
 عقدت شركة تبصیر، یوم األحد الموافق 19 یونیو 2022، ورشة عمل مكثفة لشرح متطلبات التصدیر إلى السوق
 السعودي، وذلك بالتعاون مع قطاع المفروشات المنزلیة بالمجلس التصدیري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلیة

 وتتضمن الورشة عدة محاور من أھمھا، التعریف بمنصة سابر اإللكترونیة ودورھا في دخول السوق السعودي،
 "باإلضافة إلى طرق الحصول على الشھادات حسب الالئحة "أنظمة تقویم المطابقة

 كما تضمنت الورشة أیضاً عرض وشرح خدمات شركة تبصیر مثل اصدار شھادات المطابقة للمنتجات والتسجیل على
منصة سابر

 أطلقت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك خدمة الموافقة اآللیة لطلبات الحذف واإلضافة لبوالص وحاویات المسافنة في
 مَنافست التصدیر وذلك بالتعاون مع الھیئة العامة للموانئ "موانئ" لتشمل الخدمة جمیع موانئ المملكة

 وتھدف الخدمة الجدیدة إلى تمكین الوكالء المالحیین من الحصول على موافقة آلیة لطلبات التعدیل على بوالص
وحاویات المُسافنة، لتُسھم بذلك في تحسین تجربة الوكالء المالحیین وتیسیر عملیة المسافنة في المنافذ البحریة

العربي بما یسھم في زیادة الطاقة االستیعابیة المتوفرة لدعم عملیات االستیراد والتصدیر

أعلنت الھیئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة شركة باسیفیك إنترناشیونال الینز
في میناء الملك عبدالعزیز التي تربط الصین بمنطقة الخلیج سنغافورة إلى خدمة الشحن المالحیة المباشرة

لمیناء شانغھاي ومیناء

 نظمت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة، المؤتمر الوطني للجودة في نسختھ الثامنة، تحت شعار "جودة
 مستدامة.. لوطن طموح"، خالل الفترة من 6 إلى 8 یونیو 2022، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدینة

المنورة

 وشھد المؤتمر مشاركة أكثر من 70 متحدثاً من خالل 16 جلسة، وتم مناقشة 5 محاور رئیسة، منھا تحقیق الجودة في
 رؤیة المملكة 2030، ونشر مفاھیم ومنھجیات وأدوات الجودة، مثل تطبیقات الجودة في إدارة التغییر والتحول، كما

استعرض المؤتمر أفضل الممارسات المحلیة والدولیة في الجودة والتمیز المؤسسي

 نظمت ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة برنامجاً تدریبیاً حول المواصفات القیاسیة للخالیا
 الشمسیة (الطاقة المتجددة)، ضمن البرامج التدریبیة الخاصة بمركز التقییس الخلیجي للتدریب لعام 2022م، باستضافة

كریمة من دولة قطر ممثلة في الھیئة العامة القطریة للمواصفات والتقییس

 وھدف البرنامج التدریبي إلى تعزیز الخبرات الفنیة للمختصین والمھتمین في مجال إعداد وتطبیق المواصفات القیاسیة
 للطاقة المتجددة وتقنیات تخزینھا، إضافة إلى تعزیز مشاركة الجھات ذات العالقة المھتمة في أنشطة اللجان الفنیة

الوطنیة والخلیجیة المعنیة بإعداد المواصفات

 أعلنت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة في تعمیم صادر عنھا، عن تواریخ إلزامیة رفع الملفات الفنیة
 في منصة سابر اإللكترونیة، والذي سیكون بدایة من 23 یونیو 2022، وسیتوجب على جمیع جھات تقویم المطابقة

المقبولة رفع البیانات التالیة في منصة سابر قبل إصدار شھادة مطابقة المنتج وتشمل

 وبالنسبة للمنتجات غیر الخاضعة للوائح الفنیة، فقد أعلنت الھیئة أنھ سیصبح إرفاق الصور إلزامیاً عند تسجیلھا في
منصة سابر بدایة من تاریخ 17 یونیو 2022

 إجراء تقویم المطابقة
 إجراء تقویم المطابقة

 (Type 1a)
(Type 3)

 تحت عنوان «شرح متطلبات التصدیر إلى السوق السعودي».. تبصیر تعقد ورشة عمل بالتعاون مع المجلس
التصدیري للمنسوجات

تطلق خدمة التعدیل اآللي على بوالص وحاویات المُسافنة في جمیع المنافذ البحریة

تعلن عن إضافة خدمات شحن جدیدة بمیناء الملك عبدالعزیز

«الزكاة والضریبة والجمارك»

«موانئ»

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

2022یونیو

:

تعلن عن تواریخ بدایة إلزامیة رفع الملفات الفنیة والصور في منصة سابر «المواصفات السعودیة»

«ھیئة التقییس» تنظم البرنامج التدریبي حول المواصفات القیاسیة الخاصة بالخالیا الشمسیة

«لجنة التجارة واالستثمار»

المركز السعودي لالعتماد

«الصناعة والثروة المعدنیة»

«المعھد القومي المصري للجودة»

«المواصفات والمقاییس»

«المواصفات والمقاییس»

(تقریر االختبار، وثیقة تقییم المخاطر)
التدقیق على المصنع) (تقریر االختبار، وثیقة تقییم المخاطر، تقریر

:
:

(PIL)
(GCS)

"تنظم المؤتمر الوطني الثامن للجودة تحت شعار "جودة مستدامة.. لوطن طموح  «المواصفات السعودیة»

 عقدت لجنة التجارة واالستثمار في مجلس الشورى، اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئیس اللجنة الدكتور فھد بن
 سلیمان التخیفي، لمناقشة ما ورد في التقریر السنوي للھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة للعام المالي

1442/1443ھـ، المتعلق بأعمال الھیئة وإنجازاتھا والمعوقات التي تواجھھا خالل عام التقریر

 عقد المركز السعودي لالعتماد، لقاءً تعریفیًا لجھات تقویم المطابقة بالمنطقة الشرقیة، بمشاركة نخبة متمیزة من
المختصین في جھات تقویم المطابقة بعدد یتجاوز 100 مشارك

 وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنیة مذكرة تفاھم مع الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة وتھدف 
 المذكرة إلى تعزیز التعاون بین الجھتین في كل ما یحقق جودة مواصفات القطاع الصناعي، ویدعم تنمیة المحتوى

المحلي في االقتصاد السعودي، من خالل استثمار اإلمكانات والخبرات لتحقیق األھداف المشتركة بین الجھتین

 وقعت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة برنامج تعاون فني في مجاالت الجودة وتطبیقاتھا، مع المعھد
 القومي للجودة بجمھوریة مصر العربیة، وذلك على ھامش الزیارة التي قام بھا صاحب السمو الملكي األمیر محمد بن

سلمان بن عبدالعزیز ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء إلى جمھوریة مصر العربیة

 ویھدف البرنامج إلى تعزیز الشراكة االستراتیجیة وزیادة التبادل التجاري بین البلدین، وضمان جودة المنتجات
والخدمات، وتعزیز التعاون في المجاالت المتعلقة بالجودة

 ودرست اللجنة خالل االجتماع الذي شارك فیھ أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، أھمیة اضطالع الھیئة بتطویر ضوابط
وآلیات عمل البرنامج الوطني للتقییس والمعایرة لمجال الفحوصات الفنیة

 ویستمر المركز السعودي لالعتماد، في تقدیم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة بالشراكة مع الجھات ذات العالقة
بمنظومة الجودة لالرتقاء بتنافسیة االقتصاد الوطني وتعزیز التجارة الخارجیة

:

 تناقش تقریر ھیئة المواصفات لتعزیز سالمة المنتجات

یعقد لقاءً تعریفیًا لجھات تقویم المطابقة

توقع مذكرة تفاھم مع

توقیع برنامج تعاون فني بین

تبصیر    مع اآلن تواصل

info@tabseergroup.com
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لمزید من المعلومات
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