
 نشرت الجریدة الرسمیة قرار الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة باعتماد عدد من اللوائح الفنیة وتشمل كال
من: الالئحة الفنیة للساللم والممرات المتحركة، والالئحة الفنیة لعربات وكراسي األمان لألطفال

 تنظم الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة برعایة وزیر التجارة رئیس مجلس إدارة الھیئة السعودیة
 للمواصفات والمقاییس والجودة الدكتور ماجد بن عبدهللا القصبي، المؤتمر الوطني الثامن للجودة، خالل الفترة من 6

 إلى 8 یونیو 2022م، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدینة المنورة
 ویقام المؤتمر تحت عنوان "جودة مستدامة.. لوطن طموح"، حیث سیركز على اإلبداع واالستدامة كقیمتین ممكنتین
 لتطبیق الجودة على أرض الواقع، باإلضافة إلى إبراز دور الكفاءات الوطنیة في تحقیق الجودة والتمیز في مختلف

المجاالت

 احتفت ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون وسائر الھیئات والمؤسسات المماثلة في دول العالم بالیوم العالمي للمترولوجیا
 ."الذي یصادف 20 مایو من كل عام، ویأتي ھذا العام تحت شعار "المترولوجیا في العصر الرقمي

 وأشار رئیس ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون سعود بن ناصر الخصیبي، إلى أن ھیئة التقییس قامت بعدة مبادرات
 لمواكبة التطورات السریعة في عالم التكنولوجیا الرقمیة فبدأت بتحویل جمیع المواصفات القیاسیة الخلیجیة إلى لغة

(XML)، وذلك من أجل ھیكلة البیانات الخاصة بالمواصفات القیاسیة الخلیجیة بحیث تكون قابلة للبحث، ویمكن 
الوصول إلیھا، وقابلة للتشغیل المتبادل، وإلعادة االستخدام

 استضافت المملكة العربیة السعودیة اجتماع المجلس الفني لھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
 الـ(52)، بمشاركة رؤساء أجھزة التقییس للدول األعضاء، وترأس وفد المملكة محافظ الھیئة السعودیة للمواصفات

 .والمقاییس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي
 وجرى خالل االجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المھمة المدرجة على جدول االجتماع أبرزھا مشاریع المواصفات

القیاسیة واللوائح الفنیة الخلیجیة، وأعمال اللجان الفنیة المشتركة

 نصحت الحملة الوطنیة لترشید استھالك الطاقة (#لتبقى)، بتنظیف مرشح الھواء (الفلتر) الخاص بأجھزة التكییف مرة
 .واحدة كل أسبوعین، وبشكل منتظم

 وأوضحت الحملة، أن تنظیف مرشح الھواء بشكل منتظم، والصیانة الدوریة ألجھزة التكییف مرة واحدة في العام یُسھم
في تحسین جودة الھواء، ویُساعد في تخفیض استھالك المكیف من الكھرباء، وفي إطالة عمر أجھزة التكییف

 أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنین والمقیمین بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" قبل شراء أجھزة التكییف،
 وفھم معانیھا ومدلوالتھا؛ لكونھا تحتوي على معلومات مفیدة للمستھلك، مما یعینھ على اتخاذ قرار شراء الجھاز

 .المناسب، كما أوصى باختیار المستوى األخضر في "بطاقة كفاءة الطاقة" كونھ األكثر توفیراً في استھالك الطاقة
 وتھدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي أصدرتھا الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة بالتعاون مع المركز

 السعودي لكفاءة الطاقة أن تكون أبرز أسالیب المفاضلة بین أجھزة التكییف المعروضة في منافذ البیع، حیث یمكن أن
 یصل التوفیر باختیار (المستوى األخضر) إلى 40% في استھالك الكھرباء

 اعتمد المجلس الفني لھیئة التقییس مجموعة جدیدة من المواصفات القیاسیة الخلیجیة لعدد من السلع والمنتجات بلغ
 عددھا (653) مواصفة قیاسیة خلیجیة، كما وافق المجلس أیضاً على اعتماد (27) مشروع الئحة فنیة خلیجیة وأوصى

 .برفعھا للجنة الوزاریة لشؤون التقییس العتمادھا كلوائح فنیة خلیجیة
 وأوضح سعود بن ناصر الخصیبي، رئیس ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون، أن االجتماع الثاني والخمسین للمجلس

 الفني للھیئة ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمواصفات القیاسیة والمطابقة والمقاییس وغیرھا، وخلص إلى عدد
 من القرارات الداعمة لمسیرة التعاون بین الدول األعضاء في مجال التقییس، منھا الموافقة على اعتماد ترجمة (26)

 مواصفة قیاسیة خلیجیة، والموافقة كذلك على خطط اللجان الفنیة الخلیجیة للمواصفات لعام 2022م

تعتمد عدد من اللوائح الفنیة

تنظم المؤتمر الوطني للجودة في نسختھ الثامنة 

تحتفي بالیوم العالمي للمترولوجیا 2022

انعقاد اجتماع المجلس الفني الخلیجي (52) بمشاركة رؤساء أجھزة التقییس لدول مجلس التعاون الخلیجي

«المواصفات السعودیة»

«المواصفات السعودیة»

«ھیئة التقییس»

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
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یعتمد (680) مواصفة قیاسیة والئحة فنیة خلیجیة المجلس الفني لھیئة التقییس
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لمزید من المعلومات

تنصح بتنظیف مرشح الھواء الخاص بأجھزة التكییف مرة واحدة كل أسبوعین

اختیار "المستوى األخضر" في أجھزة التكییف یسھم في توفیر استھالك الطاقة
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