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  مقدمة

ليج العربية ،  س لدول مجلس التعاون لدول ا يئة التقي ام الواردة  "النظام األساس ل ـ 1425بناًء ع امل
يئة بإعداد م 2004 ا للمجلس م"، بأن تقوم األمانة العامة لل يئة، ورفع شارع األنظمة واللوائح واألدلة الفنية لل

ا من مجلس اإلدارة   .الف للمراجعة قبل اعتماد
ع والعشرون (الراض،  ا الرا جنة العامة للمواصفات  اجتماع شأن  )م11/03/2015-10وبناًء ع توصية ال

ليجية يةالفن واللوائح القياسية املواصفات مشارع ترقيم "إضافة عة مجموعة من املعدة ا جنة العمل التا  ل
ليجية"، املواصفات إخراج أسلوب ضمن خليجية فرعية/فنية بإجراء مراجعة شاملة األمانة العامة  فقد قامت ا

ذا الدليل  جم مع أفضل املمارسات الدوليةوتم تحديث  يئة مع بما ي ا ال  األخذ  االعتبار االتفاقيات ال أبرم
  .مع املنظمات الدولية واإلقليمية

  
رقيم والغالف والتقديم و خراج اإل أسلوب ذا الدليل صف و  لي طرقة ال   للوثائق التالية:ا

  ليجية  مشروع املواصفة القياسية والالئحة الفنية ا

 ليجية ا  ملواصفة القياسية والالئحة الفنية ا

 ) / ليجية للمواصفة الف )التعديلالتصوب املطب   . القياسية/الالئحة الفنية ا

ا وطرقة كتاب تلك الوثائقإخراج  أسلوبدف إ توحيد كما  جا ليجية و جان الفنية ا ا ع مستوى ال
ا الفرعية ومجموعات العمل عة ل   . التا

  



 

 

ليجية (مخطط توضي مع أرقام نماذج لتقديم)  أوًال: أنواع مشارع املواصفات القياسية واللوائح الفنية ا
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ا   :ثانياً  ع ليجية ومشار /أسلوب ترقيم املواصفات القياسية واللوائح الفنية ا  و(التصوب املطب
  التعديل) الف

ليجيةترقيم  أسلوب 1.2   مشروع املواصفة القياسية/الالئحة الفنية ا

. يتم ترقيم   ليجية حسب نوع املشروع سواء إعداد أو تب   مشروع املواصفة القياسية/الالئحة الفنية ا

  إعداد –مشروع مواصفة قياسية/الئحة فنية خليجية   1.1.2
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ناة  -شروع مواصفة قياسية/ الئحة فنية خليجية م  2.1.2  مت

  
  خليجية فنيةة ئحال /قياسيةة ترقيم مواصفأسلوب   2.2

س ترقيم املواصفات القياسية واللوائح الفنية    يئة التقي   )GSO-( الستخدام 

ليجية املواصفات املعدة من قبل   1.2.2 جان الفنية ا   اد )( إعدال
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ا عن املواصفات القياسية الدولية   2.2.2 ن   واإلقليمية املواصفات ال يتم ت
س يئة التقي    )GSO- ( الستخدام 
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/التعديل 3.2   الف ملواصفة قياسية/الئحة فنية خليجية )أسلوب ترقيم (التصوب املطب

/التعديلالتصوب املط( يتم ترقيم   الف ملواصفة قياسية/الئحة فنية خليجية حسب طبيعة  )ب
عديل(الوثيقة سواء  / ف مستقل عن املواصفة/الالئحة أو كوثيقة مدمجة  ملف  )كتصوب مطب

ليجية.   املواصفة/الالئحة ا

عديل(إضافة   1.3.2 /   )قلةكوثيقة مستف ملواصفة قياسية/الئحة فنية خليجية ( )تصوب مطب

/التعديل( يتم ترقيم   ليجية  )التصوب املطب الف بنفس رقم املواصفة القياسية/الالئحة الفنية ا
  املعتمدة مع إضافة رمز التعديل/ التصوب ورقم اإلصدار وسنة اعتماده.

  
  مثـال : 
  م:        2009األول الصادر عام الف التصوب املطب
  م: 2010ي الصادر عام الثاالف التصوب املطب  
  م:        2009األول الصادر عام الف التعديل 
  ي الصادر عام الف التعديل   م:                      2010الثا

 
 GSO xxx/2008/Cor 1:2009 
 GSO ISO xxx:2008/Cor 2:2010 
 GSO xxx/2008/Amd 1:2009  
 GSO ISO xxx:2008/Amd 2:2010     

  . Amendmentsاختصار  Amd، والرمز  corrigenda Technicalاختصار  Corرمز الحيث :         
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  مثال:
 GSO xxx/2008/Cor 1:2009         م:    2009التصویب المطبعي الفني األول الصادر عام  -

  ( في حال أن المواصفة القیاسیة / الالئحة الفنیة إعداد )
 GSO ISO xxx:2008/Cor 1:2010م:      2010عــام التصــویب المطبعــي الفنــي األول الصــادر  -
  في حال أن المواصفة القیاسیة / الالئحة الفنیة تبني من المواصفات الدولیة)(
 GSO xxx/2008/Amd 1:2009            م:                  2009التعدیل األول الصادر عام  -

  ) ( في حال أن المواصفة القیاسیة / الالئحة الفنیة إعداد
     GSO ISO xxx:2008/Amd 2:2010م:              2010التعدیل األول الصادر عام  -

  ( في حال أن المواصفة القیاسیة / الالئحة الفنیة تبني من المواصفات الدولیة  )
 corrigendaاختصار  Corحیث الرمز 

  Amendmentsاختصار  Amdوالرمز 
  

عديل(إضافة   2.3.2 /  ملواصفة قياسية/الئحة فنية خليجية (كوثيقة مدمجة  ملف ف )تصوب مطب
 )املواصفة
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نــاةترقـــيم املــــواصفات القيـــاسية الوطنـــية أســلوب     :ثالثاً  فنيــة ) خليجيــة  لــوائحقياســية /  اتعـــن ( مواصــف املت
س الوطنية)( زة التقي   الستخدام أج
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عاً  ا و(التصوب   :را ع ليجية ومشار أسلوب إخراج صفحة غالف املواصفات القياسية واللوائح الفنية ا
/التعديل) الف  املطب

  أسلوب إخراج صفحة الغالف   1.4
راطات التالية    ليجية أسلوبتحدد االش  إخراج صفحة الغالف للمواصفات القياسية واللوائح الفنية ا

ا  ع ا ملعلوماتاو ومشار  :ال تتضم

 مشروع مواصفة قياسية/الئحة فنية خليجيةأسلوب إخراج صفحة غالف   1.1.4

ليجية حسب    افة أنواع مشارع املواصفات القياسية واللوائح الفنية ا ون صفحة الغالف ل ت
جدول التا ة  ا راطات املو ق (أ) اإلش ون االختالف فقط  أسلوب و والنماذج املدرجة  امل

  :ترقيم املشروع



 

10 
 

  
  
  

راطات   ليجية  اش ناة):صفحة الغالف ملشارع املواصفات القياسية/اللوائح الفنية ا   (املعدة/املت
راطات البيان الرقم  ط االش املوضع   نوع ا

 الصفحة
وامش 1     ال

امش العلوي  ال
 والسف

   ( 2.5 سم )

امش األيمن  ال
سرو  األ  

   ( 2.5 سم )

يئة 2     اسم ال

 السطر رقم Simplified Arabic ( 1 )  24خط عرض مقاس  عربي
ي   السطر رقم Times New Roman ( 2 )  18خط عرض مقاس  إنجل

   مرحلة املشروع 3

يكتب مرحلة املشروع بخط عرض مقاس  عربي
14 :  

أو /  الئحة/مشروع مواصفة/جنةمشروع  
   ائي الئحة/شروع مواصفةم

ائي   مثال: مشروع مواصفة 

Simplified Arabic  ) 5السطر رقم (  
 

ي    :14تكتب مرحلة املشروع بخط مقاس  إنجل
Committee Draft CD / Draft of Standard 

DS / Final Draft of Standard FDS 

Times New Roman ) 6السطر رقم (  
 
 
 

جنة  4 رقم وأمانة ال
   أعدت املشروعال

    

جنة - عربي   :12يكتب بخط عرض مقاس رقم ال
سية تكتب: جنة رئ   إذا كانت 

ليجية رقم  جنة الفنية ا    …TCإعداد ال
جنة فرعية تكتب:  وإذا كانت 

جنة  ليجية رقم الفنية إعداد ال الفرعية ا
TC…/SC…  

إعداد  وإذا كانت مجموعة عمل تكتب:
ليجيمجموعة العمل   …TCرقم ةا

/WG…  أوTC../SC../WG.. 

 Simplified تكتب بخط
Arabic  :العبارة  

جنة الفنية " إعداد ال
ليجية رقم   "ا

ي   …TC"وتكتب " باإلنجل
 Time New Romanبخط 

  14بمقاس 
جنة الفنية مثال:  إعداد ال

ليجية رقم    TC 02/SC 01ا

)11السطر رقم (   



 

11 
 

  
  
  
  
 

جنة   –رقم ال
ي   إنجل

  :12خط مقاس تكتب ب
سية تكتب: جنة رئ   إذا كانت 

Prepared by GSO  
Technical Committee No. TC…   

جنة فرعية تكتب:  وإذا كانت 
Prepared by GSO  

Sub-Committee No. TC…/SC … 
إعداد  وإذا كانت مجموعة عمل تكتب:

ليجيةمجموعة العمل   TC رقم ا
…/WG… أوTC…/SC…/WG…  

Time New Roman 13رقم (  السطر(  

رقم مشروع  5
ي  -املواصفة  إنجل

  فقط

   

)17السطر رقم (  Time New Roman   14خط عرض مقاس إعداد  

 تب
 

رقم املواصفة 
ناة يالقياس ة املت  

  )17السطر رقم (  Time New Roman   14خط عرض مقاس

)18السطر رقم (  Time New Roman  11مقاس خط   

عنوان مشروع  6
 املواصفة

   

18خط مقاس  عربي  Simplified Arabic  يبدأ من السطر
  ) 21رقم (

ي  16خط مقاس  إنجل  Time New Roman  السطر الذي ي
العنوان العربي 

  مباشرة
يف املشروع  7 تص

يف  حسب التص
الدو للمواصفات 

ICS – ي فقط   إنجل

:11يكتب بخط مقاس   
ICS1: No….., ICS2:….. ,ICS3:… 

ال:مث  
ICS: 43.060.01 

Time New Roman  سرى ة ال ج  ا
  )29السطر رقم ( 
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   الصفحة: لتكتب العبارة التالية أسف 8
  عربي

 Simplified خط نوع
Arabic 13 مقاس  

ا إلبداء الئحة فنية /ذه الوثيقة مشروع ملواصفة قياسية ع خليجية تم توز
ر والتبديل، وال يجوز  ا عرضة للتغي ا، لذلك فإ شأ وظات  ا  امل الرجوع إل

يئة. الئحة فنية/كمواصفة قياسية ا من ال عد اعتماد   خليجية إال 

ة اليم  ج  ا
)31السطر رقم (  

ي    إنجل
 Time Newخط نوع 
Roman  13مقاس 

This document is a draft Gulf Standard/Technical Regulation 
circulated for comments. It is, therefore, subject to alteration and 
modification and may not be referred to as a Gulf 
Standard/Technical Regulation until approved by GSO. 

سرى  ة ال ج  ا
  )13السطر رقم (

  
  أسلوب إخراج صفحة غالف مواصفة قياسية/الئحة فنية خليجية   2.1.4

ليجية حسب    افة املواصفات القياسية واللوائح الفنية ا ون صفحة الغالف ل النماذج املدرجة  ت
ق (أ)   .أسلوب ترقيم املواصفة/الالئحةو  امل

/التعديل الف ملواصفة قياسية/الئحة فنية خليجيةأسلوب إخراج صفحة غالف ا   3.1.4   لتصوب املطب
ق (ب) و حال تم  /التعديل الف حسب النماذج املدرجة  امل ون صفحة غالف التصوب املطب ت

ليجية فيتم  /التعديل الف  ملف املواصفة ا إضافة ترقيم ذلك التصوب دمج التصوب املطب
/التعديل  ن  الف وسنة إصداره مع رقم املواصفة إ التقديم معاملطب بدال عالمة (/) الفاصلة ب إس

ليجية ورمز التصوب/التعديل بـ (+) وفقا للبند رقم  ، كما يجب توضيح 2.3سنة اإلصدار للمواصفة ا
ا ا أو إضاف عديل اية الفقرة ال تم  ر إ بداية و ش م  س   .بداية الفقرة 
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  مثال:
  أن یراعى في تصمیم العبوات مایلي :  4/9

وجود مساحة كافیة على السطح الخارجي یسمح بكتابة بیانات البطاقة طبقًا     4/9/1
  . 2/1الواردة بالبند  للمواصفة القیاسیة الخلیجیة

  سهولة عملیات النقل والتخزین والتوزیع .       4/9/2

  .أن تكون سهلة الفتح وٕاعادة الغلق       4/9/3

  .أن تكون غیر مضللة للمستهلك       4/9/4

أال یكون لها شكل ینطوي على الزیف أو التضلیل أو الخداع أو بأي شكل    *4/9/5
  قد یؤدي إلى انطباع خاطئ لدى المستهلك.

  أن یتناسب حجم العبوة مع حجم أو كمیة المادة المعبأة  4/10

التعديل بداية  

 نهاية التعديل
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ليجيةأسلوب التقديم للمو           :خامساً  ا اصفات القياسية واللوائح الفنية ا عديال ا و با   وتصو

رقم 
  النموذج

حسب طرقة  الوثيقةنوع 
  اإعداد

  نص التقديم

 تقديم  فقرة التقديم األو (ثابتة)  
س يئة ليج لدول  التعاون  مجلس لدول  التقي ا   تضم إقليمية يئة العربية ا عضو
زة س الوطنية أج ام ومن ، عضاءاأل  دول لا  التقي يئة م  القياسية إعداد املواصفات ال

ليجية بواسطة واللوائح الفنية   . فنية متخصصة جان ا
   الئحة فنية/إعداد مواصفة قياسية

1  

إعداد مواصفة قياسية/الئحة 
ية)  فنية باللغة (العربية/اإلنجل

ا وطنياً  سبق اعتماد  لم 
  

ليج قرر (املجلس الف لـ/مجلس إدار  س لدول مجلس التعاون لدول ا يئة التقي ة) 
ـ ،املوافق  /  /  م اعتماد (املواصفة  العربية  اجتماعھ رقم () الذي عقد بتارخ / /  
ية) ال تم  ا) باللغة (العربية/اإلنجل ا وعنوا ليجية (رقم القياسية/الالئحة الفنية) ا

ا ضمن برنامج عمل  ا وإعداد جن(دراس جنة الفنية الفرعية/مجموعة /ة الفنيةال ال
ليجية رقم  العمل) جنة  " اسم " ..TC… or TC…/SC…or TC../WGا ال

لفة). املدرجة  خطة " الفنية/الفرعية/مجموعة العمل   (اسم الدولة امل

2  

إعداد مواصفة قياسية/الئحة 
ية)  فنية باللغة (العربية/اإلنجل

ا وطنياً   سبق اعتماد
 

ليج قرر (ا س لدول مجلس التعاون لدول ا يئة التقي ملجلس الف لـ/مجلس إدارة) 
ـ ،املوافق  /  /  م اعتماد (املواصفة  العربية  اجتماعھ رقم () الذي عقد بتارخ / /  

ية)  ا) باللغة (العربية/اإلنجل ا وعنوا ليجية (رقم ال القياسية/الالئحة الفنية) ا
ا  ا) و القياسية/الالئحة الفنية) (املواصفة أساس ا وعنوا االوطنية (رقم ضمن  تم دراس

جنة الفنية(برنامج عمل  جنة الفنية الفرعية/مجموعة العمل)/ال ليجية رقم  ال  TC… orا
TC…/SC…or TC../WG.. " جنة الفنية/الفرعية/مجموعة العمل " اسم  املدرجة  خطة " ال

لفة).  (اسم الدولة امل
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 قياسية/الئحة فنيةمواصفة  تحديث بإعداد

3  
تحديث بإعداد باللغة 

ية)   (العربية/اإلنجل
ا وطنياً  سبق اعتماد   لم 

ليج  س لدول مجلس التعاون لدول ا يئة التقي قرر (املجلس الف لـ/مجلس إدارة) 
ـ ،املوافق  /  /  م اعتماد  تحديث (املواصفة العربية  اجتماعھ رقم () الذي عقد بتارخ / /  

ليجية  ليجية  (رقم املواصفة القياسية/الالئحة الفنية ا القياسية/الالئحة الفنية) ا
ا ضمن برنامج عمل  ا وإعداد ية) ال تم دراس ا) باللغة (العربية/اإلنجل جنة (وعنوا ال

جنة الفنية الفرعية/مجموعة العمل)/الفنية ليجية رقم  ال  TC… or TC…/SC…orا
TC../WG.. "  " جنة الفنية/الفرعية/مجموعة العمل اسم (اسم الدولة  املدرجة  خطة " ال

لفة)  .امل
ليجية رقم املواصفة القياسية/الالئحة أن تل ع ا َوتحل ( / ) الفنية ا  .محل

4 
تحديث بإعداد باللغة 

ية)   (العربية/اإلنجل
ا وطنياً    سبق اعتماد

ليج قرر (املجلس الف لـ/ س لدول مجلس التعاون لدول ا يئة التقي مجلس إدارة) 
ـ ،املوافق  /  /  م اعتماد تحديث (املواصفة  العربية  اجتماعھ رقم () الذي عقد بتارخ / /  
ليجية  ليجية  (رقم املواصفة القياسية/الالئحة الفنية ا القياسية/الالئحة الفنية) ا

ا) باللغة (العربية/اإل  ية) وعنوا ا نجل (املواصفة القياسية/الالئحة الفنية) ال أساس
ا) و  ا وعنوا ا الوطنية (رقم جنة الفنية(ضمن برنامج عمل تم دراس جنة الفنية /ال ال

ليجية رقم  الفرعية/مجموعة العمل) جنة  "  اسم " ..TC… or TC…/SC…or TC../WGا ال
لفة) خطة املدرجة  " الفنية/الفرعية/مجموعة العمل  .(اسم الدولة امل

ليجية رقم املواصفة القياسية/الالئحة أن تل ع ا َوتحل ( / ) الفنية ا  .محل
  الئحة فنية/تب مواصفة قياسية

5  

تب مواصفة قياسية/الئحة فنية 
صادرة باللغة 

ية/العربية  (العربية/اإلنجل
ية) (دون/مع) إدخال  واإلنجل

ا   عديالت فنية عل
  

ليج  س لدول مجلس التعاون لدول ا يئة التقي قرر (املجلس الف لـ/مجلس إدارة) 
ـ ،املوافق  /  /  م اعتماد (املواصفة  العربية  اجتماعھ رقم () الذي عقد بتارخ / /  
ية/العربية  ا)باللغة (العربية/اإلنجل ا وعنوا ليجية (رقم القياسية/الالئحة الفنية) ا

ي ناة) (رقم واإلنجل ا عن (اسم املنظمة املصدرة للمواصفة املت ن ا وت ة) ال تم دراس
ا ضمن برنامج عمل  عديالت فنية عل ناة) (دون/مع) إدخال  جنة (املواصفة/الالئحة املت ال

جنة الفنية الفرعية/مجموعة العمل)/الفنية ليجية رقم  ال  TC… or TC…/SC…orا
TC../WG.. "  " جن اسم (اسم الدولة  املدرجة  خطة " ة الفنية/الفرعية/مجموعة العملال

لفة)  . امل
ن. ن النص و املرجع األساس  حال وجود اختالف ب ي)  ر النص (العربي/اإلنجل عت  و

ن)  جملة فقط  حالة إصدار املواصفة/الالئحة باللغت ذه ا   (تضاف 
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6  

تب باملصادقة ملواصفة 
ة فنية صادرة باللغة قياسية/الئح

ية/ العربية  (العربية/ اإلنجل
ية)   واإلنجل

ليج  س لدول مجلس التعاون لدول ا يئة التقي قرر (املجلس الف لـ/مجلس إدارة) 
ـ ،املوافق  /  /  م اعتماد (املواصفة  العربية  اجتماعھ رقم () الذي عقد بتارخ / /  

ليجي ية/العربية القياسية/الالئحة الفنية) ا ا) باللغة (العربية/اإلنجل ا وعنوا ة (رقم
ناة)  ا باملصادقة عن (اسم املنظمة املصدرة للمواصفة املت ن ا وت ية) ال تم دراس واإلنجل

ناة) ضمن برنامج عمل  جنة الفنية((رقم املواصفة/الالئحة املت جنة الفنية /ال ال
ليجية رقم  الفرعية/مجموعة العمل) جنة  اسم"  " ..TC… or TC…/SC…or TC../WGا ال

لفة) املدرجة  خطة " الفنية/الفرعية/مجموعة العمل  .(اسم الدولة امل
ن.  ن النص و املرجع األساس  حال وجود اختالف ب ي)  ر النص (العربي/اإلنجل عت و

ن) جملة فقط  حالة إصدار املواصفة/الالئحة باللغت ذه ا  (تضاف 
ب مواصفة قياسيةتحديث  ن/  ب ر)مواصفات  3خليجية واحدة تل وتحل محل (مواصفة/مواصفت  أو أك

7  
  

ب مواصفة قياسية  تحديث ب
صادرة (باللغة 

ية/العربية  العربية/اإلنجل
ية) (دون/مع) إدخال  واإلنجل

ا تل وتحل  -عديالت فنية عل
ن/ثالث  محل (مواصفة/ مواصفت

ر)  خليجية مواصفات أو أك
معتمدة (باللغة العربية/باللغة 

ية/باللغة العربية  اإلنجل
ية)  واإلنجل

ليج  س لدول مجلس التعاون لدول ا يئة التقي قرر (املجلس الف لـ/مجلس إدارة) 
ـ ،املوافق  /  /  م اعتماد تحديث (املواصفة  العربية  اجتماعھ رقم () الذي عقد بتارخ / /  

ا) باللغة القياسية/الال  ليجية وعنوا ليجية (رقم املواصفة/الالئحة ا ئحة الفنية) ا
ا عن (اسم املنظمة املصدرة  ن ا وت ية) ال تم دراس ية/العربية واإلنجل (العربية/اإلنجل
عديالت فنية عليھ  ناة) (دون/مع) إدخال  ناة) (رقم املواصفة/الالئحة املت للمواصفة املت

جنة الفنية( ضمن برنامج عمل جنة الفنية الفرعية/مجموعة العمل)/ال ليجية رقم  ال ا
TC… or TC…/SC…or TC../WG.. "  "جنة الفنية/الفرعية/مجموعة العمل اسم املدرج  " ال

لفة)  خطة  .(اسم الدولة امل
ن. ن النص و املرجع األساس  حال وجود اختالف ب ي)  ر النص (العربي/اإلنجل عت  و

ن) (تضا جملة فقط  حالة إصدار املواصفة/الالئحة باللغت ذه ا   ف 
ن/ املواصفات القياسية/الالئحة  أن تل ع ت ن القياس (املواصفة القياسية/املواصفت

ن/اللوائح الفنية) رقم ت ن الفن ا َوتحل ( ..: … ,  …:…) الفنية/الالئحت  .محل
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8  

ب باملصادقة مل واصفة تحديث ب
قياسية صادرة (باللغة 

ية/العربية  العربية/اإلنجل
ية)  تل وتحل محل  -واإلنجل

ن/ثالث  (مواصفة/ مواصفت
ر) خليجية  مواصفات أو أك

معتمدة (باللغة العربية/باللغة 
ية/باللغة العربية  اإلنجل

ية)  واإلنجل

س لدول مجلس  يئة التقي ليج قرر (املجلس الف لـ/مجلس إدارة)  التعاون لدول ا
ـ ،املوافق  /  /  م اعتماد تحديث (املواصفة  العربية  اجتماعھ رقم () الذي عقد بتارخ / /  
ا)باللغة  ليجية وعنوا ليجية (رقم املواصفة/الالئحة ا القياسية/الالئحة الفنية) ا

ا ن ا وت ية) ال تم دراس ية/العربية واإلنجل باملصادقة عن (اسم املنظمة  (العربية/اإلنجل
ناة) ضمن برنامج عمل  ناة) (رقم املواصفة/الالئحة املت جنة (املصدرة للمواصفة املت ال

جنة الفنية الفرعية/مجموعة العمل)/الفنية ليجية رقم  ال  TC… or TC…/SC…orا
TC../WG.. "  "جنة الفنية/الفرعية/مجموعة العمل اسم الدولة  (اسم املدرجة  خطة " ال

لفة)  .امل
ن.  ن النص و املرجع األساس  حال وجود اختالف ب ي)  ر النص (العربي/اإلنجل عت و

ن)  جملة فقط  حالة إصدار املواصفة/الالئحة باللغت ذه ا   (تضاف 
ن/اللوائح) رقم أن تل ع ن/ املواصفات/الالئحة/الالئحت  (املواصفة القياسية/املواصفت

ا َوتحل ( ..: … ,  …:…)  .محل
  

ن/ ت ن قياس ب (مواصفت ر) تل وتحل محل مواصفة خليجية واحدة 3تحديث ب   أو أك

9  

ن  ب (مواصفت تحديث ب
ن/ثالث مواصفات أو  ت قياس

ر) صادرة (باللغة  أك
ية/باللغة  العربية/باللغة اإلنجل
ية) (بدون/مع)  العربية واإلنجل

ا عديالت فنية عل  تل -إدخال 
وتحل محل مواصفة خليجية 

واحدة معتمدة (باللغة 
ية/باللغة  العربية/باللغة اإلنجل

ية)   العربية واإلنجل

ليج  س لدول مجلس التعاون لدول ا يئة التقي قرر (املجلس الف لـ/مجلس إدارة) 
ـ ،املوافق  /  /  م اعتماد تحدي ث العربية  اجتماعھ رقم () الذي عقد بتارخ / /  

ليجية  ن/املواصفات القياسية/اللوائح الفنية) ا ت ن الفن ن/الالئحت ت ن القياس (املواصفت
ية/العربية  ا)باللغة (العربية/اإلنجل ليجية وعناو (أرقام املواصفات/اللوائح الفنية ا

ناة) (أ ا عن (اسم املنظمة املصدرة للمواصفة املت ن ا وت ية) ال تم دراس رقام واإلنجل
ا ضمن برنامج عمل  ما/عل عديالت فنية عل ناة) (دون/مع) إدخال  املواصفات/الالئحة املت

جنة الفنية( جنة الفنية الفرعية/مجموعة العمل)/ال ليجية رقم  ال  TC… orا
TC…/SC…or TC../WG.. "  "جنة الفنية/الفرعية/مجموعة العمل اسم  املدرجة  خطة " ال

 .لفة)(اسم الدولة امل
ن. ن النص و املرجع األساس  حال وجود اختالف ب ي)  ر النص (العربي/اإلنجل عت  و

ن)  جملة فقط  حالة إصدار املواصفة/الالئحة باللغت ذه ا   (تضاف 
ا َوتحل ( ..: … ,  …:…) (املواصفة القياسية/الالئحة الفنية) رقم أن تلغيان/تل ع   .محل
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10  

ن تحديث ب ب (مواصفت
ن/ثالث مواصفات أو  ت قياس

ر) باملصادقة صادرة (باللغة  أك
ية/باللغة  العربية/باللغة اإلنجل

ية)  تل وتحل  -العربية واإلنجل
محل مواصفة خليجية واحدة 
معتمدة (باللغة العربية/باللغة 

ية/باللغة العربية  اإلنجل
ية)   واإلنجل

يئة القرر (املجلس الف لـ/مجلس إد ليج ارة)  س لدول مجلس التعاون لدول ا تقي
ـ ،املوافق  /  /  م اعتماد تحديث  العربية  اجتماعھ رقم () الذي عقد بتارخ / /  
ن/اللوائح الفنية)  ت ن الفن ن/املواصفات القياسية/ الالئحت ت ن القياس (املواصفت

ليجية وع ليجية (أرقام املواصفات القياسية/اللوائح الفنية ا ا)باللغة ا ناو
ا باملصادقة عن (اسم املنظمة  ن ا وت ية) ال تم دراس ية/العربية واإلنجل (العربية/اإلنجل
ناة) ضمن برنامج  ناة) (أرقام املواصفات القياسية/اللوائح الفنية املت املصدرة للمواصفة املت

جنة الفنية(عمل  جنة الفنية الفرعية/مجموعة العمل)/ال ليج ال  TC… orية رقم ا
TC…/SC…or TC../WG.. "  "جنة الفنية/الفرعية/مجموعة العمل اسم  املدرجة  خطة " ال

لفة)  .(اسم الدولة امل
ن. ن النص و املرجع األساس  حال وجود اختالف ب ي)  ر النص (العربي/اإلنجل عت  و

ن) جملة فقط  حالة إصدار املواصفة/الالئحة باللغت ذه ا    (تضاف 
ا َوتحل ( ..: … ,  …:…) (املواصفة /الالئحة) رقم أن تلغيان/تل ع  .محل

  ُيضاف ملواصفة قياسية/الئحة فنية خليجية عديل ف/تصوب مطبإعداد 

11  

عديل)  / إعداد (تصوب مطب
ية)  ف باللغة (العربية/اإلنجل
(ملواصفة قياسية/الئحة فنية) 

  خليجية

ليج قرر (املجلس الف  س لدول مجلس التعاون لدول ا يئة التقي لـ/مجلس إدارة) 
ـ ،املوافق  /  /  م اعتماد (تصوب  العربية  اجتماعھ رقم () الذي عقد بتارخ / /  
ليجية  (رقم  ي) (للمواصفة القياسية/لالئحة الفنية) ا عديل) ف (أول/ثا / مطب

ليج ية) الذي تم املواصفة القياسية/الالئحة الفنية ا ا) باللغة (العربية/اإلنجل ية وعنوا
جنة الفنية(دراستھ وإعداده ضمن برنامج عمل  جنة الفنية الفرعية/مجموعة العمل)/ال  ال

ليجية رقم  جنة الفنية/الفرعية/مجموعة  " اسم "  " ..TC… or TC…/SC…or TC../WGا ال
لفة) واملقدم من " العمل  .(اسم الدولة امل
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عديل ف تب  / ناة الئحة فنية خليجية/يضاف ملواصفة قياسيةتصوب مطب   مت

12  

عديل)  تب (تصوب مطب /
ف (ملواصفة قياسية/الئحة 
فنية) خليجية صادر باللغة 
ية/العربية  (العربية/اإلنجل

ية)   واإلنجل

س لدول مجلس ا يئة التقي ليج قرر (املجلس الف لـ/مجلس إدارة)  لتعاون لدول ا
ـ ،املوافق  /  /  م اعتماد (تصوب  العربية  اجتماعھ رقم () الذي عقد بتارخ / /  
ليجية  (رقم  ي) (للمواصفة القياسية/لالئحة الفنية) ا عديل) ف (أول/ثا / مطب

ية) الذي تم دراستھ ا) باللغة (العربية/اإلنجل ليجية وعنوا يھ  املواصفة/الالئحة ا وتب
/التعديل  ) (رقم التصوب املطب عن (اسم املنظمة املصدرة للتصوب/التعديل املتب

) ضمن برنامج عمل  جنة الفنية(الف املتب جنة الفنية الفرعية/مجموعة العمل)/ال  ال
ليجية رقم  جنة الفنية/الفرعية/مجموعة  " اسم"  " ..TC… or TC…/SC…or TC../WGا ال

لفة) ملقدم منوا " العمل  .(اسم الدولة امل
ن. ن النص و املرجع األساس  حال وجود اختالف ب ي)  ر النص (العربي/اإلنجل عت  و

ن فقط   تضاف  حالة اللغت

13  

عديل)  / تب (تصوب مطب
ف (ملواصفة قياسية/الئحة 
فنية) خليجية صادر باللغة 
ية/العربية  (العربية/اإلنجل

ية)    باملصادقةواإلنجل

ليج  س لدول مجلس التعاون لدول ا يئة التقي قرر (املجلس الف لـ/مجلس إدارة) 
ـ ،املوافق  /  /  م اعتماد (تصوب  العربية  اجتماعھ رقم () الذي عقد بتارخ / /  
ليجية  (رقم  ي) (للمواصفة القياسية/لالئحة الفنية) ا عديل) ف (أول/ثا / مطب

يھ املواصفة/ال ية) الذي تم دراستھ وتب ا) باللغة (العربية/اإلنجل ليجية وعنوا الئحة ا
) (رقم التصوب  باملصادقة عن (اسم املنظمة املصدرة للتصوب/التعديل املتب

) ضمن برنامج عمل  /التعديل الف املتب جنة الفنية(املطب جنة الفنية /ال ال
ليجية رقم الفرعية/مجموعة العمل) جنة  اسم "  " ..TC… or TC…/SC…or TC../WG ا ال

لفة) واملقدم من " الفنية/الفرعية/مجموعة العمل  .(اسم الدولة امل
ن. ن النص و املرجع األساس  حال وجود اختالف ب ي)  ر النص (العربي/اإلنجل عت  و

ن فقط   تضاف  حالة اللغت
 خليجية معتمدة الئحة فنية/ترجمة مواصفة قياسية

14  
ترجمة (مواصفة/الئحة فينة) 

خليجية إ اللغة 
ية)   (العربية/اإلنجل

ليج العربية  س لدول مجلس التعاون لدول ا يئة التقي جنة العامة للمواصفات  قررت ال
ـ ،املوافق  /  /  م اعتماد ترجمة (املواصفة  ا رقم () الذي عقد بتارخ / /    اجتماع

ا) إ اللغة القياسية/الالئحة الفنية ليجية وعنوا ليجية  (رقم املواصفة/الالئحة ا ) ا
ية) ضمن برنامج عمل  جنة الفنية((العربية/اإلنجل جنة الفنية الفرعية/مجموعة /ال ال

ليجية رقم  العمل) جنة  اسم"  " ..TC… or TC…/SC…or TC../WGا ال
لفة)(اسم ا املدرجة  خطة " الفنية/الفرعية/مجموعة العمل  .لدولة امل
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  تحديث ترجمة مواصفة قياسية خليجية معتمدة

15  
تحديث ترجمة (مواصفة/الئحة 

فينة) خليجية إ اللغة 
ية)   (العربية/اإلنجل

ليج العربية  س لدول مجلس التعاون لدول ا يئة التقي جنة العامة للمواصفات  قررت ال
ـ ا رقم () الذي عقد بتارخ / /   ،املوافق  /  /  م اعتماد تحديث ترجمة (املواصفة   اجتماع

ا) إ اللغة  ليجية وعنوا ليجية  (رقم املواصفة/الالئحة ا القياسية/الالئحة الفنية) ا
ية) ضمن برنامج عمل  جنة الفنية((العربية/اإلنجل جنة الفنية الفرعية/مجموعة /ال ال

ليجية رقم  العمل) جنة  اسم "  " ..TC… or TC…/SC…or TC../WGا ال
لفة) املدرجة  خطة " الفنية/الفرعية/مجموعة العمل  .(اسم الدولة امل

جنة العامة للمواصفات  رجمة السابقة املعتمدة  اجتماع ال ع أن تل وتحل محل ال
  رقم () وتارخ  /  /  ه، املوافق  /  /  م.

  
عديل ف معتمد مضافة ملوا /  الئحة فنية خليجية/صفة قياسيةترجمة تصوب مطب

16 

عديل)  / ترجمة (تصوب مطب
ف (ملواصفة قياسية/الئحة 

فنية) خليجية إ اللغة 
ية)   (العربية/اإلنجل

ليج العربية  س لدول مجلس التعاون لدول ا يئة التقي جنة العامة للمواصفات  قررت ال
ـ ،امل ا رقم () الذي عقد بتارخ / /   وافق  /  /  م اعتماد ترجمة (تصوب  اجتماع

ليجية  (رقم  ي) (للمواصفة القياسية/لالئحة الفنية) ا عديل) ف (أول/ثا / مطب
ية) ضمن برنامج عمل  ا) إ اللغة (العربية/اإلنجل ليجية وعنوا املواصفة/الالئحة ا

جنة الفنية( جنة الفنية الفرعية/مجموعة العمل)/ال ليجية رقم ال  TC… or ا
TC…/SC…or TC../WG.. "  "جنة الفنية/الفرعية/مجموعة العمل اسم  واملقدم من " ال

لفة)  .(اسم الدولة امل
عديل ف معتمد مضافة ملواصفة قياسية /   الئحة فنية خليجية/تحديث ترجمة تصوب مطب

17  

عديل/تصوب  تحديث ترجمة (
) ف (ملواصفة  مطب
جية إ قياسية/الئحة فنية) خلي

ية) تل  اللغة (العربية/اإلنجل
  وتحل محل ترجمة سابقة

ليج العربية  س لدول مجلس التعاون لدول ا يئة التقي جنة العامة للمواصفات  قررت ال
ـ ،املوافق  /  /  م اعتماد تحديث ترجمة (تصوب  ا رقم () الذي عقد بتارخ / /    اجتماع

ي) عديل) ف (أول/ثا / ليجية  (رقم  مطب (للمواصفة القياسية/لالئحة الفنية) ا
ية) ضمن برنامج عمل  ا) إ اللغة (العربية/اإلنجل ليجية وعنوا املواصفة/الالئحة ا

جنة الفنية( جنة الفنية الفرعية/مجموعة العمل)/ال ليجية رقم  ال  TC… orا
TC…/SC…or TC../WG.. "  "جنة الفنية/الفرعية/مجم اسم  املدرج  خطة " وعة العملال

لفة)    .(اسم الدولة امل
جنة العامة للمواصفات)  رجمة السابقة املعتمدة  اجتماع (ال ع أن تل وتحل محل ال

  رقم () وتارخ  /  /  ه، املوافق  /  /  م.
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عديل ف جديد ملواصفة قياسية /  الئحة فنية خليجية/ترجمة تصوب مطب

18  

ع ) ترجمة ( ديل/تصوب مطب
ف جديد  (ملواصفة 

قياسية/الئحة فنية) خليجية إ 
ية)  اللغة (العربية/اإلنجل

ليج العربية  س لدول مجلس التعاون لدول ا يئة التقي جنة العامة للمواصفات  قررت ال
ـ ،املوافق  /  /  م اعتماد ترجمة (تصوب  ا رقم () الذي عقد بتارخ / /    اجتماع

ليجية  (رقم م ي) (للمواصفة القياسية/لالئحة الفنية) ا عديل) ف (أول/ثا / طب
ية) ضمن برنامج عمل  ا) إ اللغة (العربية/اإلنجل ليجية وعنوا املواصفة/الالئحة ا

جنة الفنية( جنة الفنية الفرعية/مجموعة العمل)/ال ليجية رقم  ال  TC… orا
TC…/SC…or TC../WG.. "  "جنة الفنية/الفرعية/مجموعة العمل اسم  واملقدم من " ال

لفة)  .(اسم الدولة امل
  نظمات الدولية واإلقليميةنماذج التقديم املستحدثة بناًء ع االتفاقيات املوقعة مع امل

ليجية  ةاملواصف  19 القياسية ا
ناة  املواصفة األوروبية  عناملت

)(EN  عديل وفقًا بدون 
ن  لالتفاقية املوقعة و  CENب

GSO  
  

GCC Standardization Organization (GSO) is a regional Organization which consists of the 
National Standards Bodies of GCC member States. One of GSO main function is to issue 
Gulf Standards/Technical regulations through specialized technical committees (TCs). 
GSO through the tehnical program of committee TC (No.) "TC Name" has adopted this 
European Standard which is the identical implementation of " No. of European Standard" 
"Title of European Standard" and is adopted with permission of CEN, Avenue manix 17, B-
1000 Brussels, Belgium" in its original language. 
This standard has been approved as a Gulf Standard without any technical modifications 
by GSO Technical Council in its meeting No. (    ), held on dd-dd/m/yyyyh (dd-
dd/mm/yyyy). 

ت القياسية املواصفا
ناة من املواصفة  ليجية املت ا

عديل  EN)األوروبية ( بدون 
ن  وفقًا لالتفاقية املوقعة ب

CEN  وGSO  
  التقديم)ترجمة (

ليج العربيةمجلس إدارة/لـ املجلس الف(قرر  س لدول مجلس التعاون لدول ا يئة التقي  (  
ـ ،املوافق اجتماعھ  س  /  /  م رقم () الذي عقد بتارخ / /   عد موافقة املنظمة األوروبية للتقي

)CEN  ( عديل اعتماد ا األصلية بدون  ا) بلغ ا وعوا تب املواصفة القياسية األوروبية (رقم
ليجية رقم  كمواصفة جنة الفنية ا "  " ...TCقياسية/الئحة فنية خليجية ضمن برنامج عمل ال

جنة الفنية اسم لفة)(ا املدرج  خطة " ال   .لدولة امل
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  مثال:   
قياسية  ةمواصفتقديم 

ناة من املواصفة  خليجية مت
عديل  CEN)األوروبية ( بدون 

ن  وفقًا لالتفاقية املوقعة ب
CEN  وGSO  

 

GCC Standardization Organization (GSO) is a regional Organization which consists of the 
National Standards Bodies of GCC member States. One of GSO main function is to issue 
Gulf Standards/Technical regulations through specialized technical committees (TCs). 
GSO through the tehnical program of committee TC No.(2) "Technial Committee of 
Mechanical standards" has adopted this European Standard which is the identical 
implementation of CEN/TR 15371:2006 "Safety of toys-Replies to requests for 
interpretation of EN 71-1, EN 71-2, and EN 71-8" and is adopted with permission of CEN, 
Avenue manix 17, B-1000 Brussels, Belgium" in its original language. 
This standard has been approved as a Gulf Standard without any technical modifications 
by GSO Technical Council in its meeting No. (15), held on 14-16/2/1430h (10-
12/2/2009). 

20  :   ع املستوى الوط
االعتماد الوط معلومات 

واصفة القياسية الوطنية للم
ناة  مواصفة قياسية  عناملت

ناة   املواصفة  عنخليجية مت
 CEN)القياسية األوروبية (

ن  وفقًا لالتفاقية املوقعة ب
CEN  وGSO  

لي(   )سبق التقديم ا

Name of NSB (Symbol) 
STADARDS OF name of country 

 
Date of symbol Board of Directors' Approval       :  DD-MM-YYYYh (DD-MM-YYYY) 
Issuing Status                                                              : Standard 
Number of pages:  … 
 

Copy right to symbol

  مثال:
ناة  مواصفة قياسية وطنية مت

مواصفة قياسية خليجية  عن
ناة   املواصفة القياسية  عنمت

وفقًا لالتفاقية  EN)وبية (األور 
ن     GSOو  CENاملوقعة ب

لي(   )سبق التقديم ا

Emirates Authority for Standards & Metrology (ESMA) 
STADARDS OF UNITED ARAB EMIRATES 

Date of ESMA Board of Directors' Approval       :  19-05-1428h (05-06-2007) 
Issuing Status                                                           : Standard 
 
Number of pages: 2 
 

Copy right to ESMA
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ليجية   21 املواصفة القياسية ا
ناة عن املواصفة األوروبية  املت

)(EN عديل وفقًا  بدون 
ن  لالتفاقية املوقعة ب

CENELEC  وGSO  
  
  

GCC Standardization Organization (GSO) is a regional Organization which consists 
of the National Standards Bodies of GCC member States. One of GSO main function 
is to issue Gulf Standards/Technical regulations through specialized technical 
committees (TCs). 
GSO through the tehnical program of committee TC (No.) "TC Name" has adopted 
this European Standard which is the identical implementation of " Cenelec 
Reference" "Title of European Standard" and is adopted with permission of 
CENELEC, Avenue manix 17, B-1000 Brussels, Belgium" in its original language. 
This standard has been approved as a Gulf (Standard/Technical Regulation)  
without any technical modifications by GSO Technical Council in its meeting No. (   
), held on dd-dd/m/yyyyh (dd-dd/mm/yyyy). 

ليجية  22  املواصفة القياسية ا
ناة عن املواصفة األوروبية  املت

)(EN عديل وفقًا لالتفاقية  مع 
ن    GSOو  CENELECاملوقعة ب

  
  

GCC Standardization Organization (GSO) is a regional Organization which consists 
of the National Standards Bodies of GCC member States. One of GSO main function 
is to issue Gulf Standards/Technical regulations through specialized technical 
committees (TCs). 
This regional standard GSO No. … is based on the EN No. …. and parts of this 
standard are reproduced with the agreement of CENELEC, Avenue Marnix 17, B-
1000 Brussels, Belgium. 
This standard has been approved as a Gulf (Standard/Technical Regulation) with 
technical modifications (to be stated) by GSO Board of Diretors in its meeting No.(   
), held on      /      /       H. 

ا   23 ن تقديم وط ملواصفة تم ت
ناة عن مواصفة خل يجية مت

  بتعديلمواصفة أوروبية  عن

This national standard SASO GSO No. is based on the GSO No …. and parts of this 
standard are reproduced with the agreement of CENELEC, Avenue Marinix 17, B-
1000 Brussels, Belgium. 
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 تقديم وط للمواصفات  24
ناة  سيةالقيا الوطنية املت

عن بإعادة الطباعة 
ناة  ليجية املت املواصفات ا

) … ,ISO, IECعن الدولية (
 باملصادقة

اصة قرر  ليجية رقم .... ا ب املواصفة القياسية ا ) ب س الوط از التقي (يذكر اسم ج
ناة باملصادقة عن املواصفة ا ليجية" واملت لقياسية الدولية رقم بـ"عنوان املواصفة القياسية ا

ا (اسم  ذه املواصفة القياسية. املنظمة.... وال أصدر   الدولية) وتم إصدار طبعة وطنية ل
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ن املواصفة القياسية/الالئحة الفنية واملشارع  :سادساً    أسلوب إخراج م
ليجية  1.6 ن مشروع املواصفة القياسية/الالئحة الفنية ا   طرقة  وإخراج م

راطاتد اإل تحد ليجيـة اخراج  التالية طرقة ش ن مشـروع املواصـفة القياسـية / الالئحـة الفنيـة ا م
ناة (إعداد)  ر املت ا للغة العربية:كذلك و ، غ عد ترجم   مشروع تب مواصفة قياسية 

  
راطات البيان الرقم   مالحظات االش

   رأس الصفحة (مشروع إعداد) 1

ن  اصفة قياسية خليجية "   يكتب " مو  عربي –اليم
14خط  مقاس             

Simplified Arabic 

سار  عربي –ال يكتب رقم املواصفة بخط  مقاس  
14 

السطر األول من رقم 
 املواصفة فقط

ون     .… /  .… GSOمواصفة قياسية خليجية                                     عربي ي
و نفس رقم املشرو  جنة ومرحلة رقم املواصفة  ع مع إلغاء رقم ال

بقى سنة إصدار املواصفة فارغ (.....)                                        املشروع و

ن  ي   -اليم يكتب رقم املواصفة بخط  مقاس   إنجل
14 

السطر األول من رقم 
 املواصفة فقط

سار  ي  –ال إنجل  "GSO STANDARD" يكتب 
14خط  مقاس     

Times new Roman 

ي     …/ … GSO STANDARD                                                  GSO إنجل

رأس الصفحة (مشروع تب 
ا للعربية) عد ترجم  

  

    ..… : ..… GSO/(ISO,OIML,IEC …)مواصفة قياسية خليجية           عربي
و نفس رقم املشر  ون رقم املواصفة  جنة ي وع مع إلغاء رقم ال

بقى سنة إصدار املواصفة فارغ (.....)                          ومرحلة املشروع و
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وامش 2     ال
  ( 2.5 سم )  أع

سر   ( 2.5 سم )  أسفل ، أيمن ، أ
ط 3     نوع ا

  Simplified Arabic  عربي
ي    Times New Roman  إنجل

س 4   )1السطر رقم (   العنوان الرئ
Simplified Arabic  عربي  16مقاس   

 عرض 
عد   ن  رك سطرن فارغ ي

  العنوان
ي  Times New Roman إنجل  14مقاس  

 عرض 
عد  ن  رك سطرن فارغ ي

  العنوان
ن املواصفة  5  م

سة والبنود(عربي ن الرئ   مقاس 14 عرض Simplified Arabic)العناو
سة والبنود  ن الرئ العناو

ي ) (إنجل
Times New Roman  12مقاس   

عرض 
 

سية والبنود الفرعية  سطر مستقل ن البنود الرئ ون عناو  .يجب أن ت
ا بـ ا  ونصوص ن أرقام البنود وعناو   سم.2تضبط املسافة ب

ن املواصفة ( النص ) 6   م

Simplified Arabic عربي ن البند األول 14مقاس     ون املسافة ب ت
س  (املجال) والعنوان الرئ

ن   سطرن فارغ
ي  Times New Roman إنجل ن البند األول 12مقاس   ون املسافة ب ت

س  (املجال) والعنوان الرئ
ن   سطرن فارغ

  
  
  
  
  
  



 

27 
 

  
  
  
 

املالحظات واملالحظات  7
ل أو  ن أو للش امشية للم ال

جدول    ل

 

  مقاس 12 مائل Simplified Arabicعربي
ي   10مقاس   Times New Romanإنجل

مائل
 

ن اإلشعار التحذيري/املثال  8 ستخدم للم  
 14مقاس   Simplified Arabicعربي

عرض 
 

ي   12مقاس   Times New Romanإنجل
عرض

 

 أرقام الصفحات 9
ات (إن وجدت) عربي ترقم صفحة املحتو

حة التقديم واملقدمة(إن وصف
ـ  روف: ب  ،  جـ  ،  د  ،   وجدت) با
ل تلقائي) ثم  ش سلسليًا  (ترتب 
ا  عد ذلك الصفحات ال تل ترقم 
(صفحة بند املجال)  باألرقام العربية 

 ،  .....ا  3،    2،    1

 وسط أسفل الصفحة 

ي  ات (إن وجدت) إنجل ترقم صفحة املحتو
واملقدمة(إن  وصفحة التقديم

ية:  ,  iii , ii ,iv وجدت)  باألرقام الالتي
v  عد ذلك الصفحات ال ثم ترقم 

ا (صفحة بند املجال) باألرقام  تل
  ، .....ا  3،    2،    1العربية 

 وسط أسفل الصفحة 
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ن الفقرات 10  املسافة ب
عد الفقرةعربي   ( 10  تضبط آليًا بـ (

ي  عد الفقرةإنجل   ( 6  تضبط آليًا بـ (
ن السطور  11  املسافة ب

ي   تضبط آليًا بـ ( مفرد )عربي أو إنجل
رأس الصفحة (عربي أو  12

ي ) إنجل
 ( 1.5 سم )

(عربي أو  تذييل الصفحة 13
ي) إنجل

 ( 1 سم )

ات  14 جميع محتو اللون (
املواصفة)

 األسود

جدا 15 سمية ا ــر مــن جــدول فيجــب ول ترقيم و ــ حالــة وجــود أك
ــــون تــــرقيم  أن تــــرقم بأرقــــام متتاليــــة. ي
ال  جــداول منفصــل عــن تــرقيم األشــ ا
جــــــدول متبوعــــــًا باســــــم  ، يوضــــــع رقــــــم ا

جدول .  جدول فوق منتصف ا   ا
ــى  –)  2مثــال:  جــدول رقــم (  ــد األد ا
انيكية واص املي   ل

 

جداول  16 ــ وحــدات القيــاس املرؤوس ا ســتخدمة شــار إ
ــــ كــــل عمــــود أســــفل رأس العمــــود وإذا 
ـــــــــ جميـــــــــع  كانـــــــــت الوحـــــــــدات متماثلـــــــــة 
جــدول  ــا فــوق ا شــار إل األعمــدة فأنــھ 

ـــــ ســـــطر عنـــــوان  - ـــــ الســـــطر الـــــذي ي
جـــــدول  ســـــرى (عربـــــي)  -ا ـــــة ال ج مـــــن ا

ي) ــــــــ ـــــــــ (إنجل ــــــــة اليم ج ـــــــــ  ومــــــــن ا ع
ر" عاد باملليم يل املثال :ـ" األ   س
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  والبنود الفرعيةترقيم البنود  17

عربي 

للبند  1يبدأ ترقيم البنود بالرقم 
مكن أن يتفرع من  س للمجال و الرئ
سمح  س بنود فرعية و البند الرئ

حسب دليل  ح خمسة بنود فرعية
القياسية  من إعداد املواصفات

ليجية   .ا
  1.3.4.4.5.6مثال: 

شاء يتم ال  كان إذا إال فر بند أ
ر ناك البند   فر بند من أك
س   . الرئ

سلسل ترقيم البنود  أي متضمناً  و
ق   .  املواصفة م

توحيد األرقام  يجب 
عتمد  ن بحيث  ت ال

، ..) 2، 1(األرقام العربية 
ستخدم  ن وال  ت لل

ندية ، كما يتم األرقام ال
استخدام النقطة (.)  

رقيم مع مراعات اللغة  ال
 املستخدمة.

ي إ   5.4.4.3.1مثال:  نجل
سبق بند    املقدمة 18 املقدمة بند اختياري 

   رقم. تأخذ املجال وال
 

ات الفنية 19 ا نفـس نـوع ومقـاس خطـوط املصط يطبق عل
ي)   املواصفة (عربي / إنجل

 

سمية املالحق املعيارة  20 ترقيم و
واملعلوماتية

ر من  إذا احتوت املواصفة ع أك
ق يرقم ق بحرف أبجدي  م كل م

ق متبوعة  حيث تكتب كلمة م
رف األبجدي أ ، ب ، ج ، ..  با
متبوعة بتعرفھ ( معلومات أو 

ا عنوان  معياري) ثم يكتب أسفل
ق. مثال:    امل

ق  معياري  ) و ( م
  الفكرة امللكية حق
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روف   ... "عربي" و  ب ، أحيث أن ا

)A,B,..(س ي" تدرج  تم ..."إنجل لسليًا و
. ل آ ش   ترقيم تلك املالحق 

إذا وجدت مالحق فرعية أو بنود أو جداول 
رف  ا أرقام مسبوقة با عطى ل ال  أو أش

س .  ق الرئ   األبجدي للم
ق واحد   إذا كانت املواصفة تحتوي ع م

لمة  كتفي ب فقط فال يوضع ترقيم لھ و
رف األبجدي (أ) ق متبوعا با ،  م

  .بتعرفھ معلومات أو معياري  ومتبوعا

 

ال 21 ل رقم وأسم بدءا من (سمية وترقيم األش ) 1يأخذ كل ش
يكتبان ع سطر واحد أسفل منتصف 
ل  ن الرقم وأسم الش فصل ب ل و الش

ل املفرد رقم (-شرطة ( أخذ الش ) 1) و
ل  صفحة ج ستكمل الش ديدة وعندما 

ل وكلمة تكملة   . يكتب رقم الش
ل(مثال از  تفاصيل -)3: ش ج   ا

 

استخدام وحدات القياس ع  22
ال األش

إذا كانت جميع وحدات القياس املستخدمة 
ل متماثلة تكتب الوحدة   الش

سر(عربي)  جانب األ و املستخدمة  ا
ي) جانب األيمن(إنجل  ، أع الرسم ا

ان  وفيما عدا ذلك تكتب الوحدات  امل
ا مع مرا ون طبقا املخصص ل عاة أن ت

  للنظام الدو املعتمد. 
ر عاد باملليم     مثال: األ

 

ال والرسومات 23 ط الكتابة ع األش ون بنفس نوعية ا ت
ي) بمقاس (   )12(العربي/اإلنجل
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ق (أ)   م

ق ع  ذا امل ع نماذج أغلفةيحتوي  جان املشار    مل):مجموعات الع/ الفرعية/ الفنية (الستخدام ال

  غالف مشروع مواصفة -

   نموذج غالف مشروع مواصفة -
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ق   )ب( م

ق ع نماذج  ذا امل س  أغلفة محدثة للمواصفات املعتمدة خليجياً يحتوي  يئة التقي    ):GSO(الستخدام 

  

ناة باللغة العربيةغالف مواصفة نموذج  -  مت

ن غالفة مواصفةنموذج  - ية اةمت  باللغة االنجل

ناة غالف الئحة نموذج  -  باللغة العربية مت

ناة غالف الئحةنموذج  - ية مت  باللغة االنجل

 باللغة العربية غالف مواصفة إعداد نموذج  -

عديل ف مدمج  ملف املواصفةنموذج  - ناة +   غالف مواصفة مت

  ملف مستقل إعدادملواصفة مطب ف غالف تصوب نموذج  -

عديل ف ملواصفة إعداد  ملف مستقل موذج ن -  غالف 

ا  نموذج غالف -  باللغة العربية ملواصفة تم مراجع

ا  - ية ملواصفة تم مراجع  نموذج غالف باللغة االنجل
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نموذج غالف مواصفة متبناة باللغة العربية
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االنجليزيةناة باللغة نموذج غالف مواصفة متب
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الئحة فنية متبناة باللغة العربيةنموذج غالف
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الئحة فنية متبناة باللغة االنجليزيةنموذج غالف  
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مواصفة اعداد باللغة العربيةنموذج غالف
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مواصفة متبناة + تعديل فني مدمج في ملف المواصفةنموذج غالف  
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صفة اعداد في ملف مستقلتصويب مطبعي فني لموانموذج غالف  
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تعديل فني لمواصفة اعداد في ملف مستقلنموذج غالف  
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باللغة العربية لمواصفة تم مراجعتهانموذج غالف
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باللغة االنجليزية لمواصفة تم مراجعتهانموذج غالف


