


2

ما هو نظام سابر؟؟؟
سابر منصة إلكرتونية إلصدار شهادات مطابقة املنتجات طبقاً للمواصفات واملعايري السعودية.	 

الهــدف منهــا: ربــط املســتوردين مبمثلــن قانونيــن )جهــات منــح شــهادات املطابقــة( معتمديــن مــن خاللهــم 

يتــم إصــدار شــهادات املطابقــة للمنتجــات.

يعمل نظام سابر عىل:

ترسيع التعامل مع الُشحنات.. 	

الحد من تداول السلع االستهالكية املغشوشة.. 	

تتبع املنتجات بسهولة.. 	

زيادة عدد املنتجات املعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة يف السوق السعودية.. 	



3

املتطلبات امللزم بها املصدر للحصول علي شهادة مطابقة املنتج

متطلبـات عـامـة

إرفاق منوذج إعالن مطابقة 

إلستيفاء جميع البيانات 

املطلـوبة

تقرير

تقييـم املخــاطر

تقرير إختبار يغطي اإلختبارات 

املطلوبة يف الالئحة الفنية 

املعنية من إحدي املعامل 

املعتمدة طبقاً للمواصفة 

)ISO 17025( الدولية

صور للمنتج

وبطاقة بيانات املنتج

 تقديم مايفيد حصول املصنع

 عيل نظام إدارة بيئية  فعالة

)ISO 14001(

ملئ طلب الحصول عيل

شهادة املطابقة

)Application(

		 	

56 	
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املتطلبات امللزم بها املصدر للحصول علي شهادة مطابقة املنتج

بطاقة 

بيانات 

يجب أن 

تحتوي عيل:

إسم املصنع أو العالمة التجارية

نوع القامش

أو أنواع األلياف املكونة للمنتج

إسم املنتج

مقاييس املنتج مثل

) وزن – مقاس – أبعاد(

املعلومات والرموز الخاصة بالعناية 
باملنتجات مثل )تعليامت الغسيل 

والتنظيف( التي تضمن سالمة املنتج

بلد املنشأ
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CU GOEIC وحدة إصدار شهادات املطابقة للمنتجات
هي وحدة إصدار الشهادات للمنتجات تتبع الهيئة العامة للرقابة عىل الصادرات والواردات.. 	

ـــة . 	 ـــات املواصف ـــاً ملتطلب ـــة وفق ـــح الفني ـــات واللوائ ـــات للمواصف ـــة املنتج ـــهادات مطابق ـــح ش ـــة من ـــدة خدم ـــدم الوح تق

 ISO/EC 17065 الدوليـــة

	 . ،P-CB 0384 ـــف ـــم التعري ـــودة SASO برق ـــس والج ـــات واملقايي ـــعودية للمواصف ـــة الس ـــدة يف الهيئ ـــجيل الوح ـــم تس ت

ـــة: ـــة التالي ـــح الفني ـــة باللوائ ـــات الخاص ـــة للمنتج ـــهادات مطابق ـــدار ش إلص

الالئحة الفنية للمنسوجات.	 

الالئحة الفنية للجلود واألحذية.	 

للتأكد من مطابقة . 	 املصانع  املنتجات وزيارة  الورقية إلستخراج شهادات مطابقة  اإلجراءات  إنهاء  الوحدة يف  يتمثل دور 

منتجاتها للمواصفات واللوائح الفنية التي وضعتها SASO كرشط لدخول السوق السعودية.

خصصت وحدة CU OGIEC إلصدار شهادات PCoC املطلوبة للمنتجات السابق ذكرها.. 5
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CU GOEIC  مميزات التسجيل بواسطة وحدة إصدار شهادات املطابقة للمنتجات

الهيئة تعترب أول هيئة حكومية مرصية تسجل يف منصة سابر يف اللوائح السابق ذكرها.. 	

إنتشار فروع الهيئة يف جميع موانئ محافظات جمهورية مرص العربية وبالتايل يتسع نطاق تغطية خدماتنا عيل مستوي . 	

الجمهورية وتوفري الوقت عيل املصدرين يف تلبية طلباتهم، تقليل الوقت الالزم إلنهاء اإلجراءات الجمركية.

تقديم أسعار تنافسية مقارنة بالرشكات األخري.. 	

أعيل . 	 عيل  ومؤهل  مدرب  عمل  فريق  وجود 

يف  طلباتهم  وتلبية  العمالء  ملساعدة  مستوي 

إستخراج شهادات املطابقة للمنتجات.
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اخلدمات التى تقدمها معامل اهليئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

تضم املعامل بالهيئة فريق عمل متكامل به أفضل الخربات املتميزة واملدربة بكفاءة عالية، كام حرصت الهيئة عىل تجهيز البنية 

التحتية للمعامل وتجهيزها بأحدث األجهزة املعملية ذات الدقة والحساسية العالية مثل:-

HPLC- MS/MSGC- MS/MSICP-MS/MS

UV/Visible SpectrometerAtomic Absorption )AAS(GC- MS

االختبارات املعتمدة التي تتم داخل معامل الهيئة:

تقدير الصبغات املرسطنةتقدير املعادن الثقيلة

تقدير الفورمالدهيدتقدير صبغات اآلزو

تتميز الهيئة بتواجد معاملها داخل املوانئ وذلك يقلل من تكلفة النقل ومن زمن الفحص.

تتميز الهيئة بتقديم أسعار تنافسية مقارنة بالرشكات والهيئات األخري.
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CU GOEIC  لإلتصال بوحدة إصدار شهادات املطابقة للمنتجات

مسئول اإلتصال بالوحدة: م/ وائل العرايىش

تليفون: 97			65	0	0

للتواصل مع اهليئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

HOTLINE:19591
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