
 قررت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة إجراء بعض التعدیالت على الالئحة الفنیة إلجراءات تسجیل
البیانات وإصدار بطاقة كفاءة استھالك الطاقة في المركبات واإلطارات، وتشمل

 أعلنت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة في تعمیم صادر عنھا، عن القیام باعتماد مبادرة “رفع كفاءة
 استھالك الطاقة للمنتجات”، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة ضمن منظومة عمل البرنامج السعودي
 لكفاءة الطاقة لتحفیز استیراد وتصنیع طرازات عالیة الكفاءة، وذلك بمقابل مالي إضافي إلصدار بطاقات كفاءة الطاقة

 للمنتجات األقل كفاءة (حسب تكلفة المستوى)
2022 إبریل 28وأشارت الھیئة إلى أنھ سیتم تطبیق القرار بدایة من تاریخ  

 قررت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة خالل اجتماعھا رقم (149)، اعتماد تحدیث 36 مواصفة
قیاسیة في ثالث قطاعات وتشمل

 دعت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك عمالئھا المستوردین إلى االستفادة من الخدمات الجمركیة المتاحة عبر موقعھا
 والتي تمكنھم من إنھاء إجراءاتھم الجمركیة والحصول على الخدمة بكل یُسر وسھولة، وبخطوات مُیسرة وواضحة

 
 وأوضحت الھیئة، أن من أبرز الخدمات الجمركیة المقدمة عبر موقع الھیئة خدمة تأجیل تحصیل الرسوم الجمركیة،
 التي تتیح إمكانیة تأجیلھا لمدة 30 یومًا من تاریخ عملیة الفسح، بحیث یمكن للمستوردین التقدم بطلب التأجیل، وذلك

 من خالل تحدید المسار المناسب، سواء مسار التأجیل بتقدیم الضمان البنكي، أو مسار التأجیل بتقدیم اإلقرار المستندي،
 وأضافت في ھذا الشأن أنھ یُشترط للحصول على ھذه الخدمة استیفاء جمیع المتطلبات والمعاییر التي حددتھا الھیئة

لالستفادة منھا، والتي یمكن االطالع علیھا عند تقدیم الطلب عبر موقع الھیئة اإللكتروني

 قررت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة خالل اجتماعھا رقم (184)، اعتماد مجموعة من المواصفات
القیاسیة اإللزامیة واالختیاریة في عدة قطاعات تشمل
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https://cutt.ly/0FiZRvE

https://cutt.ly/XFiZ8rS

https://cutt.ly/hGxIfUz

 تعدیل التكالیف المالیة بالالئحة الفنیة إلجراءات تسجیل البیانات وإصدار
وتكالیف التسجیل لمنتجات اإلنارة

 بطاقة كفاءة استھالك الطاقة في
 المركبات واإلطارات

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

2022إبریل

:

 بدء تطبیق

تعتمد تحدیث 36 مواصفة قیاسیة

تعتمد مجموعة من المواصفات القیاسیة اإللزامیة واالختیاریة

تعتمد تحدیث الالئحة الفنیة لمراكز صیانة وإصالح المركبات

تصدر الالئحة الفنیة للمركبات الھیدروجینیة

 الجریدة الرسمیة تنشر قرار الموافقة على تعدیل في

 مبادرة رفع كفاءة استھالك الطاقة للمنتجات

 «المواصفات السعودیة»

 «المواصفات السعودیة»

 «المواصفات السعودیة»

 «المواصفات السعودیة»

«دلیل تراخیص االستیراد»

تدعو المستوردین إلى االستفادة من الخدمات الجمركیة المتاحة عبر موقعھا اإللكتروني  «الزكاة والضریبة والجمارك»
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لمزید من المعلومات

 إلغاء تكالیف مراجعة إصدار بطاقة كفاءة الطاقة وقدرھا خمسمائة (500) لایر وذلك بحذف الفقرة (ت) من
 المادة التاسعة من الالئحة الفنیة إلجراءات تسجیل البیانات وإصدار بطاقة كفاءة استھالك الطاقة في المركبات

 واإلطارات
 

 تعدیل التكالیف المقررة في مجلس إدارة الھیئة باجتماعھ رقم (154) المنعقد بتاریخ 18 /3/ 1437ھـ، في البند
 ثانیاً بشأن تحدید قیمة تكالیف التسجیل لمنتجات اإلنارة في الھیئة، لتصبح قیمة تكالیف التسجیل لمنتجات اإلنارة

بمبلغ ثابت قدره ألفي (2000) لایر لكل طراز

 قطاع المنتجات الكیمیائیة والبترولیة
 قطاع المنتجات الكھربائیة واإللكترونیة

قطاع الخدمات

 قطاع المنتجات الكیمیائیة والبترولیة
 قطاع الغزل والنسیج

 قطاع المنتجات الكھربائیة واإللكترونیة
 قطاع المنتجات المیكانیكیة والمعدنیة

 قطاع المقاییس والموازین
 قطاع التشیید ومواد البناء

 قطاع الخدمات


