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 تــمـــهـــيـــد

بطاريات للالفنية الالئحة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الهيئة  مجلس إدارة اعتمد
سالمة السعودي لبرنامج خطة الاللوائح الفنية المستهدفة ضمن إحدى  حيث إنها الكهربائية
حماية صحة وسالمة المستهلك والمحافظة على البيئة، وذلك بالتأكد الذي يهدف إلى ، المنتجات
وائح الفنية وما تشمله من لمتطلبات الفي األسواق ل مطابقة المنتجات المعروضةمن مدى 

 قياسية.واصفات م
المشمولة بمجال الالئحة بما يضمن  إجراءات تقويم المطابقة للمنتجاتتحدد اللوائح الفنية 

باإلضافة إلى دور  ةالمقبولة لمتطلبات الالئحة الفنية واإلداري ويم المطابقةتقجهات استيفاء 
قبل عرض  الفنية بتطبيق هذه اللوائحجهات الرقابة بإلزام الموردين والمصنعين المحليين 

 .السعوديسوق ال منتجاتهم في
ترتبط فعالية اللوائح الفنية بمدى وضوح المتطلبات الفنية واإلدارية الواردة فيها للجهات 
المعنية بتطبيقها، وعليه أصدرت الهيئة هذا الدليل االسترشادي لتوضيح وتفصيل بنود الالئحة 

 التي ُتَعٌد المرجع الرئيس لهذا الدليل.

 :للبطاريات الكهربائيةالفنية  الزمني لالئحة الخط

 
 

  

حيز التنفيذ في المنافذ والمصانع بتاريخالفنيةدخلت الالئحة 
هـ1440/10/18 م2019/06/21

بتاريخ( جريدة أم القرى)في الجريدة الرسمية الفنيةُنشرت الالئحة 
هـ1440/04/14 م2018/12/21

بتاريخ166اعُتمدت الالئحة الفنية في مجلس اإلدارة رقم 
هـ1440/01/03 م2018/09/13
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 المصطلحات والتعاريف

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 
بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع 

 ى المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. الشارات أو العالمات عل

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 

وطرائق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات  فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز
 البيانات والعالمات.

نظام إدارة  ذاتالمنشأة  أنهي عالمة اعتمدتها الهيئة تدل على  عالمة الجودة السعودية:
فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة لالئحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة 

 بها.

 .الكهربائية بطارياتال المنَتج:

 (Terminals)هي خلية أو أكثر موّصلة كهربائيًا ومعبأة في حاوية بعالمات للنهايات  :البطارية
 تكون طاقتها الكهربائية نتيجة لتحويل طاقتها الكيميائية تحوياًل مبارشًا الى تيار مستمر حيث

(DC)  ويتم ترميز البطاريات وفقًا لجهدها المرموز له(U)  ووحدة قياسه الفولت(V) ؛ وسعتها
 (.Ah)( ووحدة قياسها األمبير ساعة Cالمرموز لها ب )

وهي الوحدة الوظيفية األساسية، التي تتكون من تجميع األقطاب والحاوية، والنهايات  الخلية:
المباشر  بالتحويلالحصول عليها  يكونوالفواصل، والتي هي مصدر للطاقة الكهربائية التي 

 للطاقة الكيميائية.  

 .: هو أي مادة تسمح بمرور التيار الكهربائي عبرهاالموصل الكهربائي

  من القطب. اً يمكن للمادة الفعالة أن تكون جزء هو أحد طرفي الخلية القطب:

ا وتضم جميع عناصر البطارية. الحاوية:  وعاء يتكون من مواد خاملة كهربائيًّ

بيانات ملصقة أو مكتوبة على البطارية أو على غالفها تضم معلومات خاصة عبارة عن  البيانات:
 بالمنتج.

 أو عدة أمالح منصهرة وغير مائية خلية تضم اإللكتروليت مركًبا من واحد بطارية الملح المنصهر:
ا(   تنشيطه تحت تأثير الحرارة. يكونيمكن أن يكون في الحالة الصلبة )ساكن كيميائيًّ
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د في المواصفة القياسية  البيانات:بطاقة  نة على المنَتج، وفقا لما هو ُمحدَّ المعلومات المبيَّ
 ذات العالقة.

البطاريات الثابتة في موقع ثابت، وال يقصد عموًما نقلها من مكان إلى  بطارية ثابتة بمكانها:
ة في غرف آخر. وهي متصلة بشكل دائم ومصدر طاقة مستمر، وتدمج في معدات ثابتة أو مثبت

البطاريات لتطبيقات، مثل االتصاالت السلكية والالسلكية، وإمدادات الطاقة، والتحويل، وإمدادات 
 الطاقة في حاالت الطوارئ.

 .لتوفير الطاقة للدفع بالسيارات والمركبات الكهربائية المصممةالبطارية التي  بطارية الجر:

)القطب السالب( بداخلها قضيب من الكربون تتكون من وعاء صغير من الزنك  البطارية الجافة:
)القطب الموجب(، بينهما عجينة من الكربون وثاني أكسيد المنجنيز مشبعة بمحلول كلوريد 

 األمونيوم.

هيئة ألواح من الرصاص وأكسيد  علىهي بطارية يستخدم فيها األقطاب  بطارية الرصاص:
 37و 33لمخفف بتركيز يتراوح بين الرصاص منغمسة في اإللكتروليت من حامض الكبريتيك ا

 بالمئة.

  .هي عبارة عن بطارية يمكن إعادة شحنها :بطاريات المراكم )التخزين(
: هي نوع من البطاريات التي يمكن إعادة شحنها، ويتكون القطب الموجب فيها بطارية ليثيوم

 من عنصر الليثيوم والقطب السالب عادة من الكربون المسامي.

 .هي بطارية تستخدم هيدروكسيد أكسيد النيكل ومعدن الكادميوم :كادميوم بطارية النيكل
 .إلمداد الطاقة لألجهزة المحمولة أساساً بطارية تستخدم وهي : بطارية محمولة

نوع  الحالة التي تتطلب فيها البطاريات نوًعا مختلًفا من الشحن والتفريغ حسب :طريقة التشغيل
  .التطبيق

 للبطاريات الكهربائية: ئحة الفنيةجال الالم

تطبق هذه الالئحة على جميع أنواع البطاريات الكهربائية، بغض النظر عن الشكل والحجم، 
 فئتين رئيسيتين من البطاريات: تشملوهي  االستخدام طرائقلمواد المكونة أو والوزن، وا

  المركباتأو اإلضاءة في  التشغيل: بطاريات لتزويد بدء نظام المركباتبطاريات. 
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  :هي ليســـت بطاريات الســـيارات وال بطاريات صـــناعية، والتي ال يزيد البطاريات المحمولة
وأجهزة  ربائية العادية كاآلالت الحاســـبة،كلغ وتســـتخدم في األجهزة الكه 1وزنها على 

 .القياس

ــة  ــال الالئحــة الفنيــة للبطاريــات  توضــيحيةقائم للمنتجــات الخاضــعة لمج
 :الكهربائية

 اسم فئة المنتج توضيحيةصور 
رقم 

 الصنف

 

  1 بطارية ثابتة بمكانها

 

  2 البطارية الجافة

 
  3 ليثيومال اتبطاري

 
  4 الرصاص اتبطاري

 

  5 النيكل كادميوم اتبطاري

 

  6 الجر اتبطاري
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  7 بطاريات الساعات

 

  8 البطاريات القابلة إلعادة الشحن

 

البطارية الكهربائية للدراجات 
  9 النارية

 
  10 بطاريات المراكم )التخزين(

 

  11 بطاريات الرصاص الحمضية

 

  12 الطاقة مستودع 
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 المنتجات المستثناة من تطبيق الالئحة:

 

رقم 
 الصنف

 توضيحيةصور  اسم فئة المنتج

1  
القطاعات/الصناعات المستخدمة في  البطاريات

 العسكرية
 

 

 في المعدات الطبية المستخدمة البطاريات  2
 

 التي يراد إطالقها في الفضاءالمعدات بطاريات   3
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 رحلة المنتج

 

 :متطلبات الالئحة

ويمكن االطالع على محتوياتها  -وملحقاتها  الكهربائية للبطارياتيأتي تطبيق الالئحة الفنية 
المستهلك  فيلضمان سالمة المنتجات التي قد تؤثر  - هنااإلنجليزية وباللغة  -هناالعربية باللغة 
استيفاء متطلبات الالئحة والمواصفات القياسية أثناء تصنيعها أو استخدامها. لذلك، فإن والبيئة 

وملحقاتها في أسواق المملكة ومن أهم  الكهربائية البطارياتيعد شرطًا أساسيًا قبل عرض 
 هذه المتطلبات ما يلي:

 المتطلبات الفنية:
د استيفاء المتطلبات الفنية للبطاريات التي  لتحقيق متطلبات هذه الالئحة، فإنه يجب على المورِّ

 :وهي من الالئحة، (1المبينة في الملحق ) ،المواصفات القياسية ذات العالقة تشملها

 

 

 

 

 

 

 

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%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%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.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%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/en/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/Documents/TR%20-%20Electric%20Batteries.pdf
http://www.saso.gov.sa/en/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/Documents/TR%20-%20Electric%20Batteries.pdf
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 : يجب تعريف المنتج )البطارية والخلية( بجميع خصائصه ومحتوياته وكذلكالتعريف بالمنتج
 المواد المستخدمة في تصنيعه.

 توضيحيةصور  المنتج

 البطارية والخلية

  
المواد المستخدمة 

 البطاريات في تصنيع

 
أو ذات االستعمال  ،قابلة إلعادة الشحن كانتسواًء  ،يجب تصنيف البطاريات :تصنيف البطاريات

في  وهي حسب انتشارهاإلى عدة أنواع،  -استعمالها تكوينها أو  من حيث -حيث تتنوع الواحد، 
 كالتالي: األسواق

 صور استرشادية الوصف المنتج

يمكن إزالتها بسهولة من بطارية  بطارية مستقلة
 الجهاز )استبدالها(.

 
 يسهل بطارية

 الوصول إليها
 ضــمن إجراءاتيمكن إزالتها بطارية 
 .المؤهلين بأيدي الفنينالصيانة 

  
تفكيك  عندال يمكن إزالتها بطارية  متكاملة بطارية

 .الوحدة
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و غير قابلة أيجب ترميز خصائص البطارية حسب: طبيعتها )قابلة  :الخصائص التقنية للبطارية
 .(mAh)، والسعة (V)الجهد (،A)(، قيمة التيار DCإلعادة الشحن(، نوع التيار )

 توضيحيةصور  المنتج

 قابلة للشحن بطارية

 

 قابلة للشحن غير بطارية
 

 :المتطلبات الكهربائية

  على غالف البطارية.ال تشحن"عبارة بكتابة ، شحنعدم قابلية البطارية لليجب توضيح " 

 واضحة ودائمة في البطاريات والخاليا: ائقيجب تحديد األقطاب بطر 

 

 توضيحيةصور  الوصف القطب

 الموجب
استعمال اللون األحمر في 

 عالمة )+(.و أأدوات التحديد 

 

 السالب

استعمال اللون األزرق )أو 
 أواألسود( في أدوات التحديد 

 (.-عالمة )
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 :ةلمتطلبات الميكانيكيا

  يجب مراعاة الخصـائص المتعلقة بحف  قدرة البطارية واجتناب آثار التككل حسـب توصـيات
 مناخية مختلفة.الشركة الصانعة أثناء فترة تخزين العناصر أو البطاريات في ظل ظروف 

 ا أو يجب مراعاة المواصـــفات الخاصـــة بنقل المواد الخطيرة أثناء ن قل المنتجات ســـواء برًّ
 ا.أو جو ابحر

  يجب مراعاة مقاومة االهتزاز وهو قدرة البطارية لمقاومة قوى التسارع مع الحفاظ على
 قدراتها الكهربائية وجميع خصائصها وفقا للمواصفة القياسية ذات العالقة.

  ن تكون عبوات الخاليا والبطاريات مصــممة لتجنب األضــرار الميكانيكية أثناء النقل أيجب
 والمناولة والتخزين. 

  ن تكون مواد التعبئة والتغليف مصممة لتمنع االتصاالت الكهربائية والتككالت غير أيجب
 من الخاليا والبطاريات. التسرباتالمقصودة، وتوفير حماية ضد 

 ميائية:المتطلبات الكي

 :ما يلي تسويق أو استيراد اً يمنع منعا بات

  ،تحتوي على أكثر ومســتقلة أو مدمجة في جهاز أو مركبة، ســواًء كانت جميع البطاريات
 ٪ من الزئبق بالنسبة إلى الوزن اإلجمالي للبطارية.0.0005من 

  ،أكثر تحتوي على ومســتقلة أو مدمجة في جهاز أو مركبة، ســواًء كانت جميع البطاريات
 ٪ من الكادميوم بالنسبة إلى الوزن اإلجمالي للبطارية.0.002من 
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 :يستثنى من هذا الحظر

بالمائة بالنسبة إلى الوزن اإلجمالي للبطارية،  2األزرار التي يقل محتوى الزئبق فيها عن 
 ;والبطاريات المحمولة المعدة لالستخدام فيما يلي

 توضيحيةصور  المنتج

الطوارئ  ةنظمأ
 واإلنذار

 

 المعدات الطبية

 
أدوات الطاقة 
 الالسلكية

 
 :المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف

  ـــب طبيعتها وفقا لمتطلبات التعبئة المنصـــوص يجب التأكد من تغليف البطاريات حس
 .عليها في المواصفة القياسية ذات العالقة

  بخطورة المواد المستخدمة في البطاريات يجب تحذير المستهلك والمستخدم للبطاريات
بحيث يمكن أن تسبب التهابات العين والجلد أو الحروق، وأن استنشاقها أو ابتالعها خطير 

 . على سالمة المستهلك

 صادر جيدة التهويةن تكون مستودعات تخزين الخاليا والبطاريات أ يجب ، وال تحتوي على م
 االشتعال.
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 :البيانات اإليضاحية

ود بطاقة البيانات على جميع البطاريات التي تحتوي على مواد نشطة وضحت الالئحة ضرورة وج
كهربائيًا )الزئبق والكادميوم والرصاص( وذلك على كيفية التجميع بعد االنتهاء من استخدامها 

يجب أن تتضمن البيانات اإليضاحية الخاصة و وإعادة التدوير وفقًا للمواصفات ذات العالقة. 
ة لوضعها وعرضها في السوقب  المعلومات التالية: البطاريات؛ الُمعدَّ
  د طرح المنتج في األسواق )البيانات الخاصة بتسجيل  عن لمسؤولأو ااسم وعنوان المورِّ

 .المورد(

 العالمة التجارية للبطاريات. 

  نوع التيار و غير قابل إلعادة الشــحن، أتعريف المنتج بجميع خصــائصــه: طبيعته قابل(DC ،)
 (.mAh)والسعة  (،V)الجهد (،A)قيمة التيار 

 .بلد المنشأ 

 .التحذيرات والتنبيهات الضرورية لالستخدام والسالمة 

  ية الواردة في هذه بات الفن نات اإليضـــاحية على المنَتج مطابقة للمتطل يا أن تكون الب
 هذه الالئحة.( من 1الالئحة والمواصفات القياسية ذات العالقة؛ المبّينة في الملحق )

  َبتة، وقابلة أن تكون جميع المعلومات المســتخدمة في البيانات اإليضــاحية صــحيحة وُمث 
 للتحقق.

  أاّل تكون الصــور والعبارات المســتخدمة على عبوات المنَتج، مخالفة للنظام العام واآلداب
 .العامة والقيم اإلسالمية السائدة في المملكة

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
16  

 :مجال الالئحة والترميز الجمركي المنتجات المشمولة في

فئة  المنتج توضيحيةصور  البند الجمركي
 المنتجات

850610100000 
850630100000 
850640100000 
850650100000 
850660100000 
850680100000 

 

  1 البطاريات الجافة

850610100000 
850630100000 
850640100000 
850650100000 
850660100000 
850680100000 

 

  2 األساسيةالبطاريات 

850730000000 
850750000000 

 
 

  3 البطاريات والخاليا الثانوية

850680100000 
850680900000 

 

 بطاريات ابتدائية مولدة للكهرباء
 

4  

850710000002 
850720000000 

 

  5 بطاريات الرصاص الحمضية
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 أهم االختبارات التي يجب إجراؤها على البطاريات الكهربائية: 

يجب إجراء االختبارات المحددة في الالئحة والمواصفات القياسية  الموضحة في ملحق الالئحة  
يمكن االطالع على تفاصيل هذه  المواصفات من خالل زيارة موقع الهيئة واصف  حيث( 1رقم )
 :ومن أهمها هنا

 السالمةجراءات إ -1
حسب المواصفة  ISO 7000-1135وسم البطاريات والخاليا الثانوية برمز إعادة التدوير الدولي  

 :(SASO-IEC-61429القياسية رقم )
على يجب إرفاق الرموز على هيئة ملصق أو طباعة متينة أو  :شروط وسم البطارية (أ

 سطح البطارية.جانبي على  هيئة ملف
 ايمكن التعرف عليه بتباين مع الخلفية بحيثيجب تحديد ألوان الرموز  :وسم البطارية المرئي (ب

تومة يوصى بأن تكون صفراء الخلفية لرموز بطاريات النيكل والكادميوم المخلون سطح  بوضوح.
 يوصى بأن تكون رمادية أو فضية اللون. المحمولة،بالنسبة لبطاريات الرصاص الحمضية  وخضراء

 يجب تقديم شرح موجز للرمز في الكتيبات وعلى العبوات أمكن،إذا  لوسم البطارية:التوصيات  (ج
ُيرجى اتباع لوائح إعادة التدوير  ه البطارية قابلة إلعادة التدوير"هذ المثال:على سبيل المقدمة، 

 إلعادة التدوير ". السارية" أو "الرجاء إعادة المنتج

 

التسجيل في منصة 
 سابر اإللكترونية

تقويم إجراءات 
 املطابقة

شهادات 

 املطابقة 

شهادة 
 اإلرسالية

اللوائح الفنية 
 واملواصفات

 التصنيع

 واالختبار 

https://wasif.saso.gov.sa/Pages/User/Default.aspx
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على البطاريات  توضيحهاالرموز التي يجب وللخاليا لوسم البطاريات جدول توضيحي 
 :الكهربائية

 

  

 توضيحية صور  الفئة التوضيحية
وبطاريات خاليا 

 أسطوانية
 

 خاليا الزر

 

 قواعد األبعاد للرمز

 

 ISO 7000-1135رمز 

 

بيان الرمز الكيميائي 
 للبطارية
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 ة:ذات العالقالسالمة وفقًا للمواصفة القياسية وإرشادات تعريفية للرموز  -2

 
 

 

 رمز تصويري الوصف

وممنوع لهب مفتوح؛ مصدر نار؛ يمنع استخدام 
 التدخين

 

 ارتداء واقي )حماية( العينيجب 
 

 ُيمنع اقتراب األطفال

 

 تحذير؛ مواد مسببة للتككل
 

 كتيب التعليمات/راجع دليل
 

 ؛ مواد متفجرةاتتحذير
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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 أمن خالل البحث بالرمز الجمركي تسجيل المنتجات  -

 شهادة المطابقة.
 

 

التسجيل في منصة 

 سابر اإللكترونية

تقويم إجراءات 

 املطابقة

شهادات 

 املطابقة 

شهادة 
 اإلرسالية

اللوائح الفنية 
 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 
 ملنح شهادة املطابقة 

 طلب شهادة اإلرسالية 

 التسجيل في سابر

 العرض في األسواق

 إصدار شهادة مطابقة
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في منصة سابر االلكترونية، ُيرسل الطلب إلى إحدى جهات بعد إكمال تسجيل المنتجات  -

تقويم المطابقة المقبولة في الهيئة والتي تظهر وفق النطاق الجغرافي للحصول 
 على شهادة المطابقة وفقا إلجراءات تقويم المطابقة التالية:

  النموذج(Type ) للبطاريات الكهربائية. 
 :يتضمن ما يلييجب أن ُيرفق مع المنَتج ملف فني  -

د )الصانع/المستورد( بالمطابقة.  (أ  إقرار المورِّ
 .وثيقة تقييم المخاطر (ب
 .شهادة المنشأ (ج
 الختبارات.تقارير ا (د
 مة المواصفات المطبقة على المنتج.قائ (ه
 إثبات وجود نظام بيئي فعال. (و
ب البيانات اإليضاحية للمنتج في حالة عدم إمكان تثبيت البطاقة على  (ز كتيِّ

 المنتج.
 عاة متطلب مرا( شهادة االعتراف الوطنيةIECEE ) وفقا لقائمة المنتجات

 . هنا (IECEE)الملزمة بشهادات االعتراف الوطنية 
 :يجب أن ُيرفق مع المنَتج ملف فني يتضمن ما يلي -

 .(اً نعصكان مقدم الطلب مسجل صناعي )إذا  (أ
 .مع المنتج( اً كون النشاط التجاري متوافقيالسجل التجاري السعودي )يجب أن  (ب
نموذج التعهد واإلقرار للمورد والمصنع )يمكنكم الحصول على النماذج من  تعبئة  (ج

 نظام منح الشهادات(.
 .بتقرير االختبار( تكون مرفقةمقاسات وصور للمنتج )إذا لم  (د
توضيحية مثل: كتيب التعليمات للمنتج يجب أن يكون باللغة العربية وثائق  (ه

 واإلنجليزية.
الدولية ( مقبول من اللجنة CBTL( للمنتج صادر من مختبر )CBTR)تقرير اختبار  (و

تقنية ومكوناتها تقويم المطابقة للمنتجات الكهرو ( طبقًا للنظامIEC) الكهروتقنية
(IECEE)،  الكهربائي.ز( شهادة اختبار يتضمن الموصل(CBTC للمنتج صادرة من جهة )

( طبقًا لنظام IECمقبولة من اللجنة الدولية الكهرو تقنية ) (NCBمنح شهادات )
 (.IECEEتقويم المطابقة للمنتجات الكهرو تقنية ومكوناتها )

 جهات تقويم المطابقة الملف الفني، على النحو التالي: تدرس -

http://www.saso.gov.sa/AR/SECTORS/CERTIFICATES/IEC/Pages/default.aspx
http://www.saso.gov.sa/AR/SECTORS/CERTIFICATES/IEC/Pages/default.aspx
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o  لقائمة المنتجات. الرموز الجمركيةالتحقق من صحة 
o  التحقق من العالمات والملصقات الموضوعة على المنتج وفًقا للمواصفات ذات

 .العالقة
o التحقق من صحة تقارير االختبار.  
o ثائق األخرى المذكورة في الالئحة.التأكد من استيفاء جميع الو 
o  ًبقة المطلوبة.لنماذج تقييم المطا تقييم الحاجة إلى زيارة المصنع وفقا 

 (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 الالئحة الفنية والمواصفات القياسية

د تأكد الجهة من مطابقة واستيفاء تصدر الشهادة وُتَسجل في منصة سابر وذلك بع -
 متطلبات وفق النموذج الموضح أدناه:المنتج لجميع ال

 

تقويم إجراءات 
 املطابقة

شهادات 
 املطابقة 

شهادة 

 اإلرسالية

اللوائح الفنية 
 واملواصفات

 التصنيع
 واالختبار 

 

التسجيل في منصة 
 سابر اإللكترونية
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  تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية:
  اسم المورد/ المصنع 
 رقم الشهادة وتاريخ اإلصدار واالنتهاء 
  اسم المنتج وأرقام الموديالت 
 لد المنشأ ب 

o اسم الالئحة الفنية 
o  الجمركي للمنتجالرمز 

 (:شهادة مكافئة )عالمة الجودةإذا كان المنتج حاصاًل على 

 شهادة المكافئةالبيانات  إدخال -

 الكترونيًا ثم تحف  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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 (SC) اإلرساليةشهادة مطابقة 
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 
 استيرادها وإكمال البيانات المطلوبة:

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

 الشحن.ودولة  اتبيانات المنتجات وتحديد الكمي  -

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

 .المتطلبات لدخول منتجات تحقق الصحة والسالمة للمستهلك وتحاف  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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