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 بدایة من 5 ینایر 2022 تم اإللزام بتطبیق متطلبات الالئحة الفنیة للمنتجات الجلدیة على المنتجات في المملكة العربیة
.السعودیة، سواء كانت مصنعة داخل المملكة أو مستوردة من الخارج

 أعلنت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة، للموردین والمصنعین عن قرب بدء تطبیق اإللزام بمتطلبات
 الالئحة الفنیة للورق والكرتون  بتاریخ 9 فبرایر 2022م، وتھدف الالئحة إلى تحدید المتطلبات األساسیة وإجراءات

 تقویم المطابقة التي یجب على الموردین والمصنعین االلتزام بھا أثناء عرض ووضع تلك المنتجات المشمولة في مجال
.ھذه الالئحة الفنیة في األسواق

The Technical Regulation for Leather Products started to be applied on all manufactured and 
imported natural leather or synthetic leather or a mixture of both leather products to the Saudi 
market on 5/1/2022

The Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization announced starting applying the 
Technical Regulation for Paper and Cardboard on February 9, 2022.

  بدء اإللزام بتطبیق متطلبات الالئحة الفنیة للمنتجات الجلدیة

Applying the Technical Regulation for Leather Products 

الالئحة الفنیة للورق والكرتون تدخل حیز التنفیذ فبرایر المقبل

الجریدة الرسمیة تنشر قرار تعدیل عدد من اللوائح الفنیة السعودیة

SASO announced applying the technical regulation for paper and cardboard  
next February

The Official Gazette publis hed SASO announcement to amend a number of Saudi  
technical regulations
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لمزيد من المعلومات
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 نشرت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك مجموعة من التحدیثات الخاصة بالتعریفة الجمركیة على عدد من بنود
.وعناوین السلع والتي تم تطبیقھا بدایة من 1 ینایر 2022

 منعت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك دخول أكثر من 1.8 ملیون منتج مخالف للمواصفات القیاسیة اإللزامیة
 الخاصة بالسالمة وكفاءة الطاقة، وذلك خالل عام 2021 بزیادة 27% عن المنتجات المخالفة التي جرى منع دخولھا

.خالل عام 2020

 واصلت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة، خطتھا الطموحة في حصول الخدمات الفنیة التي یقدمھا
 المركز الوطني للقیاس والمعایرة على االعتراف الدولي، حیث أعلنت عن حصول 16 خدمة مترولوجیة بالمركز على

 وذلك في مجال القیاسات الكھربائیة، ومجال ،BIPM االعتراف الدولي من قبل المركز الدولي لألوزان والمقاییس
.قیاسات الوقت والتردد، ومجال قیاسات األطوال

The Zakat, Tax, and Customs Authority has published a set of customs tariff updates on a 
number of items and items of products, which will be applied starting from January 1, 2022.

The Zakat, Tax and Customs Authority banned the entry of more than 1.8 million products 
that violate the mandatory standards for safety and energy efficiency, during 2021, with an 
increase of 27% in the violating products that were prevented from entering during 2020. 

The Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization continued its ambitious plan for 
the technical services provided by the National Center for Measurement and Calibration. It 
announced obtaining international recognition from the International Bureau of Weights and 
Measures in electrical measurements, and time, frequency, and length measurements.

ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك تنشر التحدیثات الخاصة بالتعریفة الجمركیة المتكاملة

الزكاة والضریبة والجمارك تمنع دخول أكثر من 1.8 ملیون منتج مخالف للمواصفات القیاسیة لكفاءة الطاقة والسالمة

المواصفات السعودیة» تواصل الحصول على االعتراف الدولي لخدمات القیاس والمعایرة»

The Zakat , Tax and Customs Authority publishes updates on the integrated  
customs tariff

Zakat, tax, and customs prevent the entry of more than 1.8 million products that 
 Violate standards for energy efficiency and safety

SASO continues to obtain international recognition for measurement and calibration 
 services
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