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انطالقًا من دور الهيئة في خدمة قطاع االعمال في المملكة العربية السعودية، لما يمثله من 
دور إيجابي على االقتصاد الوطني، فقد قامت الهيئة بتوفير أحد الخدمات التي يقدمها مركز 
خدمة المستفيدين بالهيئة (عضوية خدمات الهيئة)، يتم من خاللها تزويد األعضاء بمجموعة من 

الخدمات الهادفة إلى تطوير األعمال وتعزيز شراكة الهيئة مع ذوي العالقة بأنشطتها.

عضوية
خدمات الهيئة
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إن اشتراكك في "عضوية خدمات الهيئة" يمنحك 
األحقية في الحصول على عدد من الخدمات 

والخصومات وفقًا لما يلي: 

مميـــزات الحصـــول عــلــى 
عــــضــويـة خدمات الهيئة: 
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تكاليف التقدم المبدئ 
للحصول على عالمة 

الجودة

تكاليف خدمات
مركز االستشارات الفنية

تكاليـــف شــــراء
المواصفات

البرامج التدريبية التي 
يقيمها مركز التدريب 

بالهيئة

01

منح األعضاء نسبة خصم على:
الخصومات
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يتم إشعار األعضاء عن:

الدورات التي يقيمها
مركز التدريب بالهيئة.

أي تحديث يطرأ على 
المواصفات القياسية. 

الفعاليات وورش العمل 
والندوات والمؤتمرات التي 

تقيمها الهيئة. 

اإلشعارات
02
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المشاركة في الفرق الفنية 
لتطوير المواصفات القياسية 

الخاصة بمجال العضو

توفير مدير حساب
( Account Manager)

03
خدمات 

أخرى
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مميزات 
العضوية: 
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وهي خدمة يتم من خاللها إشعار األعضاء المشتركين في عضوية 
خدمات الهيئة (بحسب مميزات كل فئة) بمختلف األنشطة والبرامج التي 
تقوم بها الهيئة (خالل فترة العضوية)، وتتمثل هذه األنشطة والبرامج 

في اآلتي: - 

أوًال
خدمة اإلشعارات: 
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المواصفات  إصدار  مجاالت  في  متخصصًا  علميًا  مرجعًا  الهيئة  تعتبر 
بيئة علمية تستند على  الجودة وفحص عينات السلع، وفق  وشهادات 
المهنية والشفافية، وحرصًا منها على إتاحة الفرصة لكافة الراغبين في 
االستفادة من الخدمات المتعلقة بمجال عملها الفني، فقد تم إنشاء 
علمية،  ألسس  وفقًا  وبرامجه  أنشطته  يقدم  بالتدريب  خاص  مركز 

مستعينًا بنخبة من أفضل الخبراء وبيوت الخبرة والمدربين المتخصصين. 
على  الحصول  الهيئة  خدمات  عضوية  في  المشتركين  لألعضاء  ويمكن 

إشعارات بأحدث البرامج التدريبية التي ينظمها مركز التدريب بالهيئة. 

الدورات التدريبية التي 
ينظمها مركز التدريب 

بالهيئة:  

01
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القياسية  المواصفات  للهيئة فإن إصدار  النظام األساسي  انطالقًا من 
الهيئة  بها  تقوم  التي  واألنشطة  المهام  أهم  من  يعتبر  السعودية 
توفرها  الواجب  الفنية  والمتطلبات  واالشتراطات  المعايير  بهدف وضع 
على  للحفاظ  الجودة  من  المقبول  الحد  لتحقيق  والمنتجات  السلع  في 
صحة وسالمة المستهلك، كما أن مواكبة المستجدات والمتغيرات أحد 
إعداد  عند  االعتبار  في  أخذها  يتم  التي  األساسية  العناصر  أهم 
تحديث  على  تعمل  الهيئة  فإن  وبالتالي  القياسية،  المواصفات 

المواصفات القياسية السعودية بشكل مستمر وعند الحاجة لذلك. 

تحديث المواصفات 
القياسية

02
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انطالقًا من حرص الهيئة على مشاركة كافة الجهات (الحكومية، الخاصة، 
فأن  عملها،  بطبيعة  المتعلقة  والتطورات  الممارسات  بأحدث  األفراد) 
الهيئة تقوم سنويًا بتنظيم العديد من المناسبات والفعاليات والندوات 

ترتكز على محاور عمل الرئيسية لها، ومن أهم تلك الفعاليات: 

مؤتمرات وملتقيات سنوية للجودة.  
ملتقيات متخصصة للمصنعين. 

محاضرات ندوات وورش عمل في مجاالت (المواصفات، المقاييس، أنظمة 
الجودة). 

ورش عمل تعريفية بأهم التحديثات الجديدة للمواصفات القياسية.

الفعاليات التي 
تقيمها الهيئة:

03
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هي خدمة يتم من خاللها توفر نسبة خصم محددة لألعضاء المشتركين 
في عضوية خدمات الهيئة (بحسب مميزات كل فئة)، على أهم الخدمات 

التي تقدمها الهيئة وهي: 

ثانيًا
خدمة الخصومات: 
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للمنشآت  الهيئة  تقدمها  التي  الخدمات  أحد  هي 
عالمة  باستعمال  ترخيص  على  الحصول  في  الراغبة 
األعضاء  وسيحصل  منتجاتها  أحد  على  الجودة 
نسبة  على  الهيئة  خدمات  عضوية  في  المشتركين 
تكاليف  على  فئة)  كل  مميزات  (بحسب  محددة  خصم 

التقدم المبدئ للحصول على عالمة الجودة.

عالمة الجودة

01

المواصفات  شراء  خاللها  من  األعضاء  يتمكن  خدمة 
األعضاء  وسيحصل  إلكترونيًا،  السعودية  القياسية 
نسبة  على  الهيئة  خدمات  عضوية  في  المشتركين 
خصم محددة (بحسب مميزات كل فئة) عند شراء تلك 

المواصفات عبر نظام واصف. 

شراء المواصفات

02

18



يمكن لألعضاء المشتركين في عضوية خدمات الهيئة 
الحصول على نسبة خصم محددة (بحسب مميزات كل 
التي  التدريبية  البرامج  أحد  في  االشتراك  عند  فئة) 
لألعضاء  يمكن  كما  بالهيئة،  التدريب  مركز  ينظمها 
(بحسب مميزات كل فئة) االستفادة من خدمة تصميم 
برنامج تدريب خاص بحسب احتياج العضو، بما يتوافق 

مع آليات واجراءات مركز التدريب. 

البرامج التدريبية

03
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يقوم مركز الخدمات االستشارية والفنية التابع للهيئة 
مجاالت  في  واالستشاري  الفني  الدعم  بتقديم 
التقييس المختلفة للجهات الحكومية والخاصة الراغبة 

في التأهيل لنظم اإلدارة المختلفة، 

مركز االستشارات الفنية

04
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لتطبيق  متكاملة  خطة  لوضع  استشارة  خدمة 
محددة  لصناعة  محددة  قياسية  مواصفات  مواصفة/ 
تقدم ألي مصنع أو منشأة ترغب في التطبيق السليم 

للمواصفات.

خدمة التأهيل للحصول على شهادة المطابقة لنظم 
اإلدارة (9000، 14000، 50000، 22000، ...الخ).

االعتماد وفقًا لمتطلبات  إلى  للوصول  التأهيل  خدمة 
المواصفة الدولية (17025، 17020، ... الخ).

والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  وتأهيل  تدريب  خدمة 
على تطبيق ُنظم اإلدارة واللوائح والمواصفات القياسية.

أهم الخدمات
التي يقدمها المركز فيما يلي:
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فئات 
العضوية
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تكلفة االشتراك السنوي: 

10.000 لایر سعودي

العضوية
الذهبية 
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توجيه الدعوة لحضور 
الفعاليات التي 
تقيمها الهيئة. 

على الدورات التدريبية 
الخاصة بمركز التدريب

االبالغ (تلقائيًا) بأي تحديث 
يطرأ على المواصفات 

القياسية التي سبق شراؤها

توجيه الدعوة للمشاركة في 
الفرق الفنية لتطوير المواصفات 
القياسية الخاصة بمجال العضو.*

اإلعالن عن الدورات 
التي يقيمها مركز 

التدريب.

على تكاليف التقدم المبدئ
للحصول على عالمة الجودة

توفير مدير حساب
( Account Manager)

على شراء
المواصفات

على الخدمات المقدمة من
مركز الخدمات واالستشارات الفنية

% 50% 15 % 15% 15
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العضوية
الفضية 

تكلفة االشتراك السنوي: 

5.000 لایر سعودي
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توجيه الدعوة لحضور الفعاليات 
التي تقيمها الهيئة. 

على الدورات التدريبية 
الخاصة بمركز التدريب

االبالغ بشكل شهري بأي تحديث يطرأ 
على المواصفات القياسية التي سبق 

شراؤها

اإلعالن عن الدورات التي 
يقيمها مركز التدريب.

على تكاليف التقدم المبدئ
للحصول على عالمة الجودة

على شراء
المواصفات

على الخدمات المقدمة من
مركز الخدمات واالستشارات الفنية

% 25% 10% 10% 10
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العضوية
البرونزية 

تكلفة االشتراك السنوي: 

2.000 لایر سعودي
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على الدورات التدريبية 
الخاصة بمركز التدريب

اإلعالن عن الدورات التي 
يقيمها مركز التدريب.

على شراء
المواصفات

على الخدمات المقدمة من
مركز الخدمات واالستشارات الفنية

% 5% 5% 5
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مميزات
العضويات
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خصم على تكاليف التقدم المبدئ للحصول على عالمة الجودة 
خصم على شراء المواصفات

خصم على الخدمات المقدمة من مركز الخدمات االستشارية والفنية 
خصم على الدورات التدريبية الخاصة بمركز التدريب 

الدعوة للمشاركة في الفرق الفنية لتطوير المواصفات الخاصة بمجال العضو*
االبالغ بأي تحديث يطرا على مواصفاتهم التي سبق شراؤها

 .Account Manager توفير مدير حساب
االعالن عن الدورات التي يقيمها مركز التدريب  

الدعوة خاصة لحضور الفعاليات التي تقيمها الهيئة
تكاليف االشتراك السنوي

جدول المميزات لفئات العضوية

*حسب آلية عمل منظومة الفرق الفنية.

%50

%15

%15

%15

√

تلقائي
√

√

√

10,000

%25

%10

%10

%10

X

شهري
X

√

√

5,000

X

%5

%5

%5

X

X

X

√

X

2,000
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