
  

 
1  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

منح ترخيص استعمال عالمة  اتإجراء
 منتجاتلالجودة ل
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 لالطالع اإلجراءات م
 اضغط هنا إجراء منح التراخيص باستعمال عالمة الجودة السعودية 1

2 
 استعمال عالمة الجودة لمنتجات: الزيوت النباتية المعدة للطعام جزءإجراء منح ترخيص 

 (1-4) 
 اضغط هنا

 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة السعودية لمنتجات سخانات الماء الكهربائية 3
 اضغط هنا ت المياهإجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتجات: خزانا 4
 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتجات: القواطع الكهربائية 5
 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتجات: الغاز وملحقاتها 6

7 
إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتجات: المنسوجات البوليمرية الجيوتقنية 

 عالقة )جيوتيكستايل(والمنتجات ذات ال
 اضغط هنا

8 
إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتجات: االفياش والمفاتيح لالستخدامات 

 المنزلية والعامة المشابهة
 اضغط هنا

 اضغط هنا نتج: أدوات المائدة المصنوعة من بالستيك الميالمينإجراء منح عالمة الجودة لم 9

10 
المراحيض الغربية طبًقا  –إجراء منح عالمة الجودة لمنتجات: األدوات الصحية الخزفية 

 (SASO 1473:2016للمواصفة )
 اضغط هنا

11 
إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتجات: االسمنت )اسمنت البناء، االسمنت 

 البورتالندي، االسمنت البورتالندي البوزوالني(
 اضغط هنا

12 
إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: األغلفة الفارغة لمجموعات معدات القطع 

 والوصل والتحكم ذات الجهد المنخفض
 اضغط هنا

13 
مجموعات معدات القطع والوصل والتحكم الجودة لمنتج:  إجراء منح ترخيص استعمال عالمة

 الجهد المنخفضذات 
 اضغط هنا

 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتجات: اإلنارة لألغراض العامة والخاصة 14
 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: البسكويت 15
 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: البطاطس المقلية 16
 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: التمور الكاملة المعبأة 17
 اضغط هنا خيص استعمال عالمة الجودة لمنتجات الجبسإجراء منح تر 18
 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: الخرسانة جاهزة الخلط 19
 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: الزعفران 20
 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتجات: الزيوت البترولية 21
 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: الزيوت النباتية المعدة للطعام 22

http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%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/eservices/Documents/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%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/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A9.pdfر
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%A3%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B3.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%B7.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85.pdf


  

 
3  

23 
عمال عالمة الجودة لمنتج: السكر األبيض والسكر الخام والبني وأنواع إجراء منح ترخيص است

 السكر
 اضغط هنا

 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: الشاي 24

25 
إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: الطوب المصنوع من الطين المحروق 

 والطوب الكبير )البلوك( المفرغ من الطين المحروق للحوائط
 اضغط هنا

 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: العسل 26
 اضغط هنا لمنتج: الكابالتإجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة  27
 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: الكيك 28
 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: المعمول 29
 اضغط هنا الجودة لمنتج: المواد المساعدة على تحلل البالستيكإجراء منح ترخيص استعمال عالمة  30
 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: بيض المائدة 31
 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: حبة البركة )الحبة السوداء( 32
 اضغط هنا محسنات القهوة العربية المعبأةإجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: خلطات  33
 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: دبس التمر 34
 اضغط هنا الجودة لمنتج: زيت الزيتون إجراء منح ترخيص استعمال عالمة 35
 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: طفايات الحريق 36
 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: عجينة التمر 37

38 
إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: غطاء الرأس للرجال )الشماغ القطني 

والمخلوط قطن وألياف صناعية، الغترة البيضاء، الشماغ الصوفي  وشماغ عديد اإلستر
 والشماغ الصوفي المخلوط(

 اضغط هنا

 اضغط هنا جراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: لحم المرتديال )الالنشون(إ 39

40 
الجودة لمنتج: لحوم الدجاج الالحم وقطعها المجمد إجراء منح ترخيص استعمال عالمة 

 والمبرد
 اضغط هنا

 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: ملح الطعام 41
 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: مياه الشرب المعبأة 42

43 
إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: أنظمة األنابيب البالستيكية ووصالتها 

 إلمدادات المياه
 اضغط هنا

44 
إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: الحفائظ النسائية، حفائظ األطفال، حفائظ 

 البالغين لالستعمال لمرة واحدة
 اضغط هنا

45 
الحليب إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: الحليب البقري )الحليب المبستر، 

 طويل الصالحية، اللبن، شراب اللبن، الزبادي، اللبنة، القشطة(
 اضغط هنا

http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%8A.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%83.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%AE%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%A3%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%AF%D8%A8%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D9%84%D8%AD%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85_%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D9%85%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%A3%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%8A.pdf
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46 
لمنتجات: أسياخ الصلب الكربوني وأسياخ الصلب إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة 

 منخفضة السبيكة )ذات النتوءات والملساء لتسليح الخرسانة(
 اضغط هنا

47 
ش إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: المالبس الداخلية المصنوعة من قما

 التريكو القطني
 اضغط هنا

 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتجات: المنظفات ومستحضرات التجميل 48
 اضغط هنا جودة لمنتج: المراحيض الشرقية الخزفيةإجراء منح ترخيص استعمال عالمة ال 49
 اضغط هنا منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: بالط السيراميك إجراء 50

51 
نظم المواسير وملحقاتها إلدارة الكابالت  إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج:

 الكهربائية
 اضغط هنا

 اضغط هنا (LPSCإجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: مكونات نظم الحماية من الصواعق ) 52

53 
نظم حوامل الكابالت  –إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: إدارة الكابالت 

 وساللم الكابالت
 اضغط هنا

54 
المنزلية التي إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: الخراطيم المطاط لألجهزة 

 تعمل بالغازات البترولية المسالة
 اضغط هنا

 اضغط هنا ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتجات: الدهانات والورنيشاتإجراء منح  55
 اضغط هنا رخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: عالمات الطرق الخزفيةإجراء منح ت 56
 اضغط هنا ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتجات: وصالت اإلطالة الكهربائيةإجراء منح  57

58 
إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: الثياب الرجالية من قماش عديد اإلستر 

 المنسوج وقماش عديد اإلستر المنسوج للثياب الرجالية
 اضغط هنا

 اضغط هنا إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: شراب الفاكهة 59
 هنااضغط  إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتجات: العزل الحراري والمائي 60

61 
إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: الصناديق والحاويات للملحقات الكهربائية 

 لالستخدامات المنزلية في التركيبات الكهربائية الثابتة والمشابهة
 اضغط هنا

62 
إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتجات: الثالجات والفريزرات لالستعمال المنزلي 

 والتجاري وأجهزة التبريد للمياه وأجهزة التوزيع
 اضغط هنا

63 

إجراء منح ترخيص استعمال عالمة الجودة لمنتج: وحدات تكييف الهواء المنفردة القائمة 
( Btu/hألف  65بذاتها من نوع الشباك ومكيفات الهواء من النوع المجزأ للسعات حتى )

الحدود الدنيا لكفاءة استهالك الطاقة وطرق االختبار ومبردات الهواء  –ومكيفات الهواء 
 بتبخير الماء )المكيفات الصحراوية(

 اضغط هنا

  

http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86%20%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86%D9%8A.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA_%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/eservices/Documents/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%82.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9_%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/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/eservices/Documents/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1.pdf
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