خطة قسم المواصفات للعام 2019
ر
ر
المقتحة يف الخطة  294مشوع مواصفة قياسية
عدد مشاري ع المواصفات القياسية
اللجنة الفنية لقطاع المواصفات الكيميائية والغزل والنسيج ()TC01
Technical committee for Chemical Specifications and Textile
عدد المشاري ع = 9
المرجع

المواصفة المرجعية

عنوان ر
المشوع

العنوان بالعربية

النوع

iso 3494:2018

ISO 3949:2015

Plastics hoses and hose assemblies -Textile-reinforced types for hydraulic
applications -- Specification

الخراطيم البالستيكية وتجميعات
الخرطوم األنواع المقواة بنسيج
للتطبيقات الهيدروليكية  -المواصفات

تحديث

1

ASTM D1337- 10

ASTM 1337-10

Standard Practice for Storage Life of
Adhesives by Viscosity and Bond Strength

الممارسة القياسية ر
لفتة التخزين للمواد
الالصقة وفق اللزوجة وقوة الربط

تبن بلغتها
ي

2

ISO 10195

ISO :IULTCS/IUC 41
10195

Leather — Chemical determination of
— chromium)VI( content in leather
Thermal pre-ageing of leather and
determination of hexavalent chromium

الكيميائ لمحتوى
الجلود—التحديد
ي
التأثت
الكروم (
السداس ) يف الجلود— ر
ي
للتعمت يف الجلود وتحديد
اري
الحر
ر
السداس
الكروم
ي

تبن بلغتها
ي

ISO 18640-2

ISO 18640-2

— Protective clothing for firefighters
التاثت
المالبس الواقية لرجال اإلطفاء --ر
Physiological impact — Part
الفسيولوج الجزء  :2تحديد حموله
ي
2:Determination of physiological heat load
الحرارة الفسيولوجية الناجمة عن
caused by protective clothing worn by
ر
الن يرتديها رجال اإلطفاء
المالبس الواقية ي
firefighters

تبن بلغتها
ي

ISO 18640-1

ISO 18640-1

— Protective clothing for firefighters
Physiological impact — Part
1:Measurement of coupled heat and
moisture transfer with the sweating torso

التاثت
المالبس الواقية لرجال اإلطفاء --ر
الفسيولوج الجزء  :1قياس الحرارة
ي
المضافة ونقل الرطوبة مع جذعة التعرق

تبن بلغتها
ي

رقم

3

4

5

تبن بلغتها
ي

المبادئ-- الجلود—جلود األغنام المخلله
عل أساس العيوب
التوجيهية للتصنيف ي
والحجم

Leather — Pickled sheep pelts —
Guidelines for grading on the basis of
defect and size

ISO 17551

ISO 17551

7

تبن بلغتها
ي

تحديد وضوح--الدهانات والورنيش
الصورة (درجه من حده الصورة
)المنعكسة أو المنقولة

Paints and varnishes — Determination of
image clarity (degree of sharpness of
reflected or transmitted image)

ISO 20266

ISO 20266

8

تبن بلغتها
ي

طريقه قياسيه لقياس المالبس-المالبس

ISO 18890

ISO 18890

9

تبن بلغتها
ي

معدات الحماية الشخصية لرجال
المصطلحات القياسية--اإلطفاء
والتعاريف

ISO 19591

ISO/TR 19591

6

Clothing — Standard method of garment
measurement
Personal protective equipment for
firefighters — Standard terms and
definitions

)TC02،TC02-SC1( اللجنة الفنية لقطاع مواصفات الميكانيكا
Technical committee for Mechanical Specifications
37 = عدد المشاري ع
رقم

النوع

1

تحديث

2

تحديث

3

4

العنوان بالعربية
: اس المتحركة – الجزء السادس
الكر ي
تحديد الرسعة القصوى والتسارع
للكرس المتحرك
والتباطؤ
ي
 تحديد: الثائ
الجزء
–
كة
اس المتحر
ي
الكر ي
اس
ر
للك
الديناميك
)
ار
ر
االستق
(
الثبات
ي
ي
المتحركة الكهربائية

عنوان ر
المشوع
Wheelchairs -- Part 6: Determination of
maximum speed of electrically powered
wheelchairs
Wheelchairs -- Part 2: Determination of
dynamic stability of electrically powered
wheelchairs

المواصفة المرجعية

المرجع

GSO GSO ISO 7176-6 :
2008

ISO 7176-6:2018

GSO GSO ISO 7176-2 :
2008

ISO 7176-2:2017

تحديث

–  المواد المعدنية – اختبار صالدة فيكرزMetallic materials -- Vickers hardness test - GSO GSO ISO 6507-4 :
 جدول قيم الصالدة: الجزء الرابع
- Part 4: Tables of hardness values
2013

ISO 6507-4:2018

تحديث

اغ والصواميل – مفاتيح
عدد تركيب الت ي
– مهندسي ثنائية الرأس ومفتوحة النهاية
ر
طول المفاتيح وسمك الرؤوس

ISO 10102:2018

Assembly tools for screws and nuts -Double-headed open-ended engineers'
wrenches -- Outside dimensions

GSO GSO ISO
10102:2008

Assembly tools for screws and nuts -Doubled-headed box wrenches, flat and
offset -- Outside dimensions and test
torques

5

تحديث

 مفاتيح- اغ والصواميل
عدد تركيب الت ي
صندوق ثنائية الرأس مسطحة وقابلة
ِ
 طول المفاتيح وسمك الرؤوس- للتعديل

6

تحديث

 اختبار الصالدة بطريقة-  المواد المعدنيةMetallic materials -- Vickers hardness test - GSO GSO ISO 6507-1 :
 طريقة االختبار: فيكرز – الجزء األول
- Part 4: Tables of hardness values
2008

7

تحديث

8

تحديث

9

تحديث

 مفتاح-اغ والصواميل
عدد تركيب الت ي
 مفتاح الرنش- الربط القابل للضبط

Assembly tools for screws and nuts -Adjustable wrenches

ISO ISO 6787:2018

ISO 6787:2018

10

تحديث

-أجهزة كشف الحريق وأنظمة اإلنذار
 أجهزة كشف الحرارة:الجزء الخامس
النقطية

Fire detection and fire alarm systems -Part 5: Point type heat detectors

ISO ISO 7240-5:2018

ISO 7240-5:2018

11

تبن بلغتها
ي

 المواصفات الفنية- النوابض الورقية

Leaf springs -- Technical specifications

ISO ISO 18137:2015

ISO 18137:2015

GSO ISO 28580:2010

ISO 28580:2010

ISO ISO 19085-4:2018

ISO 19085-4:2018

ISO ISO 19833:2018

ISO 19833:2018

GSO GSO ISO
10103:2008

 اختبار الصالدة بطريقة- المواد المعدنية
Metallic materials -- Vickers hardness test - GSO GSO ISO 6507-3 :
 معايرة القوالب:  الجزء الثالث- فيكرز
- Part 3: Calibration of reference blocks
2010
المرجعية
 مفاتيح- اغ والصواميل
عدد تركيب الت ي
Assembly tools for screws and nuts -صندوق ثنائية الرأس للشد يف العمق
GSO GSO ISO
ِ
Double-headed box wrenches, deep offset
 طول المفاتيح وسمك- والقابلة للتعديل
10104:2008
and modified offset -- Outside dimensions
الرؤوس
ِ

12

تحديث

طريقة قياس مقاومة الدوران إلطارات
Passenger car, truck and bus tyre rolling
-  سيارات الركوب والشاحنات والحافالتresistance measurement method -- Single
 اختبار النقطة الواحدة والعالقة ربي- point test and correlation of measurement
نتائج القياس
results

13

تبن بلغتها
ي

 آالت:4  الجزء-  السالمة-  آالت النجارةWoodworking machines -- Safety -- Part 4:
ر
أس
Vertical panel circular sawing machines
النرس الدائري الر ي

14

تبن بلغتها
ي

 طرق اختبار لتحديد-  األرسة- األثاث
االستقرار والقوة والمتانة

Furniture -- Beds -- Test methods for the
determination of stability, strength and
durability

ISO 10103:2018

ISO 6507-1:2018

ISO 6507-3:2018

ISO 10104:2018

Road vehicles -- Environmental conditions
and testing for electrical and electronic
equipment for drive system of electric
propulsion vehicles -- Part 5: Chemical
loads

تبن بلغتها
ي

الظروف البيئية واختبار-مركبات الطرق
ر
واإللكتونية لنظام
للمعدات الكهربائية
:5 الجزء-الكهربائ
محرك مركبة الدفع
ي
األحمال الكيميائية

ISO ISO 19453-5 : 2018

ISO 19453-5 : 2018

16

تبن بلغتها
ي

الظروف البيئية واختبار- مركبات الطرقRoad vehicles -- Environmental conditions
ر
واإللكتونية لنظام
للمعدات الكهربائية
and testing for electrical and electronic
ISO ISO 19453-4 : 2018
:4 الجزء-الكهربائ
equipment for drive system of electric
محرك مركبة الدفع
ي
األحمال المناخية
propulsion vehicles -- Part 4: Climatic loads

ISO 19453-4 : 2018

17

تبن بلغتها
ي

18

تبن بلغتها
ي

19

تحديث

20

تحديث

Steel wire ropes -- Requirements

21

تحديث

مكافحة الحريق – مطاف الحريق
Fire fighting -- Wheeled fire extinguishers -المحمولة عل عجالت – األداء و ر
التكيب
Performance and construction

15

 آالت تحريك رEarth-moving machinery -- Safety -- Part 1:
:1 التبة – السالمة – الجزء
المتطلبات العامة
General requirements
ر
سالمة أجهزة المدن التفيهية
Safety of amusement rides and
 التصميم:1 ومستخدميها – الجزء
amusement devices -- Part 1: Design and
والتصنيع
manufacture
 مكافحة الحريق – مطاف الحريق اليدويةFire fighting -- Portable fire extinguishers -– األداء و ر
التكيب
Performance and construction
– الحبال السلكية المصنوعة من الحديد الصلب
المتطلبات

GSO ISO 20474-1:2019

ISO 20474-1:2017

GSO ISO 17842-1:2019

ISO 17842-1:2015

GSO ISO :2007

ISO 7165:2017

GSO ISO 2408:2009

ISO 2408:2017

GSO ISO 11601:2019

ISO 11601:2017

22

تبن بلغتها
ي

– سالمة آالت الماكينات – المكابس
 المتطلبات السالمة للمكابس:3 الجزء
الهيدروليكية

23

تبن بلغتها
ي

– اسطوانات الغاز – حامل االسطوانات
الفحص الدوري واالختبار

Gas cylinders -- Cylinder bundles -Periodic inspection and testing

GSO ISO 20475:2019

ISO 20475:2018

24

تبن بلغتها
ي

– سالمة آالت الماكينات – المكابس
 المتطلبات العامة للسالمة:1 الجزء

Machine tools safety -- Presses -- Part 1:
General safety requirements

GSO ISO 16092-1:2019

ISO 16092-1:2017

Machine tools safety -- Presses -- Part 3:
Safety requirements for hydraulic presses

GSO ISO 16092-3:2019

ISO 16092-3:2017

25

تحديث

26

تحديث

27

تبن بلغتها
ي

الحبال السلكية المصنوعة من الحديد
تعيي قوة
الصلب – طريقة االختبار – ر
القطع
– 1 حاويات الشحن من السلسلة
التأمي
المناولة و
ر
سالمة أجهزة المدن ر
التفيهية
 االستخدام:2 ومستخدميها – الجزء
والتشغيل

28

تبن بلغتها
ي

سالمة أجهزة المدن ر
التفيهية
 متطلبات:3 ومستخدميها – الجزء
الفحص أثناء التصميم والتصنيع
والتشغيل واالستخدام

29

تحديث

)اسطوانات الغاز – الدمغ (الوسم

30

تبن بلغتها
ي

الظروف البيئية واختبار-مركبات الطرق
ر
واإللكتونية لنظام
للمعدات الكهربائية
محرك مركبة الدفع
:3 الجزء-الكهربائ
ي
األحمال الميكانيكية

31

تبن بلغتها
ي

32

تحديث

33

تبن بلغتها
ي

Steel wire ropes -- Test method -Determination of measured breaking force

GSO ISO 3108:2009

ISO 3108:2017

GSO ISO 3874:2010

ISO 3874:2017

GSO ISO 17842-2:2019

ISO 17842-2:2015

Safety of amusement rides and
amusement devices -- Part 3:
GSO ISO 17842-3:2019
Requirements for inspection during design,
manufacture, operation and use

ISO 17842-3:2015

Gas Cylinders – Stamp marking
Road vehicles -- Environmental conditions
and testing for electrical and electronic
equipment for drive system of electric
propulsion vehicles -- Part 3: Mechanical
loads

Series 1 freight containers -- Handling and
securing
Safety of amusement rides and
amusement devices -- Part 2: Operation
and use

GSO ISO 13769:2009

ISO 13769:2018

ISO ISO 19453-3 : 2018

ISO 19453-3 : 2018

 الظروف البيئية-- مركبات الطرق
Road vehicles -- Environmental conditions
واالختبارات للمعدات الكهربائية
and testing for electrical and electronic
ر
 األحمال المناخية:4  الجزء-- واإللكتونية
equipment -- Part 4: Climatic loads

ISO ISO 16750-4:2010

ISO 16750-4:2010

 أنابيب البالستيك الحراري لنقل السوائلThermoplastics pipes for the conveyance
 – األقطار االسمية الخارجية والضغوطof fluids -- Nominal outside diameters and
 االسمية – الجزء األول – السلسلة رnominal pressures -- Part 1: Metric series
المتية

ISO 161-1

ISO 161-1:2018

ISO ISO 19453-1:2018

ISO 19453-1:2018

الظروف البيئية واختبار-مركبات الطرق
ر
واإللكتونية لنظام
للمعدات الكهربائية
محرك مركبة الدفع
:1 الجزء-الكهربائ
ي
عام

Road vehicles -- Environmental conditions
and testing for electrical and electronic
equipment for drive system of electric
propulsion vehicles -- Part 1: General

34

تحديث

35

تحديث

36

تبن بلغتها
ي

37

تحديث

انابيب البالستيك الحراري لنقل السوائل
–  الجزء االول- – االبعاد والتفاوتات
السلسلة ر
المتية
 جدول سمك الجدار-األنابيب الحرارية
العام
 الظروف البيئية-- مركبات الطرق
واالختبارات للمعدات الكهربائية
ر
 األحمال:3  الجزء-- واإللكتونية
الميكانيكية
تعيي
أنابيب البالستيك الحراري – ر
االوليفي
 أنابيب:3 خواص الشد – الجزء
ر
المتعدد

Thermoplastics pipes for the conveyance
of fluids -- Dimensions and tolerances -Part 1: Metric series
Thermoplastics pipes -- Universal wall
thickness table

ISO 11922-1

ISO 11922-1:2018

ISO 4065

ISO 4065:2018

Road vehicles -- Environmental conditions
and testing for electrical and electronic
equipment -- Part 3: Mechanical loads

ISO ISO 16750-3:2012

ISO 16750-3:2012

Thermoplastics pipes -- Determination of
tensile properties -- Part 3: Polyolefin pipes

ISO 6259-3

ISO 6259-3:2015

ر
)TC03( وااللكتونية
اللجنة الفنية لقطاع مواصفات المنتجات الكهربائية
Technical committee for Electrical & Electronic Specification
28 = عدد المشاري ع
رقم

النوع

1

تبن بلغتها
ي

2

تبن بلغتها
ي

3

تبن بلغتها
ي

عنوان ر
المشوع
المواصفة المرجعية
Amendment 1 - Electromagnetic
-الكهرومغناطيس
 التوافق- 1 تعديل
ي
compatibility )EMC( – Part 6-3: Generic
 مواصفة-  المواصفات العامة:3-6 الجزء
standards – Emission standard for
IEC 61000-6-3
، التجارة،اإلشعاع يف أماكن السكن
residential, commercial and light-industrial
والصناعات الخفيفة
environments
 أنظمة أسالك مسبقة الصنع مخصصةPrefabricated wiring systems intended for
BS BS
للتوصيل الدائم ف ر
- التكيبات الثابتة
permanent connection in fixed
ي
8488:2009+A1:2010
المواصفات
installations – Specification
 مقياس:24  جزء-  الموصلية الفائقةSuperconductivity - Part 24: Critical current
 تيار حرج بعد ازدواج- التيار الحرج
measurement - Retained critical current
 االنحناء يف درجة حرارة غرفة مغلفةafter double bending at room temperature IEC IEC 61788-24:2018
Bi  بسالك فائقة الموصلية من الفضةof Ag-sheathed Bi-2223 superconducting
2223
wires
العنوان بالعربية

المرجع

BS EN 50530:2010+A1:2013

BS 8488:2009+A1:2010

IEC 61788-24:2018

4

5

6

7

8

9

تبن بلغتها
ي

-13  الجزء- أجهزة العرض ثالثية األبعاد
المرئ للشاشات
 طرق الفحص:1
ي
 صورة- المجسمة باستخدام النظارات
األشباح

3D Display devices - Part 13-1: Visual
inspection methods for stereoscopic
displays using glasses - Ghost image

IEC IEC 62629-13-1:2017

IEC 62629-13-1:2017

تبن بلغتها
ي

 كابالت مرنة معزولة بالحرارة خالية منHalogen-free thermoplastic insulated and
الهالوجي و مغلفة ذات الفولتية المقننة
sheathed flexible cables of rated voltages
ر
ر
: الجزء األول-  فولت300/300 حن
up to and including 300/300 V - Part 1:
المتطلبات العامة والكابالت
General requirements and cables

IEC IEC 63010-1:2017

IEC 63010-1:2017

تبن بلغتها
ي

ر
المتبق
 جهاز الكشف عن التيار المستمرResidual direct current detecting device
ي
) الستخدامه يف أسلوبRDC-DD(
(RDC-DD) to be used for mode 3 charging
شحن المركبات الكهربائية
of electric vehicles

IEC IEC 62955:2018

IEC 62955:2018

تبن بلغتها
ي

ر
الن تعمل بمحرك
 األدوات اليدوية اآللية يElectric motor-operated hand-held tools,
 األدوات المنقولة ومعدات+ كهربائ
transportable tools and lawn and garden
ي
-3  الجزء-  السالمة-  الحديقة والعشبmachinery - Safety - Part 3-14: Particular
 المتطلبات الخاصة بمنظفات:14
requirements for transportable drain
الترصيف القابلة للنقل
cleaners

IEC IEC 62841-3-14:2017

IEC 62841-3-14:2017

تبن بلغتها
ي

مواصفات ألنواع معينة من األسالك
 سلك األلومنيوم:74  الجزء- المتعرجة
المطل بالمينا المصنوع من
المستطيل
ي
ر
180  الفئة، البوليست

IEC 60317-74

IEC 60317-74:2018

IEC 61189-2-630

IEC 61189-2-630:2018

تبن بلغتها
ي

Specifications for particular types of
winding wires - Part 74: Polyesterimide
enamelled rectangular aluminium wire,
class 180

Test methods for electrical materials,
طرق اختبار المواد الكهربائية واللوحة
printed board and other interconnection
المطبوعة وهياكل التوصيل البينية
structures and assemblies - Part 2-630:
:630-2  الجزء- والتجميعات األخرى
Test methods for materials for
البين
طرق اختبار المواد لهياكل التوصيل
ي
interconnection structures – Moisture
 امتصاص الرطوبة بعد تكييف أوعيةabsorption after pressure vessel
الضغط
conditioning

10

تبن بلغتها
ي

11

تبن بلغتها
ي

12

تبن بلغتها
ي

13

14

Specifications for particular types of
مواصفات ألنواع معينة من األسالك
winding
wires - Part 73: Polyester or
ر
بوليست أو بوليميد
:73  الجزء- المتعرجة
polyesterimide overcoated with polyamideمطل مع سلك ألومنيوم مستطيل من
imide enamelled rectangular aluminium
200  الفئة،  إيميد- البول أميد
مادة
ي
wire, class 200
- تحويل النص إل كالم للتلفزيون
Text-to-speech for television - General
المتطلبات العامة
requirements
 طرق:2-2  الجزء- وحدة إضاءة الشاشة
Display lighting unit - Part 2-2: Measuring
 المستخدمةLED قياس قضبان اإلضاءة
methods of LED light bars used in LCD BLUs
BLUs LCD يف وحدات

تبن بلغتها
ي

ر
الن
سالمة األدوات الكهربائية المحمولة ي
:11-2  الجزء- تعمل بالمحرك
لمناشت القضبان
المتطلبات الخاصة
ر

تبن بلغتها
ي

-  األجهزة الكهربائية المتلية وما يشابههاHousehold and similar electrical appliances
 المتطلبات:114-2  الجزء- السالمة
- Safety - Part 2-114: Particular
الشخص ذات
الخاصة ألجهزة النقل
requirements for self-balancing personal
ي
 الموازنة الذاتية لالستخدام مع البطارياتtransport devices for use with batteries
ر
غتها من
containing alkaline or other non-acid
الن تحتوي عل القلويات أو ر
ي
ر
غت الحمضية
electrolytes
اإللكتوليتات ر

Safety of transportable motor-operated
electric tools - Part 2-11: Particular
requirements for mitre-bench saws

IEC 60317-73

IEC 60317-73:2018

IEC 62731

IEC 62731:2018

IEC 62595-2-2

IEC 62595-2-2:2018

IEC 61029-2-11

IEC 61029-2-11:2001

IEC IEC 60335-2114:2018

IEC 60335-2-114:2018

15

تبن بلغتها
ي

-أمن الصناعات االلية وأنظمة التحكم
 متطلبات دورة حياة تطوير:1-4 جزء
المنتج اآلمنة

Security for industrial automation and
control systems - Part 4-1: Secure product
development lifecycle requirements

IEC IEC 62443-4-1:2018

IEC 62443-4-1:2018

16

تبن بلغتها
ي

 مقاومات:8  جزء- الصغتة
المصاهر
ر
مصاهر بحماية خاصة من زيادة التيار

Miniature fuses - Part 8: Fuse resistors
with particular overcurrent protection

IEC IEC 60127-8:2018

IEC 60127-8:2018

17

تبن بلغتها
ي

الكابالت الكهربائية لألنظمة الضوئية
kV DC 5 + 1 الكهربائ
ذات الجهد
ي

Electric cables for photovoltaic systems
with a voltage rating of 1,5 kV DC

IEC IEC 62930:2017

IEC 62930:2017

تبن بلغتها
ي

 طرق:4-5  جزء- اللترية
هزة العرض ر
القياس البرصية لبقعة اللون

Laser display devices - Part 5-4: Optical
measuring methods of colour speckle

IEC IEC 62906-5-4:2018

IEC 62906-5-4:2018

19

تبن بلغتها
ي

 مقياس:23  جزء- الموصلية الفائقة
ر
 المقاومة- المتبق
نسبة المقاومة
ي
المتبقية من ( ) الموصل الفائق

Superconductivity - Part 23: Residual
resistance ratio measurement - Residual
resistance ratio of Nb superconductors

IEC IEC 61788-23:2018

IEC 61788-23:2018

20

تبن بلغتها
ي

IEC IEC 62820-3-2:2018

IEC 62820-3-2:2018

21

تبن بلغتها
ي

IEC IEC 62820-3-1:2017

IEC 62820-3-1:2017

22

تبن بلغتها
ي

IEC IEC 62435-4:2018

IEC 62435-4:2018

IEC IEC 62677-3101:2018

IEC 62677-3-101:2018

IEC IEC 62841-4-2:2017

IEC 62841-4-2:2017

IEC IEC 62853:2018

IEC 62853:2018

18

:2-3  جزء- أنظمة اتصال البناية الداخلية
Building intercom systems - Part 3-2:
 أنظمة اتصال بناية-  تعليمات تطبيقApplication guidelines - Advanced security
)ASBIS( الداخل المتقدمة
األمن
building intercom systems (ASBIS)
ي
:1-3  الجزء- الداخل
بناء أنظمة االتصال
ي
 عام- إرشادات التطبيق
مكونات ر
 خزن طويل المدى- إلكتونية
ر
- من أدوات شبه الموصل اإللكتونية
 التخزين:4 جزء

Building intercom systems - Part 3-1:
Application guidelines - General
Electronic components - Long-term
storage of electronic semiconductor
devices - Part 4: Storage

تبن بلغتها
ي

األشكال المقولبة للجهد المنخفض
Heat-shrinkable low and medium voltage
- والمتوسط القبلة للتقلص بالحرارة ة
moulded shapes - Part 3: Specification for
 لوح-  مواصفات المواد الفردية:3 الجزء
individual materials - Sheet 101: Heat األشكال القابلة للتشكيل بالحرارة:101
shrinkable, polyolefin moulded shapes for
أوليفي
البول
 األشكال المصنوعة من+
ر
ي
low voltage applications
للتطبيقات ذات الجهد المنخفض

24

تبن بلغتها
ي

25

تبن بلغتها
ي

ر
الن تعمل بمحرك
 األدوات اليدوية اآللية يElectric motor-operated hand-held tools,
 األدوات المنقولة ومعدات+ كهربائ
ي
transportable tools and lawn and garden
-4  الجزء-  السالمة- الحديقة والحديقة
machinery - Safety - Part 4-2: Particular
 المتطلبات الخاصة ألدوات تشذيب:2
requirements for hedge trimmers
التحوط
اعتمادية االنظمة المفتوحة
Open systems dependability

23

26

تبن بلغتها
ي

27

تبن بلغتها
ي

28

تبن بلغتها
ي

ر
التاكيب الميكانيكية لألجهزة الكهربائية
Mechanical structures for electrical and
ر
ر
 أبعاد التاكيب الميكانيكية- واإللكتونية
electronic equipment - Dimensions of
ر
-  بوصة ) سلسلة19( مليمت
6 + 482 mechanical structures of the 482,6 mm (19
 أبعاد الهيكل ألجهزة:109-3 جزء
in) series - Part 3-109: Dimensions of
استعمال الحاسبات المثبتة
chassis for embedded computing devices

IEC IEC 60297-3109:2015

متطلبات أجهزة اإلعادة التلقائية
Requirements for automatic reclosing
-RCBOs ، ) لقواطع الدارةARDs(
devices (ARDs) for circuit breakers, RCBOs- IEC IEC 63024:2017
 لالستخدامات المتلية وماRCCBs
RCCBs for household and similar uses
شابهها
:14-2  الجزء- وحدة التحكم يف المصباح
Lamp controlgear - Part 2-14: Particular
/ المتطلبات الخاصة للوحدة الكهربائية و
requirements
for DC and/or AC supplied
ر
ر
الن تغذي مجموعة
IEC IEC 61347-2-14:2018
أو التيار المتدد ي
electronic
controlgear
for fluorescent
ر
اإللكتونية لمصابيح الحث
التحكم
induction lamps
الفلورسنتية

IEC 60297-3-109:2015

IEC 63024:2017

IEC 61347-2-14:2018

)TC04( اللجنة الفنية لقطاع مواصفات المقاييس
Technical committee for Metrology Standards
17 = عدد المشاري ع

رقم

النوع

1

تبن بلغتها
ي

2

تبن بلغتها
ي

3

تحديث

4

تبن بلغتها
ي

عنوان ر
العنوان بالعربية
المشوع
 لتقييمISO / IEC 17065  دليل لتطبيقGuide for the application of ISO/IEC 17065
جهات إصدار الشهادات يف مجال
to assessment of certification bodies in
ر
المتولوجيا القانونية
legal metrology
الهندس
المواصفات الفنية للشكل
ي
أخطاء منهجية- )GPS( للمنتج
ومساهمات يف ارتياب القياس لقياس
التأثتات الحرارية
الطول بسبب
ر

Geometrical product specifications (GPS) -Systematic errors and contributions to
measurement uncertainty of length
measurement due to thermal influences

المفردات الدولية للمصطلحات يف
ر
المتولوجيا القانونية
الهندس
المواصفات الفنية للشكل
ي
 نموذج المصفوفة- )GPS( للمنتج

International vocabulary of terms in legal
metrology
Geometrical product specifications (GPS) -Matrix model

المواصفة المرجعية

المرجع

OMIL D 32:2018

OIML D 32:2018

ISO TR 16015:2003

ISO/TR 16015:2003

OMIL V 1:2013

OIML V 1:2013

ISO 14638:2015

ISO 14638:2015

5

6

بلغتي
تحديث
ر

البالتي يف سبائك المصوغات
تقدير
Jewellery -- Determination of platinum in
ر
الوزئ بعد
البالتينية – طريقة القياس
platinum jewellery alloys -- Gravimetric
ي
ثنائ
بالتينيت
ر
الكلو
سداس
ترسيب
method
after precipitation of diammonium
ي
ي
االمونيوم
hexachloroplatinate

GSO ISO 11210:2008

ISO 11210 : 2014

بلغتي
تحديث
ر

 تحديد الفضة يف سبائك- المجوهرات
المصوغات الفضية – طريقة التحليل
الحجم (قياس فرق الجهد) باستخدام
ي
بروميد البوتاسيوم

GSO ISO 11427:2008

ISO 11427 : 2014

ISO 11494:2014

ISO 11494:2014

Jewellery -- Determination of silver in
silver jewellery alloys -- Volumetric
(potentiometric) method using potassium
bromide

7

بلغتي
تبن
ر
ي

البالتي يف سبائك
 المجوهرات – تحديدJewellery -- Determination of platinum in
ر
المجوهرات البالتينية – طريقة المحلول
platinum jewellery alloys -- ICP-OES
الطيق للحث بالبالزما بإستخدام
method
using yttrium as internal standard
ي
داخل
قياس
كعنرص
اليوتريوم
element
ي
ي

8

بلغتي
تحديث
ر

 تحديد البالديوم يف سبائك-  المجوهراتJewellery -- Determination of palladium in
ثنائ
 المصوغات البالديوم – جاليوكسيم يpalladium jewellery alloys -- Gravimetric
الميثيل
determination with dimethylglyoxime

GSO ISO 11490: 2008

ISO 11490 : 2015

9

بلغتي
تحديث
ر

 ظرف وكماليات الساعات – طالءاتWatch-cases and accessories -- Gold alloy
 تحديد:الثائ
coverings -- Part 2: Determination of
السبيكة الذهبية – الجزء
ي
 عيار السبيكة وسمكها ومقاومتها للتآكلfineness, thickness, corrosion resistance
وشدة التصاقها
and adhesion

GSO ISO 3160-2:2014

ISO 3160-2 : 2015

10

بلغتي
تحديث
ر

ISO 9202:2014

ISO 9202:2014

11

بلغتي
تحديث
ر

ISO 11426:2014

ISO 11426:2014

OMIL R 139-2:2014

OIML R 139-2:2014

12

تبن بلغتها
ي

المجوهرات– نقاوة سبائك المعادن
الثمينة

Jewellery — Fineness of precious

تعيي) الذهب يف
 المجوهرات – تحديد( رJewellery — Determination of gold in gold
 سبائك المصوغات الذهبية –طريقةjewellery alloys — Cupellation method )fire
)التحليل بالبوتقة (التحليل باللهب
assay)
أنظمة قياس الوقود الغازي المضغوط
 الضوابط:2  الجزء.للمركبات
ر
المتولوجية واختبارات األداء

Compressed gaseous fuel measuring
systems for vehicles. Part 2: Metrological
controls and performance tests

13

تبن بلغتها
ي

أنظمة قياس الوقود الغازي المضغوط
 المتطلبات: الجزء األول.للمركبات
ر
المتولوجية والفنية

Compressed gaseous fuel measuring
systems for vehicles. Part 1: Metrological
and technical requirements

OMIL R 139-1: 2014

OIML R 139-1:2014

14

تبن بلغتها
ي

أنظمة قياس الوقود الغازي المضغوط
 شكل تقرير االختبار:3  الجزء.للمركبات

Compressed gaseous fuel measuring
systems for vehicles. Part 3: Test report
format

OMIL R 139-3 : 2015

OIML R 139-3: 2015

15

بلغتي
تحديث
ر

المجوهرات – مقاييس خواتم
والتعيي
المجوهرات – التعريف والقياس
ر

Jewellery -- Ring-sizes -- Definition,
measurement and designation

GSO ISO 8653:2007

ISO 8653:2016

16

بلغتي
تحديث
ر

–  الوان سبائك الذهب- المجوهرات
التعاريف ومدى األلوان والتسميات

Jewellery -- Colours of gold alloys -Definition, range of colours and designation

GSO ISO 8654:2008

ISO 8654 : 2018

17

تبن بلغتها
ي

دور قياس االرتياب يف قرارات تقييم
المطابقة ر
للمتولوجيا القانونية

The role of measurement uncertainty in
conformity assessment decisions in legal
metrology

OMIL G 19: 2017

OIML G 19:2017

)TC06( اللجنة الفنية لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء
Technical committee for Construction and Building Materials Specifications
101 = عدد المشاري ع
رقم

النوع

1

تحديث

2

تبن بلغتها
ي

3

تبن بلغتها
ي

العنوان بالعربية
 تقييم شامل- المبائ
أداء الطاقة يف
ي
 اإلطار العام:1  الجزء- EPB لمعايت
ر
واإلج راءات
تحضت العينات
مواصفة طرق اختبار
ر
واختبار وحدات البناء األسمنتية
والوحدات المتعلقة بها

عنوان ر
المشوع
Energy performance of buildings -Overarching EPB assessment -- Part 1:
General framework and procedures
Standard Test Methods for Sampling and
Testing Concrete Masonry Units and
Related Units

الخط
مواصفة طرق اختبار االنكماش
ي
الجاف من وحدات البناء الخرسانية

Standard Test Method for Linear Drying
Shrinkage of Concrete Masonry Units

المواصفة المرجعية

المرجع

GSO ISO 16346:2014

ISO 52000-1:2017

ASTM C140 / C140M 18

ASTM C140 / C140M - 18

ASTM C426 - 16

ASTM C426 - 16

4

تحديث

الخطوات التوجيهية للتصميم المبسط
Guidelines for the simplified design of
structural reinforced concrete for buildings
للمبائ
للخرسانة المسلحة
ي
 احتياجات الطاقة- المبائ
أداء الطاقة يف
ي
Energy performance of buildings -- Energy
 ودرجات،ألغراض التدفئة والتتيد
needs for heating and cooling, internal
الحرارة الداخلية واألحمال الحرارة
temperatures and sensible and latent heat
 إجراءات:1  الجزء- المحسوسة والكامنة
loads -- Part 1: Calculation procedures
الحساب
المواصفات القياسية لمواد ر
التبة
Standard Specification for Materials for
،والحص يف طبقة تحت األساس
Soil-Aggregate Subbase, Base, and Surface
واالسطح، واالساس
Courses

GSO ISO 15673:2007

ISO 15673:2016

GSO ISO 13790:2014

ISO 52016-1:2017

ASTM D1241 - 15

ASTM D1241 - 15

5

تحديث

6

تبن بلغتها
ي

7

تحديث

:3  الجزء--  وصف األداء-- المنازل
المتانة اإلنشائية

Houses -- Description of performance -Part 3: Structural durability

GSO ISO 15928-3:2015

ISO 15928-3:2015

8

تبن بلغتها
ي

المواصفة القياسية للمتطلبات العامة
لقضبان األسالك واألسالك المستديرة
 وسبائك، الكربوئ
 والصلب، الخشنة
ي
الصلب

Standard Specification for General
Requirements for Wire Rods and Coarse
Round Wire, Carbon Steel, and Alloy Steel

ASTM A510 / A510M 18

ASTM A510 / A510M - 18

9

تحديث

: الجزء األول-  وصف األداء- المنازل
السالمة اإلنشائية

Houses -- Description of performance -Part 1: Structural safety

GSO ISO 15928-1:2008

ISO 15928-1:2015

10

تحديث

11

تبن بلغتها
ي

12

تبن بلغتها
ي

13

تحديث

ر
خطوط
المشتكة لضبط
األنظمة
ِ
Restrained joint systems for ductile iron
-- الحديدية القابلة للسحب
األنابيب
GSO ISO 10804-1:2007
ِ
pipelines -- Design rules and type testing
قواعد التصميم واختبار النوع
المبادئ التوجيهية لتحديد الوصفات
Guidelines for specifying Charpy V-notch
 يف مواصفاتCharpy V-notch األثرية
ISO /TS 7705:2017
impact prescriptions in steel specifications
الصلب
 الجزء- المطل
 الزجاج-  الزجاج يف البناءGlass in building - Coated glass - Part 1:
ي
EN 1096-1:2012
 التعاريف والتصنيف:1
Definitions and classification
طريقة اختبار التصلب المبكر لإلسمنت
)الهيدروليك (طريقة العجينة
ي

Test Method for Early Stiffening of
Hydraulic Cement (Paste Method)

GSO 1915:2009

ISO 10804:2018

ISO/TS 7705:2017
EN 1096-1:2012
ASTM C451

تحديث

طريقة اختبار زمن الشك لإلسمنت
الهيدروليك بطريقة إبرة الفيكات
ي

Test Methods for Time of Setting of
Hydraulic Cement by Vicat Needle

15

تبن بلغتها
ي

:2 طرق اختبار اإلسمنت – الجزء
الكيميائ لإلسمنت
التحليل
ي

Methods of testing cement — Part 2:
Chemical analysis of cement

16

تبن بلغتها
ي

17

تحديث

14

:10 طرق اختبار اإلسمنت –– الجزء
Methods of testing cement - Part 10:
النظت السادس للكروم
تقدير محتوى
Determination of the water-soluble
ر
الذائب يف الماء من اإلسمنت
chromium (VI) content of cement.
 المواصفة القياسية للحديد المجدولStandard Specification for Low-Relaxation,
مطل من سبعة أسالك للخرسانة
الغت
Seven-Wire Steel Strand for Prestressed
ر
ي
مسبقة اإلجهاد
Concrete

GSO 1915:2009

ASTM C191

EN 196-2

EN 196-2, Methods of testing
cement — Part 2: Chemical
analysis of cement

EN 196-10

EN 196-10

GSO ASTM
A416/A416M:2015

ASTM A416 / A416M - 17a

GSO ASTM A6 /
A6M:2016

ASTM A6 / A6M - 17a

EN 13813:2002 Screed
material and floor screeds.
Screed material. Properties and
requirements

تحديث

ر
لالشتاطات العامة
المواصفات القياسية
اإلنشائ المدرفلة
لقضبان الصلب
ي
واأللواح والمقاطع والصفائح الخازوقية

Standard Specification for General
Requirements for Rolled Structural Steel
Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling

19

تبن بلغتها
ي

ّ
ّ
- مواد المدة-مواد المدة ومد األرضيات
الخصائص والمتطلبات

Screed material and floor screeds. Screed
material. Properties and requirements

EN 13813:2002

20

تحديث

المواصفات القياسية للخرسانة الجاهزة

21

تبن بلغتها
ي

المواصفة القياسية لقضبان حديد
االيبوكس
التسليح المغلفة
ي

Standard Specification for Ready-Mixed
Concrete
Standard Specification for Epoxy-Coated
Steel Reinforcing Bars

ASTM ASTM C94 /
C94M - 17a
ASTM A775 / A775M 17

22

تحديث

الستاميك – التعاريف والتصنيف
بالط ر
والخصائص وبطاقة البيان

Ceramic tiles -- Definitions, classification,
characteristics and marking

GSO ISO 13006:2016

ISO 13006:2018

23

تحديث

الستاميك – التعاريف والتصنيف
بالط ر
والخصائص وبطاقة البيان

Ceramic tiles -- Definitions, classification,
characteristics and marking

GSO ISO 13006:2016

ISO 13006:2018

24

تبن بلغتها
ي

غت
المواصفة الفنية ألنابيب الصلب ر
ر
ر
الفرين
/ االوستنين
القابل للصدأ
ي
ي
غت الملحومة
الملحومة و ر

Standard Specification for Seamless and
Welded Ferritic/Austenitic Stainless Steel
Pipe

ASTM ASTM A790 /
A790M - 04a

ASTM A790 / A790M - 04a

18

ASTM C94 / C94M - 17a
ASTM A775 / A775M - 17

المطل
غت
Standard Specification for Uncoated,
المواصفات القياسية للحديد ر
ي
 أسالك3  أسالك وWeldless ،2 ،
Weldless, 2-Wire and 3-Wire Steel Strand
الفوالذ للخرسانة مسبقة اإلجهاد
for Prestressed Concrete

25

تبن بلغتها
ي

26

تبن بلغتها
ي

ألواح الجبس – التعريفات والمتطلبات
وطرق االختبار

27

تحديث

المواصفة القياسية للهياكل الحديدية
للجسور

ASTM ASTM A910 /
A910M - 18

ASTM A910 / A910M - 18

Gypsum plasterboards- Definitions,
requirements and test methods

EN 520:2004 +A1:2009

EN 520:2004+A1:2009. Gypsum
plasterboards- Definitions,
requirements and test methods.

Standard Specification for Structural Steel
for Bridges

ASTM ASTM A709 /
A709M - 17e1

ASTM A709 / A709M - 17e1

EN 196-9

EN 196-9, Methods of testing
cement — Part 9: Heat of
hydration — Semi-adiabatic
method

ASTM A184 / A184M 17

ASTM A184 / A184M - 17

28

تبن بلغتها
ي

 حرارة:9  طرق اختبار اإلسمنت – الجزءMethods of testing cement — Part 9: Heat
اإلماهة – طريقة الحرارة شبه المحفوظة
of hydration — Semi-adiabatic method

29

تبن بلغتها
ي

المواصفة القياسية لشبك أسياخ الصلب
ذات النتوءات الملحومة لتسليح الخرسانة

30

تبن بلغتها
ي

Standard Specification for Welded
Deformed Steel Bar Mats for Concrete
Reinforcement

المواصفة القياسية أللواح الصلب
Standard Specification for Steel Sheet,
ASTM A1063 / A1063M
 مزدوجة الدرفلة المطلية بالزنك (الجلفنةTwin-Roll Cast, Zinc-Coated (Galvanized) by
- 17
) بطريقة الغمر عل الساخن
the Hot-Dip Process

ASTM A1063 / A1063M - 17

31

تبن بلغتها
ي

المواصفة القياسية لمنتجات صفائح
الجبس المصفحة المصنعة

Standard Specification for FactoryLaminated Gypsum Panel Products

ASTM C1766 - 15

ASTM C1766 - 15 Standard
Specification for FactoryLaminated Gypsum Panel
Products

32

تحديث

المواصفة القياسية لطرق أخذ عينات
اختبار التصادم للهياكل الحديدية

Standard Specification for Sampling
Procedure for Impact Testing of Structural
Steel

ASTM ASTM A673 /
A673M - 17

ASTM A673 / A673M - 17

33

تبن بلغتها
ي

34

تحديث

35

تبن بلغتها
ي

36

تحديث

37

تبن بلغتها
ي

38

تحديث

39

تبن بلغتها
ي

40

تبن بلغتها
ي

41

تبن بلغتها
ي

المواصفات القياسية لوحدات الرصف
المتشابكة الخرسانية الصلبة

Standard Specification for Solid Concrete
Interlocking Paving Units

–  األنابيب الحديدية القابلة للسحبDuctile iron pipes, fittings, accessories and
: 1 بالخارصي – الجزء
الخارج
 الطالءtheir joints -- External zinc-based coating -ر
ي
ر
Part 1: Metallic zinc with finishing layer
المعدئ الطبق
الخارصي
ر
ي
ممارسة أخذ العينات والكميات الختبار
الهيدروليك
االسمنت
ي

Practice for Sampling and the Amount of
Testing of Hydraulic Cement

 المكونات: 1اإلسمنت – الجزء
Cement - Part 1: Composition,
ومعايت المطابقة ألنواع
والخصائص
specifications and conformity criteria for
ر
اإلسمنت العامة
common cements
 الجزء- المطل
 الزجاج- المبائ
 الزجاج يفGlass in building - Coated glass - Part 2:
ي
ي
 المتطلبات وطرق االختبار للطبقات:2 Requirements and test methods for class
S  وB  وA من الفئة
A, B and S coatings
Test Method for Potential Expansion of
طريقة اختبار التمدد الكامن لمالط
Portland-Cement Mortars Exposed to
االسمنت البورتالندي المعرض للكتيتات
Sulfate
المواصفات القياسية لقطع الجبس
المقولبة المعززة باأللياف الزجاجية

Standard Specification for Molded Glass
Fiber Reinforced Gypsum Parts

ASTM ASTM C936 /
C936M - 18

ASTM C936 / C936M - 18

GSO ISO 8179-1:2007

ISO 8179-1:2017

ASTM C183

ASTM C183

GSO 1914:2009

2011:EN 197-1

EN 1096-2:2012

EN 1096-2:2012

GSO 1915:2009

ASTM C452

ASTM C1381 / C1381M ASTM C1381 / C1381M 97(2013) Standard
97(2013)
Specification for Molded Glass
Fiber Reinforced Gypsum Parts

المواصفة الفنية النابيب الصلب
Standard Specification for Steel, Structural
 الكربونية االنشائية المشكلة عل البارد وTubing, Cold Formed, Welded, Carbon,
ASTM A1057 / A1057M
 الملحومة و المطلية بالزنك بعملية الغمرZinc-Coated (Galvanized) by the Hot-Dip
– 08)2014(
عل الساخن
Process
Performance standards in building - تعريف وحساب- المبائ
معايت األداء يف
ر
ي
Definition and calculation of area and
ISO 9836:2017
ر
مؤرسات المساحة والمساحة
space indicators

ASTM A1057 / A1057M 08(2014)

ISO 9836:2017

تبن بلغتها
ي

 الزجاج يفGlass in Building - Insulating glass units : وحدات الزجاج العازل.المبائ
ي
، وصف النظام، عموميات:1  الجزءPart 1: Generalities, system description,
قواني االستبدال والتفاوتات والجودة
rules
for substitution, tolerances and visual
ر
المرئية
quality
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تبن بلغتها
ي

 منتجات- للمبائ
 منتجات العزل الحراريThermal insulation products for buildingsي
ُ البتاليت المتمدد
- المصنع
Factory made expanded perlite board
ألواح ر
الخصائص
(EPB) products- Specification

44

تبن بلغتها
ي
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تبن بلغتها
ي

42

46

تحديث
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تحديث
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تحديث
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- النمط
 التنسيق- المبائ
تشييد
ي
ي
المفردات

Building construction -- Modular coordination -- Vocabulary

 حرارة:8  طرق اختبار اإلسمنت –– الجزءMethods of testing cement — Part 8: Heat
اإلماهة – طريقة المحلول
of hydration — Solution method

 جودة-طبليات تحميل ومناولة المواد
أدوات األجزاء الخشبية الجديدة
المستخدمة يف الطبليات المستوية

Pallets for materials handling -- Quality of
new wooden components for flat pallets

طريقة اختبار زمن الشك لعجينة
الهيدروليك باستخدام إبرة
اإلسمنت
ي
جيلمور
طريقة اختبار محتوى الهواء لعجينة
الهيدروليك
اإلسمنت
ي

Test Method for Time of Setting of
Hydraulic-Cement Paste by Gillmore
Needles
Test Method for Air Content of Hydraulic
Cement Mortar

 اختبار:5 طرق اختبار اإلسمنت – الجزء
البوزوالئ
البوزوالنية لإلسمنت
ي

Methods of testing cement — Part 5:
Pozzolanicity test for pozzolanic cement

EN 1279-1:2018

EN 1279-1:2018 Glass in
Building - Insulating glass units Part 1: Generalities, system
description, rules for
substitution, tolerances and
visual quality

EN
13169:2012+A1:2015

EN 13169:2012+A1:2015
Thermal insulation products for
buildings- Factory made
expanded perlite board (EPB)
products- Specification

ISO 1791:1983

ISO 1791:1983

EN 196-8

EN 196-8, Methods of testing
cement — Part 8: Heat of
hydration — Solution method

GSO ISO 18333:2007

ISO 18333:2014

GSO 1915:2009

ASTM C266

GSO 1915:2009

ASTM C185

EN 196-5

EN 196-5, Methods of testing
cement — Part 5: Pozzolanicity
test for pozzolanic cement
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تبن بلغتها
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 طرق تحديد- البناء ومنتجات البناء
الخصائص الحرارية

Masonry and masonry products - Methods
for determining thermal properties

EN 1745:2012

EN 1745:2012
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تبن بلغتها
ي

المواصفة القياسية لقضبان التسليح
اإلبوكس
المصنوعة من الصلب مسبقة
ي

Standard Specification for Epoxy-Coated
Prefabricated Steel Reinforcing Bars

ASTM A934 / A934M 16

ASTM A934 / A934M - 16
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تحديث

المواصفة القياسية لإلسمنت
الهيدروليك المتمدد
ي

Standard Specification for Expansive
Hydraulic Cement

ASTM ASTM C845 /
C845M - 18

ASTM C845 / C845M - 18
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تحديث

GSO ISO 8179-2:2007

ISO 8179-2:2017
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تحديث

GSO ISO 11949:2014

ISO 11949:2016

GSO ISO 11950:2014

ISO 11950:2016

EN 1096-4:2018

EN 1096-4:2018

GSO ISO 18613:2007

ISO 18613:2014

GSO 938:2009

ASTM C114 Test Methods for
Chemical Analysis of Hydraulic
Cement

EN 13888:2009

EN 13888:2009

ASTM ASTM A1043 /
A1043M - 14

ASTM A1043 / A1043M - 14
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تحديث
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تحديث

58

تحديث
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–  األنابيب الحديدية القابلة للسحبDuctile iron pipes, fittings, accessories and
: 2 بالخارصي – الجزء
الخارج
 الطالءtheir joints -- External zinc-based coating -ر
ي
الخارصي الممتل
Part 2: Zinc-rich paint
ر
صفائح معدنية مقصدرة ر
الكتوليتية
Cold-reduced tinmill products -ر
البارد-مختلة عل
Electrolytic tinplate
Cold-reduced tinmill products -Electrolytic chromium/chromium oxidecoated steel
 الجزء- المطل
الزجاج
المبن
ف
الزجاج
Glass
in
building
- Coated glass - Part 4:
ي
ي
 مستوى المنتج:4
Product standard
 إصالح-  طبليات تحميل ومناولة الموادPallets for materials handling -- Repair of
الطبليات الخشبية المستوية
flat wooden pallets
ر
ر
مطل
ولين
ي
فوالذ الكت ي
ر
أكسيدالكروم مختل عل البارد/بالكروم

الكيميائ لإلسمنت
طرق اختبار التحليل
ي
الهيدروليك
ي

Test Methods for Chemical Analysis of
Hydraulic Cement

Grout for tiles - Requirements, evaluation
of conformity, classification and
designation
اإلنشائ مع
 المواصفة القياسية للصلبStandard Specification for Structural Steel
ي
نسبة منخفضة إل نسبة الشد
with Low Yield to Tensile Ratio for Use in
المبائ
ف
لالستخدام
Buildings
ي
ي
 وتقييم،  المتطلبات- الجص للبالط
المطابقة والتصنيف والتسمية

61

تحديث

المواصفات الفنية لعنارص إطارات
غت اإلنشائية
الصلب ر

Standard Specification for Nonstructural
Steel Framing Members

GSO ASTM C645:2011

ASTM C645 - 18
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تحديث

:2  الجزء-  وصف األداء- المنازل
لتوفت الخدمة
الخصائص اإلنشائية
ر

Houses -- Description of performance -Part 2: Structural serviceability

GSO ISO 15928-2:2008

ISO 15928-2:2015
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تحديث

طرق االختبار القياسية لمواد الفواصل
المعالجة أللواح الجبس

Standard Test Methods for Joint
Treatment Materials for Gypsum Board
Construction

ASTM ASTM C474 - 15

ASTM C474 - 15

تحديث

المواصفات القياسية للمصبوبات
الدقيقة والصلب والسبائك والمتطلبات
ر
الصناغ العام
المشتكة لالستخدام
ي

Standard Specification for Investment
Castings, Steel and Alloy, Common
Requirements, for General Industrial Use

ASTM ASTM A957 /
A957M - 18a

ASTM A957 / A957M - 18a

تحديث

مواصفة قياسية رلتكيب أطر حديدة
مجهزة لتثبيت منتجات ألواح الجبس
اغ الملتصقة
ذات الت ي

Standard Specification for Installation of
Steel Framing Members to Receive ScrewAttached Gypsum Panel Products

ASTM ASTM C754 - 18

ASTM C754 - 18

66

تحديث

-  المصطلحات- البناء والهندسة المدنية
 ررسوط التعاقد: الثائ
الجزء
ي

Buildings and civil engineering works -Vocabulary -- Part 2: Contract and
communication terms

GSO ISO 6707-2:2008

ISO 6707-2:2017

67

تحديث

الخصائص القياسية لإلسمنت
البورتالندي

Standard Specification for Portland Cement

GSO 1914:2009

ASTM C150/C150M – 18
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تبن بلغتها
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 تقدير:1 طرق اختبار اإلسمنت – الجزء
المقاومة

Methods of testing cement — Part 1:
Determination of strength

EN 196-1

EN 196-1, Methods of testing
cement — Part 1:
Determination of strength

EN 1096-3:2012

EN 1096-3:2012

EN 1096-5:2016

EN 1096-5:2016
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تبن بلغتها
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 الجزء- المطل
 الزجاج-  الزجاج يف المبنGlass in building - Coated glass - Part 3:
ي
 وC  المتطلبات وطرق االختبار للطبقة:3 Requirements and test methods for class C
D
and D coatings
Glass in building - Coated glass - Part 5  الجزء- المطل
 الزجاج- الزجاج يف المبن
ي
Test method and classification for the self طريقة االختبار والتصنيف لعروض- 5
cleaning performances of coated glass
ر
المطل
الزجاج
الذائ للسطح
التنظيف
ي
ي
ي
surfaces

71

تحديث

طريقة اختبار لتمدد قضيب مالط
ّ
الهيدروليك المخزن يف المياه
اإلسمنت
ي

Test Method for Expansion of Hydraulic
Cement Mortar Bars Stored in Water

GSO 1915:2009

ASTM C1038/C1038M

EN 196-3

EN 196-3, Methods of testing
cement — Part 3:
Determination of setting times
and soundness

ASTM C471M - 17ae1

ASTM C471M - 17ae1

EN 196-7

EN 196-7, Methods of testing
cement — Part 7: Methods of
taking and preparing samples of
cement

تحديث

المتطلبات العامة- المواصفة القياسية
Standard Specification for Steel, Sheet,
االنشائ عالية
الكربوئ
 لرقائق الصلبCarbon, Structural, and High-Strength, Lowي
ي
 القوة ومنخفضة السبيكة المدرفلة علAlloy, Hot-Rolled and Cold-Rolled, General
الساخن والبارد
Requirements for

GSO ASTM A568 /
A568M:2015

ASTM A568 / A568M - 17a
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تبن بلغتها
ي

Standard Specification for Steel Sheet,
المواصفة القياسية أللواح الصلب مركبة
Complex Phase (CP), Dual Phase (DP) and
الحن
) و التحول اللدنCP( الطور
ي
Transformation Induced Plasticity (TRIP),
) المطليةDP( ) ثنائية الطورTRIP(
Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloyبالزنك( الجلفنة) بطريقة الغمر عل
Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip
الساخن
Process

ASTM A1079 - 17

ASTM A1079 - 17
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ASTM A463 / A463M 15

ASTM A463 / A463M - 15
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تبن بلغتها
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 تقدير:3 طرق اختبار اإلسمنت – الجزء
زمن الشك وثبات الحجم

73

تبن بلغتها
ي

Standard Test Methods for Chemical
الكيميائ
طرق االختبار القياسية للتحليل
ي
Analysis
of Gypsum and Gypsum Products
للجبس ومنتجات الجبس ( ر
)متي
(Metric)

تبن بلغتها
ي

Methods of testing cement — Part 7:
Methods of taking and preparing samples
of cement

74

75

 طرق:7 طرق اختبار اإلسمنت – الجزء
وتحضت عينات اإلسمنت
أخذ
ر

المواصفة القياسية أللواح الصلب
المطلية باأللومنيوم بطريقة الغمر عل
الساخن

Methods of testing cement — Part 3:
Determination of setting times and

Standard Specification for Steel Sheet,
Aluminum-Coated, by the Hot-Dip Process

تبن بلغتها
ي

المواصفة القياسية أللواح الصلب
Standard Specification for Steel Sheet, ZincASTM A1046 / A1046M
–  االلومنيوم-  المطلية بسبيكة الزنكAluminum-Magnesium Alloy-Coated by the
- 17a
المغنيسيوم بطريقة الغمر عل الساخن
Hot-Dip Process
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تبن بلغتها
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المبائ – الزجاج من سليكات
 الزجاج يفGlass in building - Heat strengthened soda
ي
ً
ُ جت الصودا
:1  الجزء-المقوى حراريا
lime silicate glass - Part 1: Definition and
ر
التعريف والوصف
description

80

تحديث

المواصفة القياسية للهياكل الحديدية
للسفن

81

تحديث

طرق االختبار القياسية والتعاريف
الختبارات الصلب الميكانيكية

82

تبن بلغتها
ي

83

تحديث

84

تحديث
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85
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EN 1863-1:2011

EN 1863-1:2011 Glass in
building - Heat strengthened
soda lime silicate glass - Part 1:
Definition and description

Standard Specification for Structural Steel
for Ships

ASTM ASTM A131 /
A131M - 14

ASTM A131 / A131M - 14

Standard Test Methods and Definitions for
Mechanical Testing of Steel Products

GSO ASTM A 370:2013

ASTM A370 - 17a

غت
 المواصفة القياسية أللواح الصلب رStandard Specification for Deformed and
ASTM A706 / A706M المشكل والصلب منخفض السبائك
Plain Low-Alloy Steel Bars for Concrete
16
لتعزيز الخرسانة
Reinforcement
:4  الجزء--  وصف األداء-- المنازل
Houses -- Description of performance -GSO ISO 15928-4:2016
السالمة من الحرائق
Part 4: Fire safety
المواصفة القياسية لإلسمنت
Standard Specification for Rapid Hardening
ASTM ASTM
الهيدروليك رسي ع التصلد
Hydraulic
Cement
C1600/C1600M-17
ي
الممارسة القياسية الستخدام مالط
ر
الطابوف
الهيدروليك يف البناء
االسمنت
ي
ي
ً
المقاوم كيميائيا

ASTM A1046 / A1046M - 17a

Standard Practice for Use of Hydraulic
Cement Mortars in Chemical-Resistant
Masonry

ASTM A706 / A706M - 16
ISO 15928-4:2017
ASTM C1600/C1600M-17

ASTM C398 - 98(2012) Standard
Practice for Use of Hydraulic
ASTM C398 - 98(2012
Cement Mortars in ChemicalResistant Masonry

EN 934-2:2009
+A1:2012

EN 934-2:2009+A1:2012
Admixtures for concrete,
mortar and grout - Part 2:
Concrete admixtures Definitions, requirements,
conformity, marking and
labelling

ASTM C219

ASTM C219

GSO 1915:2009

ASTM C1702

Specification for mortar for masonry - Part
1: Rendering and plastering mortar

EN 998-1:2016

EN 998-1:2016

Test Methods for Fineness of Hydraulic
Cement by Air-Permeability Apparatus

GSO 1915:2009

ASTM C204

GSO 1915:2009

ASTM C189

EN 998-2:2016

EN 998-2:2016

ASTM c76-18

ASTM C76 - 18

ASTM ASTM A1044 /
A1044M - 16a

ASTM A1044 / A1044M - 16a

- مضافات الخرسانة والمالط والروبةAdmixtures for concrete, mortar and grout
 التعريفات- مضافات الخرسانة:2  الجزء- Part 2: Concrete admixtures - Definitions,
 والمتطلبات والمطابقة والوسم وبطاقةrequirements, conformity, marking and
البيانات
labelling
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88

تحديث

89
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:1  الجزء- مواصفات المونة للبناء
التقديم والتجصيص

90

تحديث

طريقة اختبار نعومة اإلسمنت
الهيدروليك بجهاز نفاذية الهواء
ي

91

تحديث

92

تبن بلغتها
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تبن بلغتها
ي

94
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المصطلحات القياسية ذات العالقة
الهيدروليك
باإلسمنت
ي

Standard Terminology Relating to
Hydraulic Cement
Test Method for Measurement of Heat of
طريقة اختبار قياس حرارة اإلماهة للمواد
Hydration of Hydraulic Cementitious
ِّ االسمنتية الهيدروليكية باستخدام ُم
سعر
Materials Using Isothermal Conduction
التوصيل الحراري يف حرارة متساوية ثابتة
Calorimetry

طريقة اختبار حرارة اإلماهة لإلسمنت
Test Method for Heat of Hydration of
Hydraulic Cement
الهيدروليك
ي
 مالط:2  الجزء-  مواصفات المونة للبناءSpecification for mortar for masonry - Part
البناء
2: Masonry mortar
المواصفة القياسية للخرسانة المسلحة
Standard Specification for Reinforced
واستتاف العاصفة وأنابيب الرصف
Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer
الصح
Pipe
ي
Standard
Specification
for Steel Stud
المواصفة القياسية رلتكيبات عشيق
Assemblies for Shear Reinforcement of
الصلب لتسليح القص للخرسانة
Concrete

95

تبن بلغتها
ي

المواصفة القياسية للزجاج المعماري
المسطح المصفح

Standard Specification for Laminated
Architectural Flat Glass

ASTM C1172 - 14

ASTM C1172 - 14 Standard
Specification for Laminated
Architectural Flat Glass

المواصفات القياسية أللواح الجبس
زجاج مقاوم
بحصت
الساندة المغطاة
ر
ي
للماء
-صفائح معدنية مقصدرة عل البارد
الصفائح السوداء

Standard Specification for Coated Glass
Mat Water-Resistant Gypsum Backing
Panel

ASTM ASTM C1178 /
C1178M - 18

ASTM C1178 / C1178M - 18

Cold-reduced tinmill products -- Blackplate

GSO ISO 11951:2007

ISO 11951:2016

96

تحديث

97

تحديث

98

تحديث

 دليل المعلومات-- بناء نماذج المعلومات
 المنهجية والتنسيق:1  الجزء--

Building information models -- Information
delivery manual -- Part 1: Methodology
and format

GSO ISO 29481-1:2015

ISO 29481-1:2016

99
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ي

 تقدير:6 طرق اختبار اإلسمنت – الجزء
النعومة

Methods of testing cement — Part 6:
Determination of fineness

EN 196-6

EN 196-6, Methods of testing
cement — Part 6:
Determination of fineness

100

تحديث

المواصفات الفنية للجبس

Standard Specification for Gypsum

GSO ASTM C 22:2010

ASTM C22 / C22M - 00(2015)

EN 933-9

EN 933-9, Tests for geometrical
properties of aggregates — Part
9: Assessment of fines Methylene blue test

101

تبن بلغتها
ي

- اختبارات الخصائص الهندسية للركام
Tests for geometrical properties of
الميثلي
اختبار
النعومة
تقييم
:
9
الجزء
aggregates
— Part 9: Assessment of fines ر
األزرق
Methylene blue test

)TC08( اللجنة الفنية لقطاع مواصفات المعلومات وتقنية المعلومات
Technical committee for Information& Information Technology
11 = عدد المشاري ع
رقم

النوع

1

تبن بلغتها
ي

العنوان بالعربية
 الهيكلة المرجعية- تقنية المعلومات
 خارطة:5  الجزء- للبيانات الضخمة
الطريق للمواصفات

عنوان ر
المشوع
Information technology -- Big data
reference architecture -- Part 5: Standards
roadmap

المواصفة المرجعية

المرجع

ISO/IEC 20547-5

ISO/IEC TR 20547-5:2018

2

تبن بلغتها
ي

3

تبن بلغتها
ي

4

تبن بلغتها
ي

5

تبن بلغتها
ي

6

تبن بلغتها
ي

7

8

-  واجهات المستخدم-  تقنية المعلوماتInformation technology -- User interfaces - الجزء- وحدة التحكم عن بعد العالمية
Universal remote console -- Part 8: User
 إطار موارد واجهة المستخدم:8
interface resource framework

ISO/IEC 24752-8

ISO/IEC 24752-8:2018

ISO/IEC 19988

ISO/IEC 19988:2017

ISO/IEC 29003

ISO/IEC TS 29003:2018

ISO/IEC 20547-2

ISO/IEC TR 20547-2:2018

Information technology -- Security
techniques -- Testing cryptographic
modules in their operational environment

ISO/IEC 20540

ISO/IEC TS 20540:2018

تبن بلغتها
ي

-  تقنيات األمن-  تكنولوجيا المعلوماتInformation technology -- Redfish scalable
IEC  وISO ائ ومواصفات
platforms management API specification
األمن السيت ي

ISO/IEC 27103

ISO/IEC TR 27103:2018

تبن بلغتها
ي

Information technology -- Security
 إطار-  تقنيات األمن- تقنية المعلومات
techniques
-- Telebiometric authentication
التوثيق عن ُبعد باستخدام وحدة أمن
framework
using biometric hardware
ر
البيومتية
األجهزة
security module

ISO/IEC 17922

ISO/IEC 17922:2017

ISO/IEC 24570

ISO/IEC 24570:2018

ISO/IEC 2382

ISO/IEC 2382:2015

ISO/IEC 19896-1

ISO/IEC 19896-1:2018

 مواصفات- تكنولوجيا المعلومات
Information technology -- Core Business
مفردات األعمال األساسية
Vocabulary Standard
-  تقنيات األمن- تكنولوجيا المعلومات
Information technology -- Security
التحقق من الهوية
techniques -- Identity proofing
 الهيكلة المرجعية- تقنية المعلومات
Information technology -- Big data
 حاالت:2  الجزء-  للبيانات الضخمةreference architecture -- Part 2: Use cases
االستخدام والمتطلبات المشتقة
and derived requirements
-  تقنيات األمن- تكنولوجيا المعلومات
التشفت يف بيئتها التشغيلية
اختبار وحدات
ر

9

تبن بلغتها
ي

 طريقة القياس- هندسة التمجيات
 تعاريف- بالحجم الوظيفية نسما
وإرشادات العد لتطبيق تحليل نقطة
الوظيفة

10

تبن بلغتها
ي

 المصطلحات- تقنية المعلومات

تبن بلغتها
ي

- تقنيات أمن تكنولوجيا المعلومات
ومقيم أمن
متطلبات الكفاءة لمختتي
ي
 المقدمة:1  الجزء- المعلومات
والمفاهيم والمتطلبات العامة

11

Software engineering -- NESMA functional
size measurement method -- Definitions
and counting guidelines for the application
of function point analysis
Information technology -- Vocabulary
IT security techniques -- Competence
requirements for information security
testers and evaluators -- Part 1:
Introduction, concepts and general
requirements

)TC09( اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات معدات توليد ونقل وتوزي ع الطاقة الكهربائية
Technical committee for Electric Power Generation, Transmission and Distribution Equipment
26 = عدد المشاري ع
رقم
1

النوع

العنوان بالعربية

عنوان ر
المشوع

المواصفة المرجعية

المرجع

تبن بلغتها
ي

 أنظمة القياس- محطات الطاقة النووية
 متطلبات تنسيق السالمة- والتحكم
ائ
واألمن السيت ي

Nuclear power plants - Instrumentation
and control systems - Requirements for
coordinating safety and cybersecurity

IEC IEC 62859:2016

IEC 62859:2016

IEC IEC TR 63123:2017

IEC TR 63123:2017

IEC TS 62898-2:2018

IEC TS 62898-2:2018

IEC 60076-22-3

IEC 60076-22-3

IEC 61800-9-2:2017

IEC 61800-9-2:2017

IEC 62561-7:2018

IEC 62561-7:2018

2

تبن بلغتها
ي

3

تبن بلغتها
ي

4

تبن بلغتها
ي

5

تبن بلغتها
ي

6

تبن بلغتها
ي

+  األجهزة- محطات الطاقة النووية
Nuclear power plants - Instrumentation +
- أنظمة التحكم والطاقة الكهربائية
control and electrical power systems / IEC 63147: 2017 إرشادات تطبيق
Guidance for the application of IEC
 يف إطارIEEE Std 497 ™ -2016
63147:2017/IEEE Std 497™ -2016 in the
 اللجنة/ الوكالة الدولية للطاقة الذرية
IAEA / IEC framework
الكهرتقنية الدولية
 دليل:2  الجزء- الصغتة
الشبكات
Microgrids - Part 2: Guidelines for
ر
التشغيل
operation
 محوالت القدرة- محوالت القدرة
Power transformers - Power transformer
-22(  الجزء رقم-  وتوصيالت المفاعالتand reactor fittings - Part 22-3: Liquid to air
 متدات السوائل إل الهواء:)3
coolers
أنظمة إدارة القدرة الكهربائية ذات الرسعة
Adjustable speed electrical power drive
 التصميم:2-9  الجزء- القابلة للتعديل
systems - Part 9-2: Ecodesign for power
، اإليكولوج ألنظمة تشغيل الطاقة
ي
drive systems, motor starters, power
ر
وإلكتونيات الطاقة
، ومبادىء المحرك
electronics
and their driven applications  ر- وتطبيقاتها المدفوعة
مؤرسات كفاءة
Energy efficiency indicators for power
الطاقة ألنظمة تشغيل المحرك ومبدالت
drive systems and motor starters
المحركات
مكونات نظام الحماية من الصواعق
متطلبات مركبات:7  الجزء- )LPSC(
تحسي التأريض
ر

Lightning protection system components
(LPSC) - Part 7: Requirements for earthing
enhancing compounds

7

تبن بلغتها
ي

مكونات نظم الحماية من الصواعق
متطلبات عزل:3  الجزء- )LPSC(
فجوات ر
)ISG( الرسارة

8

تبن بلغتها
ي

معايت ألدوات مراقبة الحوادث لمحطات
ر
توليد الطاقة النووية

تبن بلغتها
ي

Nuclear power plants - Instrumentation
 األدوات- محطات الطاقة النووية
and control important to safety - Platform
 تأهيل النظام- والتحكم الهامة للسالمة
qualification for systems important to
األساس ألنظمة مهمة للسالمة
ي
safety

IEC IEC TR 63084:2017

IEC TR 63084:2017

تبن بلغتها
ي

-  افالم بالستيكية لألغراض الكهربائيةPlastic films for electrical purposes - Part 3:
 الورقة-  خواص المواد الفردية:3 الجزء
Specifications for individual materials )PEN( إيثيلي
البول
نفثاليت
أفالم
:
8
Sheet 8: Balanced biaxially oriented
ر
ي
 ثنائية المحور المتوازنة المستخدمةpolyethylene naphthalate (PEN) films used
الكهربائ
للعزل
for electrical insulation
ي

IEC 60674-3-8

IEC 60674-38:2011+AMD1:2016 CSV

تبن بلغتها
ي

 مجموعة-  تبادل بيانات قياس الكهرباءElectricity metering data exchange - The
 تشكيل:5-8  الجزء- DLMS / COSEM DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-OFDM G3  االتصاالت ضيقة النطاقband OFDM G3-PLC communication profile
 للشبكت المجاورةPLC
for neighbourhood networks

IEC 62056-8-5:2017

IEC 62056-8-5:2017

تبن بلغتها
ي

 معدات القطع والوصل والتحكم للجهدHigh-voltage switchgear and controlgear ال
Part 210: Seismic qualification for metal
 المؤهل الزلز ي:210  الجزء- العال
ي
للمفاتيح الكهربائية المغلقة والمغلقة
enclosed and solid-insulation enclosed
IEC TS 62271-210:2013
للعزل والوصالت والتحكم للجهود
switchgear and controlgear assemblies for
 كيلو فولت ر1  المقننة فوقrated voltages above 1 kV and up to and
 كيلو52 وحن
فولت
including 52 kV

9

10

11

12

Lightning protection system components
(LPSC) - Part 3: Requirements for isolating
spark gaps (ISG)

IEC 62561-3:2017

IEC 62561-3:2017

Criteria for accident monitoring
instrumentation for nuclear power
generating stations

IEC IEC 63147:2017

IEC 63147:2017

IEC TS 62271-210:2013

معدات القطع والوصل والتحكم للجهد
High-voltage switchgear and controlgear  تجميع المعدات:212  الجزء- العال
ي
Part 212: Compact Equipment Assembly
المدمجة لمحطة التوزي ع الفرعية
for Distribution Substation (CEADS)
)CEADS(
:)UHV( أنظمة نقل التيار المتناوب
UHV AC transmission systems: Part 201:
 تصميم المحطة المتكاملة:201 الجزء
UHV AC substation design
لموحد الجهد المتناوب

13

تبن بلغتها
ي

IEC 62271-212:2016

IEC 62271-212:2016

14

تبن بلغتها
ي

IEC TS 63042-201

IEC TS 63042-201

15

تبن بلغتها
ي

أنظمة نقل التيار ر
 الجزء:UHV المتدد
 اختبارات القبول يف الموقع:301

UHV AC transmission systems: Part 301:
On-site acceptance tests

IEC TS 63042-301

IEC TS 63042-301

16

تبن بلغتها
ي

 انظمة انذار العاصفة- الحماية ضد التق
الرعدية

Protection against lightning Thunderstorm warning systems

IEC 62793:2016

IEC 62793:2016

تبن بلغتها
ي

 األجهزة وأنظمة-  محطات الطاقة النوويةNuclear power plants - Instrumentation
 اختيار- التحكم الهامة للسالمة
and control systems important to safety واستخدام األجهزة الالسلكية
Selection and use of wireless devices

17

IEC IEC 62988:2018

IEC 62988:2018

18

تبن بلغتها
ي

كثافة التق عل أساس نظم موقع التق
Lightning density based on lightning
 مبادئ عامة- )LLS(
location systems (LLS) - General principles

IEC 62858:2015

IEC 62858:2015

19

تبن بلغتها
ي

 معدات القطع والوصل والتحكم ذاتHigh-voltage switchgear and controlgear  توجيه إلمتداد:307  جزء- العال
 الجهدPart 307: Guidance for the extension of
ي
 صالحية إختبارات نوع عزل التيار رvalidity of type tests of AC metal and solidالمتدد
المعدئ والصلب المحيط بمعدات لقطع
insulation enclosed switchgear and
ي
1  والوصل والتحكم ذات الجهد أكت منcontrolgear for rated voltages above 1 kV
كيلو فولت ر
 كيلو فولت52 وحن
and up to and including 52 kV

IEC TR 62271-307

IEC TR 62271-307: 2015

20

تبن بلغتها
ي

ربط موارد الطاقة الموزعة مع الشبكة

Distributed energy resources connection
with the grid

IEC TS 62786:2017

IEC TS 62786:2017

تبن بلغتها
ي

الصغتة
متطلبات مصانع التوليد
ر
الموصلة بالتوازي مع شبكات التوزي ع
العامة ذات الجهد المنخفض

Requirements for micro-generating plants
to be connected in parallel with public lowvoltage distribution networks

EN 50438

BS EN 50438:2013

21

22

23

تبن بلغتها
ي

األشكال المقولبة للضغط المنخفض
Heat-shrinkable low and medium voltage
 مواصفة:3  الجزء-  والمتوسط بالحرارةmoulded shapes - Part 3: Specification for
 األشكال:102  الرقاقة- المواد الفردية
individual materials - Sheet 102: Heatأول
والبول
اري
ر
الح
للتقلص
المقولبة
shrinkable, polyolefin, anti-tracking
ي
ي
واألشكال المقولبة المضادة للتتبع
moulded shapes for medium voltage
لتطبيقات الجهد المتوسط
applications

IEC 62677-3-102:2018

IEC 62677-3-102:2018

تبن بلغتها
ي

 نظام- تبادل بيانات قياس الكهرباء
Electricity metering data exchange – The
:4-8  الجزء- DLMS / COSEM
DLMS/COSEM suite – Part 8-4:
 تشكيالت االتصاالت للشبكات المجاورةCommunication profiles for narrow-band
 ضيقة النطاقOFDM PLC PRIME OFDM PLC PRIME neighbourhood networks

IEC 62056-8-4

IEC 62056-8-4

IEC TS 62561-8:2018

IEC TS 62561-8:2018

IEC IEC 62887:2018

IEC 62887:2018

IEC TR 62713:2013

IEC TR 62713:2013

تبن بلغتها
ي

مكونات نظام الحماية من الصواعق
متطلبات مكونات:8  الجزء- )LPSC(
 المعزولةLPS

25

تبن بلغتها
ي

 نظم األجهزة- محطات القدرة النووية
: مرسالت الضغط- الهامة للسالمة
الخصائص وطرق االختبار

26

تبن بلغتها
ي

إجراءات السالمة لتقليل المخاطر خارج
البنية

24

Lightning protection system components
(LPSC) - Part 8: Requirements for
components for isolated LPS
Nuclear power plants - Instrumentation
systems important to safety - Pressure
transmitters: Characteristics and test
methods
Safety procedures for reduction of risk
outside a structure

)TC10( اللجنة الفنية لمواصفات معدات انتاج ونقل وتوزي ع المياه
Technical committee for Water Production , Transmission and Distribution Equipment
4 = عدد المشاري ع
رقم

النوع

1

تحديث

العنوان بالعربية
أنابيب ووصالت الحديد الدكتايل
وملحقاتها – طالء الحماية لبطانة
اإلسمنت

عنوان ر
المشوع

المواصفة المرجعية

المرجع

Ductile iron pipes and fittings – Seal coats
for cement mortar linings

GSO GSO ISO
16132:2013

ISO 16132: 2016

2

تحديث

3

تحديث

4

تحديث

األنابيب البالستيكية الحرارية المقواة
النهائ
 تقدير إجهاد االنحناء- بالزجاج
ي
عل المدى الطويل وانحراف الحلقة
النسن تحت ظروف رطبة
ي

Glass-reinforced thermosetting plastics
(GRP) pipes - Determination of the longterm ultimate bending strain and the longterm ultimate relative ring deflection
under wet conditions

األسس العامة لطريقة الحماية الكاثودية
من التآكل ف مياه البحر
نظام األنابيب البالستيكية إلعادة تأهيل
– شبكات توزي ع المياه تحت االرض
 عام:الجزء األ ول

General principles of cathodic protection
in sea water
Plastics piping systems for renovation of
underground water supply networks -Part 1: General

GSO GSO ISO
10471:2012

ISO 10471: 2018

GSO GSO ISO 12473:
2013

ISO 12473 : 2018

GSO GSO ISO 112981:2013

ISO 11298-1: 2018

)TC11( اللجنة الفنية لقطاع مواصفات األجهزة والمستلزمات الطبية
Technical committee for Medical Devices and supplies
61 = عدد المشاري ع
رقم

النوع

1

تبن بلغتها
ي

2

تبن بلغتها
ي

3

تبن بلغتها
ي

4

تبن بلغتها
ي

5

تحديث

عنوان ر
المشوع
Electrostatics - Part 6-1: Electrostatic
control for healthcare - General
requirements for facilities
Standard Practice for Assessment of
Resistance of Medical Gloves to
Permeation by Chemotherapy Drugs
Standard Practice for Determination of
الممارسة القياسية لمعرفة الوقت
Real Time Expiration Dating of Mature
ر
الحقيق النتهاء صالحية القفازات الطبية
ي
Medical Gloves Stored Under Typical
المعتقة تحت ظروف التخزين االعتيادية
Warehouse Conditions
Standard Guide for Assessment of Medical
القياس لتقييم القفازات الطبية
الدليل
ي
Gloves
 لوحات قياس حدة-- العي
Ophthalmic optics -- Chart displays for
برصيات ر
مطبوعة ومعروضة ضوئيا-- البرص
visual acuity measurement -- Printed,
ر
وإلكتونية
projected and electronic
العنوان بالعربية
 التحكم:1-6  الجزء- الكهرباء الساكنة
ر
- وستاتيك للرعاية الصحية
اإللكت
ي
المتطلبات العامة للمرافق
الممارسة القياسية لتقييم مقاومة
القفازات الطبية لنفوذ ادوية العالج
الكيميائ
ي

المواصفة المرجعية

المرجع

IEC 61340-6-1

IEC 61340-6-1:2018

ASTM ASTM D697805(2013)

ASTM

ASTM ASTM D7161-16

ASTM

ASTM ASTM D710306(2013)

ASTM

GSO ISO 10938:2013

ISO 10938:2016

6

تبن بلغتها
ي

إبر الوخز المعقمة ذات االستخدام لمرة
واحدة

Sterile acupuncture needles for single use

ISO 17218:2014

ISO 17218:2014

7

تبن بلغتها
ي

:2-2 الجزء-األجهزة الكهربائية الطبية
المتطلبات الخاصة بسالمة األجهزة
الجراحية ذات ر
العال
التدد
ِ

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT –Part 22 Particular requirements for the safety of
high frequency surgical equipment

IEC 60601-2-2:2017

IEC 60601-2-2:2017

8

تبن بلغتها
ي

فول
مواصفة االداء القياسية لقساطر ي

ASTM (F623-99(2013

ASTM

ISO /TR 18845:2017

ISO/TR 18845:2017

ISO 19490:2017

ISO 19490:2017

ISO 80601-2-79:2018

ISO 80601-2-79:2018

IEC 60601-2-43:2010

IEC 60601-2-43:2010

9

تبن بلغتها
ي

10

تبن بلغتها
ي

11

تبن بلغتها
ي

 طرق اختبار الدقة يف- طب األسنان
تشكيل ماكينات الطحن بمساعدة
الحاسوب
 غشاء الجيوب األنفية- طب األسنان
الصاعد

Standard Performance Specification for
Foley Catheter
Dentistry -- Test methods for machining
accuracy of computer-aided milling
machines
Dentistry -- Sinus membrane elevator

Medical electrical equipment -- Part 2-79:
:79-2 األجهزة الكهربائية الطبية – الجزء
Particular requirements for basic safety
المتطلبات الخاصة للسالمة واألداء
and essential performance of ventilatory
للمصابي
األساسيي ألجهزة دعم التنفس
ر
ر
support equipment for ventilatory
التنفس
بالجهاز
بضعف
ي
impairment
Medical electrical equipment - Part 2-43:
:43-2الجزء-األجهزة الكهربائية الطبية
Particular requirements for the safety of Xالمتطلبات الخاصة بسالمة أجهزة األشعة
ray equipment for interventional
السينية لإلجراءات الداخلية
procedures
 اختبار--  زراعة األسنان-- طب األسنان
Dentistry -- Implants -- Dynamic loading
الديناميك لزراعة األسنان داخل
التعب
ي
test for endosseous dental implants
العظم

12

تبن بلغتها
ي

13

ترجمة

14

ترجمة

الكتيد) واألشكال- متعدد الراتنجات (ل
 اختبار-- المجهزة للغرسات الجراحية
االنحالل المختتي

Implants for surgery -- Homopolymers,
copolymers and blends on poly(lactide) -In vitro degradation testing

GSO ISO 13781:2016

15

ترجمة

 القبضات والمحركات-- طب األسنان

Dentistry -- Handpieces and motors

GSO ISO 14457:2015

GSO ISO 14801:2015

16

تبن بلغتها
ي

Standard Test Methods for Determination
طريقة االختبار القياسية لمعرفة الفعالية
of Bactericidal Efficacy on the Surface of
البكتتية يف سطح قفازات الفحص الطبية
ر
Medical Examination Gloves

17

تبن بلغتها
ي

 طرق االختبار القياسية الجهزة التغذيةStandard Test Methods for Enteral Feeding
المعوية ذات بالون االحتباس
Devices with a Retention Balloon

18

تبن بلغتها
ي

19

تبن بلغتها
ي

20

تبن بلغتها
ي

21

تبن بلغتها
ي

22

ترجمة

23

ترجمة

24

تبن بلغتها
ي

25

تبن بلغتها
ي

26

ترجمة

ASTM ASTM D7907-14

ASTM

ASTM (F2528-06(2014

ASTM

قساطر الرصف المعقمة واألجهزة
الملحقة لالستخدام الواحد
القسطرة المعقمة لمجرى البول
لالستخدام الواحد

Sterile drainage catheters and accessory
devices for single use

ISO 20697:2018

ISO 20697:2018

Sterile urethral catheters for single use

ISO 20696:2018

ISO 20696:2018

المواصفة القياسية لقفازات فحص
ر
الطن
النتيل لالستخدام
ي

Standard Specification for Nitrile
Examination Gloves for Medical Application

ASTM D7160-16

ASTM

IEC TR 60878:2015

IEC/TR 60878:2015

 الرموز البيانية لألجهزة الكهربائية يفGraphical symbols for electrical equipment
التطبيقات الطبية
in medical practice
 محقنة الخرطوشة-- طب األسنان
Dentistry -- Reprocessable cartridge
القابلة إلعادة االستخدام للحقن داخل
syringes for intraligamentary injections
الرباط
 التقييم قبل الرسيري-- طب األسنان
Dentistry -- Preclinical evaluation of dental
 طرق االختبار عل-- ألنظمة زرع األسنان
implant systems -- Animal test methods
الحيوان
 اختبار ر-  طب األسنانDentistry -- Bonding test between polymer
التابط ربي أسنان
البوليمر ومواد قاعدة أسنان
teeth and denture base materials
الصين التقليدي – مكافحة
الطب
ي
العدوى للعالج بإبر الوخز

Traditional Chinese medicine -- Infection
control for acupuncture treatment

--  القواطع--  معدات األسنان الدوارةDental rotary instruments -- Cutters -- Part
 قواطع كربيد المختتية الخاصة:3  الجزء3: Carbide laboratory cutters for milling
بماكينات الطحن
machines

GSO ISO 21533:2015

GSO ISO/TS 22911:2015

ISO /TS 19736:2017

ISO/TS 19736:2017

ISO TR 20520:2018

ISO/TR 20520:2018

GSO ISO 7787-3:2016

:59-2 الجزء- األجهزة الكهربائية الطبيةMedical electrical equipment -- Part 2-59:
المتطلبات األساسية للسالمة األساسية
Particular requirements for the basic
واألداء الجوهري ألجهزة التخطيط
safety and essential performance of
 الحرارى المسحية لفحص ارتفاع درجةscreening thermographs for human febrile
الحرارة لإلنسان
temperature screening

27

ترجمة

28

تبن بلغتها
ي

الممارسة القياسية لمعرفة تاري خ انتهاء
صالحية القفازات الطبية

Standard Practice for Determination of
Expiration Dating for Medical Gloves

ASTM ASTM D7160-16

ASTM

29

تبن بلغتها
ي

الثن
طريقة االختبار القياسية الختبار ي
لالبر المستخدمة للغرز الجراحية

Standard Test Method for Bend Testing of
Needles Used in Surgical Sutures

ASTM (F1874-98(2011

ASTM

30

تبن بلغتها
ي

طريقة االختبار القياسية لفحص الثقوب
يف القفازات الطبية

Standard Test Method for Detection of
Holes in Medical Gloves

ASTM (ASTM D5151 06(2015

ASTM website

31

تبن بلغتها
ي

البول
المواصفة القياسية لقفازات
ي
الطن
(فينيل كلورايد) لالستخدام
ي

Standard Specification for Poly(vinyl
chloride) Gloves for Medical Application

ASTM (ASTM D525006(2015

ASTM

تبن بلغتها
ي

المواصفة القياسية لملقط االنسجة
)االلتقاط (نوع االبهام/الضمادة/الجراحية

ASTM F1613-95(2016)

ASTM

33

تحديث

:30-2 الجزء-األجهزة الكهربائية الطبية
المتطلبات الخاصة للسالمة واألداء
األساسيي ألجهزة قياس ضغط الدم
ر
األلية الخارجية

GSO IEC 80601-230:2016

IEC 80601-2-30:2018

34

تبن بلغتها
ي

ISO 13897:2018

ISO 13897:2018

35

تبن بلغتها
ي

ISO 20569:2018

ISO 20569:2018

36

تحديث

GSO ISO 11663:2014

ISO 11663:2014

32

السن القابلة
 الملغم- طب األسنان
ي
إلعادة االستخدام خلط الكبسوالت
 مثقب األزيز- طب األسنان
جودة سائل غسيل الكل لتنقية الدم
والعالجات المرتبطة

(Standard Specification for
SurgicalTissue/Dressing/Pick-Up Forceps
(Thumb Type
Medical electrical equipment - Part 2-30:
Particular requirements for the basic
safety and essential performance of
automated non-invasive
sphygmomanometers
Dentistry -- Dental amalgam reusable
mixing-capsules
Dentistry -- Trephine burs
Quality of dialysis fluid for haemodialysis
and related therapies

GSO IEC 80601-2-59:2013

Medical electrical equipment -- Part 2-56:
Particular requirements for basic safety
and essential performance of clinical
thermometers for body temperature
measurement

ISO 80601-2-56:2017

ISO 80601-2-56:2017

37

تبن بلغتها
ي

:56-2 الجزء-األجهزة الكهربائية الطبية
المتطلبات الخاصة للسالمة واألداء
األساسيي للمقاييس الرسيرية لدرجة
ر
حرارة الجسم

38

تبن بلغتها
ي

القياس لتحديد وجود السموم
الدليل
ي
الداخلية عل القفازات الطبية المعقمة

Standard Guide for Determination of
Endotoxin on Sterile Medical Gloves

ASTM ASTM D7102-17

ASTM

تحديث

:61-2 الجزء-األجهزة الكهربائية الطبية
المتطلبات الخاصة للسالمة واألداء
األكسجي
األساسيي ألجهزة مقياس
ر
ر
النبص
ي

Medical electrical equipment -- Part 2-61:
Particular requirements for basic safety
and essential performance of pulse
oximeter equipment

GSO ISO 80601-261:2014

ISO 80601-2-61:2017

Dentistry -- Stationary dental units and
dental patient chairs -- Part 1: General
requirements

ISO 7494-1

ISO 7494-1:2018

Ophthalmic optics -- Spectacle frames -Lists of equivalent terms and vocabulary

ISO ISO 7998:2005

ISO 7998:2005

Medical devices -- Pump tube spallation
test -- General procedure

ISO /TR 19727:2017

ISO/TR 19727:2017

Dentistry -- Oral surgical scalpel handle

ISO 20570:2018

ISO 20570:2018

39

40

تبن بلغتها
ي

41

تبن بلغتها
ي

42

تبن بلغتها
ي

 وحدات األسنان الثابتة- طب األسنان
: الجزء األول- اس مرضىاألسنان
وكر ي
المتطلبات العامة
البرصيات واألجهزة البرصية – إطارات
النظارات – قوائم المصطلحات
والمفردات
 اختبار شدة ضخ- األجهزة الطبية
 اإلجراء العام- االنبوب

43

تبن بلغتها
ي

ر
اج فموي
 مرسط جر ي- طب األسنان

44

تحديث

45

ترجمة

46

ترجمة

ر
استجاع وتحليل االجهزة المزروعة
Retrieval and analysis of surgical implants -GSO ISO 12891-2:2014/
 تحليل األجهزة:2الجزء- جراحيا
Part 2: Analysis of retrieved surgical
GSO ISO 12891-3:2014
ر
المستجعة المزروعة جراحيا
implants
-- الطن
خالطات الغاز لالستخدام
Gas mixers for medical use -- Stand-alone
ي
خالطات الغاز القائمة بذاتها
gas mixers
ر
 أبعاد االقتان لتوصيلة-- طب االسنان
Dentistry -- Coupling dimensions for
القبضة
handpiece connectors

ISO 12891-2:2014
GSO ISO 11195:2015
GSO ISO 3964:2015

47

ترجمة

 األقطار االسمية ورقم كود- طب األسنان
التعيي لألدوات الدوارة السنية
ر

48

تبن بلغتها
ي

ر
الشق
 مجاهر المصباح-- العي
اجهزة ر
ي

49

تبن بلغتها
ي

50

تبن بلغتها
ي

 أجهزة ترطيب-- أجهزة التخدير والتنفس
التنفس الجافة
طريقة االختبار القياسية للبودرة ر
المتسبة
عل القفازات الطبية

Dentistry -- Nominal diameters and
designation code numbers for rotary
instruments
Ophthalmic instruments -- Slit-lamp
microscopes
Anaesthetic and respiratory equipment -Passive humidifiers
Standard Test Method for Residual Powder
on Medical Gloves
Standard Test Method for Determining
Protection Provided by X-ray Shielding
Garments Used in Medical X-ray
Fluoroscopy from Sources of Scattered XRays
Standard Practice for Describing System
Output of Implantable Middle Ear Hearing
Device
Medical electrical equipment -- Part 2-49:
Particular requirements for the basic
safety and essential performance of
multifunction patient monitoring
equipment

51

تبن بلغتها
ي

طريقة االختبار القياسية لتحديدالحماية
الممنوحة عن طريق البسة الوقاية من
االشعة المتناثرة الشعة اكس المستخدمة
الطن
التنظت
يف
ر
ي

52

تبن بلغتها
ي

الممارسة القياسية لوصف مخرجات
نظام جهاز سمع االذن الوسط المزروع

53

تبن بلغتها
ي

:49-2 الجزء-األجهزة الكهربائية الطبية
المتطلبات الخاصة للسالمة واألداء
األساسيي ألجهزة مراقبة المريض متعددة
ر
الوظائف

54

تبن بلغتها
ي

العصن
 نظم القسطرة لتطبيق الجهازCatheter systems for neuraxial application ي
القسطرة والملحقات المعقمة- المركزي
- Sterile and single-use catheters and
لالستخدام الواحد
accessories

55

تبن بلغتها
ي

الرقم إلجراءات مختت األسنان
التدوين
ي

56

تبن بلغتها
ي

57

تبن بلغتها
ي

 بودرة ومساحيق- طب األسنان
القبضات النفاثة
الصين التقليدي – أدوات
الطب
ي
الحجامة لتفري غ الهواء

Digital codification of dental laboratory
procedures
Dentistry -- Powder jet handpieces and
powders
Traditional Chinese medicine -- Air
extraction cupping device

GSO ISO 2157:2015
ISO 10939:2017

ISO 10939:2017

ISO 20789:2018

ISO 20789:2018

ASTM (ASTM D612406(2017

ASTM website

ASTM F3094-14

ASTM

ASTM (F2504-05(2014

ASTM

IEC 80601-2-49:2018

IEC 80601-2-49:2018

ISO 20698:2018

ISO 20698:2018

ISO /TR 15599:2002

ISO/TR 15599:2002

ISO 20608:2018

ISO 20608:2018

ISO 19611:2017

ISO 19611:2017

58

ترجمة

59

تبن بلغتها
ي

60

تبن بلغتها
ي

61

تبن بلغتها
ي

-2  الجزء-- المعدات الكهربائية الطبية
 متطلبات خاصة بالسالمة األساسية:55
التنفس
واألداء الالزم ألجهزة مراقبة الغاز
ي

Medical electrical equipment -- Part 2-55:
Particular requirements for the basic
safety and essential performance of
respiratory gas monitors

- المصطلحات الفنية للمقصات الجراحية
Standard Terminology for Surgical
وغت المدرجة
المدرجة
الشفرة
Scissors—Inserted
and Non-Inserted Blades
ر
البين
 قابلية التشغيل- طب األسنان
Dentistry -- Interoperability of CAD/CAM
ي
CAD / CAM ألنظمة
systems
ارشادات عل إدارة مجاري التنفس خالل
Guidance on airway management during
اللتر لمجاري التنفس
عمليات جراحة ر
laser surgery of upper airway
العلوية

GSO ISO 80601-2-55:2016

ASTM ASTM F107810(2011)

ASTM

ISO 18618:2018

ISO 18618:2018

ISO TR 11991:1995

ISO/TR 11991:1995

