
 
 

TÜV Rheinland LGA Products / DIN CERTCO  
Tel: +49 30 7562-1118 ● Fax: +49 30 7562-1141 ● E-Mail: GIIT-Europe@de.tuv.com 

1. Importer wybiera "TUV Rheinland LGA Products GmbH" 
na platformie  SABER  

2. Importer płaci 500 SAR do SASO 

3. Lokalne Jednostka Certyfikująca  TÜV Rheinland LGA 
Products GmbH zatwierdza CoC dla porduktu po 
zakończonej ocenie * za 2000 SAR 

4. Importer applikuje certificatyfikację wysyłki via SABER za 
500 SAR 

1. Eksporter / Producent kontaktuje się  lokalnym 
biurem TÜV Rheinland 

2. TÜV Rheinland  sprawdza dokumenty przewozowe 
oraz weryfikuje zgodność z wymogami saudyjskimi 

3. TÜV Rheinland wydaje Letter of Recognition 

 

SALEEM – Nowa procedura rejestracyjna dla Arabii Saudyjskiej 
 

Uruchomienie portalu portal SABER 1-ego Stycznia, 2019 
Procedura TÜV Rheinland ułatwiającą proces certyfikacji - 
 "Letter of Recognition" 
 
SASO's (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization), portal SABER służy do ubiegania się 
o certyfikację / rejestrację produktów i przesyłek w ramach programu SALEEM, zostało ono 
uruchomione 1 stycznia 2019 roku. SABER jest narzędziem komunikacji pomiędzy zarejestrowanymi 
jednostkami certyfikującymi a SASO. Ponadto SABER służy do składania wniosków o certyfikaty dla 
wysyłek i produktów.  
 
 
Według nowej procedury oceny zgodności, produkt będzie zakwalifikowany  zgodnie z kodem 
produktu (kod HS). Kontrolowane produkty muszą spełniać wymagania nowych przepisów 
technicznych (TR). Jak dotąd opublikowano około połowę z planowanych 50 regulacji technicznych. 

Informacje o produkcie mogą być wprowadzone przez importera lub jednostkę certyfikującą. Jeżeli 
importer dokonuje wpisu, należy pamietać, aby wybierać jednostkę certyfikującą "TUV Rheinland LGA 
Products GmbH". Certyfikat jest obowiazkowy dla każdej przesyłki  odprawianej w portach i kontroli 
granicznej w Arabii Saudyjskiej. 

TÜV Rheinland oferuje firmom, eksportującym do Arabii Saudyjskiej specjalną usługę umozliwiajacą  
stworzenia warunków koniecznych do certyfikacji produktu przed faktyczną wysyłką. TÜV Rheinland 
posiada akredytację dla większości istniejących regulacji technicznych, a tym samym jest 
wiarygodnym partnerem dla wejścia na rynek Królestwa Arabii Saudyjskiej. 
 
Letter of Recognition" (LoR) służy do weryfikacji  produktów regulowanych przed faktyczną 
certyfikacją. Produkty te są sprawdzane pod wzgledem spełniania lokalnych wymagań w Arabii 
Saudyjskiej. Umożliwia to producentom sprawny i szybki proces certyfikacji w momencie wysyłki. 
 
Drodzy Państwo, jest niezmiernie ważne aby wasz importer wybrał  w programie SABER “TUV 
Rheinland LGA Products GmbH” jako ciało certyfikujące. 
 
W razie pytań będzie nam niezmiernie miło udzielić Państwu dodatkowych informacji dotyczących 
całego procesu.  

Pytania prosimy kierować na adres: krzysztof.fajfer@pl.tuv.com lub telefonicznie +48725210132 

 
 
 

Proces wejścia na rynek Arabii Saudyjskiej 
 
 
 
  
  
 
 
 
   
   
   

 
 
    
 
*Ocena jest pomijana jesli istnieje już,  Letter of Recognition  

Importer Eksporter/ producent 
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