
 منع التداول باألسواق للمنتجات الحاصلة على الشھادات المطابقة وفقاً للمواصفات القدیمة بتاریخ
1/8/2024

 أعلنت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة في تعمیم صادر عنھا، اعتماد التحدیث الخاص بمواصفات
 ومدافئ الغرف الكھربائیة ،(SASO IEC 60335-2-21) منتجات السخانات الكھربائیة من النوع التخزیني

(SASO IEC 60335-2-30)، ووصالت اإلطالة الكھربائیة (SASO 2815) والتي تم نشر اعتماد التحدیث 
الخاص بھا في الجریدة الرسمیة بتاریخ 20/8/2021

:وأشارت الھیئة إلى أنھ تقرر تحدیث تواریخ التطبیق لھذه المواصفات القیاسیة وفقاً للجدول الزمني التالي

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

2022اكتوبر

 قررت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة خالل اجتماعھا المنعقد بتاریخ 2/10/2022م، اعتماد تحدیث
 (128) مواصفة قیاسیة سعودیة متبناة بلغتھا عن المواصفات القیاسیة الدولیة واألوروبیة واألمریكیة، منھا عدد (37)

) مواصفة قیاسیة متبناة عن44ونحو ( ،(ASTM) مواصفة قیاسیة متبناة عن الجمعیة األمریكیة لالختبار والمواد  
) مواصفة قیاسیة متبناة عن المواصفات القیاسیة للھیئة الدولیة الكھروتقنیة24ونحو ( ،(ISO) المنظمة الدولیة للتقییس  

(IEC)، ) مواصفات قیاسیة متبناة عن المواصفات القیاسیة الدولیة3ونحو (  (ISO/IEC)، ) مواصفة16ونحو (  
) مواصفات قیاسیة متبناة عن مختبرات الضامنین4وباإلضافة إلى ( ،(EN) قیاسیة متبناة عن المنظمة األوروبیة  

(UL)

 أوضح سعود بن ناصر الخصیبي، رئیس ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون، أن المجلس الفني للھیئة اعتمد في
 اجتماعھ الثالث والخمسین مجموعة جدیدة من المواصفات القیاسیة الخلیجیة لعدد من السلع والمنتجات بلغ عددھا (56)
 مواصفة قیاسیة خلیجیة، كما وافق على إقرار (11) مشروع الئحة فنیة خلیجیة وأوصى برفعھا للجنة الوزاریة لشؤون

التقییس العتمادھا كلوائح فنیة خلیجیة

المجلس الفني لھیئة التقییس الخلیجیة یعتمد (67) مواصفة قیاسیة والئحة فنیة خلیجیة

اعتماد ضوابط رسوم تخزین البضائع في المنافذ الجمركیة البریة

الجریدة الرسمیة تنشر الالئحة الفنیة ألوعیة الضغط البسیطة

 نشرت الجریدة الرسمیة (أم القرى) في عددھا الصادر یوم 7 أكتوبر 2022، قرار وزیر المالیة الخاص باعتماد
ضوابط رسوم تخزین البضائع في المنافذ الجمركیة البریة، على أن یتم العمل بھذا القرار من تاریخ نشره في الجریدة

 نشرت الجریدة الرسمیة قرار الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة باعتماد الالئحة الفنیة ألوعیة الضغط
البسیطة

اعتماد 38 مشروع الئحة فنیة خلیجیة خالل االجتماع الرابع للجنة الوزاریة لشؤون التقییس

 .عقدت اللجنة الوزاریة لشؤون التقییـس لدول مجلس التعاون، اجتماعھا الرابع، بمقر األمانة العامة بالریاض
 واطلعت اللجنة على تقریر عن مستوى تنفیذ الخطة االستراتیجیة للھیئة للعام 2022م، وناقشت عدداً من الموضوعات

 المدرجة على جدول أعمالھا الرابع واتخذت القرارات والتوصیات الداعمة للعمل الخلیجي المشترك، أبرزھا اعتماد
عدد (38) مشروع الئحة فنیة خلیجیة كلوائح فنیة خلیجیة، كما أقرت الحساب الختامي للھیئة للعام المالي 2021م

الجریدة الرسمیة تنشر ضوابط رسوم تخزین البضائع بالمنافذ الجمركیة البریة

تكامل حكومي بین المواصفات ومنظومة الصناعة لتمكین الصناعات الوطنیة

 نشرت الجریدة الرسمیة (أم القرى) في عددھا الصادر یوم 7 أكتوبر 2022، ضوابط رسوم تخزین البضائع بالمنافذ
 الجمركیة البریة

 وأوضحت الجریدة، أن ھذه الضوابط تمثل اإلجراءات الخاصة باستیفاء رسوم التخزین للبضائع التي ترد عبر المنافذ
 الجمركیة البریة أو البضائع العابرة منھا، كما توضح طریقة احتساب رسوم التخزین باإلضافة إلى وقت بدء احتسابھا،

والحاالت التي ال یجوز استیفاء رسوم التخزین علیھا

 عقدت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة اجتماعاً تنسیقیاً مع منظومة الصناعة والثروة المعدنیة
 وجرى خالل االجتماع بحث سبل تعزیز التعاون والتكامل بین الھیئة ومنظومة الصناعة والتعدین، وذلك بما یحقق

 االرتقاء بالعمل المشترك ویدعم العمل التكاملي، وصوالً لتحقیق أھداف القطاعین وترجمة رسالتھما في االرتقاء بجودة
 الخدمات والمنتجات الصناعیة الوطنیة

 بحثت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة واللجنة الوطنیة التجاریة باتحاد الغرف السعودیة سبل تعزیز
 التكامل والتعاون في المجاالت ذات االھتمام المشترك

 وبحث االجتماع أبرز التحدیات التي تواجھ القطاع الخاص فیما یتعلق بتطبیق اللوائح الفنیة والمواصفات القیاسیة
 والحصول على شھادة المطابقة وعالمة الجودة، كما استعرض اللقاء مبادرات وخدمات الھیئة المقدمة للقطاع الخاص،

 كما اطلع الوفد على مختبرات المركز الوطني للقیاس والمعایرة، وما یحتویھ من إمكانات عالیة تدعم وتعزز البنیة
التحتیة للجودة

 ترأس سعود بن ناصر الخصیبي، رئیس ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وفد الھیئة المشارك في
  سبتمبر23 – 19الذي عُقِدَ في مدینة أبو ظبي خالل الفترة  (ISO) أعمال االجتماع السنوي للمنظمة الدولیة للتقییس

 2022 باستضافة من وزارة الصناعة والتكنولوجیا المتقدمة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة
 

 الذي یمثل (AHRI) وعلى ھامش االجتماع وقعت الھیئة مذكرة تفاھم مع المعھد األمریكي للتكییف والتدفئة والتبرید
 أكثر من 300 مصنع، بھدف التعاون بین الجانبین وتبادل الخبرات في مجاالت التقییس، وإصدار الشھادات،

 والتشریعات الفنیة، واألبحاث واإلحصاء، وتعزیز مشاركة الشركاء في تطویر أنشطة التقییس الخلیجي

 اختتمت في العاصمة األردنیة عمَّان أعمال "الدورة الثالثة لمنتدى التواصل االقتصادي الخلیجي األردني" تحت عنوان
 "آفاق جدیدة للتعاون االقتصادي واالستثماري"، الذي عقد في الفترة 27-28 سبتمبر 2022م، بتنظیم من غرفة تجارة
 األردن، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخلیجي، وبدعم من األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج
 العربیة، بمشاركة واسعة من القیادات وأصحاب األعمال والمستثمرین ورؤساء اتحادات وغرف تجاریة، إضافة إلى

ھیئات خلیجیة

 شاركت ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الھیئات والمنظمات المماثلة في دول العالم احتفالھا
 بالیوم العالمي الثاني والخمسین للمواصفات، الذي یصادف یوم 14 أكتوبر من كل عام، ویأتي االحتفال ھذا العام تحت

"شعار "لمواصفات وأھداف التنمیة المستدامة.. رؤیتنا المشتركة لعالم أفضل

 إیقاف إصدار الشھادات المطابقة وفق المواصفات القدیمة بتاریخ

التطبیق الفعلي على المنافذ الجمركیة والمصانع المحلیة وفقاً للمواصفات الجدید بتاریخ 1/6/2023

«المواصفات السعودیة»

«المواصفات السعودیة»

توضح الجدول الزمني لتطبیق تحدیث مواصفات بعض المنتجات

تعتمد تحدیث (128) مواصفة قیاسیة

«المواصفات السعودیة»

«ھیئة التقییس الخلیجیة»

«ھیئة التقییس الخلیجیة»

«ھیئة التقییس الخلیجیة»

واللجنة التجاریة باتحاد الغرف السعودیة یبحثان سبل تعزیز التعاون

 تشارك في االجتماع السنوي للمنظمة الدولیة للتقییس

 تستعرض مستقبل التقییس لتحقیق التكامل االقتصادي بین دول مجلس التعاون والمملكة

 تحتفل بالیوم العالمي للمواصفات 

األردنیة الھاشمیة

ISO

تبصیر    مع اآلن تواصل
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لمزید من المعلومات

 استضافت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة اجتماعاً مع اللجنة الوطنیة للصادرات باتحاد الغرف
 السعودیة بمقر الھیئة

 وبحث االجتماع، أبرز التحدیات التي تواجھ القطاع الخاص فیما یتعلق بتطبیق اللوائح الفنیة والمواصفات القیاسیة
 والحصول على شھادة المطابقة وعالمة الجودة، كما استعرض مبادرات وخدمات الھیئة المقدمة للقطاع الخاص

تستضیف اللجنة الوطنیة للصادرات«المواصفات السعودیة»


