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الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
اإلدارة العامة لمنح الشهادات
إدارة عالمة الجودة

نموذج طلب الحصول على الترخيص
باستعمال عالمة الجودة

مقدمة:
يهدف هذا النموذج إلى تقديم أكبر قدر من المعلومات عن المنشأة التي تتقدم للحصول على ترخيص
باستعمال عالمة الجودة على منتجاتها وليعكس قدرة المصنع على إنتاج سلعة مطابقة للمواصفة القياسية
السعودية الخاصة بها وتحقيق متطلباتها  ,يرجى تعبئة النموذج بحرص وإرفاق المعلومات التالية حسب
المكان المخصص على النظام االلكتروني:
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 نسخة من السجل التجاري للمنشأة
 نسخة من الترخيص الصناعي
 دليل الجودة
 الهيكل التنظيمي للمنشأة.
 عنوان المنشأة ( كروكي موقع خط اإلنتاج )
 كتالوج المنتج
 مخطط مراقبة الجودة
 تقرير اختبار متكامل للمنتج المعني من مختبر معتمد
 صووورة اووهادة ي و و ( 22000نظووم اإلدارة لسووالمة ال)ووذا ) للمنش آ ت الائاةيآآة واليراعيآآة
فقط.
سوويتم التعاموول مووع هووذم المعلومووات بصووفة السوورية ولإلحاطووة فوورن فريووق العموول المكلوول بوورجرا الت ودقيق
المبدئي على منشأتكم سيقوم بتقييم نظام إدارة ضمان الجودة المطبق داخل المنشوأة وفوق متطلبوات الالئحوة
الفنية العامة لعالمة الجودة وإجرا المنح
للهيئووة الحووق فووي طلووب معلومووات إضووافية تيوور التووي وردت فووي هووذا النموووذج  ,وفووي حالووة الرتبووة فووي
االستفسار يمكن التواصل على وسائل االتصال التالية:
صندوق البريد  3437الرياض 11471
الهاتل00966 11 2529999 :
البريد اإللكتروني:
الفاكس0096611 4520193 :
info@saso.org.sa
صياة خطاب طلب الحصول على عالمة الجودة
معالي /محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الموقر
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وبعد:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته,,,,,,,,,,,,,,,
نفيدكم بأن منشأتنا............................................................................ :
تقوم برنتاج السلعة التالية:
رقم

المنتج حسب وصف المواصفة

الصنف حسب
المواصفة

المقاس حسب
المواصفة

رقم الباركود الصادر
من مركي الترقيم
الوطني حسب بلد
المنشأ

اسم العالمة
التجارية

1
2
مالحظة :يجب كتابة البيانات في الحقل االلكتروني على نظام عالمة الجودة عند التقديم

طبقا ً للمواصفة القياسية السعودية رقم ................................................
وإجرا المنح الخاص بالمنتج رقم ................................................................
ونرتووب فووي الحصووول علووى توورخيص موون الهيئووة باسووتعمال عالمووة الجووودة ونقوور بووأن جميووع البيانووات
الواردة في هذا الطلب صحيحة ونتعهد بتنفيذ كل ما ورد في:
 .1الالئحة الفنية العامة لعالمة الجودة
 .2إجرا المنح الخاص بمنتجاتنا
والتي أطلعنا عليها ونتعهد بسداد التكاليل المقررة.
وتقبلوا خالص تحياتي ،،،
مالحظة:
 يجب تقديم طلب مستقل حسب المواصفة واجراء المنح لكل منتج-

تكتب صياة الطلب على الورق الرسمي الخاص بالمنشأة وختمها.

بيانات عامة عن المنشأة المتقدمة بطلب الترخيص باستعمال عالمة الجودة
 -1موقع خط اإلنتاج ................................................................. :
 -2عنوان المنشأة.............................................................. :
الفاكس :
الهاتل:
البريد اإللكتروني:
 -3أسم مقدم الطلب ووظيفته بالمنشأة وعنوانه:
.................................................................
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 -4أسم المسؤول عن ضبط الجودة ووظيفته:
......................................................................
 -5هل للمنشأة أكثر من خط انتاج (فرع)؟ في حالة اإلجابة بنعم يجب تحديد موقع
الفرع
 -6هل اعتمدت المنشأة في احدى نظم الجودة؟ وماهي؟
.............................................
 -7هل هناك عمليات يتم تنفيذها من الخارج (مثل التعاقد من الباطن) وتؤثر على
مطابقة المنتجات؟ في حالة االجابة بنعم يرجى تحديدها بدقة وكيفية السيطرة
عليها (أرفاق العقود إن وجدت).
 -8االختبارات على المنتج النهائي في مختبر المنشأة
اسم االختبار

رقم

متوفر  /غير متوفر

البند حسب المواصفة

1
2
مالحظة :يجب تسجيل جميع االختبارات الواردة في المواصفة

 -9االختبارات على المنتج النهائي في مختبر معتمد في نفس مجال المنتج حسب
متطلبات االي و 17025
اسم االختبار

رقم

البند حسب المواصفة

اسم وعنوان المختبر المعتمد

1
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مالحظة :يجب تسجيل جميع االختبارات الواردة في المواصفة والتأكد من توفر
اإلمكانيات االزمة لدى المختبر المقترح
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