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- S1خدمة منح عالمة الجودة
وديةعامة وإلجراء المنح والمواصفة القياسية السعالترخيص يصدر من الهيئة الستعمال عالمة الجودة التي تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة لالئحة الفنيةوصف الخدمة

إدارة عالمة الجودة-اإلدارة العامة لمنح الشهادات مقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

يوم عمل70مدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

هنااضغط رابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 
يمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خالل صفحة الخدمات اإللكترونية في موقع الهيئة السعودية للمواصفات . 1

والمقاييس والجودة
في بوابة الخدمة لالستفادة من خدمات عالمة الجودةالتسجيل .2

تعبئة خانة المنتجات المرغوب منحها عالمة الجودة. 4تعبئة طلب الحصول على عالمة الجودة وإرفاق الملفات المطلوبة . 3

(ج)يستطيع المستخدم متابعة حالة الطلب من خالل حسابة في بوابة . 6الطلب ودفع الفاتورة تقديم. 5

اضغط هناغير ثابتة ريال........ ثابتة 

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

  مجانا

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم 



جهة حكوميةمصنع جهات تقويم المطابقةمستهلكمورد 

http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/details.aspx?serviceid=331
https://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9.pdf


- S2بطاقة كفاءة الطاقة وبطاقة ترشيد استهالك المياه/ خدمة الحصول على ترخيص
وتتيح الخدمة . المياه في المملكة للعديد من المنتجات الكهربائية والميكانيكية واألدوات الصحية/المياه وتقليل الهدر في الطاقة/برنامج يهدف إلى الرفع من كفاءة  استهالك الطاقةوصف الخدمة

المركبات الجديدة واإلطارات واألدوات الصحية, المصنع  إمكانية الحصول على ترخيص باستعمال بطاقة كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية/للمستورد

إدارة بطاقات الكفاءة-اإلدارة العامة لمنح الشهادات مقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

أيام عمل10مدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

هنااضغط رابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 
يمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خالل صفحة الخدمات اإللكترونية في موقع الهيئة السعودية للمواصفات . 1

SLSتسجيل حساب في النظام االلكتروني . 2والمقاييس والجودة

البطاقة/ الدفع االلكتروني لتكاليف المالية للحصول على الترخيص. 4بطاقة كفاءة استهالك الطاقة /تعبئة النموذج االلكتروني للحصول على ترخيص. 3

SLSبطاقة  من البوابة اإللكترونية/ تحميل ترخيص. SLS6يستطيع المستخدم متابعة حالة الطلب من خالل حسابة بالنظام االلكتروني . 5

اضغط هناغير ثابتة ريال........ ثابتة 

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

  مجانا

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم 



جهة حكوميةمصنع مستهلكمورد جهات تقويم المطابقة

http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/details.aspx?serviceid=339
https://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/تكلفة%20خدمة%20بطاقات%20كفاءة%20الطاقة.pdf


- S3خدمة شهادات المطابقة
الخاصة به شهادة تقدم من الهيئة, تؤكد أن الخدمة أو المنتج الحاصل على هذه الشهادة مطابق للمواصفات القياسيةوصف الخدمة

إدارة شهادات المطابقة-اإلدارة العامة لمنح الشهادات مقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

يوم عمل30-15مدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

هنااضغط رابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 
يمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خالل صفحة الخدمات اإللكترونية في موقع الهيئة السعودية للمواصفات . 1

والمقاييس والجودة
لالستفادة من الخدمةالتسجيل. 2

تقديم الطلب ودفع الفاتورة. 4.  تعبئة طلب الحصول على شهادة مطابقة وإرفاق الملفات المطلوبة. 3

(ج)يستطيع المستخدم متابعة حالة الطلب من خالل حسابة في بوابة . 5

اضغط هناغير ثابتة ريال........ ثابتة 

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

  مجانا

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم 



جهة حكوميةمصنع مستهلكمورد جهات تقويم المطابقة

http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/details.aspx?serviceid=345
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/details.aspx?serviceid=345


- S4 خدمة شهاداتIECEE

هادة المنتجات مطابقة لمعايير السالمة وفقا  للمواصفات الدولية والتي تعتمد على تقرير وش/هي وثيقة تصدر من ِقبل الهيئة إلثبات أن المنتج (IECEE)شهادة االعتراف الوطنية المناظرة لشهادة وصف الخدمة
.مع األخذ باالعتبار الفروقات الوطنية I (ECEE)اختبار صادرة من مختبر وجهة منح معتمدة لدى برامج تقويم المطابقة 

IECإدارة برامج شهادات –اإلدارة العامة لمنح الشهادات مقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

أيام عمل5مدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

هنااضغط رابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 
يمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خالل صفحة الخدمات اإللكترونية في موقع الهيئة السعودية للمواصفات . 1

"  كلمة المرور " و "  اسم المستخدم " تسجيل الدخول باستخدام . 2والمقاييس والجودة

المنتجات وأيضا  النماذج المرفقة بنظام منح الشهادات/ تعبئة الحقول الخاصة بمعلومات المنشأة والمنتج . 3

غير ثابتةريال3500ثابتة 

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

  مجانا

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم 



جهة حكوميةمصنع مستهلكمورد جهات تقويم المطابقة

http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/details.aspx?serviceid=377


- S5خدمة اختبار عينة
خدمة الختبار عينة وإصدار تقرير اختبار للتأكد من مطابقة العينة للمواصفة حسب متطلبات المستفيد من الخدمةوصف الخدمة

اإلدارة العامة للمختبراتمقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

العينةتختلف المدة الزمنية بناء على نوعمدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

هنااضغط رابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 
تزويده يمكن المستفيد التقديم لدى الهيئة عن طريق إرسال بريد إلكتروني لإلدارة العامة للمختبرات ومن ثم يتم الرد عليه و. 1

تعبئة الطلب من قبل المستفيد ومن ثم إعادة إرساله للهيئة مع المتطلبات. 2بنموذج التسجيل مع المتطلبات

وتزويد إدارة المختبرات بنسخة من الفاتورة سداد الفاتورة. 4يتم دراسة الملف ومن ثم القيام بإرسال فاتورة التسجيل  والمدة الزمنية للمستفيد  في حال لم يكن هناك نواقص. 3

اضغط هناغير ثابتة ريال........ ثابتة 

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

  مجانا

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم 



جهة حكوميةمصنع مستهلكمورد  جهات تقويم المطابقة 

http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/details.aspx?serviceid=342
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/cost2.aspx


- S6خدمة تسجيل المنتجات
حفظ بيانات المنتج في منصة سابر وإمكانية استخدامها في إصدار الشهادات للمنتج المسجل في منصة سابروصف الخدمة

إدارة تتبع المنتجات –اإلدارة العامة لسالمة المنتجاتمقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

يوم عملمدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

هنااضغط رابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 
يمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خالل صفحة الخدمات اإللكترونية في موقع الهيئة السعودية للمواصفات .1

.سابر, وتعيين ضباط االتصالتسجيل المنشأة في منصة.2والمقاييس والجودة

Hs)المنتج عن طريق الترميز الجمركي إضافة.4.استكمال بيانات المنتج.3 code )أو الكلمات الداللية.

حفظ او تعديل بيانات المنتج.6.إضافة العالمة التجارية للمنتج.5

غير ثابتة اضغط هناريال........ ثابتة 

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

مجانا  

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم







جهة حكوميةمصنع مستهلكمورد جهات تقويم المطابقة

https://saber.sa/


- S7خدمة إصدار شهادة مطابقة منتج
و التي تثبت مطابقة المنتج لالئحة الفنية الخاصة بهإصدار شهادة مطابقة منتج عن طريق منصة سابروصف الخدمة

إدارة تتبع المنتجات –اإلدارة العامة لسالمة المنتجاتمقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

يوم عملمدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

اضغط هنارابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 
قاييس يمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خالل صفحة الخدمات اإللكترونية في موقع الهيئة السعودية للمواصفات والم.1

(.المنتجات الخاضعة للوائح)الدخول الى صفحة تقديم طلب شهادة مطابقة. 2والجودة

احد الجهات المقبولة لدى الهيئة لدراسة الطلب وإصدار الشهادةاختيار.COC.4طلب شهادة مطابقة .3

.استعراض الشهادة. 6ودفع الفاتورة من قبل المنشأةانشاء.-5

غير ثابتة اضغط هناريال500ثابتة 

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

مجانا  

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم







جهة حكوميةمصنع مستهلكمورد جهات تقويم المطابقة

https://saber.sa/


- S8شهادة مطابقة إرساليةخدمة إصدار
.إصدار شهادة مطابقة إرسالية والتي تسمح بفسح المنتجوصف الخدمة

إدارة تتبع المنتجات –اإلدارة العامة لسالمة المنتجات مقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

يوم عملمدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

اضغط هنارابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 
قاييس يمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خالل صفحة الخدمات اإللكترونية في موقع الهيئة السعودية للمواصفات والم.1

.الدخول الى  صفحة طلب شهادة مطابقة ارسالية. 2والجودة

.تقديم الطلب. 4.المراد استيرادهابالمطابقةاختيار المنتجات الصادر لها شهادات المطابقة او اإلقرار المورد.3

.إصدار الشهادة واستعراضها.6.الفاتورة من قبل المنشأة والدفعانشاء. 5

غير ثابتة اضغط هناريال350ثابتة 

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

مجانا  

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم







جهة حكوميةمصنع مستهلكمورد جهات تقويم المطابقة

https://saber.sa/


- S9خدمة جهات تقويم المطابقة
قبول وتجديد وتوسيع خدمات جهات تقويم المطابقة في أنشطة تقويم المطابقة المختلفة وصف الخدمة

إدارة قبول جهات تقويم المطابقة-اإلدارة العامة للجودةمقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

يوم عمل12مدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

هنااضغط رابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 

q.cab_reg@saso.gov.sa: طريق البريد اإللكتروني إلدارة القبوليمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خالل  التقديم عن.1

اضغط هناغير ثابتة ريال........ ثابتة 

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

مجانا  

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم







جهة حكوميةمصنع جهات تقويم المطابقةمستهلكمورد 

http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/details.aspx?serviceid=378
https://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/details.aspx?serviceid=378


- S10خدمة شراء المواصفات
(واصف)تتيح هذه الخدمة شراء وتحميل المواصفات القياسية السعودية المعتمدة من خالل متجر المواصفات وصف الخدمة

اإلدارة العامة للمواصفاتمقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

يوم عملمدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

هنااضغط رابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 
يمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خالل صفحة الخدمات اإللكترونية في موقع الهيئة السعودية للمواصفات .1

اختيار طريقة البحث المناسبة للمستفيد. 2والمقاييس والجودة

بعد االنتهاء من إضافة المواصفات إلى السلة يتم الموافقة على شروط االستخدام وإتمام العملية. 4ستضاف بيانات المواصفات إلى سلة الشراء مع إمكانية تعديل وحذف البيانات. 3

متعلقة بعد سداد المبلغ يستطيع المستفيد الحصول على المواصفة من خالل االطالع على قائمة فواتيري واختيار الفاتورة ال. 6يظهر رقم سداد ويرسل إلى المستفيد برسائل نصية. 5
برقم السداد

ةحسب عدد صفحات المواصفة المطلوبغير ثابتة ريال........ ثابتة 

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

  مجانا

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم 



جهة حكوميةمصنع مستهلكمورد  جهات تقويم المطابقة 

http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/details.aspx?serviceid=330


- S11خدمة  شهادة اعتماد طراز وطنية
ات القياسية الالزمةصفشهادة اعتماد طراز وطنية تمنح لجميع أدوات القياس بما يضمن مطابقتها للتوصيات الخاصة بالمنظمة العالمية للمعايرة القانونية والمواوصف الخدمة

(تقييس) مبادرة المعايرة القانونية مقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

أيام عمل10مدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

هنااضغط رابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 
يمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خالل صفحة الخدمات اإللكترونية في موقع الهيئة السعودية للمواصفات .1

والتسجيل في الموقعwww.taqyees.saالدخول لموقع البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة .2والمقاييس والجودة

رفع المستندات المطلوبة و وتسديد التكاليف.4طلب شهادة اعتماد الطراز الوطنية.3

غير ثابتةريال5000ثابتة 

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

مجانا  

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم







جهة حكوميةمصنع مستهلكمورد جهات تقويم المطابقة

http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/details.aspx?serviceid=372
http://www.taqyees.sa/


- S12المترولوجيخدمة تحقق
ضاع التأكد من خصائصها القانونية, وإخوبشكل دوري وعلى فترات زمنية محددة, أو بعد صيانة وإصالح أو تعديل أدوات القياس لغرضاستخدام,تحقق يتم إجراؤه على أدوات القياس التي هي في حالةوصف الخدمة

االدوات التي ال تتوفر فيها الشروط القانونية للصيانة أو فرض عدم استخدامها

(تقييس) مبادرة المعايرة القانونية مقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

أيام عمل5مدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

اضغط هنارابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 
قاييس يمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خالل صفحة الخدمات اإللكترونية في موقع الهيئة السعودية للمواصفات والم.1

والتسجيل في الموقعwww.taqyees.saالدخول لموقع البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة .2والجودة

رفع المستندات المطلوبة و وتسديد التكاليف. 4المترولوجيخدمة التحقق طلب. 3

اضغط هناغير ثابتة ريال...... ثابتة 

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

مجانا  

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم 





جهة حكوميةمصنع مستهلكمورد جهات تقويم المطابقة

http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/details.aspx?serviceid=372
http://www.taqyees.sa/
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/details.aspx?serviceid=372


- S13ترخيص جهة صيانةخدمة
قياسالطلب قبول جهة صيانة للقيام بإصالح أو تعديل أدوات القياس طبقا لالشتراطات الواردة بالالئحة التنفيذية او الملحق الفني الخاص بأداةوصف الخدمة

(تقييس) مبادرة المعايرة القانونية مقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

يوم عمل20مدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

هنااضغط رابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 
قاييس يمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خالل صفحة الخدمات اإللكترونية في موقع الهيئة السعودية للمواصفات والم.1

والتسجيل في الموقعwww.taqyees.saالدخول لموقع البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة . 2والجودة

رفع المستندات المطلوبة و وتسديد التكاليف. 4اعتماد جهة صيانةطلب. 3

اضغط هناغير ثابتة ريال1000ثابتة 

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

مجانا  

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم







جهة حكوميةمصنع مستهلكمورد جهات تقويم المطابقة

http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/details.aspx?serviceid=372
http://www.taqyees.sa/
https://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/details.aspx?serviceid=372


- S14خدمة القياس والمعايرة
والتوافق مع نظام القياس والمعايرةالمترولوجيخدمة تتيح معايرة أجهزة المستفيدين بأحدث الطرق العلمية طبقا للمواصفات الدولية لضمان األسناد وصف الخدمة

المركز الوطني للقياس والمعايرةمقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

(تختلف المدة الزمنية حسب نوع الجهاز ومدى القياس والمعايرة) او ( من خدمات المركز % ٨0يوم عمل ل 15مدة تقديم الخدمة )مدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

هنااضغط رابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 
يمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خالل صفحة الخدمات اإللكترونية في موقع الهيئة السعودية للمواصفات . 1

على الخدمات اإللكترونية واختيار خدمة معايرة األجهزة الدخول. 2والمقاييس والجودة

تقديم الطلب الكترونيا, وسداد التكاليف-3

اضغط هناثابتة غير ريال........ ثابتة 

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

مجانا  

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم

مصنع
جهة حكومية مستهلكمورد







جهات تقويم المطابقة 



http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/details.aspx?serviceid=379
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/measurement/Documents/%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9 %d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%81.pdf


- S15خدمة  فحص السيارات
والضوابط وفقا  للشروط( الخ....من قالب إلى صهريج, )مثال  ( الطراز)تقوم وحدة فحص السيارات بالكشف على السيارات المستوردة المستعملة, أو السيارات المستعملة التي يرغب مالكها بتغيير هويتها وصف الخدمة

المنصوص عليها بالمواصفات القياسية السعودية ذات العالقة

اإلدارة العامة للمختبراتمقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

يومين عملمدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

هنااضغط رابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 
يمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خالل صفحة الخدمات اإللكترونية في موقع الهيئة السعودية للمواصفات . 1

اختيار خدمة فحص السيارات. 2والمقاييس والجودة

.البيانات المطلوبةتعبئة. 3

غير ثابتةريال300ثابتة 

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

  مجانا

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم





جهة حكوميةمصنع مستهلكمورد  جهات تقويم المطابقة

http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Pages/details.aspx?serviceid=324


- S16خدمة  المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وصف الخدمة
خارجية و الوطنية ووصول الخدمة والمنتج إلى أسواقعة تعزيز القدرة التنافسية لتحسين أداء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية والخدمية بغرض تحقيق أهدافها لدعم االستثمار وتعزيز الصنا
ي حماية على المستوى المحلي والدولي للمساهمة فوق جديدة من خالل تلبية متطلبات اللوائح والمواصفات الفنية ذات العالقة بتكاليف اقل ومطابقة للخدمة أو المنتج المقدم والمطروح في الس

صحة وسالمة وبيئة المستهلك وبناء ثقة العمالء بأن المنتجات والخدمات آمنة وموثوقة 

مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة-اإلدارة العامة لالستشارات ودعم المنشآت مقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

يوم عمل12مدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

عن طريق البريد اإللكترونيرابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 
:  وسطةطريق البريد اإللكتروني لمركز دعم المنشآت الصغيرة والمتيمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خالل  التقديم عن-1

g.qs_smes@saso.gov.sa

غير ثابتةثابتة

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

مجانا  

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم







جهة حكوميةمصنع مستهلكمورد جهات تقويم المطابقة



- S17 االستشارات الفنيةخدمة
تقديم الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها المنشآت في تطبيق متطلبات مواصفات نظم اإلدارة والمواصفات واللوائح الفنيةوصف الخدمة

مركز االستشارات والخدمات الفنية-اإلدارة العامة لالستشارات  ودعم المنشآت مقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

يوم عمل3مدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

عن طريق البريد إللكترونيرابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 
االستشارات الفنية طريق البريد اإللكتروني لمركز يمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خالل  التقديم عن. 1

Info@saso.gov.sa

االستشارة والخدمة الفنيةحسب نوع غير ثابتة ريال..... ثابتة 

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

مجانا  

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم



جهة حكوميةمصنع مستهلكمورد 





جهات تقويم المطابقة



- S18خدمة التدريب
تقديم خدمة التدريب النظري والتطبيقي واإللكتروني المتخصص في مجاالت البنية التحتية للجودةوصف الخدمة

مركز التدريبمقدم الخدمة

طريقة التقديم

الفئة المستفيدة

يومين عملمدة تنفيذ الخدمة 

التكاليف

إتاحة الخدمة

هنااضغط رابط الخدمة

خطوات الحصول على الخدمة 
قاييس يمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمة من خالل صفحة الخدمات اإللكترونية في موقع الهيئة السعودية للمواصفات والم.1

والجودة
https://training.saso.gov.sa: الوصول إلى الخدمة من خالل صفحة مركز التدريب. 2

.على الدورات والبرامج التدريبيةالدخول

الدورات والبرامج التدريبية المطلوبةاختيار.3

ختارةحسب تسعيرة الدورة التدريبية المغير ثابتة ريال........ ثابتة 

ديدوي بحضور المستفيإلكتروني فوري

مجانا  

أوقات العمل الرسمي فقطمتاحة على مدار اليوم

جهة حكوميةمصنع مستهلكمورد 







جهات تقويم المطابقة

https://training.saso.gov.sa/Home/Index
https://training.saso.gov.sa/


شكرا لوقتكم


