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برنامج الورشة

(SASO)نظرة عامة حول اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة
• املتطلبات األساسية لتصدير املنتجات للمملكة العربية السعودية

ة األساسية ملنتجات األحذية املصدرة للمملكة العربية السعوديواإلختباراتاملتطلبات 

حتدايت املوردين

كيف ميكن لقيمة مساعدتك

الرجوع آلخر ىشهادة مطابقة، يرجلطلبعند التقدم . املعلومات املقدمة يف هذه الورشة هي معلومات عامة: إخالء مسؤولية
https://saber.sa/home/regulationsالصلة على الرابطذات حتديث لالئحة الفنية واملواصفات
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التعريف ابهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة؟
اهليئة السعودية للمواصفاتإلسمهو اختزال ساسو

.واملقاييس واجلودة ابللغة اإلجنليزية
ي اجلهة اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة ه

واللوائح احلكومية السعودية املسؤولة عن حتديد املواصفات
.الفنية للمنتجات

، IECثل أغلب املواصفات هي مبنية على معايري عاملية م
ادات لكن اهليئة تضيف مواصفات جديدة بناء على الع

.تهلكاحمللية والثقافة والدين واملناخ من أجل محاية املس
"سليم"السعودي لسالمة املنتجاتاهليئة تدير الربانمج

Manages

"سليم"برنامج 

سالمة "سليم"ضمن ي

وجودة المنتجات التي 

تدخل السوق السعودي



info@qima.com4

ماهي منصة سابر؟

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

توفرتإذاإالالسعوديةالعربيةللمملكةإىلتدخلأنشحنةأليميكنالأصبححبيث2020فربايرشهرمنابتداءكلياسابراعتمادمت
.سابرمنصةمنالالزمةالشهاداتعلى
.سابرمنصةلىع«مسجلمستخدم»يصبحواأنالسعوديةالعربيةاململكةيفمسجلةشركاتميتلكونالذينللمستوردينفقطميكن

https://saber.sa/
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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؟

(https://www.fasah.sa)فسح -
هي بوابة ختليص الشحنات السعودية املستخدمة

ةلتبادل البياانت إلكرتونًيا بني اجلمارك السعودي
.العامني/ واملوانئ واملطارات واملشغلني اخلاصني 

 SABER، مت دمج 2020يوليو 1يف 
أثناء إجراءات التخليص اجلمركي .  FASAHمع نظام

ميكن للمستورد التحقق إلكرتونًيا من شهادة الشحن
.عند إصدار البيان اجلمركي عرب منصة فسح

يف حالة عدم وجود شهادات شحن يف سابر ، 
ال ميكن ختليص املنتجات يف فسح
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؟(COC)ماهي شهادة املطابقة

.مسؤولة عن إصدار شهادات املطابقة للمنتجاتليت تكون اطابقة تقومي املاهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة تعتمد جهات 
:هناك نوعني من شهادات املطابقة

شهادة اعتماد الطراز
)CoC / PCoC(شهادة مطابقة املنتج 

املنتجات ذات املخاطر املتوسطة والعالية
تتطلب شهادة اعتماد اخلاضعة للوائح الفنية السعودية
.الطراز

إقرارا ذاتيا املنتجات الغري اخلاضعة للوائح الفنية تتطلب فقط
تقوميمن طرف املستورد نفسه، وال حاجة لتدخل أي جهة 

.طابقةامل

شهادة مطابقة اإلرسالية
(CoC / SCoC)

مجيع املنتجات
مركي تتطلب شهادة مطابقة لإلرسالية من أجل التخليص اجل

. سواء كانت خاضعة للوائح الفنية أم ال

رفضيتم أي شحنة ال تتوفر على شهادة مطابقة اإلرسالية س
.تصديرها من قبل اجلمارك السعودية
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؟ماهي اللوائح الفنية السعودية

.املنتجاتملختلفاملطلوبةوالواثئقواإلختباراتالتقنيةللمعايريدليالالفنيةاللوائحتوفر•
.«اخلاضعةغري»تعترباألخرىاملنتجات،«اخلاضعةاملنتجات»تعتربسعوديةفنيةلالئحةختضعاليتاملنتجات•
.وخمالفاتغراماتسيدفعونواملصدريناملستوردينالشروط،تستويفالالفنيةللوائحخاضعةمنتجاتأنوجدإن•
:  الرابط التايليفاللوائح الفنية املعتمدة أو اليت هي يف طور النشر واإلعتمادـ جتدوهنا على موقع سابر قائمة•

https://saber.sa/home/regulations

https://saber.sa/home/regulations
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خاضع للوائح الفنية؟أوغريكيف ميكنك أن تعرف إن كان منتجك خاضعا 
.  أم الالفنيةسابر يقدم أداة حبث من خالل رقم التنسيق اجلمركي لكي تتمكن من حتديد إن كان منتجك خاضعا للوائح

البحث من خالل الرمز 
اجلمركي

ة أي نتيجعلىحتصلإن مل 
رقما 12من خالل إدخال 

للرمز اجلمركي، حاول إدخال 
4أو 6أو 8األرقام األوىل 

.للرمز

البحث من خالل وصف املنتج
يتم ترمجة الوصف من اللغة العربية 

قوم لإلجنليزية، لكي تستطيع أن ت
فة ابلبحث ابستعمال مفردات خمتل

حتمل نفس املعىن

Visit https://saber.sa/home/hscodes

وأ

https://saber.sa/home/hscodes
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أم ال؟كيف يمكن أن تعرف إن كان منتجك خاضعا للوائح الفنية
. سابر يقدم أداة بحث من خالل رقم التنسيق الجمركي لكي تتمكن من تحديد إن كان منتجك خاضعا للوائح الفنية أم ال

خاضعةمنتجات غير 

منتجات )خاضعةمنتجات 
(تشملها الئحة فنية
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نظام عمل سابر
:عملية تسجيل منتج او شحنة يف سابر تتم يف أربع مراحل

خطر 
عايل

خطر 
متوسط

خطر منخفض 
(جتارة حرة)

12
فتح 

حساب 
على سابر

(كيالرمز اجلمر )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

خاضعةمنتجات 

خاضعةمنتجات غير 

خطر متوسط

خطر منخفض

خطر عالي
تم إصدار الئحة فنية من طرف الهيئة

ال تشملها اللوائح الفنية
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تسجيل املنتج.2

ابرمجيع املنتجات سواء اخلاضعة أو غري اخلاضعة للوائح الفنية جيب أن يتم تسجيلها يف نظام س
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
أة ضابط اتصال املنش
رب أو مفوض املنشأة ع

منصة سابر

ف إختيار الصن. 3
ه واستكمال بياانت
مث إضافة صور 

املنتج

حفظ .4
وإضافة منتج 

جديد

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

البحث من »أو « الرمز اجلمركي
«املنتجوصفخالل 

http://www.saber.sa/
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الفنيةللوائحخاضعةالغريللمنتجاتابلنسبةفقطتطبق
(نيةفالئحةأيتشملهاالاليتاملنتجاتمعناهمبا)
الذايتاإلقرارأجلمناملطابقةتقوميجلهةحاجةال

طرفلتدخأبناإلبالغاملطابقةتقوميجهةعلىجيب
.الذايتاإلقرارحالةيفإلزاميغرياثلث

اإلقرار الذايت1.3

info@qima.com
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املنتجاتتطبق فقط على 
للوائح الفنيةاخلاضعة 

س البلد املنتجات املصنعة يف نف
سيق واليت حتمل نفس رمز التن

نع ونفس املصاجلمركي والطراز 
مع ميكن أن جتوالعالمة التجارية 

ناه مبا مع)وتسجل كمنتج واحد
هادة أهنا تتطلب احلصول على ش

(اعتماد طراز واحدة

(PCoC)متطلبات شهادة اعتماد الطراز 2.3

1

2

3

4

اختيار املنتجات اليت مت تسجيلها يف سابر

طابقة لديها جهات امل. اختيار أي جهة مطابقة من املنطقة اجلغرافية لدولة التصدير
.للمنتجات اليت ميكنها تقييمهاجماالت حمددة 

الواثئق . للجهة املختارة( ، صور املنتجالفنية، املواصفات اإلختباركتقارير)اإلدالء ابلواثئق التقنية 
الواثئق إىل الربيد بشركة قيمة، ميكنك إرسالاإلستعانةإذا اخرتت . ختتلف على حسب نوع املنتج

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

عوديةاملطابقة ستطبق كما هو منصوص عليه يف الالئحة الفنية الستقوميإجراءات 

:  PCoCخطوات احلصول على شهادة اعتماد الطراز 

mailto:certification@qima.com
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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.

وائح الفنية شهادة اعتماد الطراز ابلنسبة للمنتجات اخلاضعة لل6.
ةأو اإلقرار الذايت ابلنسبة للمنتجات الغري اخلاضع

املوافقةيتمنأجيبالفنيةللوائحاخلاضعةللمنتجاتاإلرساليةمطابقةشهادات
الطرازماداعتشهادةإبصدارقامتاليتاملطابقةتقوميجهةطرفمنعليها

.سابرمن
إىلحتتاجالالفنيةللوائحخاضعةالغريللمنتجاتاإلرساليةمطابقةشهادات
.سابرعلىمطابقةتقوميجهةأيمناملوافقة
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ملخص لنظام عمل سابر
تسجيل المنتج.2تسجيل حساب على سابر.1

منصةعلىادهااستري سيتماليتاملنتجاتمجيعتسجيل•
سابر

طلب شهادة اعتماد الطراز أو اإلقرار الذاتي. 3

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

تسجيل شهادة اإلرسالية.4

املستوردة تسجيل الشركة •

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

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

ساعة24
الطرازإعتمادشهادة2.3أو
الفنيةللوائعخاضعمنتجلكلالطرازاعتمادشهادةطلب•
واحدةسنة:الصالحية•
املضافةالقيمة(+.أدوالر133).س.ر500:سابررسوم•
تقييمالجهةطرفمنالتقنيةاملراجعةرسوم:قيمةرسوم•

(أمريكيدوالر532).س.ر   2000
أايم5:لقيمةابلنسبةالالزمالوقت•
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(M.A.-177-20-07-02)الالئحة الفنية لألحذية وملحقاتها 

الجدول الزمني لالئحة الفنية لألحذية

2020أكتوبر 15

اعتماد الالئحة 
الفنية من طرف

الهيئة

2020نونبر 27

نية نشر الالئحة الف
في الجريدة 

الرسمية

2021يناير 15

ة تاريخ بدء إلزامي
التسجيل في 

سابر

2021وماي27

في إلزامية التطبيق
المصانع 
والموانئ

2021بر فمنو27

انتهاء مهلة التداول
في األسواق
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(M.A.-177-20-07-02)الالئحة الفنية لألحذية وملحقاتها 
Intended Use المادة العمر نوع األحذية

رسمي أو قماش( طبيعي أو صناعي)جلد : الجزء العلوي كبار األحذية الرجالية

رسمي أو قماش( طبيعي أو صناعي)جلد : الجزء العلوي كبار األحذية النسائية

لألطفال أو قماش( طبيعي أو صناعي)جلد : الجزء العلوي سنة14 ≥ أحذية األطفال

رسمي مطاط طبيعي أو صناعي ، مثني ، بالستيك ، قماش أو مواد أخرى - الشباشب غير الرسمية

باستثناء بعض أنواع )رسمي، رياضي 
(الرياضات

(طبيعي أو صناعي)جلد : الجزء العلوي - األحذية الترفيهية

لبعض أنواع الرياضات الخاصة - - األحذية غير الرسمية

أحذية السالمة، أحذية الحماية، أحذية 
 ,وظيفية، أحذية مهنية

- - أحذية معدات الحماية الشخصية
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الرموز الجمركية المعمول بها

كاملللمملكة العربية السعودية بالالرموز الجمركية في قسم آخر غير قسم األحذية، لذلك يتم توفير مصنفة المنتجات  *

الرمز الجمركي المنتجإسم

6401 أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية

6402 أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية من مطاط

6403 أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية من جلد

6404
أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية من مطاط أو 

مواد نسيجية

6405 أحذية أخرى

6406 نعال خارجية أو كعوب من المطاط والبالستيك

681291000003 *أحذية

950670000003 *أحذية تزلج مزودة بعجالت

https://saber.sa/home/regulationsالرجوع آلخر حتديث على الرابط مطابقة، يرجىلطلب شهادة عند التقدم .الجمركية قابلة للتعديلاالرموز الئحة : إخالء مسؤولية
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نطاق الالئحة الفنية

ي أحذية الشبشب المستعملة ف

األماكن الداخلية أو الهواء 

الطلق

األحذية عالية الساق الصنادل ادل الحمامنص األحذية الترفيهية

األحذية الرياضية أحذية الرقص أحذية السالمة المهنية الواحد اإلستعمالأحذية  أحذية األمطار
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استثناءات: النطاق

األحذية الطبية اإلحترافيأحذية الجري أحذية األلعاب
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المواصفات المعمول بها

https://saber.sa/home/regulationsعلى الرابط ذات عالقةالرجوع آلخر حتديث لالئحة الفنية واملواصفاتشهادة مطابقة، يرجىلطلبعند التقدم . الئحة المواصفات قابلة للتعديل: إخالء مسؤولية

رقم المواصفة عنوان المواصفة

SASO 2889 اإلختبارالمتطلبات وطرق –األحذية الرجالية 

SASO 2890 اإلختبارالمتطلبات وطرق –األحذية النسائية 

SASO 2901 اإلختبارالمتطلبات وطرق –أحذية األطفال 

SASO 2931 اإلختبارالمتطلبات وطرق –الشباشب غير الرسمية 

SASO 2891 اإلختبارالمتطلبات وطرق –األحذية غير الرسمية 

SASO 2930 اإلختبارالمتطلبات وطرق –األحذية الرياضية 

SASO ISO 19952 األحذية-والمصطلحات المفردات 

ISO/TR 16178 المواد الضارة المحتمل وجودها في األحذية ومكوناتها–األحذية 

SASO 1621 المصطلحات والتعاريف المستخدمة في صناعة األحذية

GSO 1956/2009 المواد الضارة المستخدمة في صناعة المنسوجات

SASO 1173 البيانات اإليضاحية للمنتجات النسيجية

ISO 9407:2019 للمقاسات و العالمات والوسمموندوبوينتنظام -مقاسات األحذية 

ISO/TS 19407:2015 تحويل أنظمة المقاسات–المقاسات -األحذية 

ISO/TS 19408:2015 المفردات والمصطلحات-المقاسات -األحذية 

SASO 2889 اإلختبارالمتطلبات وطرق –األحذية الرجالية 
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SASO 2889: مثال على متطلبات المنتج

:املواصفة تصنف املتطلبات إىل فئتني➢
املتطلبات العامة•
املتطلبات األساسية•

:املتطلبات العامة تشمل➢
قوة التصاق اجلزء العلوي للحذاء•
اإلنزالقمقاومة •
يلالتكييف إلختبار البل•



info@qima.com24

: SASO 2889مثال على المتطلبات األساسية للمنتج
دعم مقدمة 

الحذاء

رباط 

الحذاء

بطانة 

الرقعة

داخل بطانة 

النعل

داخل 

النعل

النعل

. . . . مقاومة التآكل

. . امتصاص وإخراج الماء

. ثبات اللون

. . . . على مواد غير عضوية قابلة اإلحتواء

للغسل

. اإلستطالة عند الكسر

. ثبات العرق

. . مقاومة االنحناء

. الصالبة

. . ثبات الضوء

. . الحموضة

. . مقاومة التشوه واستعادة القدرة
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: SASO 2889مثال على المتطلبات األساسية للمنتج

دعم 
مقدمة 

الحذاء

رباط 

الحذاء

بطانة 

الرقعة

رقعة 

الحذاء

داخل بطانة 

النعل
داخل النعل النعل

. مقاومة اللحامات

.
مقاومة قص 

التطبق

. . . اإلحتكاكمقاومة 

. اإلنكماش

. . . مقاومة التمزق

. . . قوة الشد

. . السماكة

. مقاومة المياه

. . اءنفاذية بخار الم
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مسؤوليات المورد

ئحة الفنية ميع متطلبات الالميتثل جلكد من أن املنتج أت➢
.املرجعيةواصفاتميع املجلو 

.جنتدارة سالمة املمعتمد إلاملورد نظام يستخدمجيب أن ➢

ييم احلصول على شهادة املطابقة الصادرة من هيئة تق➢
صفات املطابقة املعتمدة من قبل اهليئة السعودية للموا

(SASO)واملقاييس واجلودة 

ة صالحية يف حالة إجراء أي تغيريات على املنتج خالل فرت ➢
عوديةشهادة املطابقة أو ترخيص استخدام عالمة اجلودة الس

(SQM) ،يجب على املورد تقدمي طلب جديدف.
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(ISO/IEC 17067)متطلبات إصدار شهادات المطابقة لألحذية 

أ1النوع  3النوع  المتطلبات

. . الرخصة التجارية أو ترخيص المصنع

. . إقرار المورد بالمطابقة

. . :الوثائق لتقنية

الهيئةنالمعمول بها من المختبر المعتمد مواصفاتتقارير االختبار التي توضح االمتثال للم•

لخصائصأو ا/ أو رسومات التصميم و/و (BOM)فاتورة مواد المنتج•

. . ئة والتغليفيجب أن تتضمن صوًرا واضحة لملصق المنتج والرمز الشريطي والتعب. صور لكل منتج

. تقرير تدقيق المصنع

. تقارير التفتيش

. . الفواتير وقوائم التعبئة وشهادات المنشأ وسندات الشحن: وثائق الشحنة
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لفاتورة الموادمثال 
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الملصقات
:جيب أن يتضمن التصنيف ما يلي➢

اسم املنتج•
عالمتها التجاريةأو/اسم الشركة املصنعة و•
يةنوع خامة احلذاء العلوي والسفلي ونسبه االصطناع•
مقاس احلذاء•
 (COO)بلد املنشأ•
(النعال)الرمز / رقم الدفعة •
(النعال)شهر وسنة الصنع •

:المواصفات المعمول بها

• ISO/TR-20880
• ISO 20346
• SASO 2889
• SASO 2890
• SASO 2891
• SASO 2901

• SASO 2930
• SASO 2931
• GSO 2440
• ISO 20345
• ISO 20346
• ISO 20347

ربية واإلجنليزيةجيب أن يكون النص ابللغة العربية أو ابللغتني الع➢
تهاجيب لصق امللصقات على احلذاء بطريقة يصعب إزال➢
باربياانت اختيتم تقدميها عن طريق ادعاءات جب دعم أي ➢
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متطلبات التصميم والملصقات

ن جنمة سداسية شعار مشعدان حماط بغص➢
كعبة زيتون من كل جانب نصوص عربية ال
أو مسجد املدينة أو مسجد الصخرة

اد أو سواء كانت ثالثية األبع)حىت أنف اخلنزير 
غري مسموح هبا( مطبوعة

أشكال الشيطان➢
قناع الثأر➢
الدينيةطاتلع من السaأي شيء ممنو➢

الشعارات والرموز جميع أشكال الخنازير رموز متنوعة

الصليباخلنازير أو جيب أال تشتمل على مشتقات اخلنازير أو صور اخلنازير أو أشكال. جيب أال تكون املنتجات مسيئة للدين اإلسالمي➢
حيظر أي صور على املنتجات أو العبوات اليت قد تكون مسيئة لإلسالم➢
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Packaging

ير عند أتكد من أن مواد التغليف البالستيكية للمنتج حتمل رموز إعادة التدو ➢
.استخدام األكياس البالستيكية القابلة إلعادة التدوير

:  مبا يلييتضمن على مجيع كرتون الشحن ملصقجيب وضع ➢
أو اسم الشركة املصنعةالعالمة التجارية ✓
إمسهوصف املنتج أو ✓
جزء من رقمهأو رقمه/ اسم الطراز ✓

(.معلومات احلذاء ومقاسه)ب أن تشتمل مجيع منتجات األحذية على امللصقات جي➢
(.1)حتتوي على زوج واحد ( من الكرتون)واحدة بوةجيب تغليف األحذية يف ع➢
.ناسباملكرتون وضعه يف عبوة من اليثيلني و من متعدد اإلجيب تغليف النعال بورق ➢
.جيب أن تكون العبوة عبارة عن صناديق من الورق املقوى➢
.لبيئةابسالمته أو جيب أن تكون مواد تغليف املنتج خالية من املعادن الثقيلة أو أي مادة أخرى تعترب ضارة بصحة اإلنسان أو➢
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اإلختباراختيار عينة : تحدي المورد

اخترب مجيع املواد➢

التصاميم/ اختبار مجيع اإلنشاءات ➢

يع ابلنسبة خلدش النعل اخلارجي، اخترب مج➢
التصميمات املختلفة للنعل اخلارجي
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اإلختباراختيار عينة : تحدي المورد

:إذا مت تصنيع املنتجات من قبل نفس املصنع➢

شابه،تتصميم م
نفس المادة

نفس التصميم والمواد،
ألوان مختلفة

نفس التصميم والمواد،
وأحجام مختلفة
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عقوبات عدم المطابقة

:أن تشمل العقوابت ما يليميكن
إلغاء شهادة املطابقة•
االستدعاء من السوق على نفقة •

املخالفني
الفنيإتالف املنتجات على نفقة املخ•
الغرامات املالية•

 املطابقة املنتجات غريمواصفاتملحقاهتاحتدد الالئحة الفنية لألحذية و ➢
.والعقوابت املرتبطة هبا

:رتشمل معايري املنتج غري املطابق، على سبيل املثال ال احلص➢
عدم استيفاء متطلبات الالئحة الفنية •
وديةأو تثبيت ملصقات املطابقة أو عالمة اجلودة السعوضععدم •

(SQM) أو ما يعادهلا
عدم إصدار إقرار املورد ابملطابقة•
واثئق فنية غري مكتملة أو عدم توفرها عند الطلب•
المة أو أو إرشادات الساملنتجملصقات/ بياانت عدم اكتمال أو توفر •

ستخدامتعليمات اإل
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كيف ميكن ل قيمة أن تساعدك؟
س واجلودة، معتمدة من اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييتقوميكجهة 

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

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

سابر
:يمكن ل قيمة أيضا أن تساعدك فيما يلي

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

شهادة إعتماد اإلقرار الذايت أو إنشاء طلب ل)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

قة تقدمي طلب شهادة مطاب)على نظام سابر اإلرساليةإدارة تسجيل •
(اإلرسالية أو طلب إعفاء الشحنة

النطاق اجلغرايف
عتمدة مطابقة متقومي قيمة هي جهة 

من اهليئة ابلنسبة للمنتجات
:املستوردة من

آسيا وأسرتاليا•
أورواب•
ةأمريكا اجلنوبية والشمالي•
ياالشرق األوسط ومشال أفريق•
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