
 

 

 3 من 1صفحة   

 

 التعاميم الموجهة لجهات تقويم المطابقة

 م عنوان التعميم تاريخ التعميم لتحميل الملف
 1 اعتماد المواصفات الخاصة ببطاقات الكفاءة 01-07-2018 )اضغط هنا(

 2 المكيفات ذات السعة الكبيرة 20-11-2018 هنا( )اضغط
 3 ضرورة حضور الممثل القانوني في اإلجتماعات 28-11-2018 )اضغط هنا(
 4 المرحلة األولى - سابرتطبيق اللوائح في منصة  19-12-2018 )اضغط هنا(
 5 منتجات اإلنارة 02-01-2019 )اضغط هنا(
 6 المرحلة األولىتعديل على  – سابرتطبيق اللوائح في منصة  18-01-2019 )اضغط هنا(
 7 موعد تطبيق المرحلة الثانية والثالثة للمنتجات البالستيكية القابلة للتحلل 27-02-2019 )اضغط هنا(
 8 الثانيةالمرحلة  -تطبيق اللوائح في منصة سابر  03-03-2019 )اضغط هنا(
 9 اإلسمنت األبيضمنتجات  02-04-2019 )اضغط هنا(
 10 فرض عالمة الجودة على السيراميك 07-04-2019 )اضغط هنا(
 11 منتج الفريون 01-05-2019 )اضغط هنا(
 12 الثالثةالمرحلة  -تطبيق اللوائح في منصة سابر  06-05-2019 )اضغط هنا(
 13 الرابعةالمرحلة  -تطبيق اللوائح في منصة سابر  17-06-2019 )اضغط هنا(
 14 منتج السخانات 15-07-2019 )اضغط هنا(
 15 تعميم إلحاقي – فرض عالمة الجودة على السيراميك والبورسالن 05-08-2019 )اضغط هنا(
 16 أجهزة شحن السيارات الكهربائية 20-08-2019 )اضغط هنا(
 17 فرض عالمة الجودة على منتجات اإلسمنت والخرسانة الجاهزة 12-09-2019 )اضغط هنا(
 18 الخامسةالمرحلة  -تطبيق اللوائح في منصة سابر  06-10-2019 )اضغط هنا(
 19 السادسةالمرحلة  -تطبيق اللوائح في منصة سابر  10-10-2019 )اضغط هنا(
 20 أغطية الكراسي الصحية 17-10-2019 )اضغط هنا(
 21 منتجات البطانيات الكهربائية 17-10-2019 )اضغط هنا(
 22 منتج السخانات 30-12-2019 )اضغط هنا(
 23 تسجيل كافة المنتجات المقيدة وغير المقيدة من خالل منصة سابر 01-01-2020 )اضغط هنا(
 24 الالئحة الفنية للسالمة الغذائية في األدوات واألجهزة المستخدمة في المطبخ 05-01-2020 )اضغط هنا(
 25 منتج الغساالت 11-01-2020 )اضغط هنا(
 26 الالئحة الفنية لزيوت التزييت 04-02-2020 )اضغط هنا(

http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/01%2007%202018.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2018%2011%2020.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2018%2011%2028.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2018%2012%2019.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2001%2002.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2001%2018.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2002%2027.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2003%2003.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2004%2002.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2004%2007.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2005%2001.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2005%2006.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2006%2017.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2007%2015.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2008%2005.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2008%2020.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2009%2012.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2010%2006.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2010%2010.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2010%2017.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2010%2017%202.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2019%2012%2030.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2001%2001.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2001%2005.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2001%2011.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2002%2004.pdf


 

 

 3 من 2صفحة   

 

 27 فرض عالمة الجودة على منتجات مسطحات الحديد ومنتجات ألواح االلمنيوم 19-02-2020 )اضغط هنا(
 28 تمديد فترة صالحية شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر 28-03-2020 )اضغط هنا(
 29 بخصوص جائحة كوروناقرارات  14-04-2020 )اضغط هنا(
 30 فرض عالمة الجودة على التوصيالت الكهربائية 09-07-2020 )اضغط هنا(
 31 الكمامات غير الطبية 14-07-2020 )اضغط هنا(
 32 ضرورة الحصول على القبول لمنح شهادات نظم اإلدارة 25-07-2020 )اضغط هنا(
 33 التدفقمنتجات منظمات معدل  25-07-2020 )اضغط هنا(
 34 اعتماد تحديث الالئحة الفنية ألنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة 24-08-2020 )اضغط هنا(
 35 الالئحة الفنية للمنظفات 26-08-2020 )اضغط هنا(
 36 الكمامات غير الطبية 02-09-2020 )اضغط هنا(
 37 الدليل االرشادي للكمامات 02-09-2020 )اضغط هنا(
 38 تنفيذ عمليات التدقيق عن بعد للمصانع 09-09-2020 )اضغط هنا(

 39 الالئحة الفنية للمركبات الكهربائية 22-11-2020 ا()اضغط هن
 40 الدراجات اآللية الكهربائية 30-11-2020 )اضغط هنا(
 41 فرض عالمة الجودة على التوصيالت واألفياش الكهربائية 06-12-2020 )اضغط هنا(
 Self-Ballasted LED-Lamp 42منتج اإلنارة  06-12-2020 )اضغط هنا(
 43 الالئحة الفنية للمصاعد الكهربائية المستخدمة في المباني والمنشآت 06-12-2020 )اضغط هنا(
 44 الالئحة الفنية ألدوات ترشيد استهالك المياه 28-12-2020 )اضغط هنا(
 45 الفنية ألدوات ترشيد استهالك المياهالالئحة  02-02-2021 )اضغط هنا(
 46 الالئحة الفنية للصهاريج البترولية 17-02-2021 )اضغط هنا(
 47 وجود منتجات غير مطابقة للوائح مواد البناء 21-02-2021 )اضغط هنا(

 48 التحقق من صحة الترميز الجمركي 14-04-2021 (اضغط هنا)
 ISO-TR 16178 49التأكد من تطبيق المواصفة  14-07-2021 (اضغط هنا)
 SASO 2663:2021 50تحديث المواصفة القياسية اإللزامية  23-08-2021 (اضغط هنا)
 IECEE 51المنتجات الجديدة التي سيتم إلزامها بشهادة االعتراف بشهادة  05-09-2021 (اضغط هنا)
 52 والسلع والمواد التي تحتوي على هذه المادة حظر إستيراد مادة االسبيستوس 09-09-2021 (اضغط هنا)
 Type 3 53 تعميم بخصوص إصدار شهادات المطابقة لمنتجات 28-02-2022 (اضغط هنا)
 54 تعميم بخصوص البدء بتطبيق أدوات عدالة المنافسة على المنتجات المتضررة 16-06-2022 (اضغط هنا)

http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2002%2019.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2003%2028.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2004%2014.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2007%2009.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2007%2014.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2007%2025.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2007%2025%202.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2008%2024.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2008%2026.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2009%2002%202.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2009%2002.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2009%2009.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2011%2022.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2011%2030.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2012%2006%201.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2012%2006%202.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2012%2006%203.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2020%2012%2028.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2021%2002%2002.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2021%2002%2017.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2021%2002%2021.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2021-04-14.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2021-04-14.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2021-07-14.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2021-07-14.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2021-08-23.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2021-08-23.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2021-09-05.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2021-09-05.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2021-09-09.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2021-09-09.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2022-02-28.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2022-02-28.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2022-06-16.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/2022-06-16.pdf


 

 

 3 من 3صفحة   

 

إلزام كافة جهات تقويم المطابقة المقبولة رفع تعميم إلحاقي بخصوص  25-08-2022 (اضغط هنا)
 ت الفنية في منصة سابرالملفا
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http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/25-08-2022.pdf
http://www.saso.gov.sa/ar/sectors/product-safety/Documents/25-08-2022.pdf

