
 بدأت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة في إلزام المستوردین والمصنعین المحلیین بتطبیق متطلبات
 الالئحة الفنیة لسالمة اآلالت، الجزء الثاني: اآلالت المتنقلة ومعدات األشغال الثقیلة، وذلك على المنتجات في المملكة

.العربیة السعودیة، سواء كانت مصنعة داخل المملكة أو مستوردة من الخارج

 أكدت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة في تعمیم صادر عنھا، على اعتماد المواصفة القیاسیة السعودیة
 بعنوان “ مكیفات الھواء – متطلبات الحدود الدنیا لكفاءة استھالك (SASO 2663/2021) اإللزامیة (المحدثة) رقم

.“ الطاقة والبطاقات واالختبار للمكیفات ذات السعة الصغیرة من النوع الشباك والمنفصل

 أصدرت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة الدلیل االسترشادي لالئحة الفنیة للحد من المواد الخطرة في
 األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة. وكان قد تم نشر ھذه الالئحة في الجریدة الرسمیة بتاریخ 9/7/2021،

.على أن یتم تطبیقھا تدریجیا ابتداءً من تاریخ 4/7/2022

 أعلنت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة، عن إطالقھا خدمة منح شھادة مطابقة لتصدیر المنتجات
 الوطنیة إلى األسواق العالمیة بالتعاون مع الجھات ذات العالقة، وتھدف ھذه الخدمة إلى دعم المنتج الوطني وتسھیل
 وصولھ إلى األسواق العالمیة، وتمكین المصنعین للحصول على شھادة المطابقة إلنتاجھم المراد تصدیره التقدم من

.خالل نظام منح الشھادات للحصول على الشھادة

 ألغت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك رسوم إصدار البیان الجمركي على الصادرات السعودیة، وذلك بھدف تمكین
.صادرات الصناعات المحلیة وتسھیل إجراءاتھا الجمركیة، وتعزیز بیئة التصدیر في المملكة

 أطلقت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك، تطبیقھا الجدید للھواتف الذكیة “زاتكا”، الذي یتضمن عددًا من الخدمات التي
 تساعد المكلفین على القیام بخدماتھم بشكل ذاتي وسریع، وتسھیلھا باستخدام وسائل رقمیة متقدمة تعكس التطور الذي
 تعیشھ المملكة، إضافةً إلى تسھیل تجربة العمالء ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الھیئة، عبر حلول رقمیة تضمن

.السرعة والكفاءة

 بدأت ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة اإللزام بتطبیق متطلبات الالئحة الفنیة الخلیجیة لألجھزة
 والمعدات الكھربائیة منخفضة الجھد، وتشمل قائمة المنتجات في مجال تطبیق ھذه الالئحة جمیع األجھزة والمعدات
 الكھربائیة واإللكترونیة واألجھزة والتركیبات التي تحتوي على مكونات كھربائیة أو إلكترونیة ومصممة لالستخدام

.بمقنن جھد بین 50 و1000 فولت بالنسبة للتیار المتردد وبین 75 و1500 فولت للتیار المستمر

  - الثاني       الجزء اآلالت لسالمة الفنية الالئحة بتطبيق اإللزام بدء

اإللزامية       السعودية القياسية المواصفة بخصوصاعتماد (SASO 2663/2021) تعميم

الجھد            منخفضة الكھربائية والمعدات لألجھزة الخليجية الفنية الالئحة متطلبات بتطبيق اإللزام .بدء

من         للحد الفنية لالئحة االسترشادي الدليل تصدر السعودية  المواصفات
الكھربائية األجھزة في الخطرة المواد 

« السعودية للصادرات المطابقة شھادات تطلق» السعودية المواصفات

السعودية           للصادرات الجمركي البيان إصدار رسوم تلغي والجمارك والضريبة الزكاة ھيئة

« الذكية للھواتف” زاتكا “الجديد تطبيقھا تطلق» والجمارك والضريبة الزكاة

النشـــرة الشھریة

 تقدم ھذه النشرة الملخص الشھري الخاص بكافة
 المستجدات في السوق السعودي، باإلضافة إلى األخبار

 المتعلقة بالمتغیرات التنظیمیة التي أجرتھا الھیئة
 السعودیة للمواصفات والمقاییس الجودة فیما یخص
.المنتجات المعدة للبیع في المملكة العربیة السعودیة

 نقدم لك كل ما ترید معرفتھ عن أخبار الصناعة
..واالستیراد الخاصة بالمملكة العربیة السعودیة

تبصير    مع اآلن تواصل
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