
 

 

 

 

 : هامة مالحظات

 ريال وصالحيتها خمس سنوات،  5000شهادة اعتماد الطراز تكلفة  -

 إرفاق الوثائق االتية:بطلب لشهادة اعتماد الطراز يلزم عند التقدم  -

o  شهادة صالحة وصادرة من املنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية(OIML) 

o  املترولوجية. وتبرز خصائصه للجهاز القياس وتشرح املبادئ التشغيلية والفنية  جهاز وثيقة توضح طريقة صنع 

o  القانونية ت الرقابة املترولوجيةاألماكن املخصصة لوضع عالما يوضحومثال  "للوحة البيانات"رسم بياني. 

o  الجهازأختام الحماية بداخل األماكن التي توضع عليها رسم بياني يوضح. 

 :االتي الحسابإلى ( الرفض حال في لالسترجاع قابلة غير )تكاليف الخدمة  سداد من ةصور ترسل  -

o امللز  فرع - التجاري  االهلي البنك  

o SA 9510000020317192000309 

 لجهاز قياس "الوطنية طراز الاعتماد  شهادة" طلب

Request for “National Type Approval Certificate” for Measuring Instrument 

 

 شهادة اعتماد الطراز 

 الوطنية

 محدد نوع أن تثبت والجودة واملقاييس لمواصفاتالسعودية لالهيئة  من صادرة وطنية شهادةهي 

ويسمح  العالقة ذات واللوائح السعودية للمواصفات مطابق القياس أجهزة من)موديل واحد( 

 خمس سنوات.صالحية الشهادة: و . بدخوله إلى اململكة

 

 

Request Number 

(For official use only) 
TA- 

 رقم الطلب

الرسمي فقط()لالستخدام   

Device Type        Fuel Dispenser ميزان                              مضخة وقودWeighing Instrument     نوع الجهاز 

Company Activity Importer           مستورد  نشاط املنشأة Manufacturer                                  صانع       

Company Commercial name   للمنشأةاالسم التجاري 

Company CR Number   للمنشأة  رقم السجل التجاري 

Company Email  البريد االلكتروني للشركة 

Contact Person Supervisor Name   االتصال ضابط اسم 

Contact Person Mobile Number   االتصال ضابط رقم جوال 

Contact Person Email   لضابط االتصالالبريد االلكتروني 

Device location  (Google Maps Link)   رابط خرائط  قوقلجهاز الموقع() 

City Name  اسم املدينة 

Device Type Mechanical        ميكانيكي  الجهاز نوع Electronic                            الكتروني            

Device Manufacturer  الجهاز صانع 

Device Model   الجهاز طراز 

Requester Name  اسم مقدم الطلب 

Job Title  املسمى الوظيفي 
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  الوطنيةاعتماد الطراز شهادة  منحإجراء 
 

إجراء منح شهادة اعتماد الطراز الوطنية 

ب
طل

مقدم ال
 

 ر ام   قي 

 دا ة
إرسا  الطلب إ    ا ة

LM@SASO.GOV.SA

 وجد مالحظات 
    واق   
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منح ال هادة
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دراسة الطلب
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