القرار الوزاري رقم  1025/ 44بتاريخ 1025/ 22 / 12

قطاع المنتجات الكيميائية والغزل والنسيج
TC

لوائح

مواصفات

اإلجمالي

1

0

1

1

2

القرار الوزاري رقم  1025/ 44بتاريخ 1025/ 22 / 12
قائمة بالمواصفات القياسية الخليجية المطلوب اعتمادها كمواصفات قياسية كويتية
مواصفات المنتجات الكيميائية والغزل والنسيج
م

1

رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

رقم المواصفة الكويتية
القديمة

عنوان المواصفة باللغة العربية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية

KWS GSO ISO
4919:2015

GSO ISO
4919:2015

KSS 1436/2004

أغطية األرضية النسجية -تقدير قوة نزع الخصلة

TEXTILE FLOOR COVERINGSDETERMINATION OF TUFT WITHDRAWAL
FORCE

مواصفة
قياسية

1
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قطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية
TC

لوائح

مواصفات

اإلجمالي

2

1

0

1

3

القرار الوزاري رقم  1025/ 44بتاريخ 1025/ 22 / 12

قائمة بالمواصفات القياسية الخليجية المطلوب اعتمادها كمواصفات قياسية كويتية
مواصفات المنتجات الميكانيكية والمعدنية
م

رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

1

KWS GSO
42/2015

GSO 42/2015

رقم المواصفة
الكويتية القديمة

عنوان المواصفة باللغة العربية

KSS 238/2006

السيارات -المتطلبات العامة
GSO 42/2003

4

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية

MOTOR VEHICLES - GENERAL
REQUIREMENTS

الئحة فنية
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قطاع المنتجات الكهربائية وااللكترونية
TC

لوائح

مواصفات

اإلجمالي

3

0

55

55

5

القرار الوزاري رقم  1025/ 44بتاريخ 1025/ 22 / 12
قائمة بالمواصفات القياسية الخليجية المطلوب اعتمادها كمواصفات قياسية كويتية
مواصفات المنتجات الكهربائية وااللكترونية
م

رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

رقم المواصفة
الكويتية القديمة

عنوان المواصفة باللغة العربية
الموائع للتطبيقات الكهرتقنية-الزيوت العازلة المعدنية
غير المستعملة للمحوالت ومعدات القطع والوصل

1

KWS GSO IEC
60296:2015

GSO IEC
60296:2015

2

KWS GSO IEC
60269-2:2015

GSO IEC 602692:2015

مصاهر الجهد المنخفض – الجزء  :2متطلبات اضافية
للمصاهر لالستخدام بواسطة أشخاص مصرح لهم
(المصاهر المعدة للتطبيقات الصناعية) – أمثلة لتوحيد
االنظمة للمصاهر من  Aالى K

3

KWS GSO IEC
60730-217:2015

GSO IEC 607302-17:2015

أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية لالستخدامات المنزلية
وما يشابهها -الجزء  :71- 2المتطلبات الخاصة
بصمامات الغاز الكهربائية شاملة المتطلبات الميكانيكية

KSS 1639/2004

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية
– Fluids for electro-technical applications
unused mineral oils for transformers and
switchgear.
Low-voltage fuses – Part 2:
Supplementary requirements for fuses for
use by authorized persons (fuses mainly
for industrial application) - Examples of
standardized systems of fuses A to K
Automatic electrical controls for
household and similar use - Part 2-17:
Particular requirements for electrically
operated gas valves including mechanical
requirements

الصفة
القانونية
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة

موصفة
قياسية
بالمصادقة

4

KWS GSO IEC
60519-1:2015

GSO IEC 605191:2015

سالمة التركيبات الكهروحرارية -الجزء  :7المتطلبات
العامة

Safety in electroheat installations - Part 1:
General requirements

موصفة
قياسية
بالمصادقة

5

KWS GSO IEC
60519-9:2015

GSO IEC 605199:2015

سالمة التركيبات الكهروحرارية -الجزء  :9المتطلبات
الخاصة لتركيبات التسخين ذات التردد العالي المعزولة
كهربائيا

Safety in electroheat installations - Part 9:
Particular requirements for highfrequency dielectric heating installations

موصفة
قياسية
بالمصادقة

6
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م

رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

رقم المواصفة
الكويتية القديمة

عنوان المواصفة باللغة العربية

6

KWS GSO IEC
60519-2:2015

GSO IEC 605192:2015

سالمة التركيبات الكهروحرارية -الجزء  :2المتطلبات
الخاصة لمعدات التسخين بالمقاومة

7

KWS GSO IEC
60730-2-6:2015

GSO IEC 607302-6:2015

أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية لالستخدامات المنزلية
وما يشابهها -الجزء  :6- 2المتطلبات الخاصة بأدوات
التحكم الكهربائي التلقائي الحساسة للضغط شامال
المتطلبات الميكانيكية

8

KWS GSO IEC
60364-7713:2015

GSO IEC 603647-713:2015

التركبيات الكهربائية منخفضة الجهد -الجزء :177-1
متطلبات التركيبات أو المواقع الخاصة -األثاث

9

KWS GSO IEC
60335-2110:2015

GSO IEC 603352-110:2015

األجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها -السالمة -
الجزء  : 771-2متطلبات خاصة ألفران الموجات
الدقيقة (الميكروويف) التجارية المزودة بادوات اإلدخال
أو التالمس

10

KWS GSO IEC
60335-271:2015

GSO IEC 603352-71:2015

11

KWS GSO IEC
61131-7:2015

GSO IEC 611317:2015

KWS GSO IEC
60335-2-71
:2010

األجهزة الكهربائية المنزلية وماشابهها-السالمة -الجزء
 :17-2متطلبات خاصة ألجهزة التدفئة الكهربائية
لتفريخ (تفقيس)وتربية الحيوانات
أجهزة التحكم القابلة للبرمجة -الجزء  1برمجة التحكم
غير المحدد

7

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية
Safety in electroheat installations - Part 2:
Particular requirements for resistance
heating equipment
Automatic electrical controls for
household and similar use - Part 2-6:
Particular requirements for automatic
electrical pressure sensing controls
including mechanical requirements
Low-voltage electrical installations - Part
7-713: Requirements for special
installations or locations – Furniture
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-110: Particular
requirements for commercial microwave
appliances with insertion or contacting
applicators
Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-71: Particular
requirements for electrical heating
appliances for breeding and rearing
animals
Programmable controllers - Part 7: Fuzzy
control programming

الصفة
القانونية
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة

موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
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م

رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

رقم المواصفة
الكويتية القديمة

عنوان المواصفة باللغة العربية

12

KWS GSO IEC
60730-210:2015

GSO IEC 607302-10:2015

أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية لالستخدامات المنزلية
وما يشابهها -الجزء  :71- 2المتطلبات الخاصة
لمرحالت بدء تشغيل المحركات

13

KWS GSO IEC
60519-4:2015

GSO IEC 605194:2015

سالمة التركيبات الكهروحرارية -الجزء  :٤المتطلبات
الخاصة ألفران القوس الكهربائي

14

KWS GSO IEC
60730-2-8:2015

GSO IEC 607302-8:2015

أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية لالستخدامات المنزلية
وما يشابهها -الجزء  :8- 2المتطلبات الخاصة
بالصمامات المائية المشغلة بالكهرباء شامال المتطلبات
الميكانيكية

15

KWS GSO IEC
60730-219:2015

GSO IEC 607302-19:2015

أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية لالستخدامات المنزلية
وما يشابهها -الجزء  :79- 2المتطلبات الخاصة
بصمامات الزيت المشغلة بالكهرباء شاملة المتطلبات
الميكانيكية

16

KWS GSO IEC
60770-3:2015

GSO IEC 607703:2015

أجهزة اإلرسال استخدامها في نظم التحكم في العمليات
الصناعية الجزء الثالث :طرق تقييم اداء أجهزة اإلرسال
الذكية

17

KWS GSO IEC
60730-215:2015

GSO IEC 607302-15:2015

أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية لالستخدامات المنزلية
وما يشابهها -الجزء  :71- 2المتطلبات الخاصة بالتحكم
الكهربائي التلقائي بأدوات تدفق الهواء وتدفق الماء
والحساسة لمستوى الماء

8

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية
Automatic electrical controls for
household and similar use - Part 2-10:
Particular requirements for motor-starting
relays
Safety in electroheat installations - Part 4:
Particular requirements for arc furnace
installations
Automatic electrical controls for
household and similar use - Part 2-8:
Particular requirements for electrically
operated water valves including
mechanical requirements
Automatic electrical controls for
household and similar use - Part 2-19:
Particular requirements for electrically
operated oil valves including mechanical
requirements
Transmitters for use in industrial-process
control systems - Part 3: Methods for
performance evaluation of intelligent
transmitters
Automatic electrical controls for
household and similar use - Part 2-15:
Particular requirements for automatic
electrical air flow, water flow and water
level sensing controls

الصفة
القانونية
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة

موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
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م

رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

رقم المواصفة
الكويتية القديمة
KWS GSO IEC
60529:2012

عنوان المواصفة باللغة العربية
درجات الحماية التي توفرها األغلفة الخارجية (النظام
الرمزي )IP

18

KWS GSO IEC
60529:2015

GSO IEC
60529:2015

19

KWS GSO IEC
60730-212:2015

GSO IEC 607302-12:2015

أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية لالستخدامات المنزلية
وما يشابهها -الجزء :72- 2متطلبات خاصة ألقفال
األبواب المشغلة بالكهرباء

20

KWS GSO IEC
60730-213:2015

GSO IEC 607302-13:2015

أجهزة التحكم الكهربائية االتلقائية لالستخدامات المنزلية
وما يشابهها -الجزء :77- 2المتطلبات الخاصة بأدوات
التحكم الحساسة للرطوبة

21

KWS GSO IEC
60730-214:2015

GSO IEC 607302-14:2015

أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية لالستخدامات المنزلية
وما يشابهها -الجزء :71- 2المتطلبات الخاصة
باألدوات المتحركة الكهربائية

22

KWS GSO IEC
60730-211:2015

GSO IEC 607302-11:2015

أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية لالستخدامات المنزلية
وما يشابهها  -الجزء  :77- 2المتطلبات الخاصة
بمنظمات الطاقة

23

KWS GSO IEC
60730-2-5:2015

GSO IEC 607302-5:2015

أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية -الجزء  :1-2متطلبات
خاصة ألنظمة التحكم التلقائية للمواقد الكهربائية

24

KWS GSO IEC
61347-212:2015

GSO IEC 613472-12:2015

KWS GSO IEC
61347-212:2012

أجهزة التحكم بالمصباح -الجزء  : 72-2المتطلبات
الخاصة للكابحات اإللكترونية المغذاة بالتيار المتردد أو
المستمر لمصابيح التفريغ (باستثناء مصابيح
الفلوروسنت)

2

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية
Degrees of protection provided by
enclosures (IP Code
Automatic electrical controls for
household and similar use - Part 2-12:
Particular requirements for electrically
operated door locks
Automatic electrical controls for
household and similar use - Part 2-13:
Particular requirements for humidity
sensing controls
Automatic electrical controls for
household and similar use - Part 2-14:
Particular requirements for electric
actuators
Automatic electrical controls for
household and similar use - Part 2-11:
Particular requirements for energy
regulators
Automatic electrical controls – Part 2-5:
Particular requirements for automatic
electrical burner control systems
Lamp controlgear - Part 2-12: Particular
requirements for d.c. or a.c. supplied
electronic ballasts for discharge lamps
)(excluding fluorescent lamps

الصفة
القانونية
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
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رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

رقم المواصفة
الكويتية القديمة

25

KWS GSO IEC
61347-2-9:2015

GSO IEC 613472-9:2015

KWS GSO IEC
61347-2-9:2012

م

عنوان المواصفة باللغة العربية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية

أجهزة التحكم للمصابيح – الجزء  :9-2المتطلبات
الخاصة لكابحات المصابيح التفريغية باستثناء مصابيح
الفلورسنت

Lamp controlgear - Part 2-9: Particular
requirements for ballasts for discharge
lamps (excluding fluorescent lamps

موصفة
قياسية
بالمصادقة

26

KWS GSO IEC
61747-4:2015

GSO IEC 617474:2015

أجهزة عرض الكريستال السائل -الجزء  :1خاليا
ووحدات شاشات الكريستال السائلة -المقننات األساسية
والخصائص

27

KWS GSO IEC
61347-2-2:2015

GSO IEC 613472-2:2015

أجهزة التحكم بالمصباح -الجزء  : 2-2المتطلبات
الخاصة لمغيرات الخفض اإللكترونية المغذاة بالتيار
المتردد أو المستمر المستخدمة للمصابيح ذات الفتيلة

Liquid crystal display devices - Part 4:
 Liquid crystal display modules and cellsEssential ratings and characteristics
Lamp controlgear - Part 2-2: Particular
requirements for d.c. or a.c. supplied
electronic step-down convertors for
filament lamps

موصفة
قياسية
بالمصادقة

28

KWS GSO IEC
61347-213:2015

GSO IEC 613472-13:2015

موصفة
قياسية
بالمصادقة

أجهزة التحكم بالمصباح -الجزء  : 77-2المتطلبات
الخاصة ألجهزة التحكم اإللكترونية المغذاة بالتيار
المتردد أو المستمر لوحدات الصمام الثنائي الباعث
للضوء ()LED

Lamp controlgear - Part 2-13: Particular
requirements for d.c. or a.c. supplied
electronic controlgear for LED modules

موصفة
قياسية
بالمصادقة

29

KWS GSO IEC
62341-5-3:2015

GSO IEC 623415-3:2015

شاشات الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء -الجزء
 :7-1طرق القياس لثبات الصورة والعمر االفتراضي

)Organic light emitting diode (OLED
displays - Part 5-3: Measuring methods of
image sticking and lifetime

موصفة
قياسية
بالمصادقة

30

KWS GSO IEC
62389:2015

GSO IEC
62389:2015

طرق القياس لمشغالت ال "دي في دي" ()DVD

Methods of measurement for DVD players

موصفة
قياسية
بالمصادقة

31

KWS GSO IEC
62381:2015

GSO IEC
62381:2015

أنظمة التشغيل اآللي في العمليات الصناعية  -اختبار
القبول في المصنع ( ،)FATاختبار القبول في
الموقع( ،)SATواختبار التكامل في الموقع ()SIT

Automation systems in the process
industry - Factory acceptance test (FAT),
site acceptance test (SAT), and site
)integration test (SIT

موصفة
قياسية
بالمصادقة

KWS GSO IEC
61347-213:2012

20
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رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

32

KWS GSO IEC
60730-2-7:2015

GSO IEC 607302-7:2015

أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية -الجزء : 1-2
متطلبات خاصة للمؤقتات ومفاتيح التوقيت

33

KWS GSO IEC
60730-2-3:2015

GSO IEC 607302-3:2015

أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية لإلستخدام المنزلي وما
يشابهها -الجزء  : 7-2متطلبات خاصة ألجهزة الحماية
الحرارية لكوابح مصابيح الفلورسنت األنبوبية

34

KWS GSO IEC
60546-2:2015

GSO IEC 605462:2015

وحدات تحكم ذات اإلشارات التماثلية المستخدمة في
نظم التحكم في العمليات الصناعية -جزء  :2إرشادات
للفحص واالختبار الروتيني

35

KWS GSO IEC
60770-1:2015

GSO IEC 607701:2015

أجهزة اإلرسال المستخدمة في نظم التحكم في العمليات
الصناعية -الجزء  :7طرق تقييم األداء

36

KWS GSO IEC
60730-222:2015

GSO IEC 607302-22:2015

أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية لإلستخدام المنزلي وما
يشابهها -الجزء  : 22-2متطلبات خاصة ألجهزة
الحماية الحرارية للمحركات

37

KWS GSO IEC
60730-1:2015

GSO IEC 607301:2015

أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية لإلستخدام المنزلي وما
يشابهها -الجزء  : 7المتطلبات العامة

38

KWS GSO IEC
60584-3:2015

GSO IEC 605843:2015

المزدوجات الحرارية -الجزء  :7كابالت التمديد
والتعويض -نظام التفاوتات والترميز

م

رقم المواصفة
الكويتية القديمة

عنوان المواصفة باللغة العربية

22

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية

Automatic electrical controls for
household and similar use - Part 2-7:
Particular requirements for timers and
time switches
Automatic electrical controls for
household and similar use - Part 2-3:
Particular requirements for thermal
protectors for ballasts for tubular
fluorescent lamps
Controllers with analogue signals for use
in industrial-process control systems - Part
2: Guidance for inspection and routine
testing
Transmitters for use in industrial-process
control systems - Part 1: Methods for
performance evaluation
Automatic electrical controls for
household and similar use - Part 2-22:
Particular requirements for thermal motor
protectors
Automatic electrical controls for
household and similar use - Part 1:
General requirements

موصفة
قياسية
بالمصادقة

Thermocouples - Part 3: Extension and
compensating cables - Tolerances and
identification system

موصفة
قياسية
بالمصادقة

موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
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م

رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

رقم المواصفة
الكويتية القديمة

عنوان المواصفة باللغة العربية

39

KWS GSO IEC
60546-1:2015

GSO IEC 605461:2015

وحدات التحكم ذات اإلشارات التماثلية المستخدمة في
نظم التحكم في العمليات الصناعية -الجزء  :7طرق
تقييم األداء

40

KWS GSO IEC
61010-2201:2015

GSO IEC 610102-201:2015

متطلبات السالمة للمعدات الكهربائية المستخدمة في
القياس والتحكم واالستخدام المختبري -الجزء :2 -217
المتطلبات الخاصة لمعدات التحكم

41

KWS GSO IEC
60730-2-4:2015

GSO IEC 607302-4:2015

أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية لإلستخدام المنزلي وما
يشابهها -الجزء  : 1-2متطلبات خاصة ألجهزة الحماية
الحرارية لمجموعة محرك  -ضاغط من النوع المغلق
وشبه المغلق

42

KWS GSO IEC
60730-2-9:2015

GSO IEC 607302-9:2015

أجهزة التحكم الكهربائي اآللي لالستخدامات المنزلية
وما يشابهها -الجزء  :9- 2المتطلبات الخاصة بأدوات
التحكم بالتحسس الحراري

43

KWS GSO IEC
61347-2-8:2015

GSO IEC 613472-8:2015

أجهزة التحكم بالمصباح -الجزء  :8-2المتطلبات
الخاصة لكابحات مصابيح الفلوروسنت

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية
Controllers with analogue signals for use
in industrial-process control systems - Part
1: Methods of evaluating the performance
Safety requirements for electrical
equipment for measurement, control and
laboratory use - Part 2-201: Particular
requirements for control equipment
Automatic electrical controls for
household and similar use - Part 2-4:
Particular requirements for thermal motor
protectors for motor-compressors of
hermetic and semi-hermetic type
Automatic electrical controls for
household and similar use - Part 2-9:
Particular requirements for temperature
sensing controls
Lamp controlgear - Part 2-8: Particular
requirements for ballasts for fluorescent
lamps

الصفة
القانونية
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة

44

KWS GSO IEC
62629-1-2:2015

GSO IEC 626291-2:2015

أجهزة العرض ثالثية األبعاد -الجزء  :2-7عام -
المصطلحات والرموز الحرفية

 3D display devices - Part 1-2: GenericTerminology and letter symbols

موصفة
قياسية
بالمصادقة

45

KWS GSO IEC
60456:2015

GSO IEC
60456:2015

غساالت المالبس لإلستخدام المنزلي – طرق قياس
األداء

Clothes washing machines for household
use - Methods for measuring the
performance

موصفة
قياسية
بالمصادقة
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م

رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

رقم المواصفة
الكويتية القديمة

عنوان المواصفة باللغة العربية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية
موصفة
قياسية
بالمصادقة

46

KWS GSO IEC
61988-4:2015

GSO IEC 619884:2015

لوحات عرض البالزما – الجزء  :1طرق اإلختبار
المناخية والميكانيكية

Plasma display panels - Part 4: Climatic
and mechanical testing methods

47

KWS GSO IEC
62341-5-2:2015

GSO IEC 623415-2:2015

شاشات الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء -الجزء
 :2-1طرق إختبار التحمل الميكانيكي

48

KWS GSO IEC
61558-215:2015

GSO IEC 615582-15:2015

KWS GSO IEC
61558-2-15
:2010

سالمة المحوالت والمفاعالت ووحدات تزويد الطاقة
واالجهزة المركبة-الجزء  :71-2المتطلبات
واالختبارات الخاصة بالمحوالت العازلة لتغدية المواقع
الطبية

)Organic light emitting diode (OLED
displays - Part 5-2: Mechanical endurance
testing methods
Safety of transformers, reactors, power
 supply units and combinations thereofPart 2-15: Particular requirements and
tests for isolating transformers for the
supply of medical locations

49

KWS GSO IEC
62080.:2015

GSO IEC
62080.:2015

KWS GSO IEC
62080:2012

أجهزة اإلنذار الصوتى لألغراض المنزلية وما شابهها

Sound signaling devices for household and
similar purposes

موصفة
قياسية
بالمصادقة

50

KWS GSO IEC
62629-221:2015

GSO IEC 6262922-1:2015

أجهزة العرض ثالثية األبعاد -الجزء  :7-22طرق
قياسات الشاشات ال ُمجسمة -بصري

3D display devices - Part 22-1: Measuring
 methods for autostereoscopic displaysOptical

موصفة
قياسية
بالمصادقة

51

KWS GSO IEC
61747-101:2015

GSO IEC 6174710-1:2015

أجهزة عرض الكريستال السائل – الجزء  :7-71طرق
اإلختبار البيئية والتحمل والميكانيكية

Liquid crystal display devices - Part 10-1:
Environmental, endurance and mechanical
test methods - Mechanical

موصفة
قياسية
بالمصادقة

52

KWS GSO IEC
60584-1:2015

GSO IEC 605841:2015

المزدوجات الحرارية -الجزء  :7مواصفات المجال
الكهرومغناطيسي والتفاوتات

Thermocouples - Part 1: EMF
specifications and tolerances

موصفة
قياسية
بالمصادقة

23

موصفة
قياسية
بالمصادقة
موصفة
قياسية
بالمصادقة
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م

رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

رقم المواصفة
الكويتية القديمة

53

KWS GSO IEC
IEC 620741:2015

GSO IEC IEC
62074-1:2015

54

KWS GSO IEC
60247:2015

GSO IEC
60247:2015

KSS 771/1995

55

KWS GSO IEC
60335-2-3:2015

GSO IEC 603352-3:2015

KWS GSO IEC
60335-2-3 :2012

عنوان المواصفة باللغة العربية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية

أجهزة ربط األلياف الضوئية والعناصر السلبية -أجهزة
األلياف الضوئية - WDMالجزء  :7مواصفات عامة

Fibre optic interconnecting devices and
passive components - Fibre optic WDM
devices - Part 1: Generic specification

موصفة
قياسية
بالمصادقة

السوائل العازلة-وقياس السماحية النسبية ،عامل التبدد
للعزل الكهربائى ( )tan dمقاومة التيار المستمر

Insulating liquids - Measurement of
relative permittivity, dielectric dissipation
factor (tan d) and d.c. resistivity

موصفة
قياسية
بالمصادقة

األجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها-السالمة -الجزء
 :7-2المتطلبات الخاصة بالمكاوى الكهربائية

Household and similar electrical
appliances - Safety - Part 2-3: Particular
requirements for electric irons

موصفة
قياسية
بالمصادقة
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قطاع المقاييس
TC

لوائح

مواصفات

اإلجمالي

4

0

9

9
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قائمة بالمواصفات القياسية الخليجية المطلوب اعتمادها كمواصفات قياسية كويتية
مواصفات المقاييس
رقم المواصفة
الكويتية القديمة

رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

1

KWS GSO ISO
1999:2015

GSO ISO
1999:2015

الصوتيات-تقدير فقدان السمع الناتج عن الضوضاء

2

KWS GSO ISO
8253-3:2015

GSO ISO 82533:2015

الصوتيات-طرق اختبار قياس السمع-الجزء الثالث :القياس
السمعي للكالم

Acoustics- Audiometric test methodsPart3: Speech audiometry

3

KWS GSO ISO
23584-1:2015

GSO ISO 235841:2015

البصريات والضوئيات -م المواصفات المرجعية للقاموس -
الجزء األول :نظرة عامة على التنظيم والهيكل

Optics and photonics – Specification of
Reference dictionary- Part 1: General
Overview on Organization and structure

موصفة
قياسية

4

KWS GSO ISO
23584-2:2015

GSO ISO 235842:2015

البصريات والضوئيات-المواصفات المرجعية للقاموس -
الجزء الثاني :تعريفات الدرجات والخصائص

Optics and photonics – Specification of
Reference dictionary- Part 2: Classes ’and
Properties’ Definitions

موصفة
قياسية

5

KWS GSO ISO
8785:2015

GSO ISO
8785:2015

المواصفات الفنية للشكل الهندسي للمنتج (- )GPSعيوب
سطحية – المصطلحات والتعاريف والمتغيرات

 )Geometrical Product Specification (GPSSurface imperfections - Terms, definitions
and parameters

موصفة
قياسية

6

KWS GSO ISO
14490-6:2015

GSO ISO 144906:2015

البصريات واألجهزة البصرية – طرق اختبار نظم
التلسكوب الجزء السادس :طرق اختبار دليل اإلبهار الحاجب

Optics and optical instruments - Test
methods for telescopic systems - Part 6:
Test methods for veiling glare index

موصفة
قياسية

م

عنوان المواصفة باللغة العربية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية

Acoustics- Estimation of noise-induced
hearing loss

موصفة
قياسية
موصفة
قياسية
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رقم المواصفة
الكويتية القديمة

رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

7

KWS GSO ISO
11551:2015

GSO ISO
11551:2015

البصريات واألجهزة البصرية-الليزرات والمعدات المتعلقة
بالليزر – طريقة اختبار امتصاص مكونات الليزر البصرية

8

KWS GSO ISO
6070:2015

GSO ISO
6070:2015

المناضد المساعدة لمولدات االهتزاز ـ طرق وصف
خصائص المعدات

 Auxiliary tables for vibration generatorsMethods of describing equipment
characteristics

9

KWS GSO ISO
4288:2015

GSO ISO
4288:2015

المواصفات الفنية للمنتج الهندسية (- )GPSبنية السطح:
الطريقة التحليلية القواعد واإلجراءات لتقييم بنية السطح

)Geometrical Product Specifications (GPS
- Surface texture: Profile method - Rules
and procedures for the assessment of
surface texture

م

عنوان المواصفة باللغة العربية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية

Optics and optical instruments - Lasers
and laser-related equipment - Test
method for absorptance of optical laser
components

موصفة
قياسية
موصفة
قياسية
موصفة
قياسية
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قطاع المنتجات الغذائية والزراعية
TC

لوائح

مواصفات

اإلجمالي

5

29

29

58
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قائمة بالمواصفات القياسية الخليجية المطلوب اعتمادها كمواصفات قياسية كويتية
مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية
رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

1

KWS GSO
2465/2015

GSO 2465/2015

2

KWS GSO 20552:2015

GSO 20552:2015

3

KWS GSO 20553:2015

GSO 20553:2015

المنتجات الحالل -الجزء الثالث :اشتراطات جهات
اعتماد جهات اصدار شهادات الحالل

4

KWS GSO
2466/2015

GSO 2466/2015

أغـذيـة الطـوارئ ـ الجـزء األول

FOODS RATION

5

KWS GSO ISO/TS
22002-2:2015

GSO ISO/TS
22002-2:2015

البرامج اإللزامية في سالمة األغذية -الجزء  :1تقديم
الطعام

programmes on food safety -- Prerequisite
Part 2: Catering

موصفة
قياسية

6

KWS GSO ISO
5526:2015

GSO ISO
5526:2015

الحبوب والبقول والحبوب الغذائية األخرى -
المسميات

pulses and other food grains - ,Cereals
Nomenclature

موصفة
قياسية

م

رقم المواصفة الكويتية
القديمة

KWS GSO 20552/2011

عنوان المواصفة باللغة العربية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية

الزيوت والدهون -التقييم الحسي لزيت الزيتون البكر

Organoleptic assessment of - oils & Fats
virgin olive oil

موصفة
قياسية

المنتجات الحالل -الجزء الثاني :اشتراطات جهات
إصدار شهادات الحالل

part 2 – Requirements for – Products Halal
Halal Certification bodies

موصفة
قياسية

part 3 – Requirements for – Products Halal
Halal Accreditation Bodies Accrediting
Halal Certification Bodies

موصفة
قياسية
موصفة
قياسية
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رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

7

KWS GSO
CAC/GL 51:2015

GSO CAC/GL
51:2015

الدليل اإلرشادي لوسائط تعبئة الفاكهة المعلبة

8

KWS GSO
2467/2015

GSO 2467/2015

اإلشتراطات الصحية الخاصة للمخابز واألفران

conditions for bakeries and ovens Hygienic

9

KWS GSO
2468/2015

GSO 2468/2015

األغذية الحالل :متطلبات نظام اإلدارة لنقل البضائع
و/أو خدمات سلسلة البضائع

foods - Management system Halal
requirements for transportation of goods
cargo chain services and/or

موصفة
قياسية

10

KWS GSO
2469/2015

GSO 2469/2015

األغذية الحالل :متطلبات نظام اإلدارة للتخزين
واألنشطة ذات الصلة

foods - Management system Halal
requirements for warehousing and related
activities

موصفة
قياسية

11

KWS GSO
2470/2015

GSO 2470/2015

األغذية الحالل :متطلبات نظام اإلدارة لتجارة
التجزئة

foods - Management system Halal
requirements for retailing

موصفة
قياسية

12

KWS GSO ISO
6639-4:2015

GSO ISO 66394:2015

الحبوب والبقول – تقدير اإلصابة الحشرية غير
الظاهرة الجزء الرابع -الطرق السريعة

and pulses- Determintion of Cereals
Hidden Insect Infestaion-Part 4 : Quick
. Methods

موصفة
قياسية

13

KWS GSO
2471/2015

GSO 2471/2015

بطاقة أغذية بناء الجسم

Building Foods Labelling of Body

موصفة
قياسية

14

KWS GSO
2472/2015

GSO 2472/2015

bean gum, guar Food additives- Carob
gum and xanthan gum

موصفة
قياسية

م

رقم المواصفة الكويتية
القديمة

عنوان المواصفة باللغة العربية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية

for Packing Media for Canned Guidelines
Fruits

موصفة
قياسية
موصفة
قياسية

المستحلبات والمثبتات ومغلظات القوام –

المواصفات مضافات األغذية-صمغ بذور
الخروب ,صمغ الجوار وصمغ الزانثان

10
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رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

15

KWS GSO
2473/2015

GSO 2473/2015

16

KWS GSO ISO
13496:2015

GSO ISO
13496:2015

17

KWS GSO
2474/2015

GSO 2474/2015

18

KWS GSO ISO
14377:2015

GSO ISO
14377:2015

19

KWS GSO ISO
13722:2015

GSO ISO
13722:2015

20

KWS GSO ISO
8553:2015

GSO ISO
8553:2015

21

KWS GSO
CAC/GL 41:2015

GSO CAC/GL
41:2015

م

رقم المواصفة الكويتية
القديمة

عنوان المواصفة باللغة العربية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية

مضادات األكسدة المواصفات (خصائص فنية)

Specifications - Antioxidant's

موصفة
قياسية

اللحوم ومنتجاتها -الكشف عن المواد الملونة

and meat products - Detection of Meat
colouring agents - Method using thinchromatography layer

موصفة
قياسية

OF TAURINE IN DETERMINATION
ENERGY DRINKS

موصفة
قياسية

الحليب المبخر المعلب-تقدير محتوى القصدير

evaporated milk - Canned
Determination of tin content - Method
furnace atomic using graphite
absorption spectrometry

موصفة
قياسية

اللحوم ومنتجاتها-عد مستعمرات بكتيريا

thermosphacta Meat and Brochothrix
meat products - Enumeration of
thermosphacta - Colony- Brochothrix
count technique
Enumeration of — Milk
microorganisms — Plate-loop
technique at 30 °C

باستخدام الكروماتوجرافي ذو الطبقة الرقيقة
تقدير التورين فى مشروبات الطاقة غير
الكحولية
باستخدام طريقة قياس االمتصاص الذرى
الطيفي بالفرن الجرافت

بروكوثريكس المحبة للح اررة-
تقنية عد المستعمرات
الحليب-عد الكائنات الدقيقة-تقنية حلقة الطبق
عند ° 03س
KWS GSO
CAC/GL 41 :2008

تحليل بقايا مبيدات اآلفات :حصة السلع
المستخدمة للتحليل والمطابقة للحدود القصوى
المسموح بها لبقايا مبيدات اآلفات

12

of pesticide residues – Portion Analysis
of commodities to which Codex MRLS
which is analyzed apply and

موصفة
قياسية
موصفة
قياسية
موصفة
قياسية

1025/ 22 / 12  بتاريخ1025/ 44 القرار الوزاري رقم
الصفة
القانونية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

عنوان المواصفة باللغة العربية

موصفة
قياسية

of Pesticide Residues: Analysis
Guidelines on Good Laboratory
Residue Analysis Practice in Pesticide

 دليل الممارسة:تحليل بقايا مبيدات اآلفات

موصفة
قياسية

for Simple Evaluation of Guidelines
Food Additive Intake

موصفة
قياسية

of food and animal Microbiology
feeding stuffs -- Guidelines on
of culture preparation and production
media -- Part 2: Practical guidelines on
culture media performance testing of

موصفة
قياسية

for the microbiological quality Guide
of spices and herbs used in processed
and poultry products meat

موصفة
قياسية

of food and animal Microbiology
feeding stuffs - Guidelines on
of culture preparation and production
media -- Part 1: General guidelines on
preparation of quality assurance for the
culture media in the laboratory

موصفة
قياسية

methods to determine Sampling
food - residues of veterinary drugs in
products . Part 1: in meat and its

الجيدة للمختبرات في تحليل بقايا مبيدات اآلفات
الدليل اإلرشادي للتقييم البسيط لجرعات المواد
المضافة
ميكروبيولوجي األغذية واألعالف– إرشادات
:الجزء الثاني- تحضير وانتاج أوساط الزرع
.إرشادات عملية الختبار أداء أوساط الزرع
إرشادات للجودة الميكروبيولوجية للتوابل

واألعشاب المستخدمة في منتجات اللحوم
والدواجن المصنعة

رقم المواصفة الكويتية
القديمة

رقم المواصفة
الخليجية

رقم المواصفة
الكويتية

KWS GSO
CAC/GL 40 :2008

GSO CAC/GL
40:2015

GSO CAC/GL
40:2015

22

GSO CAC/GL
3:2015

KWS GSO
CAC/GL 3:2015

23

GSO ISO/TS
11133-2:2015

KWS GSO ISO/TS
11133-2:2015

24

GSO CAC/GL
14:2015

KWS GSO
CAC/GL 14:2015

25

GSO ISO/TS
11133-1:2015

KWS GSO ISO/TS
11133-1:2015

26

GSO 2475/2015

KWS GSO
2475/2015

27

م

اإلرشادات-ميكروبيولوجي األغذية واألعالف
الجزء-الخاصة بتحضير وانتاج أوساط الزرع
 إشادات عامة لضمان الجودة عند:األول
تحضير أوساط الزرع في المختبر
طرق أخذ العينات لتقدير بقايا األدوية البيطرية
 في اللحوم:في األغذية – الجزء األول
.ومنتجاته

11
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رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

28

KWS GSO
2476/2015

GSO 2476/2015

29

KWS GSO
2477/2015

GSO 2477/2015

في األغذية – الجزء الثالث :في عسل النحل

30

KWS GSO
2456/2015

GSO 2456/2015

31

KWS GSO
2457/2015

GSO 2457/2015

م

رقم المواصفة الكويتية
القديمة

عنوان المواصفة باللغة العربية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية

طرق أخذ العينات لتقدير بقايا األدوية البيطرية
فى األغذية

– الجزء الثاني :منتجات األسماك واأللبان
والبيض
طرق أخذ العينات لتقدير بقايا األدوية البيطرية

of food for estimation of Sampling
veterinary drugs residues -part 2: Fish,
egg products Milk and

موصفة
قياسية

Sampling methods to determine residues of
veterinary drugs in food - Part 3: in honey

موصفة
قياسية

عصير الفاكهة الطازج (غير المبستر)

)Fresh fruit juices (Unpasteurized

الئحة فنية

KWS GSO ISO

الرمان

Pomegranates

الئحة فنية

32

KWS GSO
270/2015

GSO 270/2015

KSS 622/2000

االسماك المدخنة واالسماك المدخنة المنكهة
واالسماك المدخنة المجففة

Smoked Fish, Smoke-Flavoured Fish and
Smoke-Dried Fish

الئحة فنية

33

KWS GSO
1406/2015

GSO 1406/2015

KSS 1564/2006

شرائح األسماك المجمدة

Frozen fish fillets

الئحة فنية

34

KWS GSO
1975/2015

GSO 1975/2015

KWS GSO
1975/2011

الطماطم "البندورة" الطازجة

Fresh Tomatoes

الئحة فنية

23393:2010

13
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رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

35

KWS GSO
2458/2015

GSO 2458/2015

الفراولة المعلبة

36

KWS GSO
2459/2015

GSO 2459/2015

معجون الفلفل األحمر الحار (الهريسة)

)Red hot pepper paste (Harissa

37

KWS GSO
1019/2015

GSO 1019/2015

KWS GSO
1019/2013

زيت الزيتون وزيت متبقي (ثفل) الزيتون المعد
للطعام

Edible Olive oil and olive pomace oils

الئحة فنية

38

KWS GSO
1754/2015

GSO 1754/2015

KWS GSO
1754/2013

الزيوت النباتية المعدة للطعام-الجزء األول

Edible vegetable ohls- Part 1

الئحة فنية

39

KWS GSO
2460/2015

GSO 2460/2015

الفواكه الحمضية المعلبة

Canned citrus fruits

الئحة فنية

40

KWS GSO
2461/2015

GSO 2461/2015

لب التمر الهندي

)Tamarind (pulp

الئحة فنية

41

KWS GSO
222/2015

GSO 222/2015

KSS 582/2006

زيتون المائدة

Olives Table

الئحة فنية

42

KWS GSO
986/2015

GSO 986/2015

KSS 1170/1999

الدجاج المجمد

CHICKENS FROZEN

الئحة فنية

م

رقم المواصفة الكويتية
القديمة

عنوان المواصفة باللغة العربية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية

Canned strawberries.

الئحة فنية

الئحة فنية

14
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رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

رقم المواصفة الكويتية
القديمة

عنوان المواصفة باللغة العربية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية

43

KWS GSO
2131/2015

GSO 2131/2015

GSO KWS
2131/2012

الفاكهة والخضر الطازجة -االفوكادو

fruits and vegetables -Avocado Fresh

الئحة فنية

44

KWS GSO
2212/2015

GSO 2212/2015

GSO KWS
2212/2013

عجينة فول الصويا (المتخمر)

Soybean Paste Fermented

الئحة فنية

45

KWS GSO
CAC/RCS
66/2015

GSO CAC/RCS
66/2015

دستور الممارسات الصحية للتركيبة المجففة للرضع
وصغار األطفال

Hygienic Practice for Powdered Code of
Formulae for Infantsand Young Children

الئحة فنية

46

KWS GSO
1909/2015

GSO 1909/2015

اشتراطات تداول األغذية الجاهزة لألكل

for handling of ready-to-eat- Requirements
foods

الئحة فنية

47

KWS GSO
1304/2015

GSO 1304/2015

مساحيق الكاكاو والمخاليط الجافة من الكاكاو
والسكر

powders and dry mixture of cocoa Cocoa
and sugar

الئحة فنية

48

KWS GSO
717/2015

GSO 717/2015

GSO KWS
717/2008

الفلفل االسود الكامل والمطحون

pepper - whole and ground Black

الئحة فنية

49

KWS GSO
718/2015

GSO 718/2015

GSO KWS
718/2008

الفلفل األبيض الكامل والمطحون

pepper- whole and ground White

الئحة فنية

50

KWS GSO
838/2015

GSO 838/2015

KSS 1033/1998

الحمص المطبوخ المعلب

CHICK – PEAS CANNED

الئحة فنية

م

KWS GSO
CAC/RCP 43-1995Rev1:2010

KWS
GSO1304/2012

15
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رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

رقم المواصفة الكويتية
القديمة

عنوان المواصفة باللغة العربية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية

51

KWS GSO
670/2015

GSO 670/2015

KSS 1204/1999

زيت الحبة السوداء المعد للطعام

Nigella Sativa seed oil Edible

الئحة فنية

52

KWS GSO
1751/2015

GSO 1751/2015

KWS GSO

مسحوق الخبيز

powder Baking

الئحة فنية

53

KWS GSO
1971/2015

GSO 1971/2015

KWS GSO

االشتراطات الصحية الواجب توافرها في المقاصف
المدرسية وتداول األغذية بها

conditions for School Canteens Hygienic
and handled food

الئحة فنية

54

KWS GSO
2462/2015

GSO 2462/2015

الجزر األصفر المجمد

yellow carrot Frozen

الئحة فنية

55

KWS GSO
2463/2015

GSO 2463/2015

مشروب الكركديه

syrup Karkadea

الئحة فنية

56

KWS GSO
259/2015

GSO 259/2015

KSS 611/1995

رقائق الذرة (الكورن فليكس)

FLAKES CORN

الئحة فنية

57

KWS GSO
2000/2015

GSO 2000/2015

KWS GSO

المواصفة العامة للجبن

of cheese Standard

الئحة فنية

58

KWS GSO
2464/2015

GSO 2464/2015

الفاكهة والخضر ومنتجاتهما – البامية الطازجة

Okra. Fresh green

الئحة فنية

م

1751/2008

1971/2011

2000/2011

16
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قطاع منتجات التشييد ومواد البناء
TC

لوائح

مواصفات

اإلجمالي

6

0

1

1

17
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قائمة بالمواصفات القياسية الخليجية المطلوب اعتمادها كمواصفات قياسية كويتية
مواصفات منتجات التشييد ومواد البناء
م

1

رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

KWS GSO
ASTM
C206:2015

GSO ASTM
C206:2015

رقم المواصفة
الكويتية القديمة

عنوان المواصفة باللغة العربية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية

المواصفة القياسية للتشطيبات بالجير المطفأ

Standard Specification for Finishing
Hydrated Lime

موصفة
قياسية

18

القرار الوزاري رقم  1025/ 44بتاريخ 1025/ 22 / 12

قطاع المعلومات وتقنية المعلومات
TC

لوائح

مواصفات

اإلجمالي

8

0

37

37

12
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قائمة بالمواصفات القياسية الخليجية المطلوب اعتمادها كمواصفات قياسية كويتية
مواصفات قطاع المعلومات وتقنية المعلومات
رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية

رقم المواصفة
الكويتية القديمة

عنوان المواصفة باللغة العربية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية

1

GSO ISO/IEC
27002:2015

GSO ISO/IEC
27002:2015

KWS GSO
ISO/IEC
27002:2010

تقنية المعلومات -تقنيات األمن -قواعد الممارسة
لضوابط االمن

Information technology - Security
techniques - Code of practice for
information security controls

مواصفة
قياسية

2

KWS GSO
ISO/IEC TR
29149:2015

GSO ISO/IEC TR
29149:2015

تقنية المعلومات -تقنيات األمن -أفضل الممارسات لتوفير
واستخدام خدمات ختم الوقت

Information technology - Security
techniques - Best practices for the
provision and use of time-stamping
services

مواصفة
قياسية

3

KWS GSO
ISO/IEC/97981:2015

GSO
ISO/IEC/97981:2015

تقنية المعلومات -تقنيات األمن -الكيان الموثق -الجزء
األول :عام

Information technology - Security
techniques - Entity authentication - Part 1:
General

مواصفة
قياسية

4

KWS GSO
ISO/IEC/27015:2
015

GSO
ISO/IEC/27015:2
015

تقنية المعلومات -تقنيات األمن -مبادئ توجيهية إلدارة أمن
المعلومات للخدمات المالية

Information technology - Security
techniques - Information security
management guidelines for financial
services

مواصفة
قياسية

5

KWS GSO
ISO/IEC/97973:2015

GSO
ISO/IEC/97973:2015

تقنية المعلومات -تقنيات األمن -قواعد التحقق من
الرسالة -الجزء الثالث :آليات استخدام دالة التجزئة
الشاملة

Information technology - Security
techniques - Message Authentication
Codes (MACs) - Part 3: Mechanisms using a
universal hash-function

مواصفة
قياسية

6

KWS GSO
ISO/IEC 247601:2015

GSO ISO/IEC
24760-1:2015

تقنية المعلومات -تقنيات األمن -إطار العمل إلدارة الهوية -
الجزء األول :المصطلحات والمفاهيم

Information technology - Security
techniques - A framework for identity
management - Part 1: Terminology and
concepts

مواصفة
قياسية

م

KWS GSO
ISO/IEC 97981:2010

30

1025/ 22 / 12  بتاريخ1025/ 44 القرار الوزاري رقم
الصفة
القانونية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

عنوان المواصفة باللغة العربية

مواصفة
قياسية

Information technology - Security
techniques - Biometric information
protection

مواصفة
قياسية

رقم المواصفة
الخليجية

رقم المواصفة
الكويتية

حماية المعلومات- تقنيات األمن- تقنية المعلومات
الحيوية

GSO
ISO/IEC24745:2
015

KWS GSO
ISO/IEC24745:2
015

7

Information technology - Trusted Platform
Module - Part 2: Design principles

 مبادئ:الجزء الثاني-نموذج المنصة الموثوق- تقنية المعلومات
التصميم

GSO ISO/IEC
11889-2:2015

KWS GSO
ISO/IEC 118892:2015

8

مواصفة
قياسية

Information technology - Trusted Platform
Module - Part 4: Commands

:الجزء الرابع-نموذج المنصة الموثوق- تقنية المعلومات
األوامر

GSO ISO/IEC
11889-4:2015

KWS GSO
ISO/IEC 118894:2015

9

مواصفة
قياسية

Information technology - Security
techniques - Message Authentication
Codes (MACs) - Part 1: Mechanisms using
a block cipher

- قواعد التحقق من الرسالة- تقنيات األمن- تقنية المعلومات
 آليات استخدام الشيفرة المجمعة:الجزء األول

GSO ISO/IEC
9797-1:2015

KWS GSO
ISO/IEC 97971:2015

10

مواصفة
قياسية

Information technology - Trusted Platform
Module - Part 3: Structures

:الجزء الثالث-نموذج المنصة الموثوق- تقنية المعلومات
البنى

GSO
ISO/IEC/118893:2015

KWS GSO
ISO/IEC/118893:2015

11

مواصفة
قياسية

Information technology - Trusted Platform
Module - Part 1: Overview

 نظرة:الجزء األول-نموذج المنصة الموثوق- تقنية المعلومات
عامة

GSO ISO/IEC
11889-1:2015

KWS GSO
ISO/IEC 118891:2015

12

مواصفة
قياسية

Information technology - Security
techniques - Information security
management for inter-sector and interorganizational communications

إدارة أمن المعلومات- تقنيات األمن- تقنية المعلومات
لالتصاالت بين القطاعات وبين المنظمات

GSO ISO/IEC
27010:2015

KWS GSO
ISO/IEC
27010:2015

13

مواصفة
قياسية

Identification cards - Card service life - Part
2: Methods of evaluation

 أساليب:2 الجزء-العمر التشغيلي للبطاقة- بطاقات الهوية
التقييم

GSO ISO/IEC
24789-2:2015

KWS GSO
ISO/IEC 247892:2015

14

32

رقم المواصفة
الكويتية القديمة

KWS
GSO ISO/IEC
9797-1:2010

م

1025/ 22 / 12  بتاريخ1025/ 44 القرار الوزاري رقم
الصفة
القانونية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

عنوان المواصفة باللغة العربية

رقم المواصفة
الكويتية القديمة

رقم المواصفة
الخليجية

رقم المواصفة
الكويتية

م

مواصفة
قياسية

Information technology - Security
techniques - Information security
management systems - Requirements

أنظمة إدارة أمن- تقنيات االمن- تقنية المعلومات
المتطلبات- المعلومات

KWS GSO

GSO ISO/IEC
27001:2015

KWS GSO
ISO/IEC
27001:2015

15

مواصفة
قياسية

Identification cards - Optical memory cards
- Linear recording method - Part 2:
Dimensions and location of the accessible
optical area

طريقة التسجيل-بطاقات الذاكرة البصرية- بطاقات الهوية
 ابعاد وموقع المنطقة البصرية التي يمكن:2 الجزء-الخطية
الوصول اليها

GSO ISO/IEC
ISO/IEC 116942:2015

KWS GSO
ISO/IEC ISO/IEC
11694-2:2015

16

مواصفة
قياسية

Identification cards - Optical memory cards
- Linear recording method - Part 1: Physical
characteristics

طريقة-بطاقات الذاكرة البصرية- بطاقات الهوية
 الخصائص الفيزيائية:7 الجزء-التسجيل الخطية

GSO ISO/IEC
11694-1:2015

KWS GSO
ISO/IEC 116941:2015

17

مواصفة
قياسية

Identification cards - Optical memory cards
- Linear recording method - Part 6: Use of
biometrics on an optical memory card

طريقة التسجيل- بطاقات الذاكرة البصرية- بطاقات الهوية
 استخدام القياسات الحيوية على بطاقة:6 الجزء- الخطية
الذاكرة البصرية

GSO ISO/IEC
11694-6:2015

KWS GSO
ISO/IEC 116946:2015

18

مواصفة
قياسية

Identification cards - Optical memory cards
- Linear recording method - Part 4: Logical
data structures

طريقة-بطاقات الذاكرة البصرية- بطاقات الهوية
 هياكل البيانات المنطقية:1 الجزء-التسجيل الخطية

GSO ISO/IEC
11694-4:2015

KWS GSO
ISO/IEC 116944:2015

19

مواصفة
قياسية

Identification cards - Optical memory cards
- Linear recording method - Part 5: Data
format for information interchange for
applications using ISO/IEC 11694-4, Annex
B

طريقة التسجيل-بطاقات الذاكرة البصرية- بطاقات الهوية
 تنسيق البيانات لتبادل المعلومات للتطبيقات:5 الجزء-الخطية
B  ملحق،ISO/IEC 11694-4 التي تستخدم

GSO ISO/IEC
11694-5:2015

KWS GSO
ISO/IEC 116945:2015

20

مواصفة
قياسية

Identification cards - Optical memory cards
- Linear recording method - Part 3: Optical
properties and characteristics

طريقة-بطاقات الذاكرة البصرية- بطاقات الهوية
 الخصائص والصفات:7 الجزء-التسجيل الخطية
البصرية

GSO ISO/IEC
11694-3:2015

KWS GSO
ISO/IEC 116943:2015

21

مواصفة
قياسية

Identification cards -- Card service life -Part 1: Application profiles and
requirements

 مالمح:1 الجزء- العمر التشغيلي للبطاقة- بطاقات الهوية
التطبيق والمتطلبات

GSO ISO/IEC
24789-1:2015

KWS GSO
ISO/IEC 247891:2015

22

31

ISO/IEC
27001:2010

1025/ 22 / 12  بتاريخ1025/ 44 القرار الوزاري رقم
الصفة
القانونية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

عنوان المواصفة باللغة العربية

مواصفة
قياسية

Information technology - Security
techniques - Information security
management guidelines based on ISO/IEC
27002 for process control systems specific
to the energy utility industry

مواصفة
قياسية

رقم المواصفة
الخليجية

رقم المواصفة
الكويتية

أدلة إدارة أمن- تقنيات األمن- تقنية المعلومات
 ) لنظمISO/IEC 27002 ( المعلومات المبنية على
ضبط العملية الخاصة بمجال وحدات صناعة الطاقة

GSO ISO/IEC
ISO/IEC TR
27019:2015

KWS GSO
ISO/IEC ISO/IEC
TR 27019:2015

23

Information technology - Computer
graphics and image processing - Graphical
Kernel System (GKS) - Part 2: NDC
metafile

- معالجة الرسوم البيانية والصور الحاسوبية- تقنية المعلومات
 تعريف:2 ) – الجزءGKS(نظام كيرنيل للرسم البياني
NDC

GSO ISO/IEC
7942-2:2015

KWS GSO
ISO/IEC 79422:2015

24

مواصفة
قياسية

(Information processing systems - Fibre
Distributed Data Interface (FDDI) - Part 1:
Token Ring Physical Layer Protocol (PHY

واجهة البيانات الموزعة عبر-نظم معالجة المعلومات
 بروتوكول التصميم المادي:7 الجزء-)FDDI(األلياف
.)للرمز الدائري (حلقة رسائل التحكم

GSO ISO/IEC
ISO 9314-1:2015

KWS GSO
ISO/IEC ISO
9314-1:2015

25

مواصفة
قياسية

Information technology - Security
techniques - Lightweight cryptography Part 4: Mechanisms using asymmetric
techniques

:4 الجزء- التشفير المختصر- تقنيات األمن- تقنية المعلومات
اآلليات التي تستخدم التقنيات غير المتماثلة

GSO ISO/IEC
ISO/IEC 291924:2015

KWS GSO
ISO/IEC ISO/IEC
29192-4:2015

26

مواصفة
قياسية

(Information technology - Security
techniques - Network security - Part 5:
Securing communications across networks
using Virtual Private Networks (VPNs

:1 أمن الشبكة – الجزء- تقنيات األمن- تقنية المعلومات
أمن التواصل عبر الشبكات باستخدام دوائر خاصة
)VPN( افتراضية

GSO ISO/IEC
27033-5:2015

KWS GSO
ISO/IEC 270335:2015
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مواصفة
قياسية

Information technology - Security
techniques - Guidelines for identification,
collection, acquisition and preservation of
digital evidence

إرشادات لتعريف وجمع- تقنيات األمن- تقنية المعلومات
واستحواذ وحفظ األدلة الرقمية

GSO ISO//IEC
27037:2015

KWS GSO
ISO//IEC
27037:2015

28

مواصفة
قياسية

Information technology - Security
techniques - Guidelines for cybersecurity

إرشادات أمن االنترنت- تقنيات األمن- تقنية المعلومات

GSO ISO/IEC
27032:2015

KWS GSO
ISO/IEC
27032:2015
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33

رقم المواصفة
الكويتية القديمة

م

1025/ 22 / 12  بتاريخ1025/ 44 القرار الوزاري رقم
الصفة
القانونية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

رقم المواصفة
الخليجية

رقم المواصفة
الكويتية

م

مواصفة
قياسية

Information technology - Security
techniques - Entity authentication
assurance framework

إطار لتأكيد إثبات الهوية-تقنية المعلومات – تقنيات األمن

GSO ISO/IEC
29115:2015

KWS GSO
ISO/IEC
29115:2015

30

مواصفة
قياسية

Information technology - Security
techniques - Application security - Part 1:
Overview and concepts

تكنولوجيا المعلومات – تقنيات األمان – أمان التطبيقات
 الفكرة العامة والمضامين:7 الجزء

GSO ISO/IEC
27034-1:2015

KWS GSO
ISO/IEC 270341:2015
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مواصفة
قياسية

Information technology - Computer
graphics and image processing - Graphical
Kernel System (GKS) - Part 1: Functional
description

- معالجة الرسوم البيانية والصور الحاسوبية- تقنية المعلومات
 الوصف:1 ) – الجزءGKS(نظام كيرنيل للرسم البياني
الوظائفي

GSO ISO/IEC
7942-1:2015

KWS GSO
ISO/IEC 79421:2015
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مواصفة
قياسية

Information technology - Computer
graphics and image processing - Graphical
Kernel System (GKS) - Part 4: Picture part
archive

معالجة الرسوم البيانية والصور- تقنية المعلومات
) – الجزءGKS(نظام كيرنيل للرسم البياني- الحاسوبية
 االرشيف الجزئي للصور:1

GSO ISO/IEC
ISO/IEC 79424:2015

KWS GSO
ISO/IEC ISO/IEC
7942-4:2015

33

مواصفة
قياسية

Information technology - Security
techniques - Lightweight cryptography Part 3: Stream ciphers

– تقنية المعلومات – تقنيات األمن – التشفير األولي
 التشفير المتدفق:الجزء الثالث

GSO ISO/IEC
29192-3:2015

KWS GSO
ISO/IEC 291923:2015

34

مواصفة
قياسية

Information technology - Security
techniques - Requirements for partially
anonymous, partially unlinkable
authentication.

متطلبات التحقق- تقنيات األمن- تقنية المعلومات
المجهول جزئيا وغير المرتبط جزئيا

GSO ISO/IEC
ISO/IEC
29191:2015

KWS GSO
ISO/IEC ISO/IEC
29191:2015
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مواصفة
قياسية

Information technology - Security
techniques - Governance of information
security

حوكمة أمن المعلومات- تقنيات األمن- تقنية المعلومات

GSO ISO/IEC
27014:2015

KWS GSO
ISO/IEC
27014:2015

36

عنوان المواصفة باللغة العربية

34

رقم المواصفة
الكويتية القديمة

القرار الوزاري رقم  1025/ 44بتاريخ 1025/ 22 / 12
م

رقم المواصفة
الكويتية

رقم المواصفة
الخليجية
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KWS GSO
ISO/IEC
27013:2015

GSO ISO/IEC
27013:2015

رقم المواصفة
الكويتية القديمة

عنوان المواصفة باللغة العربية

عنوان المواصفة باللغة اإلنجليزية

الصفة
القانونية

تقنية المعلومات -تقنيات األمن -توجيهات التطبيق
التكاملي للمواصفات  ISO/IEC 27001و ISO/IEC
20000-1

 on technology - Security techniquesGuidance on the integrated
implementation of ISO/IEC 27001 and
ISO/IEC 20000-1

مواصفة
قياسية

35

