
 أعلنت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة في تعمیم صادر عنھا، اعتماد التحدیث الخاص بمواصفات
 منتجات السخانات الكھربائیة من النوع التخزیني                                         ، ومدافئ الغرف

 الكھربائیة                                          ، ووصالت اإلطالة الكھربائیة                        والتي تم نشر
اعتماد التحدیث الخاص بھا في الجریدة الرسمیة بتاریخ 20/8/2021

 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 عن الجمعیة األمریكیة لالختبار والمواد                 ، ونحو (44) مواصفة قیاسیة متبناة عن

 المنظمة الدولیة للتقییس          ، ونحو (24) مواصفة قیاسیة متبناة عن المواصفات القیاسیة للھیئة الدولیة
 الكھروتقنیة           ، ونحو (3) مواصفات قیاسیة متبناة عن المواصفات القیاسیة الدولیة                 ، ونحو (16)

 مواصفة قیاسیة متبناة عن المنظمة األوروبیة        ، وباإلضافة إلى (4) مواصفات قیاسیة متبناة عن مختبرات
    الضامنین

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

 بدایة من 5 ینایر 2022 تم اإللزام بتطبیق متطلبات الالئحة الفنیة للمنتجات الجلدیة على المنتجات في المملكة العربیة
السعودیة، سواء كانت مصنعة داخل المملكة أو مستوردة من الخارج

:

النشرة السنویة 2022

 عمیلنا العزیز، یھمنا اطالعك على كل المستجدات
 المرتبطة بأعمالك في السوق السعودي، فإلیك

 الملخص السنوي للتغییرات التنظیمیة التي أجرتھا
 الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة

 فیما یخص المنتجات المعدة للبیع في المملكة
العربیة السعودیة

  لمزید من المعلومات، یرجى التواصل معنا على
info@tabseergroub.com

2022النشرة الشھریة

 نشرت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك مجموعة من التحدیثات الخاصة بالتعریفة الجمركیة على عدد من بنود
وعناوین السلع والتي تم تطبیقھا بدایة من 1 ینایر 2022

 بدأت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة في إلزام المستوردین والمصنعین المحلیین بتطبیق متطلبات
 الالئحة الفنیة لسالمة اآلالت، الجزء الثاني: اآلالت المتنقلة ومعدات األشغال الثقیلة، وذلك على المنتجات في المملكة

العربیة السعودیة، سواء كانت مصنعة داخل المملكة أو مستوردة من الخارج

بدء اإللزام بتطبیق الالئحة الفنیة لسالمة اآلالت- الجزء الثاني

(SASO 2663/2021)  تعمیم بخصوص اعتماد المواصفة القیاسیة السعودیة اإللزامیة

 بدأت ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة اإللزام بتطبیق متطلبات الالئحة الفنیة الخلیجیة لألجھزة
 والمعدات الكھربائیة منخفضة الجھد، وتشمل قائمة المنتجات في مجال تطبیق ھذه الالئحة جمیع األجھزة والمعدات
 الكھربائیة واإللكترونیة واألجھزة والتركیبات التي تحتوي على مكونات كھربائیة أو إلكترونیة ومصممة لالستخدام

بمقنن جھد بین 50 و1000 فولت بالنسبة للتیار المتردد وبین 75 و1500 فولت للتیار المستمر

 أصدرت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة الدلیل االسترشادي لالئحة الفنیة للحد من المواد الخطرة في
 األجھزة والمعدات الكھربائیة واإللكترونیة. وكان قد تم نشر ھذه الالئحة في الجریدة الرسمیة بتاریخ 9/7/2021،

على أن یتم تطبیقھا تدریجیا ابتداءً من تاریخ 4/7/2022

 أعلنت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة في تعمیم صادر عنھا، عن القیام باعتماد مبادرة "رفع كفاءة
 استھالك الطاقة للمنتجات"، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة ضمن منظومة عمل البرنامج السعودي
 لكفاءة الطاقة لتحفیز استیراد وتصنیع طرازات عالیة الكفاءة، وذلك بمقابل مالي إضافي إلصدار بطاقات كفاءة الطاقة

للمنتجات األقل كفاءة (حسب تكلفة المستوى)

 أكدت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة في تعمیم صادر عنھا، على اعتماد المواصفة القیاسیة السعودیة
 بعنوان " مكیفات الھواء – متطلبات الحدود الدنیا لكفاءة استھالك (SASO 2663/2021) اإللزامیة (المحدثة) رقم

" الطاقة والبطاقات واالختبار للمكیفات ذات السعة الصغیرة من النوع الشباك والمنفصل

تبدأ العمل بتنفیذ تطبیق أداة التدقیق الصناعي على المنتجات

 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

 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

 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

 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

 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 األمریكیة لالختبار والمواد              ، ونحو 35 مواصفة قیاسیة متبناة عن المنظمة الدولیة للتقییس
 ونحو 7 مواصفات قیاسیة متبناة عن المواصفات القیاسیة للھیئة الدولیة الكھروتقنیة           باإلضافة إلى 7

(ISO/IEC) مواصفات قیاسیة متبناة عن المواصفات القیاسیة الدولیة

 (SASO IEC 60335-2-21)

 (UL)
 (ُEN)

(ISO/IEC) (IEC)
(ISO) 

(ASTM)

(SASO IEC 60335-2-30)(SASO 2815)

(IEC)
(ISO) (ASTM)

 أعلنت منصة سابر اإللكترونیة، في تعمیم صادر عنھا، عن تاریخ إلزامیة رفع الصور للمنتجات غیر الخاضعة للوائح
الفنیة إلصدار شھادة اإلرسالیة وذلك اعتباراً من یوم 21 یولیو 2022

«المواصفات السعودیة»

بدء اإللزام بتطبیق متطلبات الالئحة الفنیة للمنتجات الجلدیة

 ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك تنشر التحدیثات الخاصة بالتعریفة الجمركیة المتكاملة

.بدء اإللزام بتطبیق متطلبات الالئحة الفنیة الخلیجیة لألجھزة والمعدات الكھربائیة منخفضة الجھد

 تصدر الدلیل االسترشادي لالئحة الفنیة للحد من المواد الخطرة في األجھزة الكھربائیة 

بدء تطبیق مبادرة رفع كفاءة استھالك الطاقة للمنتجات

«المواصفات السعودیة»

«سابر»

«المواصفات السعودیة»

تعتمد عدد من اللوائح الفنیة 

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

تعلن عن تواریخ بدایة إلزامیة رفع الملفات الفنیة والصور في منصة سابر

اعتماد تحدیث 53 مواصفة قیاسیة سعودیة

اعتماد تحدیث الالئحة الفنیة للحواجز األمامیة والخلفیة والجانبیة للشاحنات والمقطورات

تعلن عن تاریخ بدایة إلزامیة رفع صور المنتجات إلصدار شھادة اإلرسالیة

 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

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

«المواصفات السعودیة»

 إجراء تقویم المطابقة
 إجراء تقویم المطابقة

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

:(Type 1a)
: (Type 3)

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

 تعدیل المادة (1) المصطلحات والتعاریف بإضافة تعریفات للفئات
 تعدیل المادة (2) المجال بإضافة الفئات

 تعدیل المواد (4،5،6) بتحدیث المتطلبات وإعادة صیاغتھا
 تعدیل مالحق الالئحة الفنیة بإضافة وحذف المواصفات في الملحق (1)، وفصل الترامیز الجمركیة،

 باإلضافة إلى التحدیثات الفنیة واإلداریة في الملحقین (2،4)

 إیقاف إصدار الشھادات المطابقة وفق المواصفات القدیمة بتاریخ 1/3/2023
 التطبیق الفعلي على المنافذ الجمركیة والمصانع المحلیة وفقاً للمواصفات الجدید بتاریخ 1/6/2023

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

«المواصفات السعودیة»

«المواصفات السعودیة»

توضح الجدول الزمني لتطبیق تحدیث مواصفات بعض المنتجات

) مواصفة قیاسیة128تعتمد تحدیث ( 

 الجریدة الرسمیة تنشر الالئحة الفنیة ألوعیة الضغط البسیطة

 اعتماد تعدیل الالئحة الفنیة للدھانات (األصباغ) والورنیشات

اعتماد تعدیل الالئحة الفنیة للبطاریات الكھربائیة

 الجریدة الرسمیة تنشر الالئحة الفنیة لمعدات الضغط

تعتمد تحدیث الالئحة الفنیة لشھادات المطابقة

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

 نشرت الجریدة الرسمیة قرار الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة باعتماد تعدیل الالئحة الفنیة للدھانات
(األصباغ) والورنیشات

 نشرت الجریدة الرسمیة قرار الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة باعتماد تعدیل الالئحة الفنیة للبطاریات
الكھربائیة

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

 قررت الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة خالل اجتماعھا رقم (187)، والمنعقد بتاریخ 10\3\1444ھـ،
اعتماد تحدیث الالئحة الفنیة العامة لشھادات المطابقة

تبصیر    مع اآلن تواصل

info@tabseergroup.com

www.tabseer.co
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لمزید من المعلومات
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