلي لمتطلبات اإل˂

لهيئةلاإللزامية لتلبية متطلبات˂

:التحقق من التفاصيل
(جديدأم منتهى صالحية)التاريخ ˂

اإلختبارمواصفة˂

(  يتطابق مع سابر أم ال)المصنعإسم˂

المختبراعتماد ˂

ISO 17025على  ILACيمتلك شهادة المختبرإذا كان هذا ˂

مجال المختبرضمن اإلختبارت مواصفة إذا كان˂
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أو ال؟مقيد منظماكيف يمكن أن تعرف إن كان منتجك 
يمكنك العثور على أوصاف مختلفة في رمز التنسيق الجمركي على األنترنت

مقيدمنتج غير 

منتجات تشملها )مقيدمنتج 

(الئحة فنية


