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خدمة إصدار شهادات املطابقة الالكترونية عبر منصة سابر السعودية
 -1جلىم الجهت اإلاستىسدة (الششهت/اإلاصىع) في السعىدًت بتلذًم ظلب معابلت مىتج عبر
مىصت سابش مً خالٌ اإلاىكع الالىترووي www.saber.sa
ً -2جب على اإلاستىسد اختياس مؤسست اإلاىاصفاث و اإلالاًيس ألاسدهيت هجهت جلىيم اإلاعابلت
خالٌ مشحلت جلذًم العلب.
ً -3تم استالم العلب مً كبل "مذًشيت شهاداث اإلاعابلت  -كسم شهاداث اإلاعابلت" و ًصبح
ً
متاحا لذفع الشسىم اإلاترجبت عليه مً خالٌ الجهت اإلاستىسدة (الششهت/اإلاصىع) في
هيفيت جلذًم العلب للحصىٌ
على شهادة اإلاعابلت للمىتج

السعىدًت.
مالحظتً :جب أن ًتم إدخاٌ سمض اإلايسم الجمشوي ( )HS Codeللمىتج خالٌ عمليت جلذًم
العلب بشيل صحيح ,ليي ًتم ادساجه جحت الالئحت الفىيت اإلاىاسبت له ,و ًمىً الاظالع على
الشمىص الجمشهيت ( )HS Codesللمىتجاث مً خالٌ اإلاىكع الالىترووي للهيئت العامت للجماسن
السعىدًت عبر الشابغ التالي:
https://www.customs.gov.sa/customsTariffSearch

و ًمىً جحذًذ الالئحت الفىيت التي ًخضع لها سمض جمشوي/مىتج معين مً خالٌ مىكع
الالىترووي إلاىصت سابش عبر الشابغ التالي:
https://saber.sa/home/hscodes

 -1التىاصل مع اإلاؤسست إلاتابعت العلب بعذ استالمه باالجصاٌ على سكم اإلاؤسست و هى
 2296265321225و ظلب كسم شهاداث اإلاعابلت ,أو بالحضىس للسم شهاداث
اإلاعابلت داخل اإلاؤسست.
ً -2جب على الجهت اإلاصذسة للبضاعت جلذًم وافت الىثائم الفىيت اإلاعلىبت للمؤسست ,و
اجشاءاث الحصىٌ على شهادة
اإلاعابلت للمىتج

رلً حسب متعلباث الالئحت الفىيت التي ًخضع لها اإلاىتج اإلاعلىب اصذاس شهادة
معابلت له.
 -3جحتاج بعض اإلاىتجاث للليام بضياسة جلييم للمصىع و/أو الىشف و سحب عيىاث ممثلت
للمىتج مً كبل مفتش ي كسم شهاداث اإلاعابلت أو مً ًخىله ,جىفي للفحص والتخضيً,
إرا دعت الحاجت و رلً حسب اشتراظاث اللىائح الفىيت و/أو اإلاىاصفت اللياسيت.
 -4في حال كان المنتج خاضعا لمواصفة قياسية خاصة به ويمكن فحصه ،يتم تحويمه لممختبر
المعتمد في المديرية ويمتزم متمقي الخدمة بدفع رسوم الفحص.
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 -5بعذ استىماٌ وافت اإلاتعلباث و في حال كانت نتائج الفحص مطابقة لممواصفة القياسية

الخاصة بالمنتج ًتم اإلاىافلت على اإلاىتج و إصذاس شهادة معابلت الىتروهيت له عبر اإلاىصت
بعد أن يقوم متمقي الخدمة بدفع رسوم الشهادة.

 -1بعذ حصىٌ اإلاىتج/اإلاىتجاث على شهادة معابلت اإلاىتج عبر مىصت سابش ,جلىم الجهت
ً
اإلاستىسدة (الششهت/اإلاصىع) في السعىدًت بتلذًم ظلب إسساليت جذًذة ,مشفلا الفاجىسة
ً
التي سىف ًتم التصذًش بىاءا عليها مع العلب.

اجشاءاث الحصىٌ على شهادة

ً -2تم مشاجعت العلب مً كبل اإلاىظف اإلاختص في كسم شهاداث اإلاعابلت.

اإلاعابلت لإلسساليت

 -3جحتاج بعض اإلاىتجاث للليام بضياسة للىشف و /أو سحب عيىاث مً اإلاىتج مً كبل
مفتش ي كسم شهاداث اإلاعابلت أو مً ًخىله ,إرا دعت الحاجت لزلً.
ً
 -4بعذ دفع الشسىم اإلاترجبت على الخذمتً ,تم اصذاس شهادة اإلاعابلت لإلسساليت الىتروهيا.
الىثائم

الشهادة

الىثائم الفىيت اإلاعلىبت في الالئحت الفىيت

 -1شهادة معابلت اإلاىتج

السعىدًت/الخليجيت التي ًخضع لها اإلاىتج.

الىثائم اإلاعلىبت للحصىٌ على

فاجىسة مختىمت مً ػشف الصىاعت أو التجاسة

الشهاداث
 -2شهادة معابلت لإلسساليت

ومذًشيت التىميت الصىاعيت في وصاسة الصىاعت والتجاسة
والتمىيً باإلضافت الى شهادة ميشأ مختومة مً ػشف
الصىاعت أو التجاسة.

كيمت الشسىم اإلاترجبت على اصذاس
الشهاداث
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أجىس الفحص :جذفع للمختبراث التي ًتم جحىيل العيىت/العيىاث لها.



( )22دًىاس سسىم إصذاس شهادة معابلت اإلاىتج للمىتجاث ألاسدهيت.



( )22دًىاس سسىم إصذاس شهادة معابلت ؤلاسساليت للمىتجاث ألاسدهيت.



( )122دًىاس سسىم إصذاس شهادة معابلت اإلاىتج للمىتجاث ػير ألاسدهيت.



( )122دًىاس سسىم إصذاس شهادة معابلت ؤلاسساليت للمىتجاث ػير ألاسدهيت.



( )12دهاهير أجىس جفتيش/جلييم على مىتجاث أسدهيت أو ػير أسدهيت.



( )12دهاهير أجىس اإلافتش الزي ًلىم بالىشف على اإلاىتجاث ألاسدهيت أو ػير ألاسدهيت.
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اللوائح الفنية المعتمدة
ًمىً جلذًم ظلباث الحصىٌ على شهاداث اإلاعابلت مً خالٌ مىصت سابش السعىدًت و رلً للمىتجاث التي جتبع اللىائح التاليت:
 -1الالئحت الفىيت الخليجيت لألجهضة واإلاعذاث الىهشبائيت مىخفضت الجهذ
 -2الالئحت الفىيت لضيىث التزًيت
 -3الالئحت الفىيت للعع ػياس السياساث
 -4الالئحت الفىيت للتؼليف
 -5الالئحت الفىيت للذهاهاث (ألاصباغ) والىسهيشاث
 -6الالئحت الفىيت للسالمت الؼزائيت في ألادواث وألاجهضة اإلاستخذمت في اإلاعبخ
 -7الالئحت الفىيت للسالمت في آلاالث
 -8الالئحت الفىيت للمىتجاث اليسيجيت
 -9الالئحت الفىيت للمىظفاث
 -12الالئحت الفىيت للمىاد وألاششظت الالصلت و الؼشاء واإلاىتجاث راث العالكت
 -11الالئحت الفىيت للىسق واإلاىتجاث راث العالكت
 -12الالئحت الفىيت إلاىاد البىاء  -الجضء ألاوٌ كعاعاث اإلاعادن وسبائىها للمباوي وؤلاوشاءاث
 -13الالئحت الفىيت إلاىاد البىاء  -الجضء الشابع العىب والبالط والسيراميً وألادواث الصحيت
 -14الالئحت الفىيت إلاىاد البىاء -الجضء الخامس ألاهابيب اإلاستخذمت في شبياث جمذًذاث اإلاياه والىهشباء والؼاص
 -15الالئحت الفىيت مىاد البىاء  -الجضء الثاوي مىاد العضٌ ومىاد جىسيت اإلاباوي
مالحظت :ال ًمىً جلذًم ظلباث الحصىٌ على شهاداث اإلاعابلت مً خالٌ مؤسست اإلاىاصفاث و اإلالاًيس ألاسدهيت عبر مىصت
سابش إلاىتجاث جخضع لؼير اللىائح الفىيت اإلازوىسة أعاله.
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