
 نشرت الجریدة الرسمیة قرار الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة باعتماد تحدیث نحو 53 مواصفة قیاسیة
 سعودیة متبناة بلغتھا عن المواصفات القیاسیة الدولیة واألمریكیة، منھا نحو 4 مواصفات قیاسیة متبناة عن الجمعیة

 ونحو ،(ISO)  مواصفة قیاسیة متبناة عن المنظمة الدولیة للتقییس35ونحو  ،(ASTM) األمریكیة لالختبار والمواد
  مواصفات7باإلضافة إلى  ،(IEC) 7 مواصفات قیاسیة متبناة عن المواصفات القیاسیة للھیئة الدولیة الكھروتقنیة

(ISO/IEC) قیاسیة متبناة عن المواصفات القیاسیة الدولیة

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

2022سبتمبر

إعتماد تحدیث 53 مواصفة قیاسیة سعودیة

 نشرت الجریدة الرسمیة قرار الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة باعتماد تحدیث الالئحة الفنیة للحواجز
:األمامیة والخلفیة والجانبیة للشاحنات والمقطورات والذي تضمن كال من

اعتماد تحدیث الالئحة الفنیة للحواجز األمامیة والخلفیة والجانبیة للشاحنات والمقطورات

«المواصفات السعودیة»

«ھیئة التقییس الخلیجیة»

 نشرت الجریدة الرسمیة قرار الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة باعتماد عدد من اللوائح الفنیة وتشمل كال
من: الالئحة الفنیة لحلي الزینة واإلكسسوارات، والالئحة الفنیة ألوعیة الضغط البسیط

 وقعت ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة مذكرة تفاھم مع جمعیة مصنعي أجھزة التبرید والتكییف
 .یوروفینت – (HVACR) والتسخین والتھویة

 
 وتھدف المذكرة إلى تعزیز التعاون في مجاالت المواصفات القیاسیة واللوائح الفنیة وبرامج بناء القدرات واالعتراف

 المتبادل وتبادل المعلومات والخبراء، ودعم التقییس اإلقلیمي والدولي، من أجل حیاة أفضل

تعتمد عدد من اللوائح الفنیة

توقع مذكرة تفاھم مع جمعیة مصنعي أجھزة التبرید والتكییف

«الفسح خالل ساعتین»  منظومة الفسح الجمركي تواصل جھودھا لتطبیق التوسع في مبادرة

 أكملت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك استعداداتھا للتوسع في تطبیق مبادرة الفسح خالل ساعتین بالتعاون مع 26
 جھة حكومیة، تمثل جھات الفسح الجمركي

 
 وتھدف الھیئة من خالل التوسع في تطبیق المبادرة إلى زیادة مرونة العملیات الجمركیة والخدمات اللوجستیة المرتبطة
 بھا، وذلك من خالل رفع مستوى التنسیق بین الجھات المرتبطة بالفسح، ومواصلة جھود منظومة الفسح لتیسیر التجارة

 عبر الحدود لتتماشى مع مستھدفات رؤیة المملكة 2030 وتطلعاتھا إلى أن تصبح المملكة منصة عالمیة للخدمات
 اللوجستیة

«المواصفات السعودیة»

«المواصفات السعودیة»

«المحتوى المحلي والمشتریات الحكومیة» توقع اتفاقیة مع

نظم ورشة عمل بالتعاون مع األمن السیبراني

 وقعت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة اتفاقیة تعاون مع ھیئة المحتوى المحلي والمشتریات الحكومیة؛
 بھدف تعزیز جودة المنتجات الوطنیة، وتحفیز الشرائح االقتصادیة على شراء المنتجات المحلیة، ورفع الوعي

 بالمحتوى المحلي، وتعزیز أوجھ التعاون والمشاركة في الحمالت التوعویة التي تخص إطالق وتحدیث قطاعات القوائم
اإللزامیة من خالل قنوات التواصل المختلفة

 نظمت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة، بالتعاون مع الھیئة الوطنیة لألمن السیبراني، ورشة عمل
 توعویة في مجال األمن السیبراني، ضمن الجھود التي تبذلھا لحمایة بیاناتھا ومواءمتھا مع المستھدفات التي تواكب بھا

 الھیئة رؤیة 2030، والرفع من درجة وعي منسوبي المواصفات السعودیة بمخاطر التھدیدات السیبرانیة، وكیفیة
 الحمایة منھا

 
 وھدفت الورشة إلى تعزیز الثقافة في مجال األمن السیبراني لدى الجھات والمنشآت الحكومیة، وتعزیز التوعیة

 باالستخدام األمثل للتقنیة في ظل التوسع في الخدمات اإللكترونیة المتعددة، واستخدام التقنیة بصفة مستمرة في بیئة
العمل والحیاة الیومیة، الذي یتزامن مع تزاید التھدیدات والمخاطر السیبرانیة

غرفة األحساء تعرف باشتراطات ومتطلبات االستیراد والتصدیر في ھیئة الغذاء والدواء

 نظمت غرفة األحساء بالتعاون مع الھیئة العامة للغذاء والدواء ورشة تعریفیة موسعة، بعنوان "اشتراطات ومتطلبات
 االستیراد والتصدیر في الھیئة العامة للغذاء والدواء"، بحضور عدد من أصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في

 قطاعات الغذاء والدواء واألجھزة الطبیة والتجمیل والمستوردین ومكاتب التخلیص الجمركي باألحساء
 

 وتناولت الورشة االشتراطات ومتطلبات الفسح والحصول على أذونات استیراد األدویة غیر المسجلة، والتصدیر
 للمصانع المحلیة، واستیراد األجھزة والمستلزمات الطبیة والمواد الكیمیائیة والكواشف المخبریة وأھم التحدیثات التي

 تمت خالل العام 2021 فیما یخص اشتراطات ومتطلبات االستیراد والتصدیر في الھیئة

ھیئتا الزكاة والموانئ توقعان اتفاقیة تنظیم األنشطة المشتركة في میناء جدة

 أبرمت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك والھیئة العامة للموانئ (موانئ) اتفاقیة "مستوى خدمة"، تھدف إلى تنظیم
 األنشطة المشتركة وإعداد وتنفیذ مستوى خدمة للعملیات التشغیلیة وآلیة أتمتھا في میناء جدة اإلسالمي بما یُسھم في

 تعزیز التنافسیة ورفع الكفاءة التشغیلیة وتحسین تجربة العمیل
 

 ویأتي ذلك امتدادًا للعمل التكاملي والتعاون بین القطاعین لتطویر وتحدید إجراءات العملیات التشغیلیة والخدمات التي
 تتطلب تحقیق أفضل المعاییر في عملیة التشغیل، وذلك في إطار األنظمة واللوائح التي تحكم كال الطرفین، وتماشیًا مع

 أھداف االستراتیجیة الوطنیة للنقل والخدمات اللوجستیة، بتعزیز الشراكات الفاعلة بین القطاعات الحكومیة والقطاع
 الخاص، وترسیخ مكانة المملكة مركزًا لوجستیًا عالمیًا

تعدیل المادة (1) المصطلحات والتعاریف بإضافة تعریفات للفئات

تعدیل المواد (4،5،6) بتحدیث المتطلبات وإعادة صیاغتھا
تعدیل المادة (2) المجال بإضافة الفئات

 تعدیل مالحق الالئحة الفنیة بإضافة وحذف المواصفات في الملحق (1)، وفصل الترامیز الجمركیة، باإلضافة
إلى التحدیثات الفنیة واإلداریة في الملحقین (2،4)

تبصیر    مع اآلن تواصل
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لمزید من المعلومات


