
 قررت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة خالل اجتماعھا رقم (186) والمنعقد بتاریخ 30/6/2022
 اعتماد تحدیث نطاق تطبیق الالئحة الفنیة للحد من المواد الخطرة في األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة مع

 تعدیل المتطلبات الفنیة إلصدار الشھادة
وكان قد تم نشر ھذا التحدیث في الجریدة الرسمیة بتاریخ 29/7/2022

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

2022أغسطس

تعتمد تحدیث الالئحة الفنیة للحد من المواد الخطرة «المواصفات السعودیة»

 أعلنت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة، في تعمیم صادر عنھا، عن البدء بالعمل على تنفیذ تطبیق أداة
 التدقیق الصناعي على منتجات محدودة (4 منتجات)

 وأشارت الھیئة إلى ضرورة قیام المستوردین والمصنعین بتعبئة إقرار المنتج أو المستورد، عند تقدیم طلب شھادة
 اإلرسالیة من خالل منصة سابر اإللكترونیة بدءاً من تاریخ 31/7/2022

 وأكدت الھیئة على ضرورة التحقق من وجود ھذا اإلقرار ضمن الملفات الفنیة المقدمة من قبل مقدم الطلب وااللتزام
 بذلك، علماً أنھ ال یسمح بإصدار شھادة اإلرسالیة عبر النظام ما لم یكن النموذج معتمداً من وزارة الصناعة والثروة

 المعدنیة كأحد المرفقات
 كما أكدت الھیئة، أنھ سیتم البدء بسحب العینات العشوائیة من اإلرسالیات الواردة اعتباراً من تاریخ 31/7/2022،

 وسیتم اتخاذ الالزم حیال أي جھة تقویم مطابقة أصدرت شھادات مطابقة للمنتجات أو اإلرسالیات مخالفة لھذا التعمیم

تبدأ العمل بتنفیذ تطبیق أداة التدقیق الصناعي على المنتجات«المواصفات والمقاییس والجودة»

 أعلنت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة، في تعمیم صادر عنھا، عن البدء بالعمل على تنفیذ تطبیق أداة
 التدقیق الصناعي على منتجات محدودة (4 منتجات)

 وأشارت الھیئة إلى ضرورة قیام المستوردین والمصنعین بتعبئة إقرار المنتج أو المستورد، عند تقدیم طلب شھادة
 اإلرسالیة من خالل منصة سابر اإللكترونیة بدءاً من تاریخ 31/7/2022

 وأكدت الھیئة على ضرورة التحقق من وجود ھذا اإلقرار ضمن الملفات الفنیة المقدمة من قبل مقدم الطلب وااللتزام
 بذلك، علماً أنھ ال یسمح بإصدار شھادة اإلرسالیة عبر النظام ما لم یكن النموذج معتمداً من وزارة الصناعة والثروة

 المعدنیة كأحد المرفقات
 كما أكدت الھیئة، أنھ سیتم البدء بسحب العینات العشوائیة من اإلرسالیات الواردة اعتباراً من تاریخ 31/7/2022،

 وسیتم اتخاذ الالزم حیال أي جھة تقویم مطابقة أصدرت شھادات مطابقة للمنتجات أو اإلرسالیات مخالفة لھذا التعمیم

سابر

 «صناعي»«سابر»

 أعلنت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة في تعمیم صادر عنھا، عن تمدید تاریخ اإللزام بإرفاق الصور
للمنتجات الغیر خاضعة للوائح الفنیة في منصة سابر اإللكترونیة لیصبح ابتداءً من 5 أكتوبر 2022م

 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنیة والھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة أتمتھ عملیات الربط
 اإللكتروني بین منصتي "سابر" و "صناعي" اإللكترونیتین؛ بھدف تسھیل الحصول على شھادة اإلرسالیة الستیراد

 المواد الخام واآلالت والمعدات وقطع الغیار للمصانع الوطنیة الحاصلة على اإلعفاء الصناعي إلكترونیاً، بما یسھم في
 دعم عملیات التصنیع وتعزیز المحتوى المحلي

 وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنیة أن ھذا اإلجراء یأتي في إطار تمكین ودعم المصانع الوطنیة الحاصلة على
 إعفاء المواد األولیة أو اآلالت أو قطع الغیار من إصدار شھادة اإلرسالیة إلكترونیاً، وذلك من خالل تعبئة النماذج

 والبیانات عبر منصة "سابر" اإللكترونیة، حیث سیتحقق النظام تلقائیاً من منصة صناعي، والتأكد من استحقاق المصنع
 المتقدم بطلب إعفاء، لتُصدَر بعدھا الشھادة فوریاً دون تحمل أي تكالیف مالیة

مد تطبیق إلزامیة رفع صور المنتجات غیر الخاضعة على

وربط إلكتروني بین منصتي

2022 أغسطس 5تطبیق الئحة مزاولة نشاط الوكالء المالحیین اعتباراً من  «موانئ» :

 أعلنت الھیئة العامة للموانئ "موانئ"، عن تطبیق الئحة مزاولة نشاط الوكالء المالحیین اعتباراً من 5
 أغسطس2022م، التي اعتمدھا مجلس إدارة الھیئة في فترة سابقة مع إلغاء الالئحة التنظیمیة للوكالء المالحیین وجمیع

 إصداراتھا، وذلك بما یتوائم مع النظام البحري التجاري وما یتضمنھ من اشتراطات تحكم عملھم مستقبالً
 

 ویأتي ذلك في إطار الجھود التي تبذلھا الھیئة لتطویر أعمال الموانئ السعودیة وحوكمتھا بكفاءة وجودة عالیة،
 وتوجھھا نحو تحقیق الشفافیة في التعامالت وتنظیم السوق؛ تماشیاً مع أھداف االستراتیجیة الوطنیة للنقل والخدمات

 اللوجستیة بتعزیز الخدمات المُقدمة من الوكالء المالحیین ودعم الخطوط المالحیة واإلسھام في دعم المصدرین
 واالقتصاد الوطني

2022 أغسطس 5تطبیق الالئحة العامة للتراخیص والتصاریح في الموانئ السعودیة  «موانئ» :

 أعلنت الھیئة العامة للموانئ "موانئ" عن تطبیق الالئحة العامة للتراخیص والتصاریح التي تحكم األنشطة المُدرجة
 ضمن اختصاصاتھا ابتداءً من 5 أغسطس 2022م، وذلك في إطار اللوائح المُنظمة لعمل الھیئة مع مراعاة ما تقتضي

 بھ األنظمة وصالحیات الجھات األخرى ذات العالقة
 

 وتھدف الالئحة إلى وضع القواعد العامة التي تحكم متطلبات وإجراءات الحصول على التراخیص والتصاریح من قبل
 الھیئة لمزاولة األنشطة والخدمات والعملیات التشغیلیة، وكذلك الرقابة والتفتیش على مزاولة تلك األنشطة بالجودة

 والكفاءة التي تضمن تحقیق رضا العمالء وتوفر مرجعیة تكفل الشفافیة والوضوح في إجراءات التراخیص والتصاریح
 وتوحید آلیات التنفیذ، حیث تطبق الالئحة على جمیع األشخاص ذوي الصفة الطبیعیة أو االعتباریة المُرخص لھم أو

المصرح لھم بمزاولة أي نشاط أو خدمة في الموانئ السعودیة

«الزكاة والضریبة والجمارك»

«الزكاة والضریبة والجمارك»

توقع اتفاقیة تعاون في مجال الشحن الجوي

«تعقد ورشة عمل حول «قواعد المنشأ الوطنیة 

 وقعت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك اتفاقیة تعاون مع شركة ساتس العربیة السعودیة، في مجال الشحن الجوي في
 جمرك مطار الملك عبدالعزیز الدولي وجمرك مطار الملك خالد الدولي

 
 وتحرص الھیئة من خالل توقیع ھذه االتفاقیة إلى تحدید المھام والمسؤولیات في األعمال المرتبطة بالخدمات المقدمة

 لعمالء الھیئة بمختلف فئاتھم، حیث ستقوم الھیئة بتركیز أدائھا على النواحي الجمركیة، األمر الذي سیسھم في تحسین
 وتیسیر اإلجراءات الجمركیة، ورفع كفاءة الخدمات التشغیلیة، فیما ستتولى شركة ساتس العربیة السعودیة المھام

 الخاصة بتشغیل خدمات المناولة والحمالة والصیانة وجمیع الخدمات التشغیلیة األخرى

تنظم المؤتمر الخلیجي السادس لكفاءة المختبرات أكتوبر المقبل «ھیئة التقییس»

 تعتزم ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة تنظیم المؤتمر الخلیجي السادس لكفاءة المختبرات تحت
 رعایة وزیر التجارة، رئیس مجلس إدارة الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة، عضو اللجنة الوزاریة
 لشؤون التقییس الدكتور ماجد بن عبدهللا القصبي، وبشراكة استراتیجیة مع الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس

  والجودة والتجمع الخلیجي للمختبرات، ویقام بشكل متزامن (حضوریاً وعن بُعد) یومي 18 - 19 أكتوبر
2022 

 وأوضح رئیس ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون سعود بن ناصر الخصیبي، أن المؤتمر یأتي ھذا العام تحت شعار
 "كفاءة المختبرات لغذاء آمن ومستدام"، لتسلیط الضوء على أبرز التحدیات والفرص والحلول ضمن التوجھات

 والممارسات الدولیة الحدیثة، بمشاركة نخبة من المھتمین في المنظمات الدولیة واإلقلیمیة، وأجھزة التقییس الوطنیة
 والمختبرات العاملة في الدول األعضاء

 عقدت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ورشة عمل حول "قواعد المنشأ الوطنیة" بالتعاون مع الغرفة التجاریة
 بالریاض، وذلك ضمن جھود وأنشطة الھیئة التوعویة في مجال تیسیر التجارة عبر الحدود

 
 واستھدفت الورشة التي عقدتھا الھیئة افتراضیًا، المستوردین والمصدرین والمخلصین الجمركیین، إلى جانب العدید من
 المھتمین بمجاالت العمل الجمركي، حیث قدّمت الھیئة خالل الورشة شرحًا لقواعد المنشأ الوطنیة، ومدى إسھامھا في

 تنمیة المحتوى المحلي من خالل دعم الصناعة الوطنیة وتعزیز التنمیة المستدامة

تبصیر    مع اآلن تواصل
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لمزید من المعلومات


