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 تــمـــهـــيـــد
للمنَتجات الفنية الالئحة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الهيئة  مجلس إدارة اعتمد

، سالمة المنتجاتالسعودي لبرنامج خطة الستهدفة ضمن اللوائح الفنية المالجلدية كونها إحدى 
حماية صحة وسالمة المستهلك والمحافظة على البيئة، وذلك بالتأكد من مدى الذي يهدف إلى 

واصفات وائح الفنية وما تشمله من ملمتطلبات الفي األسواق ل مطابقة المنتجات المعروضة
 قياسية.

المشمولة بمجال الالئحة بما يضمن  مطابقة للمنتجاتإجراءات تقويم التحدد اللوائح الفنية 
باإلضافة إلى دور  ةالمقبولة لمتطلبات الالئحة الفنية واإلداري تقويم المطابقةجهات استيفاء 

قبل عرض  الفنية بتطبيق هذه اللوائحجهات الرقابة بإلزام الموردين والمصنعين المحليين 
 .السعوديسوق ال منتجاتهم في

ة اللوائح الفنية بمدى وضوح المتطلبات الفنية واإلدارية الواردة فيها للجهات ترتبط فعالي
المعنية بتطبيقها، وعليه أصدرت الهيئة هذا الدليل االسترشادي لتوضيح وتفصيل بنود الالئحة 

 التي ُتَعٌد المرجع الرئيس لهذا الدليل.
 

 الفنية للمنتجات الجلدية الزمني لالئحة الخط

 
 

 

حيز التنفيذ في األسواق  بتاريخالفنيةدخلت الالئحة 
هـ1443/12/05 م2022/07/04

حيز التنفيذ في المنافذ والمصانع بتاريخالفنيةدخلت الالئحة 
هـ1443/06/02 م2022/01/05

بتاريخ( جريدة أم القرى)في الجريدة الرسمية الفنيةُنشرت الالئحة 
هـ1442/11/29 م2021/07/09

بتاريخ179اعُتمدت الالئحة الفنية للمنتجات الجلدية في مجلس اإلدارة رقم 
هـ1442/06/15 م2021/01/28
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 والتعاريف المصطلحات
وثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة  الالئحة الفنية:

بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب االلتزام 
وضع بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات 

 الشارات أو العالمات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو  المواصفة القياسية:

أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان 
شمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات فيها، وت

 البيانات والعالمات.
نظام إدارة  ذاتالمنشأة  أنهي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على  عالمة الجودة السعودية:

صة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة لالئحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخا
 بها.

 المنتجات الجلدية ومصنوعاتها. المنَتج:
باغة  من أو غيرها أو نباتية كيميائية مواد باستخدام الطبيعية الجلود ألياف معالجة عملية :الدِّ

 المواد.
المصنوعات التي يدخل في تكوينها الجلود الطبيعية أو الجلود  مصنوعات المنتجات الجلدية:

 الصناعية عدا األحذية.
أو لوازمها وتزيد  الجلديةفي المنتجات  الموجودةتشير المواد الضارة إلى المواد  :الضارة لموادا

يستعملها بالطريقة العادية أو  في منعن الحد األقصى المسموح به أو يكون لها نوع من التأثير 
 .الفنيةالمحددة لالستعمال أو قد تؤدي إلى اإلضرار بصحة اإلنسان وفقًا للمعرفة 

د في المواصفة القياسية  لبيانات:بطاقة ا نة على المنَتج، وفقا لما هو ُمحدَّ المعلومات المبيَّ
 ذات العالقة.
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 مجال الالئحة الفنية للمنتجات الجلدية
ق الالئحة الفنية  سواًء كانت من جلد طبيعي  -على جميع المنتجات الجلدية للمنتجات الجلدية ُتطبَّ

 .عاتهاومصنو -أو صناعي أو خليط منهما

 
 

 
 

 أمثلة لبعض المنتجات المشمولة بمجال الالئحة 
 أدناه يوضح صور توضيحية لبعض المنتجات المشمولة بمجال الالئحةالجدول 

 صورة توضيحية المنتج

 األدوات المكتبية الجلدية
 

 الملبوسات الجلدية

 

 سرج جلد للحيوانات
 

 طواق جلدية للحيواناتأ
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 هرات جلديةصناديق مجو
 

 حقائب جلدية
 

 جاكيت جلد
 

 جوال جلد جراب
 

 أثاث جلد
 

 جلد مقاعد
 

 سجادة من فراء جلد
 

 مصنوعات جلدية
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 قفاز جلد

 

 لألطفالملبوسات جلدية 

 

 أساور ساعات جلدية

 

 قبعات جلدية
 

 حافظات سماعات جلدية

 

 المنتجات المستثناة من تطبيق الالئحة 
 :ما يلي لمنتجات الجلديةالفنية ل مجال الالئحةُيستثنى من 

  وملحقاتها، التي يمكن االطالع على األحذية التي تخضع ألحكام الالئحة الفنية لألحذية
 .هناوباللغة اإلنجليزية  هناباللغة العربية محتوياتها 

  )انهائي منتجاً خام موجهة للتصنيع وليست  مواد ألنها تعدجلود الحيوانات )قبل الدباغة 
 .الك المباشرلالستهًا معد

http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20-%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2012-04-1442%D9%87%D9%80.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20-%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2012-04-1442%D9%87%D9%80.pdf
http://www.saso.gov.sa/en/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/Documents/TR-Footwear-and-thier-Accessories.pdf
http://www.saso.gov.sa/en/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/Documents/TR-Footwear-and-thier-Accessories.pdf
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 رحلة المنتج
 

  
 

 متطلبات الالئحة 
باللغة العربية التي يمكن االطالع على محتوياتها  -يأتي تطبيق الالئحة الفنية للمنتجات الجلدية 

مواد الضارة التي قد تؤثر في لضمان سالمة المنتجات من ال - هناوباللغة اإلنجليزية   هنا
المستهلك والبيئة أثناء تصنيعها أو التخلص منها. لذلك، فإن استيفاء متطلبات الالئحة 
والمواصفات القياسية يعد شرطا أساسيا قبل عرض المنتجات الجلدية في أسواق المملكة ومن 

 هم هذه المتطلبات ما يلي:أ
 و مصاحب له(أالمنتج  وجود بطاقة البيانات اإليضاحية )موضح على -
 تقارير اختبارات المواد الضارة وفقا للمواصفات ذات العالقة بالمنتج -
 ملف فني يثبت استيفاء جميع المتطلبات للحصول على شهادة المطابقة  -

 المتطلبات الخاصة بالجلود الحيوانية

ولية على التي تنص االتفاقيات الدباالنقراض ود الحيوانات المهددة حظر تداول وعرض جلي -
 المملكة بها. تلتزمحمايتها، والتي 

 .كما يجب ذكر المصدر الحيواني للجلود، يحظر استخدام الجلود من الحيوانات المحرمة شرعا -

، ويسمح بذلك تصنيعالفي تضر بصحة اإلنسان أو البيئة مواد بيجوز معالجة الجلود الخام ال   -
 ا في المنتج النهائي.تلك المواد ال تتجاوز الحدود المسموح به مادامت

 .مع الحدود المسموح بها للمواد الخطرةاإلنسان متوافقة األجزاء المالمسة لجلد  تكونأن  -

اللوائح الفنية 

 واملواصفات

 التصنيع

 واالختبار 

التسجيل في منصة 

 سابر اإللكترونية

تقويم إجراءات 

 املطابقة

 شهادات املطابقة 

شهادة 

 اإلرسالية

http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/en/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/Documents/TR-Leather-Products.pdf
http://www.saso.gov.sa/en/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/Documents/TR-Leather-Products.pdf
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  البيانات اإليضاحية

وضحت الالئحة ضرورة وجود بطاقة البيانات للمنتج مثبتة عليه أو مصاحبة له في العبوة وذلك إذا تعذر 
 عند وضعها وكتابتها: ية ما يلتثبيتها على المنتج نفسه، كما يجب مراعا

والمواصفات القياسية ذات أن تكون البيانات مستوفية للمتطلبات الفنية الواردة في الالئحة  -
 العالقة

 بسهولة ووضوح أن يكون بوسع المستهلك قراءتها -

 أن تكون جميع المعلومات في البيانات اإليضاحية صحيحة وُمثبتة -

وتكون  ة،ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربيأن تكون البيانات باللغة العربية  -
 العربية.دون باللغة  العبرة بما

 البيانات اإليضاحية مثبتة بإحكام على المنتج ن تكون بطاقةأ -

تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنَتج أو على المنَتج نفسه، مخالفة الَّ أ -
 لقيم اإلسالمية السائدة في المملكة.للنظام العام واآلداب العامة وا

 أن تتضمن البيانات اإليضاحية، المعلومات والبيانات التالية: -
 اسم ونوع المنتج 

 سم العالمة التجارية وبلد المنشأا 

  جلدية(ال غيرالقطع  بعضمن  مكوناً إذا كان المنتج )المكونات 

 نوع الجلد 

  لمجموعات(العبوة )في حالة البيع باعدد القطع الموجودة في 
 للجلود الصناعية( تصنيف وتاريخ الصناعة( 

  تاريخ الدباغة )للجلود المدبوغة(وتصنيف 

  

 

التسجيل في منصة 

 سابر اإللكترونية

تقويم إجراءات 

 املطابقة

شهادات 

 املطابقة 

شهادة 

 اإلرسالية

اللوائح الفنية 

 واملواصفات

 التصنيع

 واالختبار 
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 أهم االختبارات التي يجب إجراؤها على المنتجات الجلدية
 ( 1رقم ) ملحقاليجب إجراء االختبارات المحددة في الالئحة والمواصفات القياسية  الموضحة في 

  هناالهيئة واصف ن االطالع على تفاصيل هذه  المواصفات من خالل زيارة موقع يمكوالالئحة   من
 ومن أهمها االختبارات التالية:

 الهيدروجيني )األس( الرقم  
للحدود المسموح بالجدول الهيدروجيني وفقًا يجب أن تكون القيم المسموح بها الرقم )األس( 

 أدناه وهي:
 أو أطفال تصنيف المنتج

 مالمس مباشرة للجلد
 أو غير مالمس مباشرة للجلد

 الجلدية الكماليات

 4.0 – 9.0 4.0 – 7.5 الهيدروجيني )األس(الرقم 
 

 المواد الضارة

ل خطرًا عل ال إى البيئة يجب عدم استخدام المواد الخطرة التي قد تضر بصحة اإلنسان، أو ُتشكِّ
التي المواد الضارة هم هذه ، وأوفقا للمواصفات القياسية ذات العالقةبالحدود المسموح بها، 

 وهي: أدناهاصفات ذات العالقة موضح بالجدول يجب التقيد بالحدود المسموح بها وفق المو

https://wasif.saso.gov.sa/Pages/User/Default.aspx
https://wasif.saso.gov.sa/Pages/User/Default.aspx
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المادة/تصنيف  تصنيف المنتجالمادة/
 المنتج

 

مالمس مباشرة  أطفال
 للجلد

 غير مالمس مباشرة للجلد
 الجلديةالكماليات و

 جزء من المليون 0.5اقل من  Chromium (VI) (VIالكروم )

 فورمالدهيدال
 )جزء في المليون(

Formaldehyde جزء  20قل من أ
 المليونمن 

جزء  75قل من أ
 المليونمن 

جزء من  300قل من أ
 المليون

( PCP)  0.05 0.5 0.5 

(TeCP) Tetra-Phenyl phenol 

(OPP) 

0.05 0.5 0.5 

OPP)) Ortho-Phenyl phenol 

(OPP) 

0.5 0.5 1.0 

ألريالمينات ا  أصباغ
 المنشقة

 جزء من المليون 20قل من ا 

مسببة ال األصباغ 
 للسرطان

Carcinogenic dyes  ال تستخدم 

مسببة ال  األصباغ
 للحساسية

Allergenic dyes 0.006قل من أ% 

 بة للسرطاناألصباغ المسب

ل  ومنها أصباغ ،بالمنتجات الجلديةالعديد من األصباغ المستخدمة  على صحة ًا خطرقد ُتشكِّ
فة مسرطنة أو األصباغ المصنَّ هذه  من الجلديةلمنَتجات على التأكد من خلو ا وحرصااإلنسان، 

ات لمواصفل ايجب أن ُتجَرى االختبارات الالزمة وفق ،أو مسببة للطفرات الجينية للتكاثرسامة 
بالجدول أدناه  المواد الموضحةالقياسية ذات العالقة لضمان خلو وسالمة المنتجات الجلدية من 

 وهي:
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 رقم التركيب االسم )االنجليزي( االسم

 16150         1سي  C1 acid red 26 26أحمر حمضي  1سي
 42500         1سي  C1 red base 9 9أحمر قاعدي  1سي

 30235         1سي  C1 Black Direct 3 B ب 3شر أسود مبا 1سي
 22610         1سي  C1 A Direct Blue 6 6أ زرق مباشر  1سي
 22120         1سي  C1 A Direct Blue 2 2أ زرق مباشر  1سي
 64500         1سي  C1 A Diffuse Blue 1 1أ زرق منتشر  1سي

 11855         1سي  C1 A Zero Diffuse 3 3أ صفر منتشر  1سي

 األصباغ المسببة للحساسية

ل  بالمنتجات الجلديةاألصباغ المستخدمة  اإلنسان. وحرصا على التأكد من على صحة ًا خطرقد ُتشكِّ
مسببة للحساسية، لذلك يجب أن ُتجَرى االختبارات الالزمة األصباغ الهذه  من الجلديةلمنَتجات خلو ا
العالقة لضمان خلو وسالمة المنتجات الجلدية من المواد  ات القياسية ذاتلمواصفل وفقا

 الموضحة بالجدول أدناه وهي:

 رقم التركيب االسم )االنجليزي( االسم

  1فئة  64500 1سي C1 diffused blue 1  1أزرق منتشر  1سي

 1فئة  61505 1سي SJ 1 diffused blue 3  3أزرق منتشر  1س ي 
  1فئة  62500 1سي SJ 1 diffused blue 7  7أزرق منتشر  1س ي 
  1فئة  63305 1سي C1 diffused blue 26  26أزرق منتشر  1سي 
 --------- C1 diffused blue 35 35أزرق منتشر  1سي 
 --------- C1 diffused blue 102 102أزرق منتشر  1سي 
 --------- C1 diffused blue 106 106أزرق منتشر  1سي 

 --------- C1 diffused blue 124 124نتشر أزرق م 1سي 
  1فئة  11080 1سي C1 diffused orange 1  1برتقالي منتشر  1سي
  1فئة  11005 1سي C1 diffused range 3  3برتقالي منتشر  1سي
 --------- C1 diffused orange 37  37برتقالي منتشر  1سي
 --------- C1 Orange Spread 76  76برتقالي منتشر  1سي

 --------- C1 diffused red 1 1أحمر منتشر  1سي
 1فئة  11110 1سي C1 diffused red 11 11أحمر منتشر  1سي
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 المعادن الثقيلة 

معادن الثقيلة أو أي من المواد الضارة من ال ات الجلديةالتأكد من خُلوِّ مواد تغليف المنَتجيجب 
البيئة، لذلك، يلزم إجراء االختبارات الالزمة لضمان عدم تجاوز النسب بصحة وسالمة اإلنسان، أو 

 وهي:أدناه المسموح بها من قائمة المعادن الموضحة بالجدول 
 المعادن الثقيلة الرقم

 (Lead (Pb)الرصاص ) 1
 (Cadmium (Cd)الكادميوم ) 2
 (Chromium (Cr)) (6)الكروم 3
 (Mercury (Hg)الزئبق ) 4

 
  

  1 فئة 62015 1سي C1 diffused red 17 17أحمر منتشر  1سي
 1فئة  11210 1سي C1 diffused yellow 1 1أصفر منتشر  1سي
 1فئة  10345 1سي C1 diffused yellow 3 3أصفر منتشر  1سي
 1فئة  11855 1سي C1 diffused yellow 9 9أصفر منتشر  1سي
 1فئة  10375 1سي C1 diffused yellow 39 39أصفر منتشر  1سي
 --------- C1 diffused yellow 49 49أصفر منتشر  1سي
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 التسجيل في منصة سابر اإللكترونية
 

 
 

 
الصفحة  " وتعبئة البيانات المطلوبة في" مستخدم جديد بصفةيجب التسجيل  -

   هنا لمنصة سابر اإللكترونيةالرئيسية 
 المستفيد من خالل البريد اإللكتروني تفعيل حساب -
و اسم المنتج للحصول على من خالل البحث بالرمز الجمركي اتسجيل المنتجات  -

 شهادة المطابقة.
 

التسجيل في منصة 

 سابر اإللكترونية

تقويم إجراءات 

 املطابقة

شهادات 

 املطابقة 

شهادة 

 اإلرسالية

فنية اللوائح ال

 واملواصفات

 التصنيع

 واالختبار 

https://saber.sa/
https://saber.sa/
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 إجراءات تقويم المطابقة

 

 
 

 

التسجيل في منصة 

 سابر اإللكترونية

تقويم إجراءات 

 املطابقة

شهادات 

 املطابقة 

شهادة 

 اإلرسالية

اللوائح الفنية 

 واملواصفات

 التصنيع

 واالختبار 

 نعم

 ال 

 إرسال الطلب إلحدى جهات تقويم املطابقة للدراسة

استيفاء املتطلبات 

 ح شهادة املطابقة ملن

 طلب شهادة اإلرسالية 

 التسجيل في سابر

 العرض في األسواق

 إصدار شهادة مطابقة
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بعد إكمال تسجيل المنتجات في منصة سابر االلكترونية، ُيرسل الطلب إلى إحدى جهات  -
الجغرافي للحصول النطاق لة في الهيئة والتي تظهر وفق تقويم المطابقة المقبو
 إلجراءات تقويم المطابقة التالية: وفقاعلى شهادة المطابقة 

  النموذج(Type ) 36) ثالث سنواتباألطفال ما دون الجلدية الخاصة  تللمنَتجا 
 (اشهر

 لنموذج ا((Type 1a المشمولة بمجال الالئحةلمنَتجات األخرى ل 
 :فق مع المنَتج ملف فني يتضمن ما يلييجب أن ُير  -

د )الصانع/المستورد( بالمطابقة  (أ  .إقرار المورِّ
 وثيقة تقييم المخاطر. (ب
 شهادة المنشأ (ج

  الختبارات تقارير ا (د

  قائمة المواصفات المطبقة على المنتَج  (ه

 إثبات وجود نظام بيئي فعال. (و

ب البيانات اإليضاحية للمنتج في حالة عدم إمكان تثبيت  (ز البطاقة على كتيِّ
 .المنتج

 أمكن. إذا توضيحيةرفاق صور إ (ح
 :، على النحو التاليالملف الفنيجهات تقويم المطابقة  تدرس -

o لقائمة المنتجات  صحة الرموز الجمركية التحقق من 

o  للمواصفات ذات على المنتج وفًقا الموضوعة التحقق من العالمات والملصقات
 العالقة

o راالختبا التحقق من صحة تقارير  

o  التأكد من استيفاء جميع الوثائق األخرى المذكورة في الالئحة 

o  وفقًا لنماذج تقييم المطابقة المطلوبة المصنع  زيارةتقييم الحاجة إلى 
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ُيعد مطابقًا ما يكافئها  أو-إن ُوجدت  –المنَتج الحاصل على عالمة الجودة السعودية  -
 هناعالمة الجودة ل على لمتطلبات الالئحة، ويمكن معرفة المتطلبات للحصو

  

 (COCشهادة المطابقة )
شهادة تصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو إحدى جهات  -

لمتطلبات تقويم المطابقة المقبولة لديها تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه 
 .ذات العالقة فات القياسيةالالئحة الفنية والمواص

تصدر الشهادة وُتَسجل في منصة سابر وذلك بعد تأكد الجهة من مطابقة واستيفاء  -
  :المنتج لجميع المتطلبات وفق النموذج الموضح أدناه

 

تقويم إجراءات 

 املطابقة

شهادات 

 املطابقة 

شهادة 

 اإلرسالية

اللوائح الفنية 

 واملواصفات

 التصنيع

 واالختبار 

 

التسجيل في منصة 

 سابر اإللكترونية

https://jeem1.saso.gov.sa/
https://jeem1.saso.gov.sa/
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                    حتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية:                                                             ت
                  اسم المورد/ المصنع                                                                                                           

 رقم الشهادة وتاريخ اإلصدار واالنتهاء
                                                                                 اسم المنتج وأرقام الموديالت               

              لد المنشأ                                                                                                                    ب
 اسم الالئحة الفنية

 الرمز الجمركي للمنتج
 (:شهادة مكافئة )عالمة الجودةلمنتج حاصاًل على إذا كان ا

 شهادة المكافئةالبيانات  إدخال -

 الكترونيًا ثم تحفظ وتصدر شهادة المطابقة مباشرًة. يتم التحقق من البيانات المدخلة -

 .هناوتسجيلها في سابر  حول الحصول على شهادة المطابقة  لمعرفة أكثر
  

https://saber.sa/UserGuids/UserGuideForCertificatesOfConformity-Ar.pdf
https://saber.sa/UserGuids/UserGuideForCertificatesOfConformity-Ar.pdf
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  (SCشهادة مطابقة لإلرسالية )
ل شهادة - بعد حصول المنتجات على شهادة المطابقة وتسجيلها في منصة سابر، ُتَسجَّ

اإلرسالية لكل شحنة قبل شحنها وعرضها في األسواق، وذلك باختيار المنتجات المراد 
 البيانات المطلوبة: استيرادها وإكمال

الفاتورة، العملة، اسم المورد  إجماليتاريخ الفاتورة، رقم الفاتورة، قيمة ) بيانات الفاتورة -
 (وعنوانه

 ودولة الشحن  اتبيانات المنتجات وتحديد الكمي  -

 يرسل الطلب لجهة تقويم المطابقة للتأكد من صحة البيانات  -
إكمال جميع الموضح أدناه، وهذا يعني وتصدر وفق النموذج تسجل شهادة اإلرسالية  -

 المتطلبات لدخول منتجات تحقق الصحة والسالمة للمستهلك وتحافظ على البيئة
 هنا معرفة أكثر عن تسجيل شهادة اإلرساليةل

 

شهادات 

 املطابقة 

اللوائح الفنية 

 واملواصفات

تقويم إجراءات 

 املطابقة

التسجيل في منصة 

 سابر اإللكترونية

 التصنيع

 واالختبار 

شهادة 

 اإلرسالية

https://saber.sa/UserGuids/UserGuideForShipmentRequest-Ar.pdf
https://saber.sa/UserGuids/UserGuideForShipmentRequest-Ar.pdf
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