
 

 

 2 من 1صفحة   

 

 خدمات شهادات المطابقةكلفة ت
 الدفع قناة النظامية األداة (يال)بالر المالي المقابل احتساب الخدمة اسم

 إصدار شهادة مطابقة طراز
 

 الهيئة تنظيم بموجب ريال 1.000 تقديم طلب
 الوزراء مجلس بقرار الصادر

 وتاريخ( 216) رقم
 هـ17/6/1431

 
 (3) البند عشر الثالثة المادة

 
وفق القرارات المعتمدة 
من مجلس إدارة الهيئة 
للمقابل المالي للخدمات 

 المقدمة
 

 سداد
 مدى
 فيزا

 ماستر كارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ريال 2.000 دراسة فنية

 إصدار شهادة مطابقة إرسالية
 
 

 ريال 1.000 طلب تقديم

 ريال 2.000 فنية دراسة

 ريال 1.000  زيارة لكل يوم عمل

 إصدار شهادة مطابقة خط إنتاج
 
 

 ريال 1.000 طلب تقديم

 ريال 2.000 فنية دراسة

 ريال 1.000 عمل يوم لكل زيارة

 إصدار شارة المطابقة الخليجية
 (G-Mark) 

 
 
 

 ريال 5.00 طلب تقديم

 ريال 2.000 فنية دراسة

 ريال 5.00 إصدار الشهادة

تكلفة استخدام شارة 
المطابقة الخليجية 

 سنوات 3لمدة 

 ريال 1.500

إصدار شهادة مطابقة بالستيك 
 قابلة للتحلل

 
 
 

 ريال 00.5 طلب تقديم

 ريال 2.500 فنية دراسة

 ريال 1.000 عمل يوم لكل زيارة

 ريال 6.00 استخدام الشعار

إصدار شهادة مطابقة حواجز 
 الشاحنات والمقطورات

 
 

 ريال 1.000 طلب تقديم

 ريال 2.000 فنية دراسة

 ريال 1.000 عمل يوم لكل زيارة



 

 

 2 من 2صفحة   

 

إصدار شهادة مطابقة المركبات 
 الكهربائية

 

 الهيئة تنظيم بموجب ريال 1.000 طلب تقديم
 الوزراء مجلس بقرار الصادر

 وتاريخ( 216) رقم
 هـ17/6/1431

 
 (3) البند عشر الثالثة المادة

 
وفق القرارات المعتمدة 
من مجلس إدارة الهيئة 
للمقابل المالي للخدمات 

 المقدمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سداد
 مدى
 فيزا

 ماستر كارد
 

 ريال 2.000 فنية ةدراس

إصدار شهادة مطابقة ملحقات 
 المركبات الكهربائية

 

 ريال 1.000 طلب تقديم

 ريال 2.000 فنية دراسة

إصدار شهادة مطابقة لصهاريج 
 نقل المنتجات البترولية

 
 

 ريال 1.000 طلب تقديم

 ريال 2.000 فنية دراسة

 ريال .0001 عمل يوم لكل زيارة

إصدار شهادة مطابقة 
 للمقطورات ونصف المقطورات

 
 

 ريال 1.000 طلب تقديم

 ريال 2.000 فنية دراسة

 ريال 1.000 عمل يوم لكل زيارة

 إصدار شهادة حياك
 
 
 
 

 ريال 5.00 طلب تقديم

 ريال 2.500 فنية دراسة

تكاليف التدقيق لكل 
 يوم عمل مدقق

 ريال 3.000

 ريال 5.00 إصدار شهادة

استخدام العالمة 
 سنوات 3لمدة 

 ريال 3.000

 
 

 


