
 نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 22 فبراير 2023، قرار الهيئة السعودية
 للمواصفات والمقاييس والجودة باعتماد تعديل عدد من المواصفات القياسية اإللزامية

 وفقاً لآلتي
 أوالً: قطاع المواصفات الكهربائية واإللكترونية

 تعديل عدد (1) مواصفة قياسية إلزامية، وذلك بإضافة ملحق تعديل على المواصفة القياسية
 متطلبات كفاءة الطاقة ومتطلبات التشغيل ووضع" (SASO 2927:2019) السعودية رقم

  LED البطاقات لمنتجات اإلنارة – الجزء الثالث: إنارة الشوارع"، شمل (البند 10.2) متطلبات
 بحذف عبارة "يجب أن تكون درجة حرارة اللون بين 3000 – 6000 كلفن

 ثانياً: قطاع المواصفات الميكانيكية والمعدنية
 تعديل عدد (1) مواصفة قياسية إلزامية، وذلك بإضافة ملحق تعديل على المواصفة القياسية

 مكيفات الهواء – متطلبات الحدود الدنيا لكفاءة"  (SASO 2663:2021) السعودية رقم
 استهالك الطاقة والبطاقات واالختبار للمكيفات ذات السعة الصغيرة من نوع الشباك

والمنفصل"، وذلك لتوضيح بعض المتطلبات الفنية لضمان االلتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة

 نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة باعتماد
 الالئحة الفنية لسالمة اآلالت -الجزء الرابع- آالت النشر والتقطيع

 وتهدف هذه الالئحة الفنية إلى تحديد المتطلبات األساسية آلالت ومعدات النشر والتقطيع
 المشمولة في مجال هذه الالئحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على

 المورِّدين االلتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات األساسية التي تهدف
 إلى المحافظة على البيئة وصحة وسالمة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح األسواق

 أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن اطالق خدمة شهادة مطابقة
 للصادرات لدعم المنتج الوطني وتسهيل وصوله إلى األسواق العالمية

 وأوضحت الهيئة، أن هذه الخدمة تقدم للمُصنعين المحليين لمنح شهادة مطابقة الصادرات،
وتعريفهم بالمتطلبات الفنية للدول المستهدفة بالتصدير

 اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خالل العام الماضي (35) مواصفة قياسية سعودية
 في مجال األجهزة والمستلزمات الطبية، تغطي العديد من الموضوعات مثل المنتجات

 النسيجية الطبية، وأجهزة التخدير والتنفس، والمعلوماتية الصحية، واألجهزة الكهربائية في
التطبيقات الطبية وكذلك مواصفات األجهزة الطبية المزروعة

 أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن بدء استقبال طلبات الخبراء والمختصين الراغبين في
 المشاركة في أعمال فرق عمل مواصفات األجهزة والمستلزمات الطبية للعام 2023م، وذلك

بهدف إعداد وتبني المواصفات القياسية وتبادل المرئيات حول مشاريع المواصفات الدولية

 نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى) في عددها الصادر بتاريخ 17 فبراير 2023، تفاصيل الالئحة
التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي

 نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى) في عددها الصادر بتاريخ 17 فبراير 2023، قرار مجلس
الوزراء بإجراء تعديل الفقرة (4) من المادة (السابعة) من تنظيم المركز السعودي لالعتماد

 وأوضحت الهيئة، أنها تقوم بدراسة المواصفات القياسية وتطويرها من خالل فرق عمل
 وطنية متعددة يشارك بها باإلضافة إلى منسوبيها العديد من الخبراء في المجال الصحي

والصناعي واألكاديمي ممن يملكون المعرفة واالطالع

تعتمد تعديل عدد من المواصفات القياسية اإللزامي«المواصفات السعودية»
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لمزید من المعلومات

النشـــرة الشھریة
 تقدم هذه النشرة الملخص

 الشهري الخاص بكافة المستجدات
 في السوق السعودي، باإلضافة إلى

 األخبار المتعلقة بالمتغيرات
 التنظيمية التي أجرتها الهيئة

 السعودية للمواصفات والمقاييس
 الجودة فيما يخص المنتجات

 المعدة للبيع في المملكة العربية
السعودية
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لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا على
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تعتمد الالئحة الفنية لسالمة اآلالت (الجزء الرابع)

تطلق شهادة مطابقة الصادرات لدعم المنتج الوطني

 تعتمد (35) مواصفة قياسية في مجال األجهزة والمستلزمات الطبية خالل

 تعلن بدء استقبال طلبات االنضمام لعضوية فرق عمل المواصفات لألجهزة

تنشر الالئحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي

تنشر قرار تعديل المواد الخاصة بتنظيم المركز السعودي لالعتماد
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 العام الماضي

والمستلزمات الطبية
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