
خدمات الدخول الموحد دليل

هيئة المواصفات السعودية



دليل الخدمات

الدخول الموحدمنصة يهدف هذا الدليل لتوضيح خدمات 
الهيئة والذي يستهدف جميع فئات المستفيدين من خدمات 

:التالية

المقدمة

المواعيد االلكترونيةخدمة حجز •
خدمة واصف•
خدمة مركز التدريب•
عضوية خدمات الهيئة•
سيارة جديدةطلب فحص •
عن السيارات المستوردةاالستعالم •
السيارات المرفوضةاالستعالم عن •
طلب فحص السيارات المعدلةتقديم •
تعديل سيارةعن خدمة االستعالم •
كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية  خدمات •
االطارات  خدمة •
اقتصاد الوقود للمركبات  خدمة •
خدمة استهالك المياه •



شراء المواصفات
جديدةسيارةطلب فحص 
المستوردةالسياراتاالستعالم عن 

االستعالم عن السيارات المرفوضة
تقديم طلب فحص السيارات المعدلة

سيارةتعديلاالستعالم عن خدمة 
االلكترونيةالمواعيدخدمة حجز 

عضوية خدمات الهيئة
التدريبمركز خدمة 

الكهربائيةخدمات كفاءة الطاقة للمنتجات 
اإلطاراتخدمات 

للمركباتخدمات اقتصاد الوقود 
استهالك المياهخدمات 

دليل الخدمات



شراء المواصفات

المستفيد من الخدمة

المستهلكالُمصّنع الجهات الحكوميةالقطاع الخاصالموّرد



شراء المواصفات

وصف الخدمة
تمكنك خدمة شراء المواصفات من الحصول على 
و المواصفة القياسية السعودية المراد تطبيقها أ

االطالع عليها، وذلك عبر خطوات بسيطة وبطرق دفع
.ميسرة

تكاليف الخدمة
غير ثابت حسب عدد صفحات 

.المواصفة

خطوات تنفيذ الخدمة
.البحث المناسبة للمستفيدطريقة اختيار

بعد ظهور نتائج البحث يمكن إضافة ملف 
.الكميةوتحديدالمواصفة 

ستضاف بيانات المواصفات إلى سلة الشراء مع
.البياناتوحذف تعديلإمكانية 

تم بعد االنتهاء من إضافة المواصفات إلى السلة ي
.شروط االستخدام واتمام العمليةعلى الموافقة

.يظهر رقم سداد ويظهر بعد ذلك خيارات الدفع
على بعد سداد المبلغ يستطيع المستفيد الحصول

خالل قائمة فواتيريمن المواصفة

طريقة الوصول للخدمة
شراء المواصفات

متطلبات و شروط 
الخدمة
ال يوجد

المستفيد
المستهلكالُمصّنعمن الخدمة الجهات الحكوميةالقطاع الخاصالموّرد

https://e.saso.gov.sa/content/wasif-service


طلب فحص
جديدةسيارة

المستفيد من الخدمة

المستهلكالُمصّنع الجهات الحكوميةالموّرد



جديدةسيارةفحصطلب 

المستفيد
المستهلكالُمصّنعمن الخدمة الجهات الحكوميةالموّرد

وصف الخدمة
بإمكانكككك اإص إصكككدار رقكككم سكككداد للمركبكككات 
اة المستوردة والمحالة للفحص من هيئة الزك
والضككريبة والجمككارك، باإلضككافة إلككى إمكانيككة
حجز موعد لمراجعة وحدة فحص المركبات

تكاليف الخدمة
ريال سعودي300

خطوات تنفيذ الخدمة
.المنفذ الجمركياختيار

.إدخال رقم البياص الجمركي
.سنة البياص الهجريةإدخال

حجز موعد قبل مراجعة وحدة الفحص 
.لفحص المركبات

طريقة الوصول للخدمة
فحص المركبات

المستفيد من الخدمة
.والجماركالهيئة العامة للزكاة والضريبة 

.المركباتمستوردي 

وشروطمتطلبات 
الخدمة

بطاقة المراجعة، أو البياص الجمركي، 
أو معرفة المنفذ الجمركي ورقم 

.  البياص وسنة البياص الهجرية

https://e.saso.gov.sa/content/vehicles-inspection/new-request


االستعالم عن
المستوردةالسيارات

المستفيد من الخدمة

المستهلكالُمصّنع القطاع الخاصالموّرد



المستوردةالسيارات عناالستعالم 

الخدمةوصف 
انكات خدمة مجانية ٌتمكن المستفيد من تسجيل بي

السككيارة المسككتوردة والتككي لككيا لهككا شككهادة 
على إشعار وحصولها  CCR ))تسجيل طراز خليجي 

.الجمركياستعالم قبل وصولها إلى المنفذ 

تكاليف الخدمة
خدمة مجانية

خطوات تنفيذ الخدمة
البريد االلكتروني ادخال 

ادخال رمز التحقق المرسل الى البريد االلكتروني 
المسجل 

وتسليم الطلبالمركبة تعبئة تفاصيل 

طريقة الوصول للخدمة
فحص المركبات

وشروط متطلبات 
الخدمة

وجود رقم هيكل صحيح

المستفيد
المستهلكالُمصّنعمن الخدمة القطاع الخاصالموّرد

https://e.saso.gov.sa/content/vehicles-inspection/imported-inquiry


االستعالم عن
المرفوضةالسيارات

المستفيد من الخدمة

المستهلكالُمصّنع الموّرد



المرفوضةالسيارات عناالستعالم 

وصف الخدمة
تتيح هذه الخدمة االسكتعالم عكن سكبب رفك 
المركبات بعد إحالتهكا للفحكص، وذلكك بإدخكال 

.رقم الهيكل الخاص بالمركبة

تكاليف الخدمة
.خدمة مجانية

خطوات تنفيذ الخدمة
رقم هيكل المركبة، ثم الضغط إدخال 

.على خيار استعالم

طريقة الوصول للخدمة
فحص المركبات

متطلبات وشروط 
الخدمة

وجود رقم هيكل صحيح

المستفيد
المستهلكالُمصّنعمن الخدمة الموّرد

https://e.saso.gov.sa/content/vehicles-inspection/rejected-inquiry


تقديم طلب فحص
المعدلةالسيارات

المستفيد من الخدمة

المستهلكالُمصّنع الموّرد



تقديم طلب فحص المركبات المعدلة

وصف الخدمة
تتيح هكذه الخدمكة الحصكول علكى رقكم سكداد 
للمركبككات المطلككود تعككديلها والمحالككة مككن 
اإلدارة العامكككة للمكككرور والفحكككص الكككدوري، 
تمهيككداال السككتكمال خطككوات الفحككص وإصككدار 

.الرأي الفني

تكاليف الخدمة
.اخاصيتهريال سعودي لفحص المركبة دوص تغيير 300
.ريال سعودي لفحص المركبة لتغيير خاصيتها500

خطوات تنفيذ الخدمة
اسم المالك ونوع إدخال 
ورقم والطراز ورقم اللوحة،المركبة،

وتحديد نوع الهيكل ورقم الجوال،
.الفحصوسبب الخدمة،

حجز موعد قبل مراجعة وحدة الفحص 
.لفحص المركبات

طريقة الوصول للخدمة
فحص المركبات

متطلبات وشروط 
الخدمة

يوجد إحالة من المرور 
تعبئة نموذج الطلب 

المستفيد
المستهلكالُمصّنعمن الخدمة الموّرد

https://e.saso.gov.sa/content/vehicles-inspection/modifition-inspection


االستعالم عن خدمة
سيارةتعديل

المستفيد من الخدمة

المستهلكالُمصّنع الموّرد



االستعالم عن خدمة تعديل مركبة

الخدمةوصف 
هي خدمة تمكنك من تتبع حالة طلكب تعكديل 

.موقع الهيئة السيارة عبر 

تكاليف الخدمة
.خدمة مجانية

خطوات تنفيذ الخدمة
إدخال رقم هيكل المركبة والضغط 

.على خيار استعالم

طريقة الوصول للخدمة
فحص المركبات

متطلبات وشروط 
الخدمة

يوجد طلب مقدم على النظام

المستفيد
المستهلكالُمصّنعمن الخدمة الموّرد

https://e.saso.gov.sa/content/vehicles-inspection/modification-inquery


خدمة حجز المواعيد
االلكترونية

المستفيد من الخدمة

المستهلكالُمصّنع الموّرد



خدمة حجز المواعيد االلكترونية

وصف الخدمة 
ال تهدف هذه الخدمة لتنظيم عمليات استقب
المراجعين بطريقة إلكترونية متكاملة 

.وسلسة

تكاليف الخدمة
.خدمة مجانية

خطوات تنفيذ الخدمة

.خاختر نوع الخدمة المطلوبة، والفرع، والتاري
.تأكيد الموعد المحدد

طريقة الوصول للخدمة
حجز المواعيد االلكترونية

تنفيذ الخدمةمتطلبات

ال يوجد

المستفيد
المستهلكالُمصّنعمن الخدمة الموّرد

https://e.saso.gov.sa/content/booking-appointment


عضوية خدمات الهيئة

المستفيد من الخدمة

جهات تقويم المطابقةالُمصّنع الموّرد



عضوية خدمات الهيئة

وصف الخدمة
انطلق بأعمالك مع عضوية خدمات الهيئة والتي

توّفر باقات متنوعة تمنح مشتركيها مزايا 
وعروض حسب نوع الباقة، كالخصومات على 
.خدمات الهيئة وتوفير مدير حساد وغيرها

:الهيئةخدماتعضويةمميزات
عىللحصولالمبدئيالتقدمتكاليفعلىخصم•

.الجودةعالمة
.المواصفاتشراءعلىخصم•
الخدماتمركزمنالمقدمةالخدماتعلىخصم•

.والفنيةاالستشارية
بمركزالخاصةالتدريبيةالدوراتعلىخصم•

.التدريب
اسالقيالمواصفاتعلىيطرأتحديثبأياإلبالغ•
.شراؤهاسبقالتيية

.التدريبمركزيقيمهاالتيالدوراتعناإلعالص•
لتطويرالفنيةالفرقفيللمشاركةالدعوة•

.العضوبمجالالخاصةالمواصفات
.حسادمديرتوفير•
دعوة خاصة لحضور الفعاليات التي تقيمها •

.الهيئة
تختلف الخصومات والمزايا حسب حجم المنشأة 

وفئة العضوية

تكاليف الخدمة
:للمنشآت الكبيرة

(ريال10000: )تكاليف االشتراك السنوي للعضوية الذهبية
(ريال5000: ) تكاليف االشتراك السنوي للعضوية الفضية
(ريال2000: )تكاليف االشتراك السنوي للعضوية البرونزية

:للمنشآت المتوسطة
(ريال6000: )تكاليف االشتراك السنوي للعضوية الذهبية
(ريال3000: )تكاليف االشتراك السنوي للعضوية الفضية
(ريال1200: )تكاليف االشتراك السنوي للعضوية البرونزية

:للمنشآت الصغيرة
(ريال4000: )تكاليف االشتراك السنوي للعضوية الذهبية
(ريال2000: )تكاليف االشتراك السنوي للعضوية الفضية
(ريال800: )تكاليف االشتراك السنوي للعضوية البرونزية

:للمنشآت متناهية الصغر
(ريال2000: )تكاليف االشتراك السنوي للعضوية الذهبية
(ريال1000: )تكاليف االشتراك السنوي للعضوية الفضية
(ريال400: )تكاليف االشتراك السنوي للعضوية البرونزية

خطوات تنفيذ الخدمة
.نوع العضويةتحديد 

.تقديم الطلب ودفع تكاليف الخدمة

طريقة الوصول للخدمة
عضوية خدمات الهيئة 

متطلبات وشروط 
الخدمة
االشتراكقيمة سداد 

المستفيد
جهات تقويم المطابقةالُمصّنعمن الخدمة الموّرد

https://e.saso.gov.sa/content/membership


التدريبمركز خدمة

المستفيد من الخدمة

المنشآت والجهات 
الحكومية

األفراد



نظام مركز التدريب 

الخدمةوصف  
ةالتدريب بتقديم البرامج التدريبيمركز يقوم

والفنية بمجاالت التقيياالتخصصية
والجودة لكافة المستفيدين من داخل

.وخارجهاالهيئة 

تكاليف الخدمة
ةموضحه بتفاصيل كل دورة تدريبي

خطوات تنفيذ الخدمة
.الدورة التدريبيةاختيار 

.ةدفع تكاليف المشاركة للدورة التدريبي
.االلتزام بحضور الدورة التدريبية

الحصول على شهادة حضور أو اجتياز الدورة

طريقة الوصول للخدمة
مركز التدريب

متطلبات وشروط 
الخدمة

.التقديم على الدورة التدريبية
دفع تكاليف المشاركة

المستفيد
المنشآت والجهات من الخدمة

الحكومية
األفراد

https://e.saso.gov.sa/content/training-center


خدمات كفاءة الطاقة 
ةللمنتجات الكهربائي

المستفيد من الخدمة

الموّردالُمصّنع



خدمات كفاءة الطاقة 
الكهربائيةللمنتجات 

وصف الخدمة
هذه الخدمة تتيح لمقدم الطلب الحصول على 
ترخيص باستعمال بطاقة كفاءة استهالك 
ئحة الطاقة للمنتجات الكهربائية والمذكورة بالال

كما . اضغطالعامة لكفاءة استهالك الطاقة، 
أنها تعد دليالال للمستهلك قبل شراء المنتج 

.شرائهاوزيادة وعيه بالسلعة قبل 

تكاليف الخدمة
على التكاليف المالية لالطالع 
هنا اضغط بالمنتجات المتعلقة 

خطوات تنفيذ الخدمة
.جالطلب، ودفع التكاليف المالية لتسجيل المنتتقديم 
.الفنية والمراجعة، ومن ثم اعتماد الطلبالدراسة 
اإصدار  .الترخيص وبطاقة الكفاءة إلكترونيال

طريقة الوصول للخدمة
خدمات كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية

متطلبات وشروط 
الخدمة

ختبار تقديم نسخة إلكترونية لتقرير ا.
المواصفة متطلبات يستوفي

القياسية السعودية ذات العالقة، 
على أص يكوص صادر من أحد المختبرات 
ة، المقبولة لدى المواصفات السعودي

اضغط
.إقرار المطابقةتقديم نسخة من 

تقديم صورة للمنتج والبيانات 
ص اإليضاحية، ودليل المستخدم على أ
تستوفي متطلبات المواصفة 

.القياسية السعودية

المستفيد
الموّردالُمصّنعمن الخدمة

خدمات كفاءة الطاقة 
للمنتجات الكهربائية

http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/SiteAssets/Pages/regulation14/1812%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20-%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%201.pdf
http://www.saso.gov.sa/en/eservices/Documents/Energy-efficiency-label-service-costs2022.pdf
https://e.saso.gov.sa/content/sls-services
https://e.saso.gov.sa/slsold-eng/Pages/en/ViewActiveLaboratoriesList.aspx
https://sls.gov.sa/Content/Templates/Deceleration_of_Conformity.pdf


خدمات االطارات

المستفيد من الخدمة

الموّردالُمصّنع



خدمات االطارات

وصف الخدمة
هذه الخدمة تتيح لمقدم الطلب الحصول على 
ترخيص باستعمال بطاقة كفاءة استهالك 
الطاقة لمنتجات اإلطارات المذكورة بالالئحة 

أنها تعد دليالال للمستهلككما . اضغطالفنية، 
قبل شراء المنتج وزيادة وعيه بالسلعة قبل 

.شرائها

تكاليف الخدمة
على التكاليف المالية الطالع 
اضغط هنا بالمنتجات المتعلقة 

خطوات تنفيذ الخدمة
.منتجالطلب، ودفع التكاليف المالية لتسجيل التقديم 
.الفنية والمراجعة، ومن ثم اعتماد الطلبالدراسة 
اإصدار  .الترخيص وبطاقة الكفاءة إلكترونيال

طريقة الوصول للخدمة
خدمة اإلطارات

متطلبات وشروط 
الخدمة

تقديم نسخة من شهادة المطابقة 
.الخليجية

تقديم نسخة من تقرير اختبار 
يستوفي متطلبات المواصفة 

القياسية السعودية ذات العالقة، 
على أص يكوص صادر من أحد المختبرات 

ةالسعوديالمقبولة لدى المواصفات 
اضغط

تقديم صورة للمنتج والبيانات 
بات اإليضاحية على أص تستوفي متطل
المواصفة القياسية السعودية

المستفيد
الموّردالُمصّنعمن الخدمة

http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/Documents/%D9%85.%D8%A5-155-16-10-01-01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/en/eservices/Documents/Energy-efficiency-label-service-costs2022.pdf
https://e.saso.gov.sa/content/check-tyres
https://e.saso.gov.sa/slsold-eng/Pages/en/ViewActiveLaboratoriesList.aspx


خدمات اقتصاد الوقود
للمركبات

المستفيد من الخدمة

الموّردالُمصّنع



خدمات اقتصاد الوقود للمركبات

الخدمةوصف 
هذه الخدمة تتيح لمقدم الطلب الحصول على 
ترخيص باستعمال بطاقة اقتصاد الوقود 
حة للمركبات الخفيفة الجديدة والمذكورة بالالئ
ة الفنية إلجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاق

، كفاءة استهالك الطاقة في المركبات واإلطارات
راء كما أنها تعد دليالال للمستهلك قبل ش. اضغط

.المنتج وزيادة وعيه بالسلعة قبل شرائها

تكاليف الخدمة
على التكاليف المالية الطالع 
هنا اضغط بالمنتجات المتعلقة 

خطوات تنفيذ الخدمة
.منتجالطلب، ودفع التكاليف المالية لتسجيل التقديم 
.الفنية والمراجعة، ومن ثم اعتماد الطلبالدراسة 
اإصدار  .الترخيص وبطاقة الكفاءة إلكترونيال

طريقة الوصول للخدمة
خدمة اقتصاد وقود المركبات 

متطلبات وشروط 
الخدمة

تقديم نسخة من شهادة المطابقة
تقديم صورة من دليل المستخدم 
ة على أص تستوفي متطلبات المواصف

.القياسية السعودية

المستفيد
الموّردالُمصّنعمن الخدمة

http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/Documents/%D9%85.%D8%A5-155-16-10-01-01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A9.pdf
http://www.saso.gov.sa/en/eservices/Documents/Energy-efficiency-label-service-costs2022.pdf
https://e.saso.gov.sa/content/fuelEconomy


استهالك خدمات 
المياه

المستفيد من الخدمة

الموّردالُمصّنع



استهالك المياهخدمات 

وصف الخدمة
هذه الخدمة تتيح لمقدم الطلب الحصول على 
ياه ترخيص باستعمال بطاقة ترشيد استهالك الم
ية على األدوات الصحية والمذكورة بالالئحة الفن

راء أنها تعد دليالال للمستهلك قبل شكما . اضغط
.شرائهاالمنتج وزيادة وعيه بالسلعة قبل 

تكاليف الخدمة
لالطالع على التكاليف المالية 

هنا اضغط بالمنتجات المتعلقة 

خطوات تنفيذ الخدمة
.منتجالطلب، ودفع التكاليف المالية لتسجيل التقديم 
.الفنية والمراجعة، ومن ثم اعتماد الطلبالدراسة 
اإصدار  .الترخيص وبطاقة الكفاءة إلكترونيال

طريقة الوصول للخدمة
المياهخدمة ترشيد استهالك 

متطلبات وشروط 
الخدمة

تقديم نسخة من تقرير اختبار 
يستوفي متطلبات المواصفة 

القياسية السعودية ذات العالقة، 
على أص يكوص صادر من أحد المختبرات 
ة، المقبولة لدى المواصفات السعودي

.اضغط
.إقرار المطابقة تقديم نسخة من 

الجودةشهادة إدارة تقديم 
(ISO 9001 )للمصنع.

تقديم صورة للمنتج والبيانات 
بات اإليضاحية على أص تستوفي متطل
.المواصفة القياسية السعودية

المستفيد
الموّردالُمصّنعمن الخدمة

http://www.saso.gov.sa/ar/Laws-And-Regulations/Technical_regulations/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87.pdf
http://www.saso.gov.sa/en/eservices/Documents/Energy-efficiency-label-service-costs2022.pdf
https://e.saso.gov.sa/content/water-consumption
https://e.saso.gov.sa/slsold-eng/Pages/en/ViewActiveLaboratoriesList.aspx
https://sls.gov.sa/Content/Templates/Deceleration_of_Conformity.pdf

