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 الموضوع م م ع ت
 تحريات التربة الموقعية السس االبنية . 2242/1980 1

 

 
 

 عالموضو  الدليل ت
 كاساكراندي. جهاز باستعمال  المدنية  الهندسة  ضاالغر   السيولة  حد  ايجاد 1989/  /أ9 1
 .  المدنية  الهندسة  ضاالغر   للتربة  اللدانة  حد  ايجاد 1989/ب/9 2
 .  المدنية  الهندسة ضاالغر   للتربة  اللدانة  دليل  ايجاد 1989/ج/9 3
 المدنية  الهندسة  الغراض للتربة  الطولي االنكماش  تعيين 1989/د/9 4
 .  المدنية  الهندسة  ضاالغر   للتربة الرطوبة محتوى   تعيين 1989/هـ/9 5
 .  المدنية  الهندسة  الغراض  التربة  لفحص  المخلخلة  النماذج تهيئة 1990/و/9 6
   المدنية  الهندسة الغراض  التربة  لجسيمات  النوعي( )الوزن   النسبية  الكثافة  ايجاد 1990/ز/9 7
 .  المدنية  الهندسة الغراض  التربة في  الكلية  الكبريتات محتوى   تعيين 1990/ح/9 8
 .  المدنية  الهندسة الغراض  للتربة  الهيدروجيني ساأل  تعيين 1998/ط/9 9

 واالختزال  االكسدة   جهد تعيين –  المدنية  الهندسة  الغراض  التربة فحوص 2013/ك/9 م  10
 الكاربونات. محتوى   لتعيين سريعة قياسية طريقة –  للتربة  الكيميائية  الفحوص 2011/ي/9 م  11
 .  المدنية  الهندسة الغراض  للتربة  النماذج  اخذ طرق  1992 / 153 12
 .  التربة في  الضحلة  سساال  وانشاء  لتصميم  عمل  دليل 1991  / 317م  13
   . الحفر اسطوانة بواسطة الموقع في التربة كثافة فحص طريقة 2003 / 854 14
 الهندسة الغراض للتربة المائية والمستخلصات الجوفية للمياه  الكبريتات محتوى  تعيين     2001 / 873 15

   . المدنية
 .  ثوابتها وتعيين المنخلي التحليل لغرض الجافة بالطريقة التربة نماذج تهيئة 2009 / 884م  16
 .  العضوية المواد محتوى  تعيين – للتربة يةئ الكيميا الفحوص 2003 / 895 17
 .  الجافة بالطريقة للتربة الحبيبي المقاس تعيين 997/2009 م  18
كغم الغراض   2,5تعيين عالقة الكثافة الجافة /محتوى الرطوبة للتربة بواسطة المدك  1033/2002م  19

 الهندسة المدنية . 

 مسودات المواصفات العراقية 

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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            GYPSUM ,LIME &THEIR PRODUCTS  2-1   ا مالجبس والجير ومنتجاته 1-2
 
 

 
 الموضوع  م ق ع  ت

1  

28/2010 
 )التحديث االول( 

 ( 1/2015)تعديل رقم 
28 \ 2010  

FIRST  REVISION)  ) 
(AMENDMENT 

NO.1/2015)     

 الجص لالغراض البنائية . 
  
 

           

  GYPSUM FOR BUILDING                                                

                                               

2 

548/1989 
 ( 1/2013تعديل رقم )
 ( 2/2015تعديل رقم )

 ) قيد التحديث ( 
548 \1989  

(AMENDMENT 

NO.1/2013) 
(AMENDMENT 

NO.2/2015) 
REVISION) (UNDER 

 الجيري .     يكتل الرملالطابوق و ال
             

     
 

                      SAND - LIME BLOCKS AND BRICKS 

3 
807/2004   

 التحديث االول ( )
807/2004  

(FIRST REVISION ) 

 .    بنائيةانتاج المواد الوفي الجير المستعمل في البناء 
 

 
LIME FOR BUILDING AND BUILDING MATERIALS    

4 
1474/1990 

1474/1990 
 الصخور الجبسية المستخدمة النتاج المواد الرابطة . 

GYPSUM ROCKS FOR THE MANUFACTURE OF 

BINDING   MATERIALS 

5 
1676/2021 

 ( الثاني)التحديث 
1676/ 2021 

(SECOND  REVISION) 

 االلواح الجبسية . 
 

                                       GYPSUM BOARDS 

6 

1844/2014 
 )التحديث االول(  

1844/2014  
(FIRST  REVISION)  

 الجبسي.مالط التشكيل والقولبة  
 

GYPSUM CASTING AND MOULDING PLASTER         

          

 المواصفات القياسية العراقية 
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7 
1938/2002 

   )التحديث االول(
1938 / 2002 

(FIRST REVISION) 

 االلواح الجبسية المقاومة للحريق . 
 

           FIRE – RESISTANCE GYPSUM BOARDS 

8 
2249 /2017 

 (   مراجعة دورية) 
2249/2017 

(REVIEW) 

 الخرسانة الجبسية .  
 

GYPSUM CONCRETE . 

9 
2282/2008 

2282/2008 

 المستخدم في صناعة الزجاج    الدولومايتي الحجر الجيري و 
LIMESTONE  AND DOLOMITE  FOR  GLASS 

INDUSTRY  
10 2291 /2010 

2291/2010 
                                         جبس سمنت كين 

GYPSUM KEENES CEMENT  

11 
2299/2011 

2299/2011 

 المواد الجيرية المستخدمة في معادلة التربة الزراعية 
LIMING MATERIALS USED IN NEUTRALIZING 

AGRICULTURAL SOIL 

12 2300/2013   
2300/2013  

 المنتجات الجبسية الغراض طب االسنان  
DENTAL GYPSUM  PRODUCTS 

13 2314/2014 
2314/2014 

 لوح التشكيل الجبسي.       
GYPSUM FORM BOARD                                                                                                                                                                                                                   

14 2317/2014 
2317/2014 

 الكتل الجبسية . 
GYPSUM BLOCKS                                                        

15 5006/2016 
5006/2016 

 االلواح الجبسية الرقائقية  
FACTORY - LAMINATED GYPSUM PANAL            

16 
5018/2016 

5018/2016 

 الجير الحي والجير المطفأ المستعمل لتثبيت التربة . 
QUICK LIME AND HYDRATED LIME FOR SOIL 

STABILIZATION  

17 
5019/2016 

5019/2016 

 االلواح الجبسية المقاومة للماء ذات الحصيرة الزجاجية .  
GLASS MAT WATER - RESISTANT GYPSUM 

BACKING PANAL  

18 
5130/2020 
2020/ 5130 

 ضماد جبس باريس . 
PIASTER OF PARIS BANDAGE                                   
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 الموضوع  م م ع  ت
 القالب الحجري المستخدم في صناعة االسنان  3244/1996  1
 ض الديكور . اااللواح الجبسية الغر  3539/1996  2

 االلواح الجبسية . مواد معالجة مفصل   3949/2005 3

4 
3997 /2006   

 
                                                                                                                                                                                                                                                  المتطلبات القياسية اللواح التغليف الجبسية ذات اللب المعالج وغير المعالج                                                       

   

 
 
 
 

 الموضوع  الدليل  ت

1  
62/2020 

 (   التحديث الثاني) 
 مصطلحات وتعاريف الجبس والمنتجات الجبسية . 

 التحليل الكيميائي للجص الغراض البناء .  273/2012  2
 طرق فحص الجير المستعمل في البناء وانتاج المواد االنشائية. 337/1991 3

4 
1042/2011 

 ( 1/2014)تعديل رقم 
 (    2/2015)تعديل رقم 

 ية لجص البناء . ئ الفحوص الفيزيا

5 
1082  /2021   

 االول ( ) التحديث  
 المصطلحات المتعلقة بالجير والحجر الجيري  .  

6 
اخذ نماذج و تفتيش و رفض و تعبئة و تاشير و شحن و ومعالجة وخزن     2015/  1152

 االلواح الجبسية .  
 اخذ نماذج و تهيئة و تعبئة وتاشير منتجات الحجر الجيري   2006/ 1309م  7
 طرق فحص الكتل الجبسية 1325/2015 8

9 
تعيين مقاومة االنثناء وصالدة    -الفحوص الفيزيائية لمنتجات االلواح الجبسية  1368/1/2016

 اللب والنهاية والحافة ومقاومة سحب المسمار .  
 تعيين تعامد النهاية واالبعاد .   -لمنتجات االواح الجبسية الفحوص الفيزيائية  1368/2/2017 10
 .الفحص الفيزيائية لمنتجات االلواح الجبسية / تعيين مقاومة الماء 1368/3/2018 11

 االدلة االسترشادية المرجعية 

 مسودات المواصفات العراقية 
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                                                          REFRACTORIES      3-1الحراريات  1-3
  

 
 

 
 الموضوع  م ق ع  ت

1 
1749/1992 

1749 / 1992  
   . الزجاج المستعملة في افران صهرالمحتوية على السليكا المواد الحرارية  

 SILICA REFRACTORIES FOR USE IN GLASS 

MELTING FURNACES .                                      
2 1976/1996 

1976 / 1996 
 سمنت عالي االلومينا .   –الحراريات 

REFRACTORIES - HIGH ALUMINA CEMENT    

3 1977/1996 
1977 /1996  

 الطابوق المغنيسي .  –ا لحراريات 
               REFRACTORIES –MAGNESIA BRICKS  

4 1978/1996 
1978 /1996  

 الطابوق السليكي .  –الحراريات  
REFRACTORIES – SILICATE BRICKS 

5 
 

1979/2017 
 ( مراجعة دورية)

1979 /2017  
(REVIEW) 

 المستخدم في القبب.  الحراري  اشكال وابعاد الطابوق   –الحراريات 
 

          REFRACTORIES –SHAPES AND DIMENSIONS 

OF REFRACTORY BRICKS FOR CUPOLA  

6 1980/1996 
1980 / 1996 

 الطابوق الناري العازل .  –الحراريات 
REFRACTORIES  -   INSULATING FIRE BRICKS 

7 
1981/1996 

1981/ 1996 
 اشكال وابعاد الطابوق الحراري المستخدم في االفران الدوارة.    –الحراريات 

        REFRACTORIES – SHAPES AND DIMENSIONS  

 OF BRICKS FOR ROTARY KILNS   
8 1982/1996 

1982/1996    
 مخروط زيجر.  –الحراريات 

                 REFRACTORIES – SEGER CONE 

9 
2031/1996 

2031/1996  

 الطابوق الكرومي   -الحراريات 
REFRACTORIES - CHROME BRICKS                              

         

10 2032/1997 
2032 / 1997 

 الطابوق االلوميني.  –الحراريات 
SREFRACTORIES- ALUMINA BRICKS 

11 
2044/1998 

2044 / 1998 
 الناري )الشاموت(. الطابوق الطيني    –الحراريات 

     REFRACTORIES –FIRECLAY BRICKS 

(CHAMOTTE) 

12 
2081/1998 

2081 / 1998 
 طابوق المغنيسيا الكرومي.  –الحراريات 

        REFRACTORIES – CHROME -MAGNESIA 

BRICKS  

 المواصفات القياسية العراقية 
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 الموضوع  م م ع  ت
 الصيني ) البورسلين ( لالغراض المختبرية . جفنات الخزف  3603/1998 1
 المونة الحرارية.   3605/1998 2
 النوع الكبريتي .  –المونات المقاومة للحوامض  3719/2000 3
 السطوح الراتنجية المتراصة المقاومة للحوامض .  3856/2002 4
 الطين الناري عالي الحرارة . –الحراريات  3896/2003 5

 
 
 

 الموضوع  الدليل  ت

1  
63/1/1990 

 
مصطلحات المواد الحرارية / المصطلحات العامة المتعلقة بالمواد الحرارية  

 والمواد االولية الحرارية والمعادن. 
 مصطلحات المواد الحرارية / انواع المواد الحرارية .  63/2/1992  2
 مصطلحات المواد الحرارية / الخواص وطرق الفحص   63/3/1992  3
 المصطلحات المتعلقة بالمواد الحرارية / التهيئة والتشكيل والتجفيف والحرق.  63/4/1994  4
 المصطلحات المتعلقة بالمواد الحرارية / اشكال الطابوق الحراري   64/5/1996  5
 . الطولي للطابوق الحراري عند التسخين الحراريات/طريقة فحص معدل التغير   179/1998  6
 العازل.  ريقة فحص معامل التمدد والتقلص الحراري للطابوق الناري ط 604/1997  7
 طريقة فحص معامل الكسر للطابوق الحراري.  605/1997  8
 طريقة اخذ نماذج المواد الحرارية القابلة للصب.  618/1997  9

10  
623/1997 

 ) قيد التحديث ( 
 الطابوق الحراري / طريقة فحص مقاومة السحق على البارد. 

 الطابوق الحراري / طريقة قياس االبعاد .  624/1997  11
 المواد الحرارية / طريقة تصنيف المصبوبات الحرارية .  625/1997  12
 الطابوق الحراري / طريقة تعيين التغير الطولي الدائمي عند اعادة التسخين.  626/1997  13
 الطابوق الحراري العازل / طريقة تعيين االنكماش عند اعادة التسخين .  650/1995  14
 الطابوق الناري العازل / طريقة تعيين الوزن النوعي والمسامية الحقيقية.  677/2001  15
 طريقة قياس تشوه الطابوق الحراري.   678/1997  16
 السحق. الطابوق الناري العازل / تعيين مقاومة  749/2000  17
18 
 

التحليل الكيميائي للطابوق والمالط الحراري / تحليل الطابوق والمالط الطيني   801/1996م 
 الناري الحراري. 

 مسودات المواصفات العراقية 
 

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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 الحراريات / طريقة تفتيش ابعاد الطابوق الحراري.  827/1998 19
 النوع السليكي   –طريقة قياس زمن التشغيل والتماسك للمونة المقاومة لألحماض 918/2000م  20

21 
تعيين محتوى    –النوع الكبريتي  –طرق فحص المونات المقاومة للحوامض  920/2000م 

 الكبريت . 

تعيين قوة   –النوع الكبريتي -طرق فحص المونات المقاومة للحوامض   977/2001م  22
 االنضغاط . 

23 
تعيين معامل -النوع الكبريتي–طرق فحص المونات المقاومة للحوامض  1008/2002م 

 الكسر. 
 اخذ نماذج المواد و المنتجات الحرارية .  1011/2002م  24
 طرق التحليل المنخلي للمصبوبات الحرارية .  1015/2002م  25
 المقاومة للحوامض . المصطلحات المتعلقة بالمواد غير المعدنية   1018/2002م  26

27 
تعيين مقاومة  -النوع السليكي  –طرق فحص المونات المقاومة للحوامض  1019/2002م 

 االنضغاط . 
 الحراريات /ايجاد مقاومة هجوم الخبث .  1027/2002م  28

29 
تعيين الكثافة  -النوع الكبريتي–طرق فحص المونات المقاومة للحوامض  1056/2004م 

 الظاهرية . 
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                                          WOOD & ITS PRODUCTS   4-1الخشب ومنتجاته 1-4

 
 
 
 

 الموضوع  م ق ع  ت

1  
717/1992 

717 /1992  
 متطلبات االلواح البنائية الليفية . 

        SPECIFICATION FOR FIBER BUILDING 

BOARDS 

2  
717/1 /1989 

717/1/1989 

 التصنيف .  -التعريف  -االلواح البنائية الليفية 
FIBER BUILDING  

DIFINITION - CLASSIFICATION                                       

3  
717/7/1990 

717 /7 /1990  
 تعيين الكثافة .  –االلواح البنائية الليفية 

FIBRE BUILDING BOARDS –DETERMINATION OF 

DENSITY  

4  
717/8/1990 

717 /8/ 1990  
 الرطوبة . تعيين محتوى   –االلواح البنائية الليفية 

          FIBER BUILDING BOARDS –

DETERMINATION OF MOISTURE CONTENT                

5  

717/9/1990 
 

717 /9 /1990  

في السمك بعد   واالنتفاختعيين امتصاص الماء  –االلواح البنائية الليفية 
 . غمرها في الماء 

FIBER BUILDING BOARDS – DETERMINATION OF 

WATER ABSORPTION AND OF SWELLING IN 

THICKNESS AFTER  IMMERSION IN WATER                  

6  
1637/1991 

1637 /1991 
 متطلبات خصائص الطبقات وتركيب االلواح .  –خشب المعاكس 

PLYWOOD-SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION 

OF PANELS  AND CHARACTERISTICS OF PLIES   

7 
1638/1991 

1638 /1991  
 متطلبات تفاوت األبعاد .  –خشب المعاكس 

PLYWOOD-SPECIFICATION FOR TOLERANCES ON 

THE DIMENSIONS   

8 
1779/1993 

1779 /1993  
 . المدارس الثانويةصفوف  لكراسي والمناضد المستعملة في  ا  -االثاث المدرسية 

SCHOOL FURNITURE-CLASSROOM CHAIRS AND 

TABLES FOR USE IN SECONDARY SCHOOLS   

9 

1781/1993 
1781 /1993  

المدارس  صفوف الكراسي والمناضد المستعملة في   -االثاث المدرسية  
 االبتدائية . 
        SCHOOL FURNITURE – CLASSROOM CHAIRS 

AND TABLES FOR USE IN PRIMARY SCHOOLS        
    

 المواصفات القياسية العراقية 
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 الموضوع  م م ع  ت
 عيدان تنظيف االسنان .  2846/1988 1
 متطلبات الخشب اللدن والمستعمل كحشوة تجارية .  3136/1991 2
 الطماطة الخشبية غير القابلة لالسترجاع . صناديق   3161/1992 3
 الصناديق الخشبية لتعبئة التفاح.  3303/1993 4

 الكراسي الخشبية القابلة للطي .  3304/1993 5
 الخشب المستعمل في اعواد الثقاب .  3315/1993 6
 االبواب الخشبية .  3892/2003 7
 النوافذ الخشبية .     2005/  3932 8
 االثاث المنزلي الخشبي .     2005/  3934 9
 الكرسي الخشبي للطالب .   –االثاث الجامعي    2005/  3942 10
 متطلبات االبعاد.    –الكراسي والمناضد لالغراض التعليمية    –االثاث المدرسي    2005/  3945 11

 
 
 

 الموضوع  الدليل  ت
 مصطلحات االبواب الخشبية .  64/1990  1
 الخشب المعاكس / تعيين ابعاد وكثافة عينات الفحص .  134/1990  2
 الخشب المعاكس / تعيين محتوى الرطوبة .  135/1990  3
 طرق فحص انهاء سطوح االثاث الخشبية / مقاومة الضرر الميكانيكي.  145/1/1990  4
 فحص انهاء سطوح االثاث الخشبية / التأثر بالحرارة والرطوبة. طرق  145/2/1990  5

 افة. طرق فحص انهاء سطوح االثاث الخشبية/تقدير مقاومة السطح للحرارة الج 145/3/1990  6

 الباردة طرق فحص انهاء سطوح االثاث الخشبية/تقدير مقاومة السطح للسوائل 145/4/1990  7
 سطوح األثاث الخشبية / مقاومة الزيوت والدهون الباردة  . طرق فحص إنهاء  145/5/1990 8
 االلواح البنائية الليفية / اخذ النماذج.  155/1/1990 9

 االلواح البنائية الليفية / تعيين أبعاد اللوح .  155/2/1991 10
 / تعيين أبعاد قطع الفحص .   الليفية  االلواح البنائية 155/3/1991 11

 مسودات المواصفات العراقية 

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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 / تعيين مقاومة االنحناء.   الليفية  االلواح البنائية 155/4/1991 12
 تعيين مقاومة االنحراف.  / الليفيةااللواح البنائية   155/5/1993 13
 تعيين الموصلية الحرارية. / الليفيةااللواح البنائية   155/6/1992 14
 / تعيين معامل المرونة.  الليفية  البنائيةااللواح  155/7/1991 15
 تعيين التغيرات البعدية بتغير الرطوبة النسبية.  / الليفيةااللواح البنائية   155/8/1992 16
 / القوى الداخلية المتفرقة.  الليفية  االلواح البنائية 155/9/1993 17
 لكثافة. اي االلواح المتوسطة تعيين ثابت اللوالب ف / الليفيةااللواح البنائية   155/10/1993 18
 تعيين محتوى الرمل. / الليفيةااللواح البنائية   155/11/1993 19
 الخشب / تعيين محتوى الرطوبة. 218/1991 20
 االبواب الخشبية المكبوسة.  261/1991 21
 متطلبات المقابض الخشبية للعدد اليدوية )المجرفة والمسحات والكرك(.  272/1991 22
 السبورات الخشبية .  316/1993 23
 مصطلحات الخشب المعاكس )الرقائقي(.  451/1993م  24
 دليل متطلبات الخشب المعاكس لهياكل وقوالب صب  الخرسانه.  501/1993 25

26 
الخشب المعاكس / متطلبات مستويات القبول لوجبة مصنعة مفحوصة   504/1993م 

 متضمنة أخذ نماذج. 
 الحشوة التجارية.  535/1994 27
 الخشب / شروط عامة لفحص الخشب.  656/1994م   28
 الخشب / طريقة فحص امتصاص الماء للخشب.  670/1994م  29

 

 
 
 

 الموضوع المتطلب ت

 الخشبية المستخدمة للمثلجات.  نايدالع 2/2000 1
Wood sticks for ice cream. 

   
   
 
 

 

 

 

 

 المتطلبات الفنية 
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  AGGREGATE    5-1                                                        الركام 1-5
 
 

        
 الموضوع  م ق ع  ت

1  
29/1980          

 )قيد التحديث( 
29 /1980  

(UNDER REVISION ) 

الصخرية المستعملة في الركام  والمواد المالئة  من  نماذج الطرق أخذ 
 االنشاءات . 

METHOD FOR SAMPLING AGGREGATE FILLERS 

AND SOLID  ROCK USED IN CONSTRUCTION  

2  
30/1984 

30 /1984  
 الركام .  جسيمات تعيين مقاسات وشكل 

    DETERMINATION OF PARTICLE SIZE AND 

SHAPE OF AGGREGATES          

3  

31/1984    
         (  1/2012)تعديل رقم 

 ) قيد التحديث ( 
31 /1984  

(AMENDMENT 

NO.1/2012) 

(UNDER REVISION) 

تعيين الكثافة والكثافة النسبية ) الوزن النوعي ( وامتصاص الماء والفجوات في  
 الركام . 

 
        DETERMINATION OF DENSITY AND 

RELATIVE DENSITY (SPECIFIC GRAVITY),WATER 

ABSORPTION AND VOIDS FOR   AGGREGATES         

                                    

4  

42/1980 
 قيد التحديث (  )

42 /1980  
(UNDER REVISON) 

 سانة للتفاعالت القلوية . قابلية الركام الناعم والخشن المستعمل في الخر 
 

ALKALI POTENTIAL REACTIVITY OF COARSE AND 

FINE AGGREGATES USED IN CONCRETE 

(CHEMICAL METHOD  

5  
45/2021     

 (  االول التحديث )
45 /2021  

 (FIRST REVISION) 

  في الخرسانة و البناء . المستعمل ركام  ال
 
AGGREGATE FOR CONCRETE AND BUILDING  

6  

1555/2000 
 ( 2002/  1تعديل رقم )

 ( 2/2016)تعديل رقم 
1555/2000     

(AMENDMENT 

NO.1/2002) 
(AMENDMENT 

NO.2/2016) 

 الرمل والحصى المستخدم  لمرشحات تصفية المياه . 
 

  
         FILTER SANDS AND FILTER GRAVELS FOR 

WATER PURIFICATION FILTERS  
 
 
 

 المواصفات القياسية العراقية 
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7  

1693/2019 
 (  االول  )التحديث

1693 /1992 
REVISION)  (FIRST 

  وما تحت  في الطبقات السطحية واالساس  المستخدم  الركاممواد التربة  
 االساس. 

MATERIALS FOR SOIL-

AGGREGATE,SUBBASE,BASE AND  SURFACE 

COURSES                                  

8  
2080/2018 

2080 /2018  
 

 سي المستخدم لمكعبات مونة السمنت الرمل القيا –طرق فحص السمنت 
METHODS OF TESTING CEMENT-STANDARD SAND 

FOR CEMENT MORTAR CUBES                 

9  
2100/1999 

2100 /1999  
 الرمال العالية السليكا المستخدمة في المسابك 

           HIGH SILICA SANDS FOR USE IN 

FOUNDRIES 

11 
2235 /2010 

2235/2010 
 المالط الجبسيالركام غير العضوي المستخدم في 

INORGANIC AGGREGATES FOR                                     

USE IN GYPSUM PLASTER                                                

12 

2321/2015 
 

2321/2015 

فحوص الركام / طريقة تعيين المواد الضارة في الركام _ الشوائب العضوية  
 في الركام الناعم . 

METHOD  FOR TESTING DELETERIOUS 

MATERIALS IN AGGREGATES – ORGANIC 

IMPURITIES IN FINE AGGREGATE . 
13 

 
5025/2016   

5025/2016 
 الركام خفيف الوزن للخرسانة االنشائية  

LIGHT WEIGHT AGGREGATES FOR STRUCTURAL 

CONCRETE 

14 
5120/2021 

5120/2021 

 المستخدم لمزيج التبليط القيري. الركام الناعم  
FINE AGGREGATE FOR ASPHALT PAVING 

MIXTURES. 
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 الموضوع  م م ع  ت
 الركام الخفيف الوزن المستخدم في الخرسانة العازلة .    2008/  3595 1

 

 

 

 

 

 

 الموضوع  الدليل  ت
 مواد ناعمة.  %10فحوص الركام / تعيين قيمة القوة المطلوبة ألنتاج  362/1995  1
 تعيين محتوى الكلوريد. فحوص الركام /  368/2018  2

3  
500/1/2013 

                                               1/2018تعديل رقم 
 الدقائق الخفيفة الوزن.   –طريقة تعيين المواد الضارة في الركام  

 

4  
  القابلة  الطينية الكتل والجسيمات  –  الركام  في  الضارة المواد تعيين طريقة                                               500/2/2021

 .  تللتفت 
 تعيين الكبريتات في الركام.  –طرق تعيين المواد الضارة في الركام  500/3/2018  5

6  
500/4/2015 

 
(  200المواد المارة من منخل رقم ) -طريقة تعيين المواد الضارة في الركام 

 ( مايكرومتر بطريقة الغسل . 75مقاس فتحاته )
 فحوص الركام / تعيين قيمة السحق .  526/1995  7
 فحوص الركام / تعيين قيمة الصدمية للركام.  533/1995  8
 تعيين ثبات الركام الناعم والخشن المستعمل في الخرسانه   889/2005  9
 اخذ نماذج الرمال عالية السليكا المستخدمة في المسابك .  921/2000 10

11 
طريقة فحص صالدة الركام المعدني ) غير العضوي ( المستخدم في تركيب     2005/   1112م 

 السطوح .  
 التحليل المنخلي للمادة المالئة في الطرق ومواد التبليط .      2006/   1146م  12
 فحص السحج )التأكل ( بأستعمال جهاز لوس انجلس   1294/2019 13

   

 المرجعية االدلة االسترشادية 

 مسودات المواصفات العراقية 
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                               GLASS & ITS PRODUCTS     6-1 الزجةةاج و منتجاتةةه1-6   

                               

   

 
 
 
 

 الموضوع  م ق ع  ت

1  
1137/2020 

 ( التحديث االول )
1137 /2020  

(FIRST REVISION)  

 لالغراض العامة. مرايا الزجاج المفضض 
 

  SILVERED GLASS MIRRORS FOR GENERAL 

PURPOSES 

2  
1318/1/2001 

      (  )التحديث االول 
1318/1/2001  

(FIRST REVISION) 

 الزجاج المسطح العادي . 

FLAT GLASS  - FLAT SHEET GLASS                              

      

3  

1380/1992 
 ( 1/1992)تعديل رقم 

1380 /1992  
(AMENDMENT 

NO.1/1992) 

 الجرار الزجاجية المستخدمة في حفظ االغذية المصنعة. 
 

     GLASS JARS FOR PRESERVED FOOD INDUSTRY 

         

4  1382/1989 
1382 /1989 

 تصنيع الزجاج.رمال 

GLASS  MAKING SANDS                                                   

5  
1391/1989   

 ) قيد التحديث (  
1391 /1989 

(UNDER REVISION ) 

 ادوات المائدة الزجاجية 
                                      

  GLASS TABLE WARE  

6  
1475/2021 

 ( االول  التحديث )
1475 /2021 

(FIRST REVISION) 

 الزجاج الخلوي المستعمل للعزل الحراري . 
           

   CELLULAR GLASS THERMAL INSULATION  

7  
 

1499/1990 
1499 /1990  

 القناني الزجاجية للمشروبات الغازية غير الكحولية. 
MULTI-TRIPGLASS BOTTOLES FOR NON-

ALCOHOLIC CARBONATED SOFT DRINKS    

8  

1608/1991 
 )قيد التحديث( 

1608 /1991  
(UNDER REVISION ) 

 

 الزجاج المسلح 

 
 

                                                 WIRED GLASS  

 المواصفات القياسية العراقية 
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9  1609/1991 
1609 / 1991  

 الزجاجية. قناني الرضاعة 
                                 GLASS FEEDING BOTTLES           

10  1611/1991 
1611 /1991  

 الزجاج البلور. 
                                       GLASS  CRYSTAL 

11  
1629/1991 

1629 /1991  
 القناني الزجاجية المستخدمة في تعبئة الصاص والكجب. 

GLASS BOTTLES FOR SAUCE AND TOMATO 

KETCHUP PACKING                                       

12  1690/1992 
1690 /1992  

 القناني الزجاجية لتعبئة الحليب المعقم. 
       GLASS BOTTLES FOR STERILIZED MILK             

13  1718/1992 
1718 /1992  

 للمصابيح الفلورية )الفلورسنت(. االنابيب الزجاجية 
       GLASS TUBING FOR FLUORESCENT LAMPS        

14  
1791/1993 

1791 /1993  
 قناني قطرات العين.  –عبوات المستحضرات الصيدالنية 

CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL 

DISPENSING –EYE DROPPER BOTTLES                         

15  1792/1993 
1792 /1993  

 االنابيب المستخدمة لصنع االمبوالت. 
                          AMPOULE  PIPE                              

16  1793/1993 
1793 /1993  

 األمبوالت.          

                                         AMPOULES  

17  1804/1993 
1804 /1993  

 القناني الزجاجية لالدوية.   –المستحضرات الصيدالنية عبوات  
                             GLASS MEDICINE BOTTLES 

18 
1829/1993 

1829 /1993  
 المحارير الطبية)الزجاجية الزئبقية ذات وسيلة درجة الحرارة العظمى(

CLINICAL THERMOMETERS (MERCURY-IN-GLASS 

WITH  MAXIMUM DEVICE)         

19 

1841/1994 
1841 /1994 

الكريات الزجاجية الصلدة المستعملة مع مواد تأشير الطرق وأستعماالت  
 صناعية أخرى. 

SOLID GLASS BEADS FOR USE WITH ROAD 

MARKING  COMPOUNDS AND FOR OTHER 

INDUSTRIAL USES 

20 
 
 

1842/1994 
 ( 2020)اعادة اعتماد/

1842 /1994  
REAPPROVED/2020 

 .  لالجهزة المختبرية  االنابيب المصنعة من زجاج  البوروسليكات

 
BOROSILICATE GLASS TUBINGS FOR 

LABORATORY APPARATUS  
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21 1843/1994 
1843 /1994  

 زجاج الرصاص للحماية من االشعة السينية. 
                  LEAD GLASS FOR –RAY PROTECTION  

22 
1870/1994 

1870 /1994 
متطلبات    –الوحدات الصناعية الزجاجية ، خطوط االنابيب وملحقاتها 

 3و3وخواص زجاج البوروسليكات
GLASS PLANT , PIPELINE AND FITTINGS –SPECI - 

FICATION FOR PROPERTIES OF BOROSILICATE 

GLASS 3.3              

23 
2220 /2003 

2220/2003  
 قناني الحبر الزجاجية .  

 
GLASS BOTTLES FOR FLUIED INK  

24 
2221/2003 

2221/2003 
 جرار العسل الزجاجية . 

GLASS HONEY JARS                                                          

  

25 
2230/2004 

2230/2004 
 لدائنية المموجة المقواة بااللياف الزجاجية . ال االلواح 

GLASSFIBER REINFORCED PLASTIC CORRUGATED 

SHEETS  

26 
2232/2004 

2232/2004 
 القناني . –االدوات الزجاجية المختبرية 

LABORATORY GLASSWARE  - BOTTLES       

 

27 

5102/2018 
5102/2018 

 متطلبات وطرق فحص الكتل الزجاجية .  –الزجاج في البناء 
GLASS IN BULDING – GLASS BLOCK-

SPECIFICATION AND TEST METHODS. 
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 الموضوع  م م ع  ت
 تفاوتات الخواص البصرية لعدسات العوينات البصرية .  2753/1992  1
 االلواح الزجاجية المقاومة لالطالقات المستخدمة داخل البناء .  3055/1990  2
 الزجاج المقسى .  3639/1999  3
 زجاجة فانوس .  3788/2001  4
 متطلبات اداء الصدمة لزجاج االمان المسطح واللدائن المستخدمة في البنايات    2004/  3915  5
 القناني الزجاجية غير المسترجعة للمشروبات الغازية .     2005/  3950  6
 الرسوم التقنية لالواني الزجاجية .     2005/  3952  7

 
 
 

 

 الموضوع  الدليل  ت
 مصطلحات الزجاج .  1/1988  1

2  
143/1990 

 )قيد التحديث(  
 طرق فحص الزجاج االمين للمركبات البرية . 

3  
ــة  216/1991 ــلة القابلـــــ ــات )ذات البصـــــ ــة للمركبـــــ ــابيح االماميـــــ ــة للمصـــــ ــات الزجاجيـــــ العدســـــ

 لالستبدال(.
 تعيين قلوية الزجاج .  257/1991 4
 الزجاجية . تعبئة الزجاج واالدوات   387/1995 5

6 
طريقة أخذ نماذج وفحص الكريات الزجاجية الصلدة المستعملة مع مواد تأشير   512/1993م 

 الطرق ولالستعماالت الصناعية االخرى . 
 عبوات المستحضرات الصيدالنية/طرق فحص قناني قطارات العين الزجاجية   518/2000م  7
 أخذ نماذج الحاويات الزجاجية .  536/1998م  8
 طريقة فحص تأثير االصباغ المستخدمة في تزجيج االدوات المنظفات.  757/1997م  9

 طريقة فحص الزجاج المقسى .  882/1999م  10
 ادوات المائدة الزجاجية . طرق فحص  951/2001م  11
    الطبية.طريقةاخذ نماذج االوعيةالزجاجية المختبرية واالدوات الزجاجية 2001/ 993م   12
 تعيين معامل متوسط التمدد الحراري الخطي للزجاج .  1050/2004م  13

 مسودات المواصفات العراقية 

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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 الموضوع المتطلب ت

 تراكيب االنارة . 1/2000 1

Luminar. 

 قناني العطور . 4/2000 2

Perfume bottle.  
 الزجاج االمين للمركبات البرية .  7/2013 3

Safety glass for road vehicles . 

 ( GLASS FIBERقضبان تسليح الخرسانة المتطورة نوع ) 10/2020 4
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المتطلبات الفنية 
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                                     CEMENT &CONCRETE   7-1السمنت و الخرسانة      1-7
 
 

 

 
 الموضوع  م ق ع  ت

1  
5/2019   
 ) التحديث االول(  

5/2019 
(FIRST REVISION) 

 السمنت البورتالندي . 
 

PORTLAND CEMENT               

2 
54/1989 

54 /1989  
 تعيين التغير الطولي للخرسانة عند تغير محتوى الرطوبة . 

TESTING CONCRETE-DETERMINATION OF 

 CHANGES IN  LENGTH ON DRYING AND WETTING 

3 

1042/1984 
 (1988/  1)تعديل رقم  
 (2/1988)تعديل رقم  
 (3/2013)تعديل رقم  
 (  4/2013)تعديل رقم  

1042 /1984  
(AMENDMENT           

NO.1/1988) 
(AMENDMENT 

NO.2/1988)  

(AMENDMENT 

NO.3/2013)  

(AMENDMENT 

NO.4/2013)  

 الكاشي الموزائيك .  
 
 
 
 

MOSAICS  TILES                                                                 

   

4 

1043/1984   
(     1/1984تعديل رقم )

 ( 2/1988)تعديل رقم 
1043 /1984  

(AMENDMENT 

NO.1/1984 ) 

( AMENDMENT 

NO. 2/1988 

 الكاشي العادي . 
 
 

ORDINARY  TILES      

                                                   

 

 

5 
1077/1985 

1077 /1985  
 كتل البناء الخرسانية المحملة .  

     LOAD – BEARING CONCRETE MASONRY 

UNITS.  

 المواصفات القياسية العراقية 
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6 

1107/1987   
 (1/2002تعديل رقم  )
 (2/2016تعديل رقم  )

 ) قيد التحديث ( 
1107 /1987  

(AMENDMENT 

NO1/2002 ) 

   (AMENDMENT 

NO2/2016 )    
  ( UNDER REVISION) 

 البالطات الخرسانية المسبقة الصب . 
 

 
 

 

PRE- CAST  CONCRETE TILES         

7 
1381/1989 

1381 /1989  
 .  المسلحة   درجات السلم الخرسانية

REINFORCED – CONCRETE CANTILEVER STAIR 

STEPS  
8 1431/1989 

1431 /1989  
 مضافات الخرسانة .                          

   CONCRETE  ADMIXTURES 

9 

1432/1989 
 (  1/2013) تعديل رقم 

1432 /1989 
(AMENDMENT 

NO.1/2013) 

 ضغط داخلي( . األنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة )بدون 

 
REINFORCED AND UNREINFORCED CONCRETE                              
PIPES (WITHOUT INTERNAL PRESSURE)       

10 1433/1989 
1433 /1989  

 الطرق القياسية لفحص األنابيب الخرسانية .            
 TESTING METHODS OF CONCRETE PIPES 

11 

1441/2000 
 )التحديث االول( 

 ( 2000/ 1)تعديل رقم 
 ( 2009/ 2)تعديل رقم 
 (   3/2013)تعديل رقم 
 (   4/2015)تعديل رقم 

1441 /2000 

(FIRST REVISION) 

(AMENDMENT 

NO.1/2000) 
(AMENDMENT 

NO.2/2009) 
(AMENDMENT 

NO.3/2013) 

( AMENDMENT 

NO.4/2015) 

 كتل الخرسانة الخلوية ) الثرمستون ( . 
 
 
 
 
 

                         CELLULAR CONCRETE  BLOCKS 
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12 
1606/2017     

 ( التحديث الثاني   )
1606 /2017  

( SECOND REVISION) 

 .   الصلدة المتداخلة الرصف الخرساني  وحدات 
 

SOLID CONCRETE INTERLOCKING PAVING UNITS 

13 
1614/1991 

1614 /1991  
 الكهرباء .  الخرسانية لألنارة و عمدةاأل

 CONCRETE LIGHTING AND ELECTRICITY 

COLUMNS  

14 

1675/2017 
 )التحديث ا الول( 

2017/1675   
FIRST  REVISION 

 طابوق البناء الخرساني . 
 

                             CONCRETE BUILDING BRICKS 

15 1687/1992 
1687 /1992  

 . الخرسانية المسلحة لألسيجة   عمدةاأل

REINFORCED CONCRETE FENSE POSTS 

16 

1703/2018 
 ) التحديث االول( 
 ) التعديل االول ( 

1703 /2018  
FIRST REVISION)  ) 

AMENDMENT. ) 

NO.1/2021) 

 .  المياه المستعملة في خلط ومعالجة الخرسانة والمونة االسمنتية

 
 

WATER USED FOR CONCRETE AND MORTER 

 

                        

17 

1711/2019 
 (  االول  )التحديث

1711 /1992 
( REVISION FIRST ) 

 السمنت الهيدروليكي القابل للتمدد . 
                     

 EXPANSIVE HYDRAULIC CEMENT  

18 

1712/1992 
 ( 1/2002)تعديل رقم 

1712 / 1992 

AMENDMENT. ) 

NO.1/2002) 

 .   ومنتجاته  الخضاب  للسمنت البورتالندي 
 

 PIGMENTS FOR PORTLAND CEMENT AND 

PORTLAND  CEMENT PRODUCTS                             

19 
1748/1992 

 )قيد التحديث(  
1748 /1992 

UNDER REVISOIN 

 المواد البوزوالنية المستعملة كمضافات معدنية في خرسانة السمنت البورتالندي  
 

     POZZLANIC MATERIALS FOR USE AS A MINIRA     
 ADMIXTURE IN PORTLAND CEMENT CONCRETE 

20 
1778/1993 

1778 /1993  
 المركبات المانعة للرطوبة المستخدمة مع السمنت . 

INTEGRAL CEMENT WATERPROOFING 

COMPOUNDS      



 

25 

 

21 
2101/1999 

2101 /1999  
 مضافات تفقيع الهواء  -مضافات السمنت

CEMENT ADMIXTURES-AIR ENTRAINING 

ADMIXTURE 

22 

2125/2020 

 )التحديث االول( 
2125 /2020  

( REVISION FIRST ) 

 .   لمونة السمنت والخرسانة المضافات المانعة لنفاذ الماء

 
INTEGRAL WATER PROOFING COMPOUNDS FOR 

CEMENT MORTAR AND CONCRETE.    

23 
2310/2013 

2310/2013  

 سمنت ومواد االبار   –صناعات النفط والغاز الطبيعي 
PETROLEUM  AND  NATURAL GAS  INDUSTRIES – 

CEMENT AND MATERIALS  FOR WELL  

CEMENTING   
24 5038/2017 

5038/2017 

 الكاشي الموزائيك ذو الطبقة الواحدة لالستعمال الداخلي. 
TERRAZZO TILES FOR INTERNALUSE . 

25 
5119/2019 
2019/5119 

 السمنت االسفلتي المعدل كيميائيا  المستعمل في التبليط  
CHEMI CAIIY MADIFIED ASPHAIT CEMENT  FOR 

USEIN PAVEMENT GNTRUCTION                   
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 الموضوع  م م ع  ت
 أنابيب السمنت االسبستي للمباني والتأسيسات الصحية .    71/1990  1
 أنابيب وملحقات وتوصيالت السمنت االسبستي للمجاري والمياه القذرة.    72/1990  2
 سيسات الصحية.  أالتراكيب المصنوعة من السمنت االسبستي للمباني والت 74/1990  3
 السمنتي المموجة  للتسقيف والتكسية . س  سبستو ألواح اال 79/1990  4
 س السمنتي للتسقيف والتكسية . سبستو ألواح اال 82/1990  5
 توس السمنتي المسطحة . س ألواح االسب 83/1990  6
 توس السمنتي . سأنابيب الضغط المصنوعة من االسب  143/1990  7
 حات الخرسانة والخرسانة المسلحة. لمصط 849/1982  8
 الكتل الخرسانية غير المحملة .  1129/1988  9
 الخرسانة الجاهزة .  1328/1989  10
 نظام الممارسة ألعمال الخرسانة في األجواء الحارة .   2428/1985  11
 فحص الركائز .  2553/1986  12
 الخرسانية لتغطية القابلوات .  االلواح  2686/1987  13
 طرق فحص مضافات الخرسانة .  2735/1987  14
 الخرسانة اإلسفلتية .   2837/1998  15
 عناصر األبنية / األلواح الخرسانية للجدران .  3030/1999  16
 العوارض الخرسانية مسبقة الجهد المستخدمة في الجسور المسطحة   3318/1996  17
 األنابيب الخرسانية المسبقة الجهد .  3349/1991  18
 تدرج السمنت االسفلتي المستخدم في التبليط .   –اللزوجة  3632/1998  19
 نوع السليكا .  –المونات المقاومة للحوامض  3676/1999  20
 التصنيف بواسطة مقاومة االنضغاط .   –الخرسانة  3829/2002 21
 منظومات ربط ذات اساس ايبوكسي للخرسانة .  2008/ 3905 22
 الهيدروليكي مضافات السمنت  4056/2008 23
 لملدنةالمضافات ا   –مضافات الخرسانة  4094/2003 24

25 4179 /2012 
 قيد التحديث 

 السمنت االسفلتي المعدل كيميائيا المستعمل في التبليط  

 
 

 

 مسودات المواصفات القياسية 
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 الموضوع  الدليل  ت

 طرق أخذ نماذج منتجات السمنت االسبستي .  2/1988  1
 طرق فحص البالط الموزائيك والعادي .  31/1989  2

3  32/1989 
 ) قيد التحديث( 

 طرق أخذ نماذج وفحص وحدات البناء الخرسانية . 

4  
37/2017 

 )التحديث االول( 
 أخذ نماذج الخرسانة الطرية.  يقةطر  -فحوص الخرسانة 

 فحص الخرسانة / طريقة تعيين امتصاص الماء .  128/1990  5
 ( .  VBفحص الخرسانة / طريقة تعيين وقت في بي )  130/1990  6
 تعيين كثافة الخرسانة الطرية .  / الطرية فحص الخرسانة  165/1990  7

8  

198/1990 
 ( 1/2012)تعديل رقم 
 ( 2/2016)تعديل رقم 
 ( 3/2016)تعديل رقم 

 )قيد التحديث( 

 ية للسمنت البورتالندي . ئ الفحوص الفيزيا

9  198/1/2021 
 )التحديث االول( 

 تعيين مقاومة االنضغاط .   –الفحوص الفيزيائية لسمنت البورتالند 

10  
198/2/2021  

 )التحديث االول( 
 تعيين زمن التماسك والثبات .   –الفحوص الفيزيائية لسمنت البورتالند 

 طرق فحص قوة التصاق الخرسانة مع حديد التسليح .  202/1992  11

12  
208/1992 

 التحديث ( ) قيد  
 فحص مقاومة الخرسانة لالنجماد والذوبان السريعين .  

13  
213/1992 

 )قيد التحديث( 
 فحص زحف الخرسانة تحت االنضغاط . 

14  
223/1992 

 )قيد التحديث( 
 فحص مقاومة الخرسانة المتصلدة لالختراق  فحوص الخرسانة المتصلدة /

 تعيين كثافة الخرسانة المتصلدة . طريقة   /المتصلدة  فحوص الخرسانة  274/1992  15
 لمختبر افي   طريةال  طرق خلط وأخذ نماذج الخرسانةالطرية /فحوص الخرسانة  280/1992  16

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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 فحوص الخرسانة / طريقة تعيين مقاومة االنشطار نتيجة الشد .  283/1995م   17
 طريقة عمل مكعبات الخرسانة الطرية .  / الطرية فحوص الخرسانة  284/1991  18
 مقاومة الثني .  تعيين / المتصلدة فحوص الخرسانة  291/2014  19
 فحوص الخرسانة / طريقة فحص محتوى هواء الخرسانة بالطريقة المثـقالية.   294/1994  20
 فحوص الخرسانة / طريقة فحص نضح البالط وعجينة السمنت .   295/1993  21
 فحوص الخرسانة / طريقة تعيين االنسياب .  296/1991  22
 فحوص الخرسانة / تعيين سرعة الذبذبات في الخرسانة .  300/2018  23
 طريقة فحص رقم االرتداد للخرسانة المتصلدة    /المتصلدة  فحوص الخرسانة  325/1993  24

25  
طريقة فحص محتوى الهواء للخرسانة الطرية   /الطريةفحوص الخرسانة  332/1993

 بالطريقة الحجمية . 

 الخرسانة / طريقة تعيين معامل الرص . فحوص  338/1992  26

27  
340/1993 

 )قيد التحديث( 
 فحوص الخرسانة / فحص مقاومة التصاق الراتنج االيبوكس مع الخرسانة . 

28  
348/2017 

 )التحديث االول( 
 للضغط  عينات الفحص تعيين تحمل المتصلدة  فحوص الخرسانة 

 الهطول . فحوص الخرسانة / طريقة تعيين  354/1992  29
 فحوص الخرسانة / طريقة االنضاج المعجل لمكعبات الفحص .  360/1992  30

31  
370/1993 

 )التحديث االول( 
ــون  ــبة بوســ ــاكن ونســ ــة الســ ــل المرونــ ــة فحــــص معامــ ــانة / طريقــ فحــــوص الخرســ

 للخرسانة تحت الضغط .

32 
378/2019 

 )التحديث االول( 
 الخرسانة .  ح فحوص الخرسانة / طريقة فحص نض

33 
فحوص الخرسانة / تعيين قوة تحمل الخرسانة للضغط باستعمال أجزاء   403/1992

 عارضة مكسورة في مقاومة الثني)معادلة لطريقة المكعب(  
 الفحوصات الكيمياوية للخرسانة المتصلدة.  448/1994 34
 الطريقة القياسية لفحص تقلص الراتنج االيبوكسي المستعمل في الخرسانة    470/1993م  35

36 

472/1993 
 ( 1/2015)تعديل رقم 
 ( 2/2016)تعديل رقم 
 ( 3/2016)تعديل رقم 
 ( 4/2016)تعديل رقم 

 ) قيد التحديث ( 

 لسمنت البورتالند .  ةالكيميائي طرق التحاليل



 

29 

 

37 
تعيين محتوى الهواء في مالط السمنت   / الطرية فحوص الخرسانة  480/1993

 الهيدروليكي  
 طريقة عمل عوارض من الخرسانة الطرية .  / الطرية فحوص الخرسانة  485/1993 38

39 
495/1993 

 )قيد التحديث( 
فحوص الخرسانة / طريقة فحص التوافق الحراري بين الخرسانة وطالء الراتنج  

 االيبوكسي . 
 االعتيادي لعينات الفحص .  جفحوص الخرسانة / طريقة االنضا 513/1995 40

فحوص الخرسانة / طريقة الفحص القياسي لتعيين وقت التماسك بواسطة   523/1994 41
 مقاومة االختراق .  

42 
525/1996 

 )قيد التحديث( 
 بالرمل . فحوص الخرسانة / تعيين مقاومة البلى بواسطة السفح  

فحوص الخرسانة / طريقة عمل وإنضاج مكعبات الفحص من الخرسانة   610/1994 43
 الخالية من الركام الناعم . 

44 611/1999 
 )قيد التحديث( 

 أخذ النماذج .   –مضافات )ملدنات( المونة 

45 
الخرسانة   طريقة عمل اسطوانات الفحص من / الطرية فحوص الخرسانة  619/1994

 الطرية . 
 أخذ نماذج الكتل الخرسانية الخلوية ) الثرمستون ( .  2009 /809 46
 . طرق فحص الكتل الخرسانية الخلوية ) الثرمستون (  810/2009 47
 فحوص الخرسانة / تعيين قوة تحمل الخزع الخرسانية للضغط .  818/1997 48

49 
823/2020 

 ) التحديث االول ( 
 تعيين النفاذية .   –المانعة لنفاذ الماء مضافات السمنت 

50 
تعيين نسبة االمتصاص السطحي    –مضافات السمنت المانعة لنفاذ الماء  823/1/2000

 االبتدائي . 
 طريقة تعيين مقاومة االنضغاط   -مضافات السمنت المانعة لنفاذ الماء  858/2000 51
 طريقة فحص التمدد لمالط السمنت القابل للتمدد .  870/2009م  52
 تعيين كثافة السمنت الهيدروليكي .  – فحوص السمنت 877/2011 53
 تعيين محتوى الكلوريد في السمنت .  902/2000م  54
 القبول لخلطات المونة   فحوص –مضافات تفقيع الهواء –مضافات السمنت 905/2000م  55

56 
 911/2000م 
 قيد التحديث( )

 تعيـين حرارة اماهة السمنت . 

 أخذ نماذج وطرق فحص سمنت أبار النفط .  967/2001م  57



 

30 

 

 طرق فحص طابوق الرصف الخرساني .  969/2001م  58
 البالطات الخرسانية المسبقة الصب . طرق فحص  2002/  995م  59
 طرق فحص منظومة ربط ذات اساس ايبوكسي للخرسانة .  2004/  1052م  60
 المسبقة الصب . والسواقي طرق فحص حافات االرصفة   1055/2004م  61
 طريقة فحص القوام الطبيعي للسمنت الهيدروليكي .     2007/  1171 62

طرق فحص الحشوات الجاهزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط او الهياكل   1191/2007 63
 االنشائية ) النوع القيري ( غير القابل لالنبثاق المرن .  

 المصطلحات المتعلقة بالسمنت الهيدروليكي .   1192/2007 64

طريقة اخذ النماذج والتحليل الكيميائي للمواد البوزوالنية الطبيعية المستعملة   2009/ 1281م  65
 في خرسانة السمنت البورتالندي 

66 
الفحوصات الفيزيائية للمواد البوزوالنية الطبيعية المستعملة في خرسانة السمنت   2009/ 1289

 البورتالندي  

67 
 منت الهيدروليكي طريقة فحص التصلب السريع للس 2006/ 1307

 )طريقة المعجون(  

طريقة اختبار مقاومة التقشر للسطوح الخرسانية المعرضة للمواد الكيميائية   1316/2013 68
 المقاومة لالنجماد . 

 تعيين محتوى اوكسيد الكالسيوم الحر .    –الرماد المتطاير  1340/2012م  69

70 
 طرق اخذ وتجهيز نماذج السمنت .     1353/2018

 
 
 
 
 

 الموضوع المتطلب ت

 حافات االرصفة والسواقي الخرسانية مسبقة الصب .  9/2020 1
CONCRETE KERB UNITS. 

 .   القماش الخرساني 11/2020 2

CONCRETE CANVAS. 
 
 

 المتطلبات الفنية 
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                          CERAMIC & ITS  PRODUCTS  8-1السيراميك و منتجاتةةه   1-8

                         
 
 
 

 

 الموضوع  م ق ع  ت

1  
1476/1992 

1476 /1992  

 (  والموزائيكي المستخدمة مع البالط الخزفي والفسيفساء)السيراميكي اللواصق 
ADHESIVES FOR USE WITH CERAMIC TILES AND 

MOSAICS 

2  
1494/2017 

 )التحديث االول(  
1494 /2017  

FIRST  REVISION 

 أدوات المائدة المصنوعة من خزف البورسلين  . 

 
PORCELAIN CROCKERY WARE 

3  
1610/2017 

 )التحديث االول( 
1610 /2017  

FIRST  REVISION 

 المرافق الصحية الشرقية .   –المزججة األدوات الصحية  
 
VITREOUS SANITARY  APPLIANCES –SQUATTING  

PANSO 

4  
1612/2018 

 )التحديث االول( 

1612 /2018  
FIRST  REVISION 

 المغاسل .   –األدوات الصحية المزججة 
 

VITREOUS SANITARY APPLIANCES (VITREOUS 

CHINA)-WASH BASING 

5  
1613/2019 

 (  االول  )التحديث
1613 /1991  

FIRST REVISION 

 . ذات القاعدة الشطافات   –األدوات الصحية المزججة 
         

    V ITREOUS SANITARY APPLIANCES –BIDETS     

6  
1627/2018 

 )التحديث االول(  
1627 /1991  

FIRST REVISION  

 غير المزجج المقاوم لألحماض . السيراميكي البالط 
 

CERAMIC UNGLAZED ACID RESISTING TILES. 

7  
1628/1991 

1628 /1991 
 المتطلبات العامة لألدوات الصحية المزججة  

GENERAL REQUIREMENTS FOR VITREOUS SANITARY 

APPLIANCES (VITREOUS CHINA)       

8  
1688/1992 

 

1688 /1992  
 

 أحواض االستحمام المصنوعة من الحديد الصب )الزهر(المطلية بالبورسلين  

         BATHS MADE FROM PORCELAIN CAST IRON  

 المواصفات القياسية العراقية 
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9  1689/1992 
1689 /1992  

 أحواض االستحمام الفوالذية المزججة . 
           VITREOUS ENAMELLED STEEL BATH TUBS  

10 
 

1713/1992 
1713 /1992  

 . ) السيراميك( صناعة الخزف المستخدم في    الطين الصيني
       INDUSTRY CHINA CLAY FOR CERAMIC  

11 

1911/2017 
1911 /2017  

 

بخزان شطف   المرتبطة المرافق الصحية الغربية  –األدوات الصحية المزججة 
 للنوعين الغسل بدفع الماء والسيفون 

VITREOUS SANITARY APPLIANCES - PEDESTAL CLOSE 

COUPLED WASHDOWN AND SYPHONIC WATER 

CLOSETS.  
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 الموضوع  م م ع  ت
 النوع الحوضي .   –المرافق الصحية الرجالية متطلبات  –االدوات الصحية المزججة  1988/ 2787 1
 الكاشي الكربالئي .  1989/ 2942 2
 المواد الخزفية العازلة لالغراض الكهربائية العامة .     1995/  3500 3
 متطلبات مصايد المرافق الصحية الشرقية .  –االدوات الصحية المزججة  3798/2001 4
 خزانات الشطف . –االدوات الصحية المزججة  2003/ 3872 5
 احواض االستحمام المسطحة المصنوعة من السيراميك .  2004/ 3911 6

 
 

                                               

 

 الموضوع  الدليل  ت
 العازلة للكهرباء التعاريف والتصنيف . المواد الخزفية والزجاجية  390/1999  1
 قوة االرتباط بين البالطات السيراميكية والسمنت البورتالندي .     861/2007م   2

3 
طرق فحص البالط السيراميكي غير المزجج المقاوم لالحماض / تعيين االبعاد   1367-1/2016

 ونوعية السطح . 

4 
السيراميكي غير المزجج المقاوم لالحماض / تعيين امتصاص  طرق فحص البالط  1367-2/2016

 الماء والكثافة الظاهرية . 

5 
طرق فحص البالط السيراميكي غير المزجج المقاوم لالحماض /تعيين معايير   1367-3/2018

 الكسر ومقاومة الكسر . 
6 

 
لالحماض /تعيين مقاومة  طرق فحص البالط السيراميكي غير المزجج المقاوم   1367-4/2019

 السحج ) مقاومة التأكل العميق بالحك (. 
7 
 

طرق فحص البالط السيراميكي غير المزجج المقاوم لالحماض /تعيين المقاومة   1367-5/2019
 الكيميائية . 

8 
طرق فحص البالط السيراميكي غير المزجج المقاوم لالحماض / تعيين المقاومة  1367-6/2020

 للحامض . 
 تعيين ترسبات الفضة والنحاس .  –طرق فحص مرايا الزجاج المفضض  1387/1/2021 9
 فحص الرشاش الملحي وفحص الماء الحار.  –طرق فحص مرايا الزجاج المفضض  1387/2/2022 10

 
 

 االدلة االسترشادية المرجعية 

 مسودات المواصفات العراقية 
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 الموضوع المتطلب ت
 .  االدوات الصحية المزججة   3/2000 1

VITREOUS SANITARY APPLANCES. 
 

2 8/2017 
 (    1/2020تعديل رقم )

 .   البالط السيراميكي المستخدم لالرضيات والجدران

CERAMIC FLOOR AND WALL TILES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المتطلبات الفنية 
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                                                 ROCKS & STONS  9-1الصةةخور و االحجةةار  1-9

                              

 
 

 

 
 الموضوع  م ق ع  ت

1 

1387/2018 
 )التحديث االول(  

1387 /2018  
FIRST  REVISION)  ) 

 . المنحوت الحجر الطبيعي 

        
                  NATURAL BUILDING STONE 

2 5127/2020 
5127/2020 

 الحجر المنحوت  )اردواز(الواح 
SLATE DIMEN SION STONE                                       

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   

 المواصفات القياسية العراقية 
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 الموضوع  م م ع  ت
 بالط الرخام الطبيعي  2004/  3920 1
 الحجر المكسر المستخدم في تشيد الطرق     2005/  3941 2

 

 

 

 
 

 

 الموضوع  الدليل  ت
 .فحص معاير الكسر – المنحوتطرق الفحص القياسية للحجر   65/1/2017 1

2 
65/2/2017 

 ( 1/2018)تعديل رقم 
 فحص مقاومة االنضغاط.  –المنحوت طرق الفحص القياسية للحجر  

3 
65/3/2016 

 
فحص االمتصاص والكثافة النسبية   –المنحوت طرق الفحص القياسية للحجر  

 الظاهرية. 

4 
65/4/2017 

 
فحص مقاومة البلي للحجر المعد   –المنحوت طرق الفحص القياسية للحجر  

 لمرور المشاة . 
 تعيين امتصاص الماء .  –فحص حجر االردواز    1389/2021 5

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 

 مسودات المواصفات العراقية 

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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                      WATERPROOF  MATERIALS  10-1المواد المانعة للرطوبةةة 1-10

                          
 
 

 الموضوع  م ق ع  ت

1  

4/1989 
 (  1/2013) تعديل رقم 

4 /1989  
(AMENDMENT 

NO.1/2013) 

 اللباد القيري المانع للماء والرطوبة .  
 

BITUMEN FELTS FOR WATER PROOFING AND      

                                         DAMP PROOFING           

                                                            

2  
1110/2016 

 ) التحديث االول ( 
1110 / 2016 

(FIRST REVISION) 

 الستعمال على الحار  لحكام الفواصل الخرسانية ال المرن  لقيري المعجون ا
 

ASPHALTIC  SEALER  FOR CONCRETE JOINTS , 

HOT  POURED , ELASTIC TYPE                                      

3  

1117/1987 
1117/ 1987 

الحكام الفواصل الخرسانية  المرن طرق الفحص القياسية للمعجون القيري 
 لالستعمال على الحار . 

STANDARD METHODS OF TESTING ASPHALTIC 

CONCRETE  JOINT SEALERS , HOT POURED , 

ELASTIC TYPE 

4  
1136/1988 

1136 / 1988 
 مادة أحكام فواصل التبليط الخرساني واإلسفلتي لالستعمال على الحار . 

JOINT SEALANTS ,HOT POURED , FOR CONCRETE 

AND ASPHALT PAVEMENTS 

5  
1172/2020 

 ) التحديث االول ( 
1172 / 2020 

(FIRST REVISION) 

المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل الحكام الفواصل  
 الخرسانية لالستعمال على الحار . 

JET – FUEL – RESISTANT CONCRETE JOINT 

SEALER , HOT POURED ELASTIC TYPE  

6  
1173/2021 

 (  الثاني)التحديث 
1173 /2021  

SECOND REVISION 

 .   للسقوف على البارد المستخدم كطالء واقي   القير المستحلب
 

COLD – APPLIED EMULSIFIED ASPHALT USED AS 

APROTECTIVE COATING FOR ROOFING .     

7  

1195/2015 

 )التحديث االول ( 
1195 / 2015 

FIRST REVISION) ) 

 الطالء االسفلتي االولي المستعمل في التسطيح ومنع الرطوبة والعزل المائي

    

ASPHALT PRIMER USED IN ROOFING, 

DAMPROOFING AND WATERPROOFING .             

 

 القياسية العراقية المواصفات 
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8  

1196/2016 
 )التحديث االول( 
1196 / 2016 

FIRST  REVISION) ) 

 القير المستعمل في التسطيح . 
 

 
ASPHALT USED IN ROOFING  .                                        

9  

1257/1989 

1257 /1989  

 الطالء القيري األسود لالستعمال على البارد . 

BLACK BITUMEN COATING FOR COLD 

APPLICATION . 

10  

1270/2019 
 ( االول  )التحديث

1270 / 2019 

FIRST  REVISION) ) 

 .   الخرسانة القيرية   لخلطات المواد المالئة المعدنية 

 

MINERAL FILLERS FOR ASPHALTIC MIXTURES .      

11  
 
 
 

1280/2018 
 )التحديث االول( 
1280 / 2018 

FIRST  REVISION) ) 

 الحشوات الجاهزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والهياكل االنشائية  
 ) النوع القيري غير القابل لالنبثاق المرن ( 

PREFORMED EXPANSION  JOINT FILLER FOR 

CONCRETE PAVING  AND STRUCTURAL 

CONSTRUCTION    NONEXTRUDING AND 

RESILIENT BITUMINOUS  TYPES . 

12  

1288/1989 
 ( 1/1992)تعديل رقم 
 (  2/2012)تعديل رقم 

1989/1288 
AMENDMENT NO. ) 

1/1992)     
(AMENDMENT 

NO.2/2012)  

 المعجون القيري الحكام الفواصل الخرسانية لالستعمال على البارد 
 

 
CONCRETE JOINT SEALER , COLD APPLICATION 

TYPE 

 

13  

1647/1991 

1647 / 1991 

 مواد األحكام ذات األساس المطاطي لإلنشاءات .   

  LATEX SEALING COMPOUNDS FOR 

CONSTRUCTION    

14  

2034/1997 
 )قيد التحديث(  
2034 / 1997 

UNDER REVISION ) ) 

 اللباد اإلسفلتي البوليمري .  

 
POLYMER BITUMEN FELT    
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15 

2176/2014 
 )التحديث االول( 

2176 /2014 
FIRST  REVISION) ) 

مادة احكام فواصل التبليط بخرسانة السمنت البورتالندي من النوع المرن  
 لالستعمال على الحار  . 

JOINT SEALANT , HOT - APPLIED ,ELASTOMERIC     

TYPE ,FOR PORTLAND CEMENT CONCRETE 

PAVEMENT . 

16 
2248/2006 

2248/2006 
 الماء والرطوبة في السطوح . االسفلت المصطكي المستعمل لمنع نفاذ 

MASTIC ASPHALT  FOR USE IN WATERPROOFING 

OF ROOFS 

17 
2268/2006   

2268/2006 
 المادة المالئة المستخدمة في الخلطات البتومينية ) االسفلتية ( لتعبيد الطرق . 

MINERAL FILLER FOR BITUMINOUS PAVING 

MIXTURES. 

18 
2269/2007   

 التحديث () قيد 
2269/2007  

 االسفلت المستعمل في نفاذ منع الرطوبة والماء .  
 

ASPHALT USED IN DAMPPROOFING AND WATER 

PROOFING .                                                                           

19 
5035/2017 

5035/2017 

 رابط االسفلت والمطاط. 

ASPHALT - RUBBER BINDER. 

20 

5103/2018 
 

5103/2018 

 التصنيف واالمتطبات.  –منتجات احكام الفواصل في انشاء المباني 

JOINTING SEALANTS PRODUCTS IN BUILDING 

CONSTRUCTION – CLASSFICATION AND 

REQUIRMENTS . 

21 

5088/2020 
5088/2020 

 اللفائف القيرية الجاهزة المقواة بااللياف المستعملة في تبطين القنوات والبرك 

PREFABRICATED  BITUMINOUS  GEOMEMBRANE  

UESD  AS  CANAL  AND  DITCH  LINER  .                      
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 الموضوع  م م ع  ت
 االسفلت المستخدم في التحشية تحت الخرسانة السمنتية .  3775/2001 1
 القنوات والسواقي والبرك . االسفلت المستخدم في تبطين  3786/2001 2
 القير المصطكي المستعمل لمنع نفوذ الماء و الرطوبة .  2002/ 3842 3
 مواد االحكام ذات االساس البولي سلفايت ذو المكونين المستخدمة في البناء.  2002/ 3851 4
 بالمسدس. مواد االحكام ذات االساس البولي سلفايت لمكون واحد،صنف الدفع  3866/2002 5
 لفات لباد االلياف الزجاجية البتيومينية .  2004/ 3917 6
 اللباد العضوي المشبع بالقير المستخدم للتسطيح ومنع نفاذ الماء. 4209/2014 7

 
 
 
 

 

 الموضوع  الدليل  ت

لإلسفلت من مزجات التبليط  طريقة الفحص القياسية لالستخالص الكمي  181/1990 1
 اإلسفلتية . 

 المصطلحات .   –مواد أحكام الفواصل في انشاء المباني  917/2000 2
 .  المستخدم كطالء واقيفحص المستحلب القيري  القياسية الخذ نماذج و  طرق ال 2012/ 1059 3
 . طرق فحص لفات االلياف الزجاجية البتيومينية  2004/  1061م  4

طرق فحص المعجون القيري المرن الحكام الفواصل الخرسانية لالستعمال على     2005/  1111م  5
 الحار  .  

 . طريقة فحص قابلية سحب للمواد القيرية   2019/  1145 6

المكونين المستخدمة  طرق فحص مواد االحكام ذات االساس البولي سلفايد ذو 2004/ 1310م  7
 في البناء

 طرق فحص التماسك والتالصق لموانع التسرب عند درجات حرارة متغيرة 1379/2019 8
   
   
   
   

 مسودات المواصفات العراقية 

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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 THERMAL INSULATION MATERIALS  11-1      المواد العازلة للحرارة    1-11 

                       
 
 

 

 الموضوع  م ق ع  ت
1 

 
 

1477/1990 
1477 / 1990 

 الصوف المعدني المستعمل للعزل الحراري . 
SPECIFICATION OF MINERAL WOOL FOR THERMAL 

 INSULATION                                                             

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 المواصفات القياسية العراقية 
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 الموضوع  م م ع  ت
 .  الصوف الصخري العوازل الحرارية المصنوعة من  3926/2004 1

   
   
   
   

 

 

 
 

 

 الموضوع  الدليل  ت

1 
19/1989 

 )قيد التحديث(  
 طريقة اخذ نماذج مواد العزل الحراري. 

 م. °780-م°100العزل الحراري لالنابيب والمعدات ضمن درجة حرارة  139/1990 2

3 
تعيين االبعاد    –طرق فحص المواد مسبقة التشكيل المستعملة في العزل الحراري  1312/1/2010م 

 والكثافة  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 مسودات المواصفات العراقية 

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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                                  CLAY PRODUCTS     12-1المنتجةةات الطينيةةة    1-12

                          
 
   

 

 

 الموضوع  م ق ع  ت

1 

24 /1989 
 ) قيد التحديث (  

                   24 /1989 

UNDER REVISION 

 .    البناءطابوق وفحص طرق أخذ نماذج 
 

 

METHODS OF SAMPLING AND TESTING  CLAY  

BUILDING   BRICKS         

2 

25/1988   
 ( 1/1993تعديل رقم )

 ) قيد التحديث (  
25 /1988  

( AMENDMENT 

 NO.1/ 1993  ) 
UNDER REVISION  

 . ) االجر(الطابوق المصنوع من الطين 
 
 
CLAY BUILDING BRICKS                                                 

         

3 
1845/2019 

 (  االول  )التحديث
1845 /2019  

(FIRST REVISION) 

 .  الطابوق المقاوم لألحماض
ACID RESISTANT BRICKS                                                

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 المواصفات القياسية العراقية 
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 الموضوع  م م ع  ت
 كتل البناء الفخارية .  2419/1990 1
 األنابيب الطينية .  2727/1980 2
 القرميد المستوي المصنوع من الطين وملحقاته .  3771/2001 3
 الطابوق الطيني للواجهات .  2011/ 3816 4
 المصطلحات المتعلقة بالمنتجات الطينية   1/2002/ 3823 5
 المصطلحات المتعلقة بالمنتجات الطينية  3823/2/2002 6
 االنابيب الطينية فائقة القوة .  2010/ 3828 7
 البنتونايت     3840/2002 8
 البطانات الطينية للمداخن .  2003/ 3887 9

 متطلبات البالطات الطينية المفخورة المستخدمة في اعمال الري والبزل.  2004/ 3916 10

 
 

 الموضوع  الدليل  ت
 تعاريف المصطلحات المتعلقة بالمنتجات البنائية .     2004/ 1078م   1
 دليل السلوب فحص تقييم نوعية البنتونايت المستخدم في المسابك .   200/  1099م  2
 فحوص طابوق البناء الطيني .    1360/2013م  3
 

 

 
 

 الموضوع  المتطلب  ت
 المصنوعة من الطين او الطفل( .طابوق الواجهات ) وحدات البناء   6/2011 1

FACING BRICK (SOLID MASONVY UNITS MADE FROM 

CLAY OR SHALE ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 مسودات المواصفات العراقية 

 االدلة االسترشادية المرجعية 

 المتطلبات الفنية 
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    SUNDRIES 13-1                                                                             المتفرقةات 1-13
         

 

 

 
 الموضوع  م ق ع  ت

1 1782/1993 
1782 /1993 

                                        األبواب المقاومة للحريق .

 FIRE RESISTANT   DOORS 

2 
2301/2013   

2301/2013  

 المالط المتماسك كيميائيا المقاوم للمواد الكيميائية ) النوع السليكي (  
 ) المونة المقاومة للمواد الكيميائية (  

CHEMICAL  SETTING SILICATE AND SILICA-CHEMICAL 

RESISTANT MORTARS. 

3 2309/2013 
2309/2013  

 وحدات البناء المقاومة للمواد الكيمياوية .  

CHEMICAL – RESISTANT MASONRY UNITS. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 القياسية العراقية المواصفات 
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 الموضوع  م م ع  ت

 النمط األساسي .  –التنسيق النمطي  767/1986  1

 الخطوط المرجعة لضبط أبعاد التنسيق األفقية .  –التنسيق النمطي  950/1986  2

 تناسب االبعاد   –رموز التفاوتات الهندسية  –الرسوم التقنية  2453/1985  3

 المصطلحات المتعلقة بالحريق .  2654/1987  4

 المبادئ والقواعد .  –التناسق النمطي   –أنشاء المباني  2762/1988  5

 . التناسق النمطي للساللم ومنتجاتها األبعاد التنسيقية  –أنشاء المباني 2778/1988  6

 المالط المقاوم للمواد الكيمائية ) النوع الراتنجي ( .  3546/1995  7

 مناخل االختبار ذات النسيج السلكي .  3642/2007  8

 
 

 
 

 

 الموضوع  الدليل  ت
 . طريقة تعيين قابلية المواد لالحتراق  -مقاومة مواد وعناصر البناء للحريق  184/1/1990  1

 فحص قابلية لالشتعال .  -مقاومة مواد وعناصر البناء للحريق  184/2/1992  2

 . فحص مقاومة عناصر البناء للحريق  –مقاومة مواد وعناصر البناء للحريق  184/3/1992م   3

 طريقة تصنيف انتشاراللهب   –مواد وعناصر البناء للحريق مقاومة  184/4/1992م   4

 المواد الرابطة .  –المصطلحات المستخدمة في مجال البناء والهندسة المدنية  191/1990  5

 عام .  –منتجات البري المترابطة  331/1994  6

 مسودات المواصفات العراقية 

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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 عجالت القطع / األبعاد .  –منتجات البري المترابطة  331/1/1994  7

8  
مقاسات التنسيق لأللواح الصفائحية المسطحة الجاسئة   –التناسق النمطي  349/1/1992

 المستخدمة في األبنية .    

 . المقاسات التنسيقية لألبواب الخارجية والداخلية    –التناسق النمطي  349/2/1992  9

 األنماط المتعددة البعاد التنسيق األفقية .   –التناسق النمطي  349/3/1992  10

 دليل الوقاية من الحرائق في المعامل الكيميائية .  363/1994م   11

 تعيين جزء المادة المالئة الذائب في الماء .  540/1998  12

 تعيين الفراغات في المادة المالئة الجافة المرصوصة .  557/1998  13

 دليل مستلزمات الوقاية من الحريق في األبنية .  646/1995  14

 وقت التشغيل والتصلب للمالط الراتنجي المقاوم للمواد الكيميائية . طريقة فحص   777/2007م   15

 . طرق فحص مناخل االختبار  897/2007م  16

 اخذ نماذج البنتونايت .  2002/  1016م  17

 المصطلحات .  –الواقيات الشخصية للعيون  2003/  1038م  18

 مصطلحات البناء والهندسة المدنية .   2005/   1088م  19
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                                                                                      DAIRY 1-2 االلبان  2-1

                                   
 
 
 الموضوع م ق ع ت

1 

 

 

 

607/2013 

 تحديث اول ال

 2013/  1تعديل رقم 

2013 /607 

FIRST REVISION 

AMENDMENT 

NO.1/2013 

 الزبد  –منتجات االلبان 

 

 

DAIRY PRODUCTS/ BUTTER 

2 608/2/2013   

 التحديث االول  

608/2/2013  

FIRST REVISION 

 الحليب المبستر  -منتجات االلبان 

 

DAIRY PRODUCTS  / PASTEUARIZED MILK       

    

3 608/3/2013 

 التحديث االول  

 1/2015تعديل رقم 

608/3/2013  

FIRST REVISION 

AMENDMENT 

NO.1/2015 

                الحليب المعقم . -منتجات االلبان 

 

 

 

 DAIRY PRODUCTS  / STERILIZED MILK   

 

 

4 608/4/1988 

 قيد التحديث 

608/4/1988 

UNDER  REVISION 

 .  المحلى وغير المحلىالحليب المكثف  –منتجات االلبان 

 

  DAIRY PRODUCTS/ CONDENSED 

MILK. 

5 608/5/2011 

   التحديث االول 

608/5/2011 

FIRST REVISION 

 المجفف . الحليب  –منتجات االلبان 

 

DAIRY PRODUCTS/ POWDER MILK. 

 

6 609/1988 

 قيد التحديث 

609/1988 

UNDER REVITION 

 . القشدة  -منتجات االلبان 

 

/ CREAM.    DAIRY PRODUCTS 

 قية عراالمواصفات القياسية ال
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7 610/1985 

 1/1988تعديل رقم 

 2/1997تعديل رقم 

 3/2014تعديل رقم 

 قيد التحديث 

610/1985 

AMENDMENT 

NO.1/1988 

AMENDMENT 

NO.2/1997 

AMENDMENT 

NO.3/2014 

UNDER REVITION 

 . العادي والمطعم اللبن الرائب  -منتجات االلبان 

 

 

 

 

DAIRY PRODUCTS/ YOGHURT 

8 693/1/2019 

 التحديث االول

693/1/2019 

FIRST REVISION 

 الجبن /الحليب منتجات 

 

 

DAIRY PRODUCTS/ CHEESE 

9 693/2/1999 

 التحديث االول  

 يد التحديث ق

693/2/1999  

FIRST REVISION 

UNDER REVISION  

الجبن المطبوخ القابل للنشر واغذية   والجبن المطبوخ   -منتجات االلبان 

 الجبن المطبوخ . 

 

DAIRY PRODUCTS   

PROCESSED CHEESE , PROCESSED CHEESE 

SPREAD AND PROCESSED CHEESE FOOD. 

10 1384 /1988 

 قيد التحديث 

1384/1988 

UNDER REVITION 

 اللبن الناشف ) اللبنة (. -لبان الا جات منت

 

DAIRY PRODUCTS – CONCENTRATED 

YOGHURT (LABNEA)   

11 1573 /1990 

 تحديث القيد 

1573/1990  

UNDER  REVISION 

 الجبن االبيض المخلل بالمحلول الملحي .

 

WHITE CHEESE PICKLED IN BRINE. 

12 1714 /1992 

1714/1992  

 ش .الشر اجبان -منتجات االلبان  

DAIRY PRODUCTS- WHEY CHEESE 

13 1715 /1992 

 قيد التحديث 

1715/1992  

UNDER REVISION 

 المارجرين . -منتجات االلبان 

 

 DAIRY PRODUCTS –MARGREN 

14 1807 /1992 

1807/1992 

 جبن الشدر . -منتجات االلبان 

DAIRY PRODUCTS –CHEDDAR CHEESE  
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15 1900 /2013 

   االولالتحديث 

 1/2014تعديل رقم 

1900/2013  

FIRST REVISION  

AMENDMENT 

NO.1/2014 

 الجبن المطبوخ المحتوي زيوت نباتية . -منتجات االلبان 

 

 

DAIRY PRODUCTS –PROCESSED CHEESE 

WITH VEGETABELE OILS . 

                                                                                                  

16 1992 /1996 

1992/1996 

 جبن االيدام . -منتجات االلبان 

DAIRY PRODUCTS –EDAM CHEESE . 

17 2105 /1998 

   1/2016تعديل رقم 

2105/1998  

AMENDMENT 

NO.1/2016  

 .  الثانية اغذية االطفال / المرحلة العمرية 

 

 

BABY FOOD/FOLLOW –UP FORMULA 

 

18 2111 /1999 

2111 /1999 

 جبن الكودا .منتجات االلبان / 

 DAIRY PRODUCTS –GOUDA CHEESE 

19 2247 /2005 

2247/2005 

 مسحوق الشرش.منتجات االلبان / 

DAIRY PRODUCTS_WHEY POWDER 

20 5065 /2017 

5065/2017 

 االجبان البيضاء المغلية. 

BOILED WHITE CHEESE 

21 5066 /2017 

5066/2017 

 لحرارة الفائقة. با يب المطعم المعامللوالح الحليب 

ULTRA HIGH TEMPERATURE TREATED MILK 

AND FLAVOURED MILK 

22 5070 /2017 

5070/2017 

 الجبن االبيض بالزيوت النباتية .  –منتجات االلبان 

DAIRY PRODUCTS 

WHITE CHEESE WITH VEGETABLE OILS 

23 5081 /2018 

5081/2018   

 نباتي ال اليه الدسملى المقشود المضاف حالم لمكثفالحليب ا مزيج

BLEND OF SWEETENED CONDENSED 

SKIMMED MILK AND VEGETABLE 

24 5082 /2018   

5082/2018 

 الحليب المقشود المضاف اليه الدسم النباتي مسحوق خليط

BLEND OF SKIMMED MILK AND VEGETABLE 

FAT IN POWDERED FORM. 

25 5115 /2019   

5115/2019 

 منتجات االلبان / جبن القشطة 

DAIRY PRODUCTS /CREAM CHEESE   . 

26 5118 /2019 

5118/2019 

 منتجات الحليب / لبن الشنينة  

DAIRY  PRODUCTS / SHANENAH 
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    27 5132 /2020 

5132/2020 

 ع يالغراض طبية للرضتركيبة التركيبة الغذائية وال

INFANT FORMULA AND FORMULAS FOR 

SPECIAL MEDICAL PURPOSE INTENDED FOR 

INFANTS  

28 5134 /2020 

5134/2020 

 زاريالجبن المو/الحليب منتجات 

DAIRY PRODUCTS / MOZZARELLA CHEESE    

29 5135 /2020 

5135/2020 

     يت هافرالجبن /حليب منتجات ال

DAIRY PRODUCTS/ HAVARTI CHEESE 

30 5157 /2021 
 الحليب الخام 

                   RAW MILK                                                                                                 
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 الموضوع  م م ع  ت

 خميرة الجبن . 1999/ 3661 1

 . مالخا الحليب  195/2002 2

 الحليب المبخر–منتجات االلبان  2002/ 3814 3

 حليب وشراب فول الصويا  2006/ 3968 4

 المانرين  2006/ 3970 5

 جبن البروفلون   2006/ 3977 6

 جبن صلب ذو ثقوب .  2006/ 3980 7

 جبن كوتج وبضمنه كوتج قشري  .  2006/ 3982 8

 . بن المنشور  (ججبن صلب جدا ) ال 2006/ 3983 9

 جبن متوسط الصالبة .  2006/ 3985 10

 جبن صلب قليل الرطوبة.  2006/ 3986 11

 جبن الكامبيرت .  2007/ 4002 12

 جبن السامسوي .  2007/ 4003 13

خليط الحليب المبخر المقشود المضاف اليه السمن النباتي لالغراض  2007/ 4044 14

 الطبيةالخاصة. 

 وم لجبن الح 2013/ 4171 15

   

   

 

 الموضوع  دليللا ت

 الحليب ومنتجاته / طرق أخذ النماذج . 1990/ 42  1

 طرق التحليل الكيمياوي . -منتجات االلبان / الزبد  1990/ 43  2

 تقدير فعالية المنفحة واالنزيمات المجبنة االخرى في تخثر الحليب . 1990/ 44  3

 

 عراقية مسودات المواصفات ال

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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ي لنبات شف عن الدهن اكالحليب ومنتجاته / دهن الحليب / ال 1990/ 48  4

 رواليت . تيتوغرافيا الغاز السائل للسوموبكر

 دليل مبادئ استعمال مصطلحات الحليب ومنتجاته . 1990/ 49 5

معامل االلبان / الشروط الصحية / االرشادات العامة للتفتيش واخذ  1990/ 50 6

 النماذج.

 نية .الطريقة الوز -منتجات االلبان / القشطة / تعيين محتوى الدهن  1990/ 98 7

 دليل حفظ الحليب الخام باستخدام نظام االكتوبيروكسيديز . 171/1990 8

 منتجات االلبان / تعيين الحموضة في الحليب .  281/1991 9

 تقدير المواد الصلبة الكلية في الحليب . 282/1991 10

فبف )الطريقبة جمنتجات االلبان / تعيين محتوى الدهون في الحليبب الم 309/1991 11

 .ية ( لمرجعا

 منتجات االلبان / تعيين معامل عدم الذوبان للحليب المجفف . 310/1991 12

منتجات االلبان / تقدير محتوى الكلوريدات في الجبن ) الطريقة   334/1992 13

 المرجعية(  

 ية( عمنتجات االلبان / الكازائيين / تقدير الرماد الثابت )الطريقة المرج 377/1992 14

 يقة أخذ النماذج وفحص واختبار أغذية الرضع واالطفال .رط 399/1990 15

 المضافات الغذائية في الحليب ومنتجاته .  444/1992 16

منتجببات االلبببان / الجبببن / تعيببين محتببوى الببدهن / الطريقببة الوزنيببة                      511/1992 17

 ) الطريقة المرجعية ( .

 ة / تقدير محتوى الجسيمات المحروقة جففه المنتجات ليب المجفف ومحال 789/1996 18

 طرق تحليل المثلجات المعدة للطعام. 2002/ 1044 19

 الحليب / تقدير الكثافة النسبية .   2007/  1163 20

 طريقة اختزال الفوسفاتيز في الجبن .    2007/ 1172 21

 0لجبن اطريقة اختزال الفوسفاتيز في  1172/2007د  0م 22

 تقدير محتوى المادة الجافة لجبن الشرش )طريقة مرجعية(. 1197/2007  د 0م 23

 الحليب المكثف المحلى/تقدير محتوى المواد الصلبة الكلية /  1198/2007د  0م 24

 )طريقة مرجعية(. 

25 

 

 

الحليب ومنتجاته/عد الوحدات المكونة لمستعمرات الخمائر و/او   2016/ 1366د. 

 س .˚25عند  عمرات ة عد المستين قت االعفان: 
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 الموضوع  المتطلب  ت

1 14 /2000 

14/2000 

 خميرة الجبن 

CHEESE YEAST 

2 50 /2011 

50/2011 

 بالزيت المحفوظ اللبن الناشف ) اللبنة ( 

CONCENTRATED YOGHURT ( LABNEH ) 

3 72 /2011 

72/2011 

 قشطة بالعسل  

CREAME WITH HONEY  

4 106/2013 

106/ 2013 

  لمبخرالحليب ا

EVAPORATED MILK 

5 120/2014 

120/2014 

 المثلجات المعدة لالستهالك

EDIBLE ICES   

6 132/2016 

132/2016 

 )شبيهة القشطة( قشطة بالزيوت النباتية 

DAIRY CREAM WITH VEGETABLE OILS  

7 161/2018 

161/2018 

 المثلجات بالزيوت النباتية 

VEGETABLE FAT ICE CREAM  

8 165/2019   

165/2019 

 الجبن االبيض ) الدمياطي والفيتا (  

WHITE CHEESE DOMITI AND VITA  

 مسحوق االلبان منزوع البروتين  166/2020 9

DAIRY PERMEATE POWDERS                                 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 المتطلبات الفنية 
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                                                          FATS AND OILS 2-2والدهون الزيوت 2-2

                              

 

 الموضوع  م ق ع ت

1 15 /1999 

 قيد التحديث 

  1/2022تعديل رقم 

15/1999 

UNDER REVISION 

AMENDMENT NO 

2022 /1 

 زيت الزيتون . 

 

 

    OLIVE OIL. 

2 16 /1988 

 قيد التحديث 

16/1988 

UNDER REVITION 

 ور القطن المعد للطعام .زيت بذ 

 

EDIBLE COTTON SEEDS OIL. 

3 18 /1988 

 قيد التحديث 

18/1988 

UNDER REVITION 

 زيت بذور السمسم المعد للطعام .

 

EDIBLE SESAME SEEDSOIL. 

4 435/1988 

 قيد التحديث 

435/1988 

UNDER REVITION 

 السمن الحر .

 

BUTTER FAT. 

 

5 451/1998 

 تحديث قيد ال

451/1998 

UNDER REVITION 

 الزيوت والدهون المعدة للطعام .

 

EDIBLE FAT AND OILS. 

6 452/1988 

 قيد التحديث 

452/1988 

UNDER REVITION 

 الشحوم الحيوانية المعدة للطعام .

 

EDIBLE TALLOW. 

 

7 453/2013 

 التحديث االول  

453/2013 

FIRST  REVISION 

 .معد للطعام ال زيت الذرة

 

EDIBLE MAIZE OIL 

8 1150 /1988 

1150/1988 

 السمن النباتي المهدرج .

VEGETABLE GHEE HYDROGENATED  

9 1373 /1988 

1373/1988 

 الزيت النباتي السائل .

EDIBLE VEGETABIE OIL 

 العراقية المواصفات القياسية 
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10 1582 /2012 

 التحديث االول  

 1/2015تعديل رقم 

1582/2012 

FIRST  REVISION 

AMENDMENT 

NO.1/2015 

 رة الشمس . هور زت بذ يز

 

 

EDIBLE SUN FLOWER SEEDS OIL. 

11 1903 /1995 

1903/1995 

 زيت فول الصويا المعد للطعام .

 EDIBLE  SOYA BEAN OIL 

12 1904 /1995 

 قيد التحديث 

1904/1995 

UNDER REVISION  

 زيت النخيل المعد للطعام .

 

EDIBLE PALME OIL. 

13 1971 /1996 

1971/1996 

 المعد للطعام .نخيل وى الزيت ن

EDIBLE PALM KERNEL OIL. 

14 2017 /1996 

 قيد التحديث 

2017/1996 

UNDER REVISION 

 زيت بذرة اللفت المعد للطعام .

 

EDIBLE RAPE SEED OIL. 

15 2018 /1996 

2064/1996 

 زيت بذر العصفر المعد للطعام .

EDIBILE SAF FLOWER SEED OIL. 

16 2064 /1998 

2064/1998 

 ستق الحقل المعد للطعام .زيت ف

 EDIBLE ARACHIS OIL. 

17 2114 /1999 

2114/1999 

 زيت جوز الهند المعد للطعام.

EDIBLE  COCONUT  OIL 

18 2208 /2001 

2208/2001 

 منتجات الدهن النباتي الخاص.

SPECIFIED VEGETABLE FAT PRODUCTS 

19 2267 /2006 

2267/2006 

 ل .تق الحقفس زبدة

PEANUT BUTTER 

20 2325 /2015 

2325/2015 

 زبدة الكاكاو.    

COCOA BUTTER                                                        

                   

21 2114 /2020 

2114/2020 

 زيت جوز الهند المعد للطعام 

EDIBLE  COCONUT OIL 
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 الموضوع  ع  مم  ت

 ين/ زيوت عطرية صزيت ورق الدار 2009/ 4069 1

 زيت سيقان القرنفل . 2009/ 3711 2

 زيت بذور اللفت المنخفض حامض االيروسيك. )زيت الكانوال(  2009/ 4054 3

 

 الموضوع  الدليل ت

 الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية / تحضير نموذج الفحص . 217/1/1991 1

الحيوانية والنباتية / تقدير محتوى الرطوبة ومحتوى  ونوالدهالزيوت  217/2/1991 2

 المادة الطيارة .

 الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية / تقدير محتوى الشوائب . 217/3/1991 3

 الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية / تقدير رقم التصبن .  217/4/1991 4

 تقدير رقم اليود .  /اتية  والنبالحيوانية  ونهالزيوت والد  217/5/1991 5

 الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية / تقدير رقم البيروكسيد . 217/6/1991 6

الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية / الكشف عن مضادات االكسدة  217/7/1991 7

 بطريقة الفصل الكروموتوغرافي .

 .  BHTوالب   BHAالب قدير ة / تة والنباتييان والزيوت والدهون الحي  217/8/1991 8

الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية / االختبارات الطبيعية وتشمل   217/9/1991 9

  –درجة االنصهار واالنزالق  –معامل االنكسار  –)الكثافة النسبية  

 الكشف عن الستيارين ( . 

ة أرقام  تطايرض المدير الحوامقت /الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية   1991/ 217/10 10

 كوشنر ( . –بولنسكي  –)رايخارت مايسل  

الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية / الكشف عن الزيوت والدهون   1991/ 217/11 11

 المعينة. 

الزيوت والدهون المعدة للطعام / كشف وتقدير المواد المسموح   1996/ 747م  12

 بأضافتها  

 نباتية / تقدير المواد غير القابلة للتصبن .ة واليوانيالدهون الحوت والزي 1996/ 751م  13

 الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية / تقدير قيمة الحامض والحامضية   1997/ 790م  14

 طرق فحص الراشي .  2000/ 919م  15

 ة مسودات المواصفات العراقي

 دلة االسترشادية المرجعية اال



 

60 

 الموضوع  المتطلب  ت

1 12 /2011 

12/2011 

 . بديل زبدة الكاكاو

BUTTER SUBSTITUTE  COCAOA  

2 108/2013   

108/2013 

 .زيت ستيارين نوى النخيل 

PALM KARNEL STEARINE . 

3 126/2015   

126/2015  

 . زيت اللوز الحلو 

ALOMONED OIL . 

4 127/2015   

127/2015  

 .  زيت بذور العنب بانواعه 

GRAPESEED OIL . 

5 134/2017   

134/2017  

 .   زيت عباد الشمس الخام 

CRUDE SUN FLOWER OIL . 

6 49 /2011 

49/2011 

 اولين النخيل 

PLAM OLEIN 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 المتطلبات الفنية 
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                                        MEATS AND PRODUCTS 3-2اللحوم ومنتجاتها  2-3

                                  
 
 
 الموضوع  م ق ع  ت  

1  924/1990 

924/1990  

 االعالف الجاهزة والمركزة المستعملة في تغذية الدجاج . 

FINISHED AND CONCENTRATED FEEDS FOR 

CHICKENS.  

2  925/1991 

925/1991 

 االعالف الجاهزة والمركزة المستعملة في تغذية االغنام . 

FINISHED AND CONCENTRATED FEEDS FOR 

SHEEP. 

3  1179 /2017   

 الثاني ث يالتحد 

1179/2017  

SECOND REVISION 

 الدجاج المجمد . 

 

FROZEN CHICKENS. 

 

4  1180 /2017 

 التحديث االول 

1180/2017 

FIRST REVISION 

 بيض الدجاج ) بيض المائدة ( .

 

CHICKEN EGGS(TABLE  EGGS). 

5  1185 /1 /2013 

 التحديث االول  

 1/2017تعديل رقم 

1185/1/2013 

FIRST  REVISION 

AMENDMENT 

NO.1/2017 

 وم االغنام والماعز الطازجة والمبردة والمجمدة .حل

 

 

SHEEP AND COAT MEAT FRESH CHILLED 

AND FROZEN. 

 

 

6  1185 /2 /2013 

 التحديث االول 

 1/2017تعديل رقم 

1185/2/2013 

FIRST REVISION 

AMENDMENT 

NO.1/2017 

 لحوم البقر والجاموس الطازجة والمبردة والمجمدة .

 

 

BEEF AND BUFFALO MEAT FRESH CHILLED 

AND FROZEN. 

7  1186 /1 /2017 

 التحديث االول 

1186/1/2017 

FIRST  REVISION 

 .) البيض المجفف (مسحوق البيض 

 

EGG POWDER( DRIED EGGS )  

 المواصفات القياسية العراقية 
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8  1186 /2 /1988 

 قيد التحديث 

1186/2/1988 

UNDER REVISION 

 مسحوق بياض البيض وصفار البيض .

 

WHITE EGG PWODER AND YOLK EGG 

POWDER. 

9  1338 /2011 

 التحديث االول 

1338/2011 

FIRST  REVISION 

 السلمون المعلب .

 

CANED SALMON. 

10  1339 /1988 

 1/2013تعديل رقم 

1339/1988 

AMENDMENT 

NO.1/2013  

 منتجات اللحوم نصف المطبوخة . 

 

 RED MEAT PRE COOKED PRODUCTS. 

 

11  1340 /2013 

 ول الا ث التحدي

1340/2013 

FIRST REVISION 

 الصوصج . 

 

SAUSAGES 

 

12  1341 /2006   

 التحديث االول  

1341 /2006 

FIRST  REVISION  

 لحوم الالنشون . 

 

LUNCHEON MEAT. 

13  

 

 

1342 /1988        

 قيد التحديث 

1342/1988   

UNDER  REVISION 

 لحوم البقرالمقددة .

 

CANNED CORNED BEEF. 

14  1350 /2018 

 االول  يث حد تال

1350/2018 

FIRST REVISION 

 السردين وانواع منتجات السردين المعلبة 

 

CANNED SARDINE AND SARDINE-TYPE 

PRODUCTS. 

15  1372 /2017 

 التحديث لثاني 

1372 /2017 

SECOND REVISION 

 االسماك المجمدة .

 

 

FROZEN FISH. 

16  1481 /2018 

 االول  التحديث 

1481/2018 

FIRST REVISION 

 . لمعلبةنة اتولا

 

FISH AND FISH PRODUCTS. 

17  
1545 /1990 

1545/1990 

 لحوم البقر والضان والماعز المعلبة .

CANNED BEEF MUTTON AND COAT MEAT. 

 

18  1579 /1990 

1579/1990 

 الماكريل المعلب . 

CANNED MACKAREL. 
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19  1580 /1990 

 1/2019تعديل رقم 

 2020/ 2تعديل رقم 

1580/1990 

AMENDMENT 

NO.1/2019 

AMENDMENT 

NO.2/2020 

 منتجات اللحوم الحمراءغير المطبوخة . 

 

RED MEAT UNCOOKED PRODUCT. 

20  1588 /1990 

1588/1990 

 اسلوب فحص حيوانات المجازر قبل وبعد الذبح . 

CODE OF ANTE –MORTEM AND POST-

MORTEM INSPECTION OF SLAUGHTER 

ANIMALS. 

21  1589 /1990 

1589/1990 

 . طريةم الو حة للالصحي وطرالش

HYGIENIC PRACTICE FOR PRODUCTION OF 

FRESH MEAT. 

22  1590 /1990 

1590/1990 

 الشروط الصحية النتاج لحوم الدواجن . 

CODE OF HYGIENIC PRACTICE FOR POULTRY 

PROCESSING  

23  1615 /1991 

1615/1991 

 ?/1تعديل رقم 

AMENDMENT 

 NO.1/?     

 غذية االسماك .في تملة عتمركزة المسالواالعالف الجاهزة  

 

FINSHED AND CONCENTRATED FEEDS FOR 

FISHES. 

24  1616 /1991 

1616/1991 

 االعالف الجاهزة والمركزة المستعملة في تغذية االبقار . 

FINSHED AND CONCENTRATED FEEDS FOR 

CATTLE. 

25  1617 /1991 

   /1تعديل رقم 

 قيد التحديث 

1617 /1991 

AMENDMENT 

NO.1/? 

UNDER REVISION 

 مركزات البروتين . 

 

 

PROTEIN CONCENTRATES 

26  1683 /1992 

1683 /1992 

 شرائح السمك المجمد .

QUICK FROZEN FILLETS OF FLAT FISH . 

27  1827 /2018 

 التحديث االول 

1827 /2018 

FIRST REVISION 

 0الشوربات والمرق  

 

BOULLONS AND CONSOMMES. 
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28  1923 /2017 

 ديث االول تحال

1923/2017 

FIRST REVISION 

 الكبد المجمد . 

 

FROZEN LIVER  

29  1922 /1995 

 

1922/1995 

الشرائح الطولية للسمك المجمد سريعاً ) اصابع ( أو اجزاء السمك  

 المكسوة بفتات الخبز أو المخبص .

QUICK FROZEN FISH –STICKS (FISH FINGERS ) 

AND FISH PORTIONS  - BREADED OR IN 

BATTER. 

30  2078 /1998 

2078 /1998 

 الروبيان ) الجمبري ( المعلب . 

 

CANNED SHRIMPS (PRAWNS) 

31 2159 /2001 

 

2159/2001 

 . اللحوم المحفوظة بالتدخين )المدخنة(

 

SMOKED MEAT BEEF SALAMI 

32 2312 /2015 

 1/2019تعديل رقم 

2312/2015 

AMENDMENT 

NO.1/2019 

ير المغطاة بالخليط العجين  اة وغالمغطجنة المجمدة اد لامنتجات الطيور 

 و بفتات الخبز  .

FROZEN POVLTRY PRODUCT BREADING 

WITH OR WITHOUT BATTER AND BREAD 

CRUMB. 

33 2323 /2015   

2323/2015 

 االغذية الحالل . 

HALAL FOODS . 

34 2324 /2015 

2324/2015 

 الروبيان المجمد .

QUICK FROZEN SHRIMMPSOR PRAWNS  .         

                   

35 5002 /2017 

5002/2017 

 اللحم المقطع المطبوخ . 

COOKED CURED CHOPPED MEAT                        

  

36 5087  /2018 

5087/2018 

 االسماك المدخنة 

SMOKED FISH 

37 5110 /2019 

5110/2019 

 بيرغر لحم 

 

MEAT BURGER  

38 

 

5112 /2020 

5112/2020 

 نزوعة العظم ميكانيكيا والمعدة للتصنيع اجن مالدو لحوم

MECHANICALLY DEBONED POULTY MEAT 

FOR PROCESSING                                                 

39 

 

5105 /2020 

5105/2020 

 اللحم المفروم 

MINCED MEAT 
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 الموضوع  م م ع  ت

 ن الكلي . هد ى المحتوتعيين   – هتا منتجاللحم و 1990/ 1208  1

 بيض الدجاج المجمد . 1987/ 2625  2

 االسماك المملحة والمملحة المجففة .  2007/ 3996  3

 قطع الدجاج المقرمش.     2010/ 4073 4

 االنشوجة المسلوقة المجففة والمملحة  2013/ 4189 5

 
 
 

 الموضوع  الدليل ت

 . ذجنمالخذ االبيض ومنتجاته / أ 1990/ 93  1

 واني / تقدير محتوى االفالتوكسين . الحي العلف 144/1990  2

 المواد االولية الداخلة في تصنيع العلف . 156/1990  3

 طرق فحص البيض ومنتجاته / عد البكتريا الهوائية .  341/1992  4

 طرق فحص البيض ومنتجاته / عد الخمائر واالعفان .  342/1992  5

 . اذجالنم ها / أخذ تجات منو يات ر القشاالسماك و 398/1991  6

 االستفادة من منتجات البروتين النباتي .  446/1995  7

 تقدير الدهن الخام .  –العلف الحيواني   449/1992  8

 المضافات الغذائية / في اللحوم ومنتجاتها . 530/1993 9

  اتهاالطرق الفيزيائية والكيمائية لفحص االسماك والقشريات ومنتج 676/1995 10

 لمعلبة . وا  جةازالط

 اللحم ومنتجاته / تقدير الرطوبة .  1995/ 760  11

دليل التعليمات الواجب اتباعها عند انتاج وخزن وفصل لحوم الدواجن   1995/ 780  12

 ميكانيكياً .

 االعالف / تقدير الرطوبة .  1995/ 782  13

 .  رأيث العلف الحيواني / تقدير مستخلص ثنائي أثيل 1996/ 783  14

 جاته / تقدير الرماد . منتم ولحال 1996/ 784  15

 اللحم ومنتجاته / قياس االس الهيدروجيني . 791/1998 16

 صفات العراقية مسودات الموا

 ة المرجعية ادي االدلة االسترش
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 العلف الحيواني / تقدير الاليسين المتاح . 792/1996 17

 االعالف / تحضير نماذج الفحص . 1996/ 793  18

 وريك .روكليد لهض امي حااالعالف / تحضير المواد غير الذائبة ف 1996/ 794  19

 اللحم ومنتجاته / تعيين محتوى النترات . 1997/ 797  20

 اللحم ومنتجاته / تعيين محتوى النتريت . 829/1999 21

 اللحم ومنتجاته / تعيين محتوى النتروجين .  1997/ 835  22

 اللحم ومنتجاته / تقدير محتوى الكلوريد . 848/1998 23

 . لكالسيوموى احتم ديرق/ ت االعالف 903/2000 24

 اللحوم ومنتجاتها / تقدير محتوى النتروجين الكلي الطيار . 2000/ 915م. 25

 تقدير محتوى الفسفور الكلي .  –االعالف  2000/ 942   26

 لحوم الالنشون / طرق فحص. 966/2001 27

 االسماك المعلبة / تقدير الرقم الهيدروجيني  2001/ 979م  28

 دهن الحر. ى المحتو تقديروم ومنتجاتها /لحال 808/2000م.  29

 اللحوم ومنتجاته / المبادئ العامة الستخدام مصطلح حالل .   2013/  1089 30
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 الموضوع  المتطلب  ت

1 48 /2011 

48/2011 

 كباب دجاج 

CHICKEN KEBAB . 

2 71 /2011 

71/2011 

 مخ ، لسان ( . ، كالويمجمد ) لام حللمنتجات ا

FROZEN MEAT PRODUCTS ( KIDNEY,BRAIN 

,TONGUE ) . 

3 73 /2011 

73/2011 

 فطائر ملفوفة محشوة بالجبن والخضراوات ) سمبوسك ( .

ROLLED PASTRY STUFFED WITH CHEESE ( 

SAMBOUSAK ). 

4 99 /2012 

99/2012 

 المرتديال غير المدخنة .  

NON SMOKED MORTADELLA . 

5 109/2013 

109/2013 

 االنشوجة المملحة والمجففة المسلوقة . 

BOILD DRIED SALTED ANCHOVIES . 

6 111/2013 

111/2013 

 سرطان البحر المجمد سريعاً .  

QUICK FROZEN LABSTERS  

7 114/2013 

114/2013 

 تكة دجاج ) شيش طاوق ( .  

CHICKEN TIKKA( SHISH TAWOOK ) .  

8 164/2019   

164/2019 

 االسماك الطازجة المبردة . 

FRESH CHILLED FISH . 

9 56 /2011 

56/2011 

 الروبيان المجمد 

FROZEN SHRIMP 

   

   

   

   

   

   

   

 فنية المتطلبات ال 
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                                                                     BEVERAGES 4-2 المشروبات  2-4

                                                                                                                        
                                                                                                              

 الموضوع  م ق ع  ت

1 417/2009 

 التحديث الثاني   

417/2009 

SECOND REVISION 

 مياه الشرب 

 

DRINKING WATER. 

2 1127 /1987 

 1989/ 1تعديل رقم

 2011/ 2تعديل رقم

  2012/ 3تعديل رقم

   4/2013تعديل رقم 

 5/2015تعديل رقم 

 2018/ 6اين تعديل 

 7/2020التعديل رقم 

 قيد التحديث 
1127/1987 

AMENDMENT NO.1/1989 

AMENDMENT NO.2/2011 

AMENDMENT NO.3/2012 

AMENDMENT NO.4/2013 

AMENDMENT NO.5/2015  

AMENDMENT NO.6/2018 

AMENDMENT NO.7/2020 

UNDER  REVISION 

 المشروبات الغازية . 

 

 

 

 

 

 

CARBONATED BEVERAGES . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1132 /1987   

 1990/  1تعديل رقم 

   2/2018تعديل رقم 

 قيد التحديث 

1132/1987 

AMENDMENT NO. 

1/1990 

AMENDMENT NO. 

2/2018   

UNDER  REVISION 

 المشروب الكحولي ) العرق ( .

 

 

 

ALCOHOLIC BEVERAGE ARAAK. 

4 1133 /1987 

1133/1987 

 النبيذ . 

WINE 

 المواصفات القياسية العراقية 
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5 1134 /1988 

 1/2015تعديل رقم 

1134/1988 

AMENDMENT 

NO.1/2015 

 البيرة .

BEER 

6 1135 /1988 

 قيد التحديث 

1135/1988 

UNDER  REVISION 

 المعد لالستهالك البشري .ج ثلال

 

EDIBLE ICE 

 

7 1204 /1988 

1204/1988 

المحفوظ  نكتار المشمش أو الخوخ أو الكمثرى  –العصير المعدل 

 . الفيزياوية فقط طرق بال

APRICOT، PEACH AND PEAR NECTARS 

PRESERVED EXCLUSIVELY BY PHYSICAL 

MEANS. 

8 1205 /1988 

1205/1988 

 طبيعي المحفوظ بالطرق الفيزيائية فقط .لون ام يلالر عصي

LEMON JUICE PRESERVED EXCLUSIVELY BY 

PHYSICAL MEANS 

9 1206 /1988 

1206/1988 

 عصير البرتقال الطبيعي المحفوظ بالطرق الفيزيائية فقط .

 ORANGE JUICE PRESERVED EXCLUSIVELY 

BY PHYSICAL MEANS 

10 1207 /1988 

1207/1988 

 بيعي المحفوظ بالطرق الفيزيائية فقط . الط لعنب ار عصي

 GRAPE JUICE PRESERVED EXCLUSIVELY BY 

PHYSICAL MEANS.  

11 1208 /1988 

1208/1988 

 عصير التفاح الطبيعي المحفوظ بالطرق الفيزيائية فقط . 

APPLE JUICE PRESERVED EXCLUSIVELY BY 

PHYSICAL MEANS 

12 1210 /1988 

1210/1988 

 لجنة الطبيعي المحفوظ بالطرق الفيزيائية فقط .ون اليم ريصع

GRAPE FRUIT JUICE PRESERVED 

EXCLUSIVELY BY  PHYSICAL  MEANS 
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13 1258 /2001 

 1/2011 تعديل رقم

 2/2012تعديل رقم 

 3/2012 تعديل رقم

 4/2013 تعديل رقم

 5/2013 تعديل رقم

 6/2013 تعديل رقم

 7/2013 قمر تعديل

   8/2014 قمتعديل ر

 9/2016تعديل رقم 
1258/2001 

AMENDMENT NO.1/2011 

AMENDMENT NO.2/2012 

AMENDMENT NO.3/2012 

AMENDMENT NO.4/2013 

AMENDMENT NO.5/2013 

AMENDMENT NO.6/2013 

AMENDMENT NO.7/2013 

AMENDMENT NO.8/2014 

AMENDMENT NO.9/2016 

 . البشري الكتهالشرابت المعدة لالس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRINKS FOR HUMAN CONSUMPTION. 

14 1324 /1988 

1324/1988 

 الكحول االثيلي المستخدم في المشروبات الكحولية .

ETHYL ALCOHOL FOR ALCOHOLIC DRINKS. 

15 1351 /1988 

 قيد التحديث 

1351/1988 

UNDER  REVISION 

 المياه المعدنية الطبيعية . 

 

NATURAL MINERAL WATER. 

16 1513 /1990 

1513/1990 

 المشروب الكحولي ) البراندي ( .

ALCOHOLIC BEVERAGE( BRANDY) 

17 1514 /1990 

1514/1990 

 المشروب الكحولي ) الجن ( .

ALCOHOLIC  DRINK (GIN). 

18 1515 /1990 

1515/1990 

 المشروب الكحولي ) الفودكا ( .

ALCOHOLIC DRINK (VODKA). 

19 1516 /1990       

 1/1999 تعديل رقم 

 1999/ 2تعديل رقم 

 3/2017تعديل رقم 

1516/1990 

AMENDMENT 

NO.1/1999 

AMENDMENT 

NO.2/1999  

AMENDMENT 

NO.3/2017  

 المشروب الكحولي ) الويسكي ( .

 

 

 

ALCOHOLIC DRINK (WHISKY). 
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20 1539 /1990 

 2015/ 1تعديل رقم

 قيد التحديث 

1539/1990 

AMENDMENT 

NO.1/2015 

UNDER  REVISION 

 ماء الورد الطبيعي والصناعي .

 

 

 

WATER AND ARTIFICIAL ROSE WATER. 

 

 

21 1905 /1995 

1905/1995 

 البيرة السوداء .

BLACK BEER. 

22 1937 /2019 

 التحديث االول  

1937/2019 

FIRST REVISION 

 مياه الشرب المعبأة .

 

 

BOTTLED PACKAGED DRINKING WATERS. 

23 2115 /1999 

2115/1999 

 الشروط الصحية الستثمار المياه المعدنية 

HYGIENIC CONDITIONS FOR NATURAL 

MINERAL WATERS    EXPLOITATION. 

24 2126 /1998 

2126/1998 

 المضاف اليه مواد حافضة والمعد للتصنيع . مركز عصير االناناس 

CONCENTRATED PINEAPPLE JUICE WITH 

PRESERVATIVES FOR MANUFACTURING. 

25 2243  /2005 

2243/2005 

 عصير) نكتار ( الجوافة المحفوظ بالوسائل الفيزياوية فقط .

GUAVA NECTAR / PRESERVED EXCLUSIVELY 

BY PHYSICAL MEANS   .   

26 2246 /2006 

2246/2006 

 ) غير غازية ( .مشروبات منخفضة السعرات الحراريةال

LOW CALORIES BEVERAGES (DIET) 

27 2262 /2006 

2262/2006 

 عصير االناناس الطبيعي المحفوظ بالطرائق الفيزياوية فقط . 

PINEAPPLE JUICE PRESERVED EXCLUSIVELY 

BY PHYSICAL MEANS 

28 2292 /2011 

   1/2012تعديل رقم 

   2/2012تعديل رقم 

   3/2013تعديل رقم 

   4/2014تعديل رقم 

 5/2014رقم  تعديل

1192/2011 
AMENDMENT NO.1/2012 

AMENDMENT NO.2/2012  

AMENDMENT NO.3/2013  

AMENDMENT NO.4/2014  

AMENDMENT NO.5/2014 

 شراب الشعير الخالي من الكحول  

 

 

 

 

 

NON-ALCOHOLIC DRINKS – MALT BEVERAGE 

29 2307 /2013   

2307/2013  

 مشروبات الطاقة  

NON-ALKOHOLIC DRINKS – ENERGY DRINK   

 . 
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 ضوع موال ع  م م ت

 حامض الليمون الصناعي   1988/ 2844 1

 خليط عصائر الفاكهة  2005/ 3875 2

 العصير المعدل )نكتار الجوافة ( المحفوظة بالطرق الفيزياوية فقط.  2003/ 3878 3

 فيزيائية. بالطرق ال فوظمحعي العصير الزبيب الطبي 2004/ 3885 4

 ق الفيزيائية. لطربا  ظةفونكتار الفواكه الحمضية المح 2004/ 3886 5

 عصائر الفاكهةالمحفوظة بالطرق الفيزيائية. 2004/ 3890 6

 مشروب الرام ) مشروب كحولي (.   2004/ 3906 7

 الليكرات.   2004/ 3909 8

 نكتار خليط الفاكهة.   2005/  3955 9

 

 

 ع وضوالم لالدلي ت

 المشروبات الغازية / طرق الفحص واالختبار .  152/1990  1

 طرق فحص المشروبات الكحولية.  174/1990  2

 طرق فحص مياه الشرب / تقدير المواد الصلبة الذائبة الكلية . 205/1/1991  3

 مياه الشرب / تقدير النترات والفلوريدات والبورات . 547/1995  4

 ات والكلوريدات .ير الكبريت تقد  /لشرب مياه ا 671/1995  5

 ي .لمتبقي الكلر الكد واي  تقدير االس الهيدروجين 692/1996  6

مياه الشرب / طرق تقدير الكادميوم والرصاص والزرنيخ والسلينيوم   703/1998  7

 والسيانيد .

 مياه الشرب / تقدير العكارة . 1995/ 726م   8

  10، 1ف باستعمال متصاص الطية ايقد بطرمياه الشرب / تقدير الحدي 1995/ 728م  9

 فينانثرولين  

 حص وتقدير اللون .ف /ب شرمياه ال 746/1998  10

 مسودات المواصفات العراقية 

 شادية المرجعية االدلة االستر 
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 مياه الشرب / تقدير المنغنيز طريقة مقياس الفورمالداوكسيم .  753/1998  11

طريقة الوسط   -مياه الشرب / كشف وعد المكورات المسبحية البرازية  754/1998  12

 . السائل المغذي المدعم

نائي ن ثيلي ث االمياه الشرب / تقدير محتوى الكالسيوم / طريقة تسحيح  1995/ 755  د  م.  13

 أمين رباعي حامض الخليك الكمي .

 طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية / أخذ النماذج . 1995/ 768م.د    14

 مياه الشرب / تقدير العسرة الكلية . 1995/ 769م   15

 نيكل والزنك .النحاس والير قد ب / تمياه الشر 1995/ 779م   16

 كلوروفورم .  بونكارص خل مياه الشرب / تقدير مست 1996/ 786م   17

مياه الشرب / تقدير المواد العضوية / المواد ذات النشاط السطحي  1997/ 787م   18

 الفعالة لصبغة المثيلين الزرقاء .

 مياه الشرب / تقدير السيانيد الكلي .   816/1997 18

 . م رب / تقدير الزئبق والكروم سداسي التكافؤ والفضة والباريو الش اهيم 820/1997 19

 مياه الشرب / تقدير االلمنيوم والمغنيسيوم .  1997/ 839م  20

 المشروبات الغازية غير الكحولية / أخذ النماذج . 1998/ 844م  21

 المشروبات الغازية / أخذ النماذج . 1998/ 845م  22

 طرق الفحص .فاكهة / ال بت شرا 2000/ 914م  23

 طرق فحص شراب الشعير . 1064/2004م  24

 طرق فحص المياه العطرية . 1084/2005م  25

 المتطلبات العامة للمنكهات الطبيعية . 1094/2005م  26

 مشروبات الطاقة.لطرق فحص  1246/2010م 27
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 الموضوع   المتطلب  ت 

1 2 /2000 

2/2000 

 مركزات المشروبات الغازية والشرابت 

CONCENTATRATES OF CARBONATED 

BEVERAGE AND DRINKS 

2 6 /2000 

6/2000 

 .الويسكي الصناعي 

IMITATION WHISKEY . 

3 40 /2011 

 1/2012تعديل رقم 

 2/2013تعديل رقم 

 3/2013تعديل رقم 

40/2011 
AMENDMENT NO.1/2012 

AMENDMENT NO.2/2013 

AMENDMENT NO.3/2013 

 قطع الفاكهة . مع شرابت 

 

 

DRINKS WITH FRUIT PIECES.   

4 87 /2012 

87/2012 

 عصائر الفاكهة والنكتارات . 

OTHER FRUIT JUICES AND NECTARS . 

5 101/2012 

 1/2013تعديل رقم 

101/2013 
AMENDMENT NO.1/2013 

 شراب القهوة المثلج .

ICE COFFEE . 

6 102/2012 

102/2012 

 .)المنكه وغير المنكه(حليب وشراب فول الصويا 

SOYA BEAN MILK AND BRINK( FIAVORED 

AND NON FIAVORED) 

7 105/2012 

105/2012 

 شراب المالتوز .

MALTOSE SYRUP .  

8 135/2017 

135/2017 

 شراب بذور الريحان . 

BASIL SEEDS DRINK . 

9 136/2017 

 1/2018تعديل رقم 

136/2017 
AMENDMENT NO.1/2018 

 اوزو . 

OUZO . 

10 155/2018 

155/2018 

 يةكد كرمشروب ال

KARKADEA DRINK 

   

   

   

 المتطلبات الفنية 



 

75 

    FOOD ADDITAVES 5-2               المضافات الغذائية                   2-5
                                

     
 

 الموضوع  م ق ع ت

1  1507  /1990     

 د التحديث قي 

 1507/1990 

UNDER  REVISION 

 في االغذية .المستعملة الفانيال 

 

VANILLA USED IN FOODS. 

2  1528 /1990 

1528/1990 

 ج .2احمر   -ملونات االغذية 

FOOD COLOUR-2 C 

3  1529 /1990 

1529/1990 

 ر .  4بونسو  –ملونات االغذية  

FOODS COLOUR (PONCEAU 4R). 

4  1530 /1990 

1530/1990 

 اريثروسين . -ملونات االغذية 

FOOD COLOURS ERYTHROSINE. 

5  1531 /1990 

1531/1990 

 امارانث .  -ملونات االغذية 

FOOD COLOUR-AMARANTH. 

6  1532 /1990 

1532/1990 

 حامض الفسفوريك المستعمل في االغذية . 

PHOSPHORIC ACID USED IN FOODS. 

7  1533 /1990 

1533/1990 

 يلوز الصوديوم المستعمل في االغذية .ربوكسي مثيل سلاك

SODIUM CARBOXY-METHYL CELLULOSE 

USED IN FOODS. 

8  1619 /1991 

1619/1991 

 الجيالتين المستعمل في االغذية .

GELATIN USED IN FOOD. 

9  1620 /1991 

1620/1991 

 البكتين المستعمل في االغذية            

PECTINS USED IN FOODS. 

10  1621 /1991 

1621/1991 

 حامض االسكوربيك المستعمل في االغذية . 

ASCORBIC ACID UAED IN FOODS. 

11  1622 /1991 

1622/1991 

 حامض الليمون المستعمل في االغذية .

CITRIC ACID USED IN FOOD. 

12  1623 /1991 

1623/1991 

 مستخلصات االناتو . -ملونات االغذية 

FOODS COLOUR (ANNATTO EXTRACTS) 

13  1645 /1991 

1645/1991 

 حامض التارتاريك المستعمل في االغذية . 

L+ -TARTARIC ACID USED IN FOODS. 

14  1646 /1991 

1646/1991 

 اللسيثين المستعمل في االغذية .

LECITHIN USED IN FOODS 

15  1649 /1991 

1649/1991 

 صمغ التراكاكانث المستعمل في االغذية . 

TRAGACANTH GUM USED IN FOODS. 

 

 فات القياسية العراقية صالموا
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16  1650 /1991 

1650/1991 

 ة . حامض الخليك الثلجي المستعمل في االغذي

GLACIAL ACETIC ACID USED IN FOODS . 

17  1651 /1991 

1651/1991 

 بنزوات الصوديوم المستعمل في االغذية . 

SODIUM BENZOATE USED IN FOODS. 

18  1684 /1992 

1684/1992 

 .  ونزيت اليانس -الزيوت العطرية 

ESSENTIAL OILS/  OIL OF ANISEED. 

19  1725 /1992 

1725/1992 

 االغذية .  ل فينيوم المستعمبيكاربونات االمو

AMONIUM BECARBONATE USED IN FOODS. 

20  1726 /1992 

1726/1992 

 1/2019تعديل رقم 

AMENDMENT 

NO.1/2019 

 بيكاربونات الصوديوم المستعمل في االغذية . 

SODIUM BECARBONATE USED IN FOODS. 

21  1727 /1992 

1727/1992 

 

 سترات الصوديوم المستعمل في االغذية . 

SODIUM CITRATE USED IN FOODS. 

22  1752 /1992 

1752/1992 

 كاربونات الكالسيوم المستعمل في االغذية . 

CALISIUM CARBONATE USED IN FOODS. 

23  1753 /1992 

1753/1992 

 غذية .اال فيبايروفوسفات الصوديوم المستعمل 

SODIUM PYROPHOSPHATE USED IN FOODS. 

24  1754 /1992 

1754/1992 

 تعمل في االغذية . مس ين اللهيدروج سيد ابيروك

HYDROGEN PEROXIDE USED IN FOODS.  

25  1783 /1992 

1783/1992 

 زيت الهيل . -الزيوت العطرية 

ESSENTIAL OILS - OIL OF CARDAMON. 

26  1784 /1994 

1784/1994 

 غذية .مل في اال المستع رينسكال

SACCHARIN USED IN FOODS. 

27  1785 /1994 

1785/1994 

 المستعمل في االغذية .  ميوتاسبو سيسلفامالا

ACESUILFAME POTASSIUM USES IN FOODS.  

28  1786 /1994 

1786/1994 

 ثاني اوكسيد الكبريت المستعمل في االغذية . 

SULPHUR DIOXIDE USED IN FOODS. 

29  1857 /1994 

1857/1994 

 ت الصوديوم المستعمل في االغذية . نتري

SODIUM NITRITE USED IN FOODS.  

30  1859 /1994 

1859/1994 

 الصمغ العربي المستعمل في االغذية . 

ARABIC GUM USED IN FOODS. 

31  1928 /1995 

1928/1995 

 الكركمين المستعمل في االغذية .

CURCUMIN USED IN FOODS. 

32  1932 /1995 

1932/1995 

 تاسيوم المستعمل في االغذية . يودات البو

POTASIUM IODATE USED IN FOODS. 

33  1959 /1995 

1959/1995 

 الكاربون المنشط المستعمل في االغذية . 

ACTIVATED CARBON USED IN FOODS. 

34  1960 /1996 

1960/1996 

 االسبرتام المستعمل في االغذية .

ASPARTAME USED IN FOODS  



 

77 

35  1961 /1996 

1961/1996 

 لق المستعمل في االغذية .الط

TALIC USED IN FOODS 

36  1963 /1996 

1963/1996 

 الصوديوم المستعمل في االغذية . سيد دروكيه

SODIUM HYDROXIDE USED IN FOODS. 

37  1964 /1996 

1964/1996 

 الكراميل المستعمل في االغذية .

CARAMEL USED IN FOODS. 

38  1965 /1996 

1965/1996 

 عمل في االغذية.برافين المست ال شمع

PARAFFIN WAX USED IN FOODS. 

39  1967 /1996 

 1967/1996 

 لمستعمل في االغذية .ين انياس لا

FOOD ADDITIVES NIACIN USED IN FOODS. 

40  1968 /1996 

1968/1996 

 حامض التانيك المستعمل في االغذية . 

TANNIC ACID USED IN FOODS. 

41  1969 /1996 

1969/1996 

 يتانيوم المستعمل في االغذية . ثاني اوكسيد الت 

TITANIUM DIOXIDE USED IN FOODS. 

42  1970 /1996 

1970/1996 

 السوربيتول المستعمل في االغذية . 

SORBITOL USED IN FOODS 

43  1991 /1996 

1991/1996 

 حامض الالكتيك المستعمل في االغذية .

LACTIC ACID USED IN FOODS 

44  1993 /1996 

1993/1996 

 ديوم المستعمل في االغذية . نترات الصو

SODIUM NITRATE USED IN FOODS. 

45  1994 /1996 

1994/1996 

 ميتاثنائي كبريتيت الصوديوم المستعمل في االغذية . 

SODIUM METABISULPHATE USED IN FOODS. 

46  2035 /1997 

2035/1997 

 أكاسيد الحديد . 

IRON OXIDES. 

47  2037 /1997 

2037/1997 

 في االغذية . تول المستعملانيالم

MANITOLE USED IN FOODS. 

48  2038 /1997 

2038/1997 

 زيت البرافين ( المستعمل في االغذية . )  معدنيالزيت ال

MINERAL OIL USED IN FOODS. 

49  2039 /1997 

2039/1997 

 صمغ حبة الخروب المستعمل في االغذية . 

CAROB BEAN GUM USED IN FOODS. 

50  2040 /1997 

2040/1997 

 الصوديوم ثنائية الهدروجين المستعمل في االغذية . سترات 

SODIUM DIHYDROGEN CITRAT USED IN 

FOODS. 

51  2041 /1997 

2041/1997 

 احمر البنجر المستعمل في االغذية .

BEET RED USED IN FOODS. 

52  2042 /1997 

2042/1997 

 حامض الفيوماريك المستعمل في االغذية . 

FUMARIC ACID USED IN FOODS. 

53  2043 /1997 

2043/1997 

 غذية . كبريتات البوتاسيوم المستعمل في اال

POTASSIUM SULFATE   USED IN FOODS. 

54  2048 /1997 

2048/1997 

 برومات البوتاسيوم المستعملة في االغذية . 

POTASIUM BROMATE USED IN FOODS. 
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55  2049 /1997 

2049/1997 

 ة في االغذية . عملستبنزوات الكالسيوم الم

CALISIUM BENZOATE USED IN FOODS. 

56  2050 /1997 

2050/1997 

 ستعملة في االغذية . مية اللنبات كاروتينات الا

VEGETABLE CAROTENES USED IN FOODS . 

57  2051 /1997 

2051/1997 

 النتروبروبان المستعملة في االغذية .

NITROBROBAN USED IN FOODS. 

58  2061 /1998 

2061/1998 

 المستعمل في االغذية . حامض البنزويك 

BENZOIC ACID USED IN FOODS. 

59  2062 /1998 

2062/1998 

 ثر ثنائي االثيل المستعمل في االغذية .يا

DIETHYL ETHER USED IN FOODS. 

 

60  2063 /1998 

2063/1998 

 الزيوت العطرية / زيت النعناع . 

ESSENTIAL OILS –OIL OF SPEARMINT. 

61  2073 /1998 

2073/1998 

 ت العطرية / زيت الليمون اإليطالي المستخرج بالعصر .الزيو

ESSENIAL OIL / OIL OF LEMON, ITALY, 

OBTAINED BY EXPRESSION.  

62  2074 /1998 

2074/1998 

 الزيوت العطرية / زيت البرتقال الحلو المستخرج بالعصر .

ESSENIAL OIL / OIL OF SWEET ORANGE 

OBTAINED BY EXPRESSION. 

63  2075 /1998 

2075/1998 

 كبريتيت البوتاسيوم المستعمل في االغذية . 

POTASIUM SULFITE USED IN FOODS. 

64  2076 /1998 

2076/1998 

 صمغ الكارايا المستعمل في االغذية . 

KARAYA GUM USED IN FOOD. 

65  2077 /1998 

2077/1998 

 الكحول االثيلي المستعمل في االغذية .

 ETHYL ALCOHOL USED IN FOODS. 

66 2086 /1998 

2086/1998 

 ية.الرايبوفالفين المستعمل في االغذ 

RIBOFLAVIN USED IN FOOD. 

67 2087 /1998 

2087/1998 

 االغذية  فوسفات الصوديوم احادي القاعدية المستعملة في

SODIUM  PHOSPHATE MONO BASIC USED IN 

FOODS. 

68 2088 /1998 

2088 /1998 

 ة الطيب (.جوزرية / )زيت لعطا الزيوت 

ESSENTIAL OILS / OIL OF NUTMEG. 

 

69 2089  /1999 

2089 /1999 

 نائي البوتاسيوم المستعملة في االغذية.  ات ث فوسف

DIPOTASSIUM MONOPHOSPHATE USED IN 

FOODS. 

70 2090 /1999 

2090/1999 

 ملونات الغذائية / اصفر الغروب المستعمل في االغذية .

FOOD COLOUR – SUNSET  YELLOW USED IN 

FOODS. 

71 2095  /1999 

2095 / 1999 

 الهيدروجين.ائية وم ثنلبوتاسي سترات ا

POTASIUM DIHYDROGEN CITRATE. 
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72 2110 /1999 

2110/1999 

 . المستعملة في حفظ المواد الغذائية امالح حامض الكبريتوز

SALTS OF SULPHUROUS ACID USED IN 

PRESERVATION OF FOOD STUFFS. 

73 2121  /2000 

2121 / 2000 

 ية. االغذ لمستعملة في صوديوم ثالثي عديد الفوسفات ا

SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE USED IN FOOD. 

 

74 2122 /2000 

2122/2000 

 الملونات الغذائية / صبغة االزرق المتألق المستعملة في االغذية  .

FOOD COLOURS / BRILIANT BLUE USED IN 

FOOD 

75  2123 /1999 

2123/1999 

 المتطلبات العامة للمنكهات الطبيعية. 

GENERAL REQUIRMENTS FOR NATURAL 

FLAVOURINGS. 

76  2132 /2000 

2132/2000 

 كلوريد الكالسيوم المستعملة في االغذية . 

CALISIUM CLORIDE USED IN FOODS. 

77  2173 /2001 

2173/2001 

 في االغذية . وسين المستعملة ارملكالملونات الغذائية / صبغة ا 

FOOD COLOURS-CARMOISINE USED IN FOOD. 

  

78  2174 /2001 

2174/2001 

 صبغة التارتارازين المستعمل في االغذية  الملونات الغذائية /  

FOOD COLOURS-TARTRAZINE USED IN 

FOODS. 

79  2181 /2001 

2181/2001 

 صمغ االغار المستعمل في االغذية 

AGAR GUM USED IN FOODS. 

80  2183 /2001 

2183/2001 

 صمغ الغوار المستعمل في االغذية 

GUAR GUM USED IN FOODS. 

81  2188 /2002   

2188/2002 

 حامض السوربيك المستعمل في االغذية. 

SORBIC ACID USED IN FOODS. 

82  2189 /2002 

2189/2002 

 صمغ التارا المستعمل في االغذية. 

TARA GUM USED IN FOODS. 

83  2190 /2002 

2190/2002 

 بروبيونات الصوديوم المستعملة في االغذية. 

SODIUM PROPIONATE USED IN FOODS. 

 

84  2191 /2002 

2191/2002 

 الملونات الغذائية /صبغة االزرق الخافت المستعملة في االغذية .

FOOD COLOUR /PATENT BLUE USED IN 

FOODS. 

85  2192 /2002 

2192/2002 

 ذية . مستعملة في االغال ومكاربونات الصودي 

SODIUM CARBONATE USED IN FOODS 

86  2203 /2002 

2203/2002 

 سريدات المستعملة في االغذية. لكليائي ااحادي وثن

MONO AND DIGLYCERIDES USED IN FOODS. 

87  2205 /2002 

2205/2002 

 سوربات البوتاسيوم المستعملة في االغذية . 

POTASSIUM SORBATE USED IN FOODS. 
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88  2206 /2002 

2206/2002 

  الزيوت العطرية / زيت ليمون الجنة.

ESSENT IAL OILS  OIL OF GRABE FRUIT 

(OBTAINED BY EXPRESSION).             

89 2216 /2002 

2216/2002 

 بروبلين كاليكول المستعمل في االغذية. 

PROPYLENE GLAYCOLE USED IN FOODS  

90 2217 /2002 

2217/2002 

 كزبرة./زيت ال العطريةوت زيال

ESSENTIAL OILS /OIL OF CORIANDER. 

91 2218 /2002 

2218/2002 

 العطرة.زيت طرية /لعا يوت الز

ESSETIAL OILS /OIL OF PATCHOULI. 

92 2223 /2003 

2223/2003 

 الزيوت العطرية / زيت البرتقال المر.

ESSENTIAL OILS / ORANGE OIL BITTER.   

93 2224 /2003 

2224/2003 

 لعطرية /زيت قشرة جوز الطيب.الزيوت ا

ESSENTIAL OILS / MACE OIL. 

94 2255 /2006 

2255/2006 

                   توكوفيرول-الفا

- ALPHA- TOCOPHEROL  

95 2256 /2006 

2256/2006  

 زيت ثمار البقدونس   

ESSENTIAL OIL OF PARSLY FRUIT  

 

96 2257 /2006 

2257/2006  

 ملة في االغذية . المستعرد ار الوثم ت يز

ESSENTIAL OIL OF ROSE USED IN FOOD  

97 2258 /2006   

2258/2006 

 زيت اللوز المر .  

ESSENTIAL OIL / ALMOND OIL BITTER  

98 2265 /2006 

2265/2006 

 تارتارات البوتاسيوم الحامضية )كريم التارتار( 

POTASSIUM ACID TARTARATE. 

99 2266 /2006 

2266/2006 

 لزانثان المستعمل في االغذية صمغ ا

XANTHAN GUM USED IN FOODS . 
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 الموضوع  م م ع  ت

 زيوت العطرية / زيت الكراوية .  2000/ 3258  1

 كاروتين .  -المضافات الغذائية بيتا  1993/ 3412  2

 شة الدينار .حشي -مضافات الغذائية ال 1995/ 3541  3

 غذية .ثنائي البوتاسيوم حامض الفسفوريك المستعمل في اال 1995/ 3527  4

 كبريتات االلمنيوم المستعمل في االغذية . -المضافات الغذائية  1996/ 3536  5

 فوسفات ثنائي البوتاسيوم المستعمل في االغذية .  –المضافات الغذائية  1998/ 3617  6

 يمون .ئية / نكهة الل غذاالالمضافات  1998/ 3622 7

 .غذية  ستعمل في االنكهة الفانيال الم –المضافات الغذائية  1999/ 3649 8

 نكهة التوفي المستعمل في االغذية . –المضافات الغذائية  1999/ 3655 9

 نكهة جوز الهند المستعمل في االغذية . –المضافات الغذائية  1999/ 3656 10

 راميل المستعمل في االغذية .نكهة الك –ئية غذاالالمضافات  1999/ 3658 11

 المستعمل في االغذية .  ل قابرتنكهة ال  –ية المضافات الغذائ 1999/ 3665 12

 نكهة الشكوالتة المستعمل في االغذية . –المضافات الغذائية  1999/ 3671 13

 الكليسرين .  –المضافات الغذائية  1999/ 3681 14

 الفراولة.  نكهة –ذائية الغت المضافا 1999/ 3684 15

 نفل . المضافات الغذائية / زيت سيقان القر 2000/ 3711 16

 زيت الفلفل االسود .  –زيوت العطرية   2000/ 3733 17

 الكاراجينان .  –المضافات الغذائية  2001/ 3767 18

 تقدير المحليات في االغذية.  2003/ 3875 19

 ل في االغذية  تعممساالخضر الثابت الصبغة  2006/ 3967 20

 سكالميات الصوديوم     2013/ 4180 21

   

 

 

 

 مسودات المواصفات العراقية 
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 ضوع موال الدليل ت

 الزيوت العطرية / اخذ النماذج وتحضير نموذج الفحص . 462/1/1996  1

 الزيوت العطرية / التقدير الكمي للبقايا بعد التبخير .  462/2/1995  2

 .  سارنكتقدير معامل اال  الزيوت العطرية / 462/3/1994  3

 الزيوت العطرية / تقدير دوران الضوء المستقطب .  462/4/1995 4

 طرية / التعبئة والتأشير . علوت االزي 1992/ 5/ 462م  5

 الزيوت العطرية / تقدير نسبة الحامض . 462/6/1994 6

 الزيوت العطرية / تقدير قيمة االستر .  462/7/1995 7

) جب د ( بواسطة تحليل مقياس  CDمة قي يروت العطرية / تقد الزي 462/8/1996 8

 الطيف الضوئي لالشعة فوق البنفسجية . 

لعطرية / تقدير قيم الكاربونيل / طريقة كلوريد االمونيوم  وت االزي 462/9/1995 9

 الهيدروكسيلي . 

 التعاريف والقواعد العامة .  544/1/1994 10

 ة في االغذية .المنكهات المسموح 544/2/1994 11

 المحليات المسموحة في االغذية .  544/3/1994 12

 الملونات . 544/4/1994 13

 عوامل الجلتنة .  ات و مثخنلا 544/5/1994 14

 المثبتات المسموحة في االغذية .    544/6/1994 15

 طرق فحص صمغ الزانثان .  935/2000 16

 االغذية .   طرق فحص الجالتين المستعمل في 982/2001 17

 مضادات االكسدة المسموحة في االغذية.      2006/ 1109م  18

 في االغذية .  خدمةلمستلحافظة االمواد ا 1196/2007م  19

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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 الموضوع   المتطلب  ت 

1 2 /2000 

2/2000 

 مركزات المشروبات الغازية والشرابت . 

CONCENTRATES  OF CARBONATED 

BEVERAGE AND DRINKS . 

2 9 /2000 

9/2000 

لمواد المضافات الغذائية وتشمل ) المواد المثخنة ، المواد المثبتة وا

  . الخ (ة ...الملون

FOOD ADDITIVES INCLUDE ( THICKENER , 

STABILIYER AND COLOURING AGENT 

……ECT . ) WHICH ARE NOT COVERD BY 

SPECIAL IQS STANDARDES) .  

3 23 /2000 

23/2000 

 .ن كليسري 

GLYCERIN . 

4 34 /2001 

34/2001 

 المواد المثخنة ) السحلب ( . 

THICKING AGENT (ORCHID ) . 

5 68 /2011 

68/2011 

 خليط منكهات .  

MIX FLAVOURINGS . 

6 83 /2013 

83/2013 

 مركز بروتين الحليب . 

MILK PROTEIN CONCENTRATE . 

7 97 /2012 

97/2012 

 ( .  يسلفامس ا+  مأسبرتا) خليط منكهات صناعية 

MIX OF 2 ARTIFICIAL SWEETENERS OF 

 ( ACESULFAME + ASPARTAME) . 

8 100/2012 

100/2012 

 حامض الليمون الصناعي . 

ARTIFICIAL LEMON JUICE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 بات الفنية المتطل
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                                       AGRICULTURE PRODUC 6-2المنتجات الزراعية 2-6

                              
                     
                                
 الموضوع  م ق ع ت

1  882/2015 

 التحديث االول   

882 / 2015 

FIRST REVISION  

 التمور .

 

DATES. 

2  1375 /1988 

1375 / 1988 

 البنجر ) الشوندر ( .

BEET. 

3  1377 /1988 

1377 /1988 

 الفلفل الحلو .

SWEET PUPPER. 

4  1378 /1988 

1378 /1988 

 البنجر السكري . 

SUGAR BEET. 

5  1451 /1989 

1451 / 1989 

 بذور الخردل .

MUSTARD SEEDS 

6  1607 /1990 

1607 /1990 

 التمور المحشوة والمكسوة . 

STUFFED AND COVERED DATE 

7  1861 /1994 

1861 / 1994 

 الذرة . 

MAIZE ( CORN ). 

8  1990 /1996 

1990 / 1996 

 جريش الذرة الكاملة .

WHOLE MAIZE (CORN ) HEAL. 

9  2002 /1996 

2002 / 1996 

 فول الصويا . 

SOYA BEANS 

10  2003 /1996 

2003 / 1996 

 حبوب الذرةالبيضاء . 

WHITE  MAIZE GRAINS. 

11  2019 /1996 

2019 / 1996 

 البصل .

ONIONS. 

12  2020 /1996 

2020 / 1996 

 اطا . لبطا

POTATOES. 

13  2033 /1997 

2033/1997 

 ا . كسبة فول الصوي

SOYA BEAN MEAL. 

 

 لعراقية ة االمواصفات القياسي
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14  2036 /1997 

2036 / 1997 

 منتجات بروتين الصويا . 

SOYA PROTEIN PRODUCTS. 

15  2058 /1998 

2058/1998 

 الحنطة .

WHEAT 

16  2084  /1998 

2084 / 1998 

 مستخلص المولت.

MALT EXTRACT 

17  2085 /1999 

2085 / 1999 

 الشعير .

BARLEY. 

18  2097  /1999 

2097 / 1999 

 شعير.مولت ال

BARLY MALT. 

19  2215 /2002 

2215/2002 

 التين الطازج.

FRESH FIGS. 

20  2202 /2002 

2202/2002 

 منتجات البروتين النباتي. 

VEGETABLE PROTIEN PRODUCTS. 

 21 2281 /2009 

2281/2009 

 بذور الحبة السوداء 

NIGELLA SATIVA SEEDS 
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 الموضوع  م م ع  ت

 تعيين البروتين الخام . -العلف الحيواني  910/1986  1

 تعيين االلياف الخام .  -مواد العلف الحيواني التحليل الكيميائي  919/1986  2

 الشلب .  1981/ 1859  3

طريقة   تعيين محتوى حامض البنزويك  -تها تقامشالفواكه والخضر و 1987/ 1904  4

 تر . السيكرونومي 

تعيين الرماد غير الذائب في حامض   -لخضر كه وامنتجات الفوا 1992/ 2056  5

 الهيدروكلوريك . 

 ارشادات تخزين ونقل الموز . 1980/ 2200  6

 تعيين الرقم الهيدروجيني ( .   -منتجات الفواكه ) الخضر  1992/ 2223  7

 طة المركز . منتجات الطماطة المحفوظة لب الطما 1990/ 3036  8

 ة الزيوت . صناع  بذور الكتان المستخدمة في 1993/ 3278  9

 الشوفان .  2006/ 3973  10

 االناناس الطازج   2007/ 4011 11

 المانكا الطازجة   2007/ 4015 12

 

 

 

 

 الموضوع  الدليل ت

 دليل خزن البصل . 1989/ 7  1

 لثوم دليل الخزن المبرد . ا 1989/ 8  2

 ة للخضر والفواكه الطازجة .االشتراطات العام 1989/ 18  3

 الحبوب / أخذ النماذج .  1989/ 20  4

 دليل خزن البطاطا .  1989/ 21  5

 طرق فحص واختبار دقيق القمح .  384/1994  6

 القمح / أخذ النماذج .  407/1990  7

 . ية دنالتمور / تعيين الشوائب المع 515/1993  8

 االدلة االسترشادية المرجعية 

  العرا قية تمسودات المواصفا 
 العراقية 
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 زيت .ية / تقدير محتوى المخلفات البذور الزيت  641/1996  9

 تقدير محتوى الرطوبة . اته /الحبوب ومنتج  696/1996  10

 مخلفات البذور الزيتية / تقدير الرطوبة ومحتوى المواد المتطايرة .  710/1996  11

 تقدير محتوى الشوائب في الحنطة .  1998/ 850م   12

 لرطوبة .ر اديالذرة / تق 936/2000 13

 وم. تقدير محتوى الكالسياالعالف /   903/2000 14

 حتوى الفسفور الكلي. دير ماالعالف / تق 942/2000 15

 الشيلك / دليل الخزن المبرد  2007/ 1156 16
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                                    DRIED FOOD PRODUC 7-2افةلجالمنتجات الغذائية ا 2-7
 
 
 
 الموضوع  م ق ع ت

1 36 /1985 

 قيد التحديث 

36/1985 

UNDER  REVISION 

 السكر . 

 

SUGAR. 

2 37 /2010    

 التحديث االول 

37/2010 

FIRST  REVISION 

 ز . / الدقيق المستعمل في صناعة الخب نطةلحمنتجات ا

 

  WHEAT PRODUCTS / WHEAT FIOUR FOR 

BREAD INDUSTRY 

3 111/2015 

 ث االول  لتحديا

 111/2015 

FIRST  REVISION 

 ملح الطعام . 

 

 

EDIBLE SALT 

4 546/2019      

 التحديث الثاني 

546/2019 

SECOND  REVISION 

 السيكاير . 

 

CIGARETTES 

5 677/1989 

 1/2016تعديل رقم 

677/1989 

AMENDMENT 

NO.1/2016 

 الخبز .

 

BREAD. 

 

 

6 721/1988 

 قيد التحديث 

721/1988 

UNDER  REVISION 

 مسحوق الكاري . -التوابل والبهارات 

 

SPICES AND CONDEMENTS- CURRY( POWDER 

7 814/2018   

 التحديث الثاني  

814/2018 

SECOND REVISION  

 . ز والخميرة المجففة غير النشطة لخبا خميرة

 

BAKERS YEAST AND INACTIVE DRIED 

YEAST. 

8 847 /2000    

 ل التحديث االو

847/2000 

FIRST REVISION  

 الفلفل الحار المطحون وغير المطحون ) الكامل (   -التوابل والبهارات 

 

SPICES AND CONDEMENTS-CHILLES, WHOLE 

AND GROUND. 

 

 قية المواصفات القياسية العرا
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9 848/1987 

 قيد التحديث 

848/1987 

UNDER REVISION 

 الهيل . -رات التوابل والبها

 

SPICES AND CONDEMENTS- CARDAMOM. 

10 850/2019 

 التحديث االول  

850/2019 

FIRST  REVISION              

 الزنجبيل الجاف الكامل والمطحون . –التوابل والبهارات 

 

SPICES AND CONDIMENTS- 

DRIED GINGER,WHOLE AND  GROUND 

11 853/1/2016 

 التحديث االول  

853/1/2016 

FIRST REVISION 

 الكامل أوالمطحون .  السود الفلفل ا -التوابل والبهارات 

 

SPICES AND CONDIMENTS- 

BLACK  PEPPER WHOLE OR GROUND. 

12 853/2/2016 

 التحديث االول  

853/2/2016 

FIRST REVISION 

 .الكامل أوالمطحون  االبيض الفلفل  - ات التوابل والبهار

 

SPICES AND CONDIMENTS- 

WHITE PEPPER WHOLE OR GROUND. 

13 952/1989 

952/1989 

 أخذ العينات . -التوابل والبهارات 

SPICES AND CONDIMENTS- SAMPLING 

14 1025 /2000 

1025/2000 

 البهارات .   -التوابل والبهارات 

SPICES AND CONDEMENTS- CONDEMENTS 

15 1102 /1987 

 ديث قيد التح

1102/1987 

UNDER  REVISION 

 للرضع واالطفال .بقول االغذية المصنعة المعتمدة على الحبوب وال

 

PROCESSED CEREAL  - BASED FOODS FOR 

INFANTS AND CHILDREN. 

16 1155 /1 /1988 

1155/1/1988 

 البن االخضر ) القهوة الخضراء ( . 

GREEN COFFEE BEANS. 

17 1155 /2 /1988 

 يث قيد التحد 

1155/2/1988 

UNDER REVISION 

 الذوبان .  لسريعالبن )القهوة( المحمص الكامل،والمطحون وا

 

WHOLE ROASTED,GROUND AND INSTANT 

COFFEE . 

18 1178 /1988 

 قيد التحديث 

1178/1988 

UNDER REVISION 

 .  ( منتجات الحنطة ) البرغل , الحبية , الجريش

 

WHEAT PRODUCTS  

BURGUL,HABBIA (PARTIALLY DEBRANNED 

WHEAT) ,GERREESH (CRUSHED PARTIALLY 

DEBRANNED WHEAT). 

19 1183 /2015 

 التحديث االول 

1183/2015 

FIRST REVISION  

 المعكرونة والشعرية و االطرية . -منتجات العجائن 

 

PASTA PRODUCTS- MACARONI VERMICELLI 

AND SPAGHETTI. 
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20 1209 /1988 

 قيد التحديث 

1209/1988 

UNDER REVISION  

 النشأ المعد للطعام .

 

EDIBLE STARCH. 

21 

 

1329 /2018 

 التحديث االول 

1329/2018 

FIRST REVISION 

 مسحوق الكاسترد . 

 

CUSTARD POWDER. 

22 

 

1343 /2019 

 التحديث الثاني 

2019 /1343   

SECOND  REVISION 

  1/2020م التعديل رق

AMENDMENT 

NO.1/2020 

 0الرز

 

RICE 

23 1390 /1988 

 قيد التحديث 

1390/1988 

UNDER  REVISION 

 كنك باودر ( .) بي ذرور الخبز

 

PAKING POWDER. 

24 1401 /1989 

 1/2012تعديل رقم 

 قيد التحديث 

1401/1989 

AMENDMENT 

NO.1/2012  

UNDER REVISION 

 خليط الكيك الجاهز . 

 

 

PREPARED CACK MIX. 

25 1447  /2000 

 يث االول التحد 

 1/2014تعديل رقم 

 1447/2000 

FIRST REVISION 

AMENDMENT 

NO.1/2014  

 شاي .ال

 

 

TAE. 

 

26 1448 /2000 

 التحديث االول  

1448/2000 

FIRST REVISION 

 القرنفل الكامل والمطحون . -التوابل والبهارات 

 

SPICES AND CONDEMENT- 

CLOVES /WHOLE AND GROUND. 

27 1450 /1989 

 التحديث قيد 

1450/1989 

UNDER  REVISION 

 طحون .والم  الدارصيني الكامل -التوابل والبهارات 

 

SPICES AND CONDEMENTS - WHOLE AND 

GROUND CINNAMON. 
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28 1460 /1989 

 قيد التحديث 

1460/1989 

UNDER REVISION 

 مسحوق الهالم . 

 

JELLY POWDER. 

29 1464 /1989 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2012/ 1تعديل رقم 

 قيد التحديث 

1464/1989 

AMENDMENT 

NO.1/2012 

UNDER REVISION 

 السمولينا المستعملة في صناعة العجائن .  –السميد 

 

 

 

SEMOLINA USED IN MANUFACTURE PASTA 

PRODUCTS. 

30 1465 /1989 

 قيد التحديث 

1465/1989 

UNDER REVISION 

 .مسحوق الكاكاو  -اته الكاكاو ومنتج 

 

CACAO PRODUCTS- CACAO POWDER. 

 

31 1574 /1990 

 تحديث يد الق

1574/1990 

UNDER  REVISION 

 الحمص الكامل . 

 

WHOLE CHICKPEAS. 

32 1575 /1990 

 قيد التحديث 

1575/1990 

UNDER  REVISION 

 العدس . 

 

LENTILS. 

33 1576 /1990 

 د التحديث قي

1576/1990 

UNDER  REVISION 

 الكمون الكامل . -ات التوابل والبهار

 

SPICES AND CONDEMENT- 

WHOLE CUMIN. 

34 1578 /1990 

1578/1990 

 الكركم الكامل والمطحون . -التوابل والبهارات 

SPICES AND CONDEMENT- 

TURMERIC–WHOLE OR GROUND 

(POWDERED) 

35 1587 /1990 

1587/1990 

 خميرة التوريال الجافة .

DRIED TORULA YEAST. 

36 1652 /2021 

 التحديث االول 

1652/2021 

FIRST  REVISION 

 غ المعسل .التب

 

 

MEASSEL. 

37 1663 /1991 

1663/1991 

 خميرة البيرة . 

BEER YEAST. 

38 1664 /1991 

1664/1991 

 العنب المجفف ) الزبيب والكشمش ( .

DRY GRAPE (RAISIN OR SULTANAS). 
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39 1716 /1992 

   1/2012ل رقم تعدي

 2015/ 2رقمتعديل 

 قيد التحديث 

1716/1992 

AMENDMENT 

NO.1/2012  

AMENDMENT 

NO.2/2015 

UNDER REVISION  

 السيكار .  -التبغ ومنتجاته 

 

 

 

TABACCO AND PRODUCTS- CIGARS. 

40 1717 /1992 

 قيد التحديث 

1717/1992 

UNDER REVISION  

 ة أو المطحونة . الكزبرة الكامل -وابل والبهارات الت

 

SPICES AND CONDEMENT- 

CORIANDER, WHOLE AND GROUND. 

41 1768 /1992 

1768/1992 

 نوى المشمش الحلو المنزوع القشرة .

SHELLED SWEET KERNELS OF APRICOTS. 

42 1808 /1993 

1808/1993 

 الجوز الكامل والمنزوع القشرة .

WHOLE SHELLED WALNUTS. 

43 1809 /1993 

1809/1993 

 القشرة .  اللوز المنزوع

SHELLED ALMONDS. 

44 1810 /1993 

1810/1993 

 ستق االخضر غير المقشر .الف

UNSHELLED PISTACHTO NUTS 

45 1826 /1993 

1826/1993 

 السمسم .

SESAME. 

46 1828 /1993 

1828/1993 

 البندق .

HAZEL NUT. 

47 1856 /1994 

1856/1994 

 حونة  زة الطيب الكاملة والمطجو –التوابل والبهارات 

SPICES AND CONDEMENT – NUT MEG WHOLE 

AND  ………      

SPICES AND CONDEMENT-NUT MEG WHOLE AND 

GROUND. 

 
48 1860 /1994 

1860/1994 

 الحلبة الكاملة أو المطحونة .  -التوابل والبهارات 

SPICES AND CONDIMENTS –FENUGREEX, 

WHOLE OR GROUND (POWDER ). 

49 1872 /2000 

 حديث االول الت

1872/2000 

FIRST  REVISION 

 لمجفف.هند امبروش جوز ال

 

GRATED DEICCATED COCONUT. 

50 1929 /1995 

1929/1995 

 اليانسون . -التوابل والبهارات 

SPICES AND CONDEMENT 

ANISEED. 

51 1931 /1995 

1931/1995 

 .الكراوية الكاملة  -والبهارات بل واالت

SPICES AND CONDEMENT- 

WHOLE CARAWAY. 
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52 1962 /1996 

1962/1996 

 الزعتر الكامل . -ارات والبهالتوابل 

SPICES AND CONDEMENT- WHOLE THYME. 

53 1966 /1996 

1966/1996 

 الثوم المجفف . 

DEHYDRATED GRALIC 

 

54 1988 /1996 

1988/1996 

 جافة .ال ءالباقال

DRY BEAN. 

55 1989 /1996 

 قيد التحديث 

1989/1996 

UNDER  REVISION 

 الفاصوليا الجافة .

 

DRY PHASEOLUS. 

 

56 2059 /1998 

2059/1998 

 بذور الشمام المرة الكاملة أو المطحونة . 

BITTER  FENNEL SEED , WHOLE OR GROUND 

POWDERED  

57 2083 /1998 

2083/1998 

 لحيوي. ة انط كلوتين الح

VITAL WHEAT GLUTEN. 

58 2124 /2000 

2124/2000 

 الزعفران / توابل وبهارات .

SPICES AND CONDEMENT- SAFFRON. 

59 2141 /2000 

   2004/ 1تعديل رقم

   2008/ 2تعديل رقم

2141/2000 

AMENDMENT 

NO.1/2004 

AMENDMENT 

NO.1/2008 

 ت.نادقيق القمح المستعمل في صناعة البسكت والمعج

 

 

WHEAT FLOUR USED IN BISCUIT AND PASTE 

INDUSTRY. 

60 2168 /2001 

2168/2001 

 التين مجفف .

DRIED FIG. 

61 2169 /2001 

2169/2001 

 البزاليا الجافة .

DRIED LEGUMES (DRIED PEAS). 

62 2170 /2001 

   2007/  1تعديل رقم

 قيد التحديث 

2170/2001 

AMENDMENT 

 NO. 1/2007 

UNDER  REVISION 

 الحمص المجروش .

 

 

 

SPLIT CHICKPEAS. 
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63 2142 /2001 

 

2142/2001 

مستخدم في تصنيع منتجات  ( ال الكاكاو ) مجروش /كتلة /قالب/ ذرور

 الشوكوالتة . 

COCOA (NIB / MASS / PRESS CAKE /DUST) FOR 

USED IN THE MANUFACTURE OF COCOA AND 

CHOCOLATE PRODUCTS. 

64 2156 /2001 

2156/2001 

 المشمش المجفف.

DRIED APRICOT. 

65 2245 /2002 

   1/2015تعديل رقم 

2245/2002 

AMENDMENT 

NO.1/2015 

 الخام . السكر

 

RAW SUGER 

 

66 2280 /2009 

   1/2013تعديل رقم 

2280/2009 

AMENDMENT 

NO.1/2013  

 خليط الزعتر 

 

THYME MIX POWDER 

67 5003 /2016 

5003/2016 

 ذرة منزوع االجنة  ال يشطحين وجر 

DEGERMED MAIZE (CORN)MEALAND 

MAIZE(CORN)GRITS  

68 5004  /2016 

5004/2016 

 الشامية (  ذرة )منتفخات ال

PUFFED CORN ( POP CORN) 

69 5028 /2016 

5028/2016 

 السماق المطحون  

GROUND SUMAC 

70 5078 /2018 

5078/2018 

 ابتشينو , القهوة المبيضة (. الكق منتجات القهوة سريعة الذوبان )مسحو 

INSTANT COFFEE PRODUCTS (CAPPUCCINO 

POWDER , WHITENER COFFEE ) 

71 5097 /2019 

5097/2019 

 االوراق الكاملة والمطحونة  –التوابل والبهارات/الغار 

SPICES AND CONDIMENTS /LAUREL-WHOLE 

AND GROUND LEAVES                                         

72 5108 /2020 

5108/2020 

 االوراق الكاملة او المطحونة -انو الجافغ ورياال /التوابل والبهارات 

SPICES AND CONDIMENT / DRIED OREGANO-

WHOLE OR GROUND LEAVES                              
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 الموضوع  م م ع  ت

 ات السكرية . لويلحا 1982/ 2033 1

 بة ( .التوابل والبهارات ) الكبا 1990/ 3060 2

 .عامل دقيق القمح المدعم والمدعم الم 1998/ 3624 3

 النشا الغذائي المعدل )الدكسترين(.  1999/ 3677 4

 الشروط العامة للمكسرات .  2000/ 3713 5

 تبغ الغليون . 2000/ 3744 6

 محسن الخبز .  2001/ 3785 7

 حبوب الكازو .  2002/ 3838 8

 خبز النخالة.  2003/ 3873 9

 التبغ غير المخلوط للسكاير   2004/ 3918 10

 الحمر البارد المطحون ) البابركا ( لفل االف 2012/ 3998 11

 الريحان الحلو المجفف   2007/ 4005 12

 النعناع الحلو الجاف  2007/ 4010 13

 الكرز الحلو المجفف 2007/ 4016 14

 النولدز سريعة الذوبان   2008/ 4030 15

 لذوبان بشكله الصلب.الشاي سريع ا 2008/ 4038 16

 البصل المجفف  2012/ 4162 17

   

    

 

 

 الموضوع  الدليل ت

 الحبوب والبقول / تعيين الغزو الحشري الخفي / مبادئ عامة .  1995/ 1/ 11  1

 حشري الخفي / أخذ النماذج .ال زوالحبوب والبقول / تعيين الغ 1995/ 2/ 11  2

 .ول / تعيين الغزو الحشري الخفي / الطريقة المرجعية الحبوب والبق 1995/ 3/ 11  3

 مسودات المواصفات العراقية 

 السترشادية المرجعية ادلة اال
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 الحبوب والبقول / تعيين الغزو الحشري الخفي / الطريقة السريعة . 1995/ 4/ 11  4

 التسمية . –التوابل والبهارات  1989/ 22  5

 الشاي / أخذ النماذج . 1989/ 23  6

 ارشادات خزنها ونقلها . –القهوة الخضراء المكيسة  1990/ 94  7

 النشا / أخذ النماذج . 136/1990  8

تقدير المواد غير الذائبة بالماء أو الحامض وتحضير    –م الطعاملح  161/1/1990  9

 المحاليل  االساسية .

 بريتات . تقدير محتوى الك  –ملح الطعام  161/2/1990  10

 قدير الهالوجينات .ت  –م ملح الطعا 161/3/1990  11

 محتوى الكالسيوم والمغنيسيوم . تقدير   –ملح الطعام  161/4/1990  12

 مئوية .  110تقدير الفقدان بالكتلة عند درجة حرارة   –طعام ملح ال 161/5/1990  13

 تقدير محتوى الكاربونات .  –ملح الطعام  161/6/1990  14

 ي .لكلا تقدير محتوى الزئبق  –ملح الطعام  161/7/1990  15

 كلي . تقدير محتوى الرصاص ال  –ملح الطعام  161/8/1990  16

 الكلي . ميوم تقدير محتوى الكاد   –ملح الطعام  161/9/1990  17

 تقدير محتوى البوتاسيوم الكلي .   –ملح الطعام  1990/ 161/10  18

 لي .تقدير محتوى النحاس الك  –ملح الطعام  1990/ 161/11  19

 ر محتوى الزرنيخ الكلي . قديت  –ملح الطعام  1990/ 161/12  20

 تعيين محتوى الماء ) الطريقة المرجعية ( .  – التبغ ومنتجاته 164/1/1986  21

 أخذ النماذج االولية . –التبغ ومنتجاته  164/2/1987  22

ية  المادة المستعملة كورق للسيكاير ) تعيين نفاذ  –التبغ ومنتجاته  164/3/1986  23

 الهواء(.

طريقة تعيين محتوى السليكا ) ثنائي اوكسيد  –اته نتجومالتبغ   164/4/1987  24

 يكون(.السل

 ختبار .ف واالاجواء التكيي –التبغ ومنتجاته  164/5/1986  25

 تعيين سرعة االشتعال الحر . –السيكاير   –التبغ ومنتجاته  164/6/1986  26

 .  تحديد القطر االسمي –والمرشحات   السيكاير –التبغ ومنتجاته  164/7/1986  27

 يين السكروز باالستقطاب . تع –الطرق القياسية الختبار وتحليل السكر  264/1/1991  28
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 تعيين الرطوبة . –ختبار وتحليل السكر سية الالطرق القيا 264/2/1991  29

 تعيين اللون .  –الطرق القياسية الختبار وتحليل السكر  264/3/1991  30

تعيين الرماد بالتوصيل   – سكرالالطرق القياسية الختبار وتحليل  264/4/1991  31

 الكهربائي 

 . منقلب تعيين السكر ال  –رق القياسية الختبار وتحليل السكر الط 264/5/1991  32

 .  2SOتعيين الب  –الطرق القياسية الختبار وتحليل السكر  264/6/1991  33

 حص والتحليل .رقائق الذرة / طرق أخذ النماذج والف 410/1990  34

 ذ النماذج وطرق الفحص .أخ / البسكت  411/1990  35

تقدير المركبات شبه القلوية في التبغ بطريقة مقياس    –التبغ ومنتجاته  414/1994  36

 الضوئي .   الطيف

 الشاي / طرق الفحص .  447/1992  37

 ير . تقدير فقدان التبغ من نهايات السيكا –السيكاير   –التبغ ومنتجاته  467/1996  38

 

دير المتبقي من الجزء الملون من الدخان المتكثف تق  – التبغ ومنتجاته 476/1994  39

 مرشحات السيكاير بطريقة مقياس الطيف الضوئي . على  

تقدير المركبات شبه القلوية في ناتج   –السيكاير   –التبغ ومنتجاته  477/1994  40

 تكثيف دخان السيكارة . 

 .تقدير بقايا هيدرازيد الماليك   –التبغ ومنتجاته  478/1994 41

 د الذائب بالحامض .مسحوق الكاكاو / تقدير الرماد الكلي والرما 479/1996 42

تقدير االلياف الخام وحجم   -رق الفحص واالختبار و / طمسحوق الكاكا  482/1994      43

 الجزيئات. 

 رطوبة . تقدير ال -مسحوق الكاكاو / طرق الفحص واالختبار  483/1996 44

 ات / تعيين الرماد الكلي . هارلبالتوابل وا 539/1994 45

 هارات / تقدير محتوى الرطوبة بطريقة السحب .التوابل والب 549/1994 46

الحبوب ومنتجاته / قياس درجة الحرارة للحبوب المخزونة في   601/1994 47

 السايلوات.

 كاير .التبغ ومنتجاته / التبغ المخلوط للس 617/1994 48

 رات / تقدير محتوى المواد الغريبة . بهاال التوابل و 1994/ 642م  49

 . وابل والبهارات / تقدير مستخلص االيثر غير المتطايرالت 644/1995 50

 التوابل والبهارات / تقدير الرماد غير الذائب بالحامض . 645/1996 51

 طرق فحص منتجات العجائن . 682/1996 52

 ر القابل للذوبان في الماء . غي اد التوابل والبهارات / تقدير الرم 688/1995 53
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 تجاتها / تقدير محتوى الرطوبة ) طريقة مرجعية ( . الحبوب ومن 696/1995 54

 السيطرة على االفات المهاجمة .  -خزن الحبوب والبقول  744/1998 55

 مصطلحات البن .  752/1996 56

 .ية يل/ التعبير عن نتائج الفحص التحل التبغ ومنتجاته 1998/ 855م  57

 خميرة الخبز / طريقة الفحص . 2000/ 879م  58

 نشا الطعام / طرق الفحص . 2000/ 910م  59

 تقدير محتوى الكافائين .  /قهوة ال 981/2001 60

 تعيين محتوى الرطوبة للمكسرات )الجوز / اللوز / الفستق الحلبي (  2002/ 1021 61

 .اخذ النماذج/الشاي سريع الذوبان 2008/ 1252 62

 ن للفحص التوابل والبهارات / تحضير النموذج المطحو  2011/ 1321 63

 

 الموضوع  المتطلب  ت

1 
3 /2000 

3/2000 

 الخبز  محسن

BREAD IMPROVER 

2 
7 /2000 

 

7/2000 

التوابل وتشمل )سيقان القرنفل، الكبابة، فلفل اسود مجروش، 

 ل... الخ(.القولنجان، عرق الهي

SPICES INCLUDE (CLOVE STEAMS, CUBEB, 

CRUSHED BLACK PEPPER, COLNGAN AND 

RACE CARDAMOM) WHICH ARE NOT 

COVERD BY SPECIAL IQS STANDARD). 

 

3 8 /2016 

8/2016 

المكسرات ) كاجو، حب ابيض ....الخ ( محمص او غير محمص 

 .  ( ، مقشور او غير مقشور ، مفرد او خليط)خام

NUTS ( CASHEW ) PUMPKIN SEEDS …..ECT ) 

ROASTED OR NOT ROASTED ( RAW ) 

,SHELLED OR UNSHELLD ,SINGLE OR MIXED 

THAT DO NOT COVER WITH ANY IRAQI 

STANDARD . 

4 28 /2000 

28/2000 

 الدكسترين ) النشا الغذائي المعدل ( . 

MODIFIED FOOD STARCH  

 

 المتطلبات الفنية 
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5 37 /2011 

37/2011 

 تق الحقل المقرمش ) سبايسي ( .فس

CRISPY COATED PEANUT ( SPICY ) . 

6 55 /2011 

55/2011 

 ق المجفف ) العلوجة ( . البرقو

DRIED PRUNES . 

7 58 /2011 

58/2011 

اصابع رقائق الحبوب المحمصة المغطاة وغير المغطاة بالشكلة بجميع  

 النكهات . 

THE FINGERS OF ROASTED CERRALS CHIPS 

COVER AND NOT COVER WITH CHOCOLATE 

FOR ALL FLAVORS . 

8 
59 /2011 

59/2011 

 البصل المجفف .

DEHYDRATE ONION . 

9 60 /2011 

60/2011 

 رد المطحون ) البابريكا ( .  البا الفلفل االحمر

GROUND PAPRIKA  . 

10 61 /2011 

61/2011 

 اكليل الجبل المجفف . 

DRIED ROSEMARY . 

11 70 /2011 

70/2011 

عراقية    قياسية ة التي ليس لها مواصفات جفف مالخضراوات والفواكه ال

 اي مرجع عالمي او عربي .  او متطلب فني او

DRIED VEGETABLES AND FRUITS NOT 

INCLUDED IN PARTICULAR IQS /TR OR ANY 

ACCEPTED NATIONAL OR INTERNATIONAL 

STANDARDS . 

12 77 /2011 

77/2011 

 الذرة ) االصفر واالبيض ( .  طحين 

CORN FLOUR ( WHITE OR YALLOW TYPES ) . 

13 107/2013 

107/2013 

كر  م ، س، سكر مطحون ، سكر بني ناع مكعبات انواع سكر ) سكر 

 بنات ( . 

SUGER TYPES ( CUBE SUGER ,POWDERD 

SUGER ( ICING SUGER ) SOFT BROWN SUGER , 

LUMP SUGER . 

14 118/2014 

118/2014 

 لوبياء 

COW PEAS OR BLACK EYED BEAN ( PEAS) . 

15 152/2018 

152/2018 

 تات العطرية والبهارات مع زيت الزيتون . منقوع النبا

FLAVOR INFUSED OLIVE OIL . 

16 153/2018 

153/2018 

 الريحان المجفف الحلو .  

DRIED SWEET BASIL . 

17 154/2018 

154/2018 

 الكركديه .

ROSELLE ( KARKADDEA ) . 

18 155/2018 

155/2018 

 مشروب الكركديه . 

 KARKADDEA DRINK . 
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                     VARAITY FOOD PRODUCTS 8-2المنتجات الغذائية المختلفة 2-8
                                                                                  

 
                 

 الموضوع  م ق ع ت

1  110/2002 

 التحديث االول  

110/2002 

FIRST REVISION 

 الخل . 

 

VINEGAR 

 

2  284/2000 

 1/2001ل رقم لتعديا

284/2000 

AMENDMENT 

NO.1/2001 

 عصير الطماطة المكثف .

 

TOMATO PASTE. 

3  509/2014 

 التحديث االول 

509/2014 

FIRST  REVISION 

 منتجات الطماطة المحفوظة ) الكجب ( . 

PRESERVED TOMATO PRODUCTS. 

4  1041 /2017 

 االول   التحديث 

1041/2017 

FIRST  REVISION 

 .الدبس 

 

DIBIS (DATE SYRUP). 

5  1061 /1984 

   1/2013تعديل رقم 

  قيد التحديث 

1061/1984 

AMENDMENT 

NO.1/2013  

UNDER  REVISION 

 عسل النحل .

 

 

HONEY. 

 

 

6  1064 /1985           

 1/1988تعديل رقم  

1064/1985 

AMENDMENT 

NO.1/1988 

 صاص الفواكه والخضر . 

 

FRUIT AND VEGTABLES SAUCE. 

 

 

 

 المواصفات القياسية العراقية 
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7  1128 /2013 

 التحديث االول 

 1/2013تعديل رقم 

1128/2013 

FIRST  REVISION 

AMENDMENT 

NO.1/2013 

 المخلالت . 

 

 

PICKLES. 

8  1151 /1988 

1151/1988 

 مستخلص تمر الهند المركز .

TAMAR IND CONCENTRATE. 

9  1176 /1988 

 1998/ 1تعديل رقم 

 قيد التحديث 

1176/1988 

AMENDMENT 

NO.1/1998 

UNDER  REVISION 

 الطحينية ) الراشي ( .

 

 

 

TEHYNIA 

10  1177 /1988 

1177/1988 

 ) الحالوة الشكرية ( . الحالوة الطحينية

HALAWA-TEHINA. 

11  1182 /2001 

 التحديث االول 

 1/2016تعديل رقم 

1182/2001 

FIRST  REVISION 

AMENDMENT NO . 

1/2016 

 االغذية النشوية المنفوشة 

 

.PUFFED STARCHY FOODS. 

12  1187 /2019 

 الثاني  التحديث 

1187/2019 

SECOND REVISION 

 . لشيبس()ا رقائق البطاطا المقلية

 

POTATO CHIPS. 

13  1188 /1988 

 ث يقيد التحد 

1188/1988 

UNDER REVISION 

 .المربيات والهالم والمرمالد 

 

JAMS ,JELLIES AND MARMALADE. 

14  

 

1189 /2017 

 التحديث االول  

1189/2017 

FIRST REVISION  

 صلصة الخردل .

 

MUSTARD SUACE. 

15  1345  /2015 

 التحديث االول  

1345/2015 

FIRST REVISION 

 الشكلة .

 

CHOCOLATE. 
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16  1348 /1988 

 1/2012ديل رقم تع

 2/2019تعديل رقم 

 قيد التحديث 

1348/1988 

AMENDMENT 

NO.1/2012 

 AMENDMENT 

NO.2/2019  

UNDER  REVISION 

 ئدة .زيتون الما 

 

 

 

TABLE OLIVES. 

 

 

 

17  1374 /2012 

 التحديث االول  

1374/2012 

FIRST  REVISION 

 مضغ .علك ال

 

CHEWING GUM. 

18  
1376 /1988 

1376/1988 

 ين .الد  قمر

KAMAR  AL-DIN.  

19  1389 /2014 

 التحديث الثاني  

 1/2015يل رقم تعد 

1389/2014 

SECOND  REVISION 

AMENDMENT 

NO.1/2015 

  لويفرالبسكت وا

 

 

                BISCUIT AND WAFER 

20  1418 /1989 

 قيد التحديث 

1418/1989 

UNDER REVISION  

 شيرة الكلوكوز . 

 

GLUCOSE SYRUP 

21  1461 /1990 

1461/1990 

 طرق الفحص والتحليل وأخذ النماذج . –الخل 

VINEGAR / METHODS OF SAMPLING AND 

ANALYSIS. 

22  1482 /2000 

   التحديث االول

 1/2013ل رقم تعدي

 2/2014تعديل رقم 

1482/2000 

FIRST REVISION 

AMENDMENT 

NO.1/2013  

AMENDMENT 

NO.2/2014 

 .رقائق الذرة ) الكورن فليكس ( 

 

 

 

CORN FLAKES. 
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23  1517 /1990 

 1/2012تعديل رقم 

1517/1990 

AMENDMENT 

NO.1/2012  

 المايونييز .

 

MAYONNAISE. 

 

24  1534 /1990 

1534/1990 

 البازالء المجمدة .

QUICK- FROZEN PEAS. 

25  1535 /1990 

1535/1990 

 الجزر المجمد . 

QUICK- FROZEN CARROT. 

26  1536 /1990 

1536/1990 

 بيط المجمد .رناقال

QUICK – FROZEN CAULIFLOWER 

27  1537 /1990 

1537/1990 

 السبانغ المجمد بالطريقة السريعة .

QUICK FROZEN SPINACH 

28  1538 /1990 

 قيد التحديث 

1538/1990 

UNDER REVISION  

 الفطر الطازج .

 

CULTIVATED MUSHROOM. 

29  1544 /1990 

1544/1990 

 ر الطماطة .عصي -منتجات الطماطة المحفوظة 

PRESERVED TOMATO PRODUCTS- TOMATO 

SYRUP 

30  1581 /1990 

1581/1990 

 الباميا المجمدة .

QUICK-FROZEN OKRA 

31  1662 /1991 

1662/1991 

 الفاصوليا الخضراء المجمدة .

FROZEN GREEN BEAN. 

 

32  1858 /1994 

1858/1994 

 الترفة .

TOFFEES. 

 

33  1855 /1994 

1855/1994 

 النوكة . 

NOUGAT 

34  1853 /1994 

   1/2014تعديل رقم 

 2/2020تعديل رقم 

1853/1994 

AMENDMENT 

NO.2/2014 

AMENDMENT 

NO.2/2020 

 السكريات الصلبة .

 

HARD BOILED SUGAR. 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 

35  1873 /1994 

 1/2017تعديل رقم 

1873/1994 

AMENDMENT 

NO.1/2017 

 حمص والمقشور المملح .فستق الحقل الم

 

GROUNDNUT ( PEANUTS) 

( ROASTED , PEELED AND SALTED ) 

36  1927 /2014 

 1/2012ديل رقم تع

 التحديث االول 

1927/2014 

AMENDMENT 

NO.1/2012  

FIRST  REVISION 

 تمر الهند .

 

TAMARIND 

37 

 

1930 /1995 

1930/1995 

 مسحوق الدكستروز . 

POWDERED DEXTROSE 

38 2106 /1999 

2106/1999 

 الالكتوز .

LACTOSE. 

39 2175 /2001 

2175/2001 

 نومي بصرة . 

NOOME – BASRAA. 

40 2182 /2000 

2182/2000 

 سكر الفركتوز  

FRUCTOSE SUGAR. 

41 2193 /2002 

2193/2002 

 حبوب الذرة الكاملة الحلوة المجمدة سريعاً .

QUICK FROZEN WHOLE KERNEL CORN. 

42 2204 /2002 

2204/2002 

 عنبة المانكا. 

MANGO CHUTNY. 

43 2207 /2002 

2207/2002 

 البامية المجففة. 

DRIED OKRA. 

44 2244 /2006 

2244/2006 

 صلصة الفلفل الحريفة )الشطة(.

HOT PEPPER SAUCE . 

45 2287 /2010 

2287/2010 

 مسحوق الفالفل.

FALAFEL – POWDER. 

46 2311  /2013  

2311/2013 

 الكريم كراميل  مسحوق 

CREAM CARAMEL POWDER  .                                

47 2319  /2015 

2319/2015 

 مسحوق الكريمة المعدة للخفق مع الزيوت والدهون النباتية . 

WHIPPING CREAM POWDER WITH 

VEGETABLE OILS AND FATS  .                            

48 5021 /2016 

5021/2016 

 

 مسحوق مبيض القهوة ) غير الحلبي ( .

NON- DAIRY COFFEE WHITENER ( CREAMER ) 

POWDER           

49   5033 /2016 

5033/2016  

 حلوى السمسمية وانواع النقل والحبوب .  

SESAME AND OTHER NUTS AND CEREALS 

SWEETS.  
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50 5034 /2016   

5034/2016 

 شيبس الذرة المقلية ) شيبس الذرة التورتيال واصداف التاكو ( .

FRIED CORN CHIPS ( CORN, TORTILLA CHIPS 

AND TACO SHELLS  

                                                   

51 5049  /2017  

5049/2017  

 ز الجاه الكيك

CAKE       

52 5047 /2020 

5047/2020 

 الحلوى الطرية 

Soft candy 

53 5058 /2020 

5058/2020 

 رقائق الحبوب 

Cereal flacks 

54 5136 /2020 

5136/2020 

 العجائن المجمدة 

FROZEN DOUGH  

55 5122 /2021 

2021 /5122 

 الحلوى الهالمية 

JELLY CANDY                                                           
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 ع وضومال م م ع  ت

 تعيين االس الهيدروجيني . -الطرق القياسية الختبار وتحليل السكر  1990/ 7/ 35  1

( في المواد   2فيتامين ب  فين )ميائية لتقدير الريبوفالالطرق الكي 1990/ 2199  2

 الغذائية. 

 السكر الخام . 2000/ 3700  3

 السكر السائل . 1988/ 2725  4

 كر المختزل .الس  عسل النحل , تعيين محتوى 1988/ 1/ 2843  5

 لحموضة . عسل النحل , تعيين محتوى ا 1988/ 3/ 2843  6

 السكروز .عسل النحل , تعيين محتوى   1988/ 4/ 2843  7

 تعيين الكثافة النسبية .  -العطرية  لزيوت ا 1990/ 3038  8

 سكر الالكتوز . 1996/ 3512  9

 شراب الكلوكوز المجفف . 1998/ 3599  10

 اقراص النعناع . 1998/ 3629  11

 الحلقوم .  1998/ 3630  12

 لشعبية .المعجنات والحلويات ا 1998/ 3635 13

 الموالس .  2000/ 3693 14

 ( . من السما / ) حلوى المن  2000/ 3710 15

 االغذية المعدة لالستعمال في تخفيف الوزن ) اغذية الحمية ( . 2001/ 3774 16

 حصائب الجبس .  2001/ 3782 17

 .صلصة السلطة 2001/ 3763 18

 ض السعرات الحرارية (االغذية ذات االستعمال الخاص )المربى منخف 2002/ 3822 19

 ات في االغذية . تقدير المحلي 2003/ 3875 20

 الملبسات. 2004/ 3902 21

 البطاطا المقلية المجمدة سريعا  2006/ 3974 22

 الفطريات الجافة المعدة لالستهالك  2006/ 3981 23

 العراقية مسودات المواصفات 
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 جمد سريعا  الم الخوخ 2007/ 4004 24

 الشليك المجمد سريعا  2007/ 4007   25

 البروكولي المجمد سريعا .  2007/ 4014 26

 دبس الرمان . 2010/ 4074 27

 

 

 الموضوع  لدليلا ت 

 طرق فحص الراشي .  2000/ 919م. 1

 طرق فحص الباميا المجففة . 2000/ 940م. 2

 طرق فحص الكجب .  2000/ 952م. 3

 تمر هند . –طرق فحص  2001/ 955م. 4

 طرق فحص الشكلة .  2001/ 980م. 5

 طرق الفحص ) اخذ نماذج ( . –العلك  2001/ 972م. 6

 بسات المل طرق فحص  1085/2005م.  7

 

 الموضوع   المتطلب  ت 

1 1  /2000 

 

1/2000 

حصائب الجبس ، الحنطة المنفوشة ، الشعرية سريعة التحضير  

 .فر لها مواصفة قياسية عراقية تتوبمختلف النكهات التي ال

HASAIB CHIPS , FLAVORS PUFFED WHEAT, 

INSTANT NOODLES WITH DIFFERENT 

FLAVORS . 

2 4 /2000   

4/2000 

 . عدة العلك قا

GUM BASE . 

3 12 /2011 

12/2011 

 بديل زبدة الكاكاو . 

COCOA BUTTER SUBSTITUTE . 

4 36 /2011 

36/2011 

 جلي جاهز للطعام . 

READY TO EAT JELLY . 

 رجعية الم االدلة االسترشادية 

 المتطلبات الفنية 
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5 39 /2012 

39/2012 

 مغطاة بغالف سكري . اقراص شوكوالته 

TABLES OF CHOCOLATE WITH SUGER 

COATED . 

6 54 /2011 

54/2011 

 البيتزا المجمدة 

FROZEN PIZZA . 

7 58 /2011 

58/2011 

اصابع رقائق الحبوب المحمصة المغطاة وغير المغطاة بالشكلة بجميع  

 .  النكهات 

THE FINGER OF ROASTED CEREALS CHIPS 

COVER AND NOT COVER WITH CHOCOLATE 

FOR ALL FLAVORS . 

8 73 /2011 

73/2011 

 الجبن و/او الخضراوات . شوة ب فطائر ملفوفة مح

ROLLED PASTRY STUFFED WITH CHEESE 

AND / OR VEGETABLES ( SAMBOUSAK ) . 

9 74 /2011 

74/2011 

 ع الحشوات .  جمي الكرواسون ب

CROISSANT WITH ALL KINDS OF STUFFING . 

10 80 /2011 

80/2011 

 الوجبات الجاهزة لالكل . 

READY TO EAT MEALS / FOODS . 

11 84 /2011 

84/2011 

 منتجات الحبوب المخبوزة الهشة ) الكعك ( .  

CRISPY BAKED CEREAL DOUGHINALL 

SHAPES ( KAAK ) . 

12 89 /2012 

89/2012 

 صلصة الطماطة للبيتزا والعجائن المجمدة . 

PASTA AND PIZZA TOMATO SAUCES . 

13 95 /2012 

95/2012 

 الخفق الجاهزة .   كريمة

WHIPPING CREAM . 

14 105/2012 

105/2012 

 شراب المالتوز . 

MALTOSE SYRUP  

15 123/2015 

123/2015 

 دبس الرمان الطبيعي . 

NATURAL PURICA GRANATUM RAISINE  

16 128/2015 

128/2015 

 البقالوة . 

BAKLAWA  

17 129/2015 

129/2015 

 صلصة البشاميل .

BECHAMEL MIX ( POWDER )  

18 131/2016 

131/2016 

 مسحوق شوكوالته سريع الذوبان . 

CHOCOLATE POWDER INSTANT  

19 140/2018 

140/2018 

 صلصة السلطة . 

SALAD SAUCE  

20 142/2018 

142/2018 

 الحلويات الشرقية . 

ORIENTAL SWEET  
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21 143/2018 

143/2018 

 المعمول . 

MAAMOUL  

22 159/2018 

159/2018 

 ( .   CILLI حار )صلصة الفلفل ال

CILLI SAUCE 

23 163/2018 

163/2018 

 سلطة الزيتون .  

OLIVES SALAD  

24 167/2020 

167/2020 

 .  رمسحوق البودنج سريع التحضي

INSTANT PUDDING POWDER  
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                         CANNED FOOD PRODUCTS 9-2لغذائية المعلبة جات االمنت 2-9

                             
 

                                                                                    
 الموضوع م ق ع ت

1  1103 /1986 

 2020/  1تعديل رقم 

 قيد التحديث 

1103/1986 

AMENDMENT 

NO.1/2020 

 UNDER REVISION 

 الطفال .االغذية المصنعة والمعلبة والمجففة للرضع وا

 

PROCESSED CEREAL –BASED FOODS FOR 

INFANTS AND CHILDREN. 

2  1152 /1988 

1152/1988 

 الباذنجان المعلب . 

CANNED EGGPLANT. 

3  1153 /1988 

1153/1988 

 معلب . رع الالق

CANNED SQUASH 

4  1154 /2019 

 التحديث االول  

1154/2019 

FIRST REVISION  

 الفطر المعلب . 

 

CANNED MUSHROOM. 

5  1181 /2020   

 التحديث االول 

1181/2020 

FIRST REVISION 

 . البازالء الخضراء المعلبة

 

CANNED GREEN PEAS 

6  1184 /2018 

 التحديث االول 

2018  /1184   

FIRST REVISION 

 الفول المدمس المعلب . 

 

 

CANNED FOUL MEDAMES. 

7  1190 /2013  

 التحديث االول  

1190/2013 

FIRST REVISION  

 وكتيل الفواكه المعلب .ك

 

CANNED FRUIT COCKTAIL. 

8  1191 /2017 

 التحديث االول   

1191/2017 

FIRST REVISION 

 . الخضراء والشمعية المعلبة الفاصوليا 

 

CANNED(GREEN BEANS AND WAX BEANS) . 

9  1192 /2020   

 التحديث االول 

1192/2020 

FIRST  REVISION 

 الجزر المعلب . 

CANNED CARROT. 

 المواصفات القياسية العراقية 
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10  1203 /2017 

 التحديث االول  

1203/2017 

FIRST REVISION 

 باميا المعلبة . ال

CANNED OKRA. 

11  1349 /1988 

1349/1988 

 الكمثري ) العرموط ( المعلب . 

CANNED PEARS. 

12  1388 /2013 

 التحديث االول  

1388/2013 

FIRST  REVISION  

 الشليك المعلب . 

 

CANNED STRAWBERRIES. 

13  1434 /2018 

 تحديث االول ال

1434/2018 

FIRST  REVISION 

 االناناس المعلب .

CANNED PINAPPLE 

 

14  1540 /2013 

 التحديث االول 

1540/2013  

FIRST REVISION  

 الحمص بطحينة المعلب .

 

CANNED CHICK PEAS WITH TEHENA. 

15  1543 /1990 

 1/2012تعديل رقم 

1543/1990 

AMENDMENT 

NO1/2012 

 ة .الباقالء المعلب

 

CANNED BROAD- BEAN. 

 

16  1889 /1994 

1889/1994 

 المعلبة .الطماطة 

CANNED  TOMATO. 

17 2157 /2001 

 قيد التحديث 

2157/2001 

UNDER REVISION  

 المانكا / المعلبة 

 

CANNED MANGO. 

18 2316 /2014 

2316/2014 

 الرازبري المعلب ) توت العليق (.

CANNED RASPBERRIES 

19 2320 /2015 

2320/2015 

 سلطة الفواكه االستوائية  

CANNED TROPICAL FRUIT SALAD  

20 5067 /2017   

5067/2017  

 الفاكهة ذات النواة الحجرية المعلبة 

CANNED STONE FRUIT                                            

21 5068 /2017   

5068/2017 

 الفاصوليا الجافة المطبوخة المعلبة 

CANNED COOKED DRY BEANS  
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22 5069 /2017 

5069/2017  

 ة المطبوخة المعلبة  اللوبيا الجاف

CANNED COOKED DRY COWPEA                          

23 5085  /2018 

5085/2018 

 التفاح المعلبة لصلة ص

CANNED APPLE SAUS 

24 5090 /2019 

5090/2019 

 الخضر المنوعة المعلبة 

CANNED MIXED VEGETABLES 

25 5095 /2019 

5095/2019 

 الحمص المعلب

CANNED CHICK-PEAS                                          

26 5106 /2020 

5106/2020 

 الخيار المخلل

PICKLED CUCUMBERS                                             

27 5109 /2020 

5109/2020 

 الذرة الحلوة المعلبة

CANNED SWEET CORN 
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 الموضوع  ع  م م ت

 تقدير الوزن الصافي للخضر والفواكه ) المجمدة ( . 1995/ 3476 1

 بة. الكستناء المعل 2004/ 3904 2

 البرتقال اليوسفي ) المعلب (  2006/ 3978 3

 االسبرجس )المعلب(  2008/ 4042 4

 

 

 

 الموضوع  الدليل ت 

1   1295  /2009 

 قيد التحديث 

 ضر المعبأة. اذج /منتجات الفاكهة والخلنمطريقة أخذ ا

   

   

   

 

 الموضوع  المتطلب  ت

1 157/2018   

157/2018 

 وف المعلب .  الخرش

CANNED ARTICHOKE . 

   

   

   

   

   

   

 

 مسودات المواصفات العراقية 

 المرجعية  االدلة االسترشادية

 المتطلبات الفنية 
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 DIFFERENT 10-2                                                      المتفرقات  2-10
                                                                                                                

 
 
 
 الموضوع  م ق ع ت

1  230/1988 

 قيد التحديث 

230/1988 

UNDER REVISION 

 ائية المعبأة المعلبة .بطاقات داللة المواد الغذ 

 

LABELS OF PREPACKAGED AND CANNED 

FOODS. 

2  356/1990 

 قيد التحديث 

356/1990 

UNDER REVISION 

 امل تصنيع وتحضير االغذية . اعد الصحية في مع القو

GENERAL HYGIENIC RULES IN FOODS 

FACTORIES. 

3  360/1988 

360/1988 

 

 ه والخضر المعلبة .نظام االساليب الصحية النتاج الفواك

CODE OF HYGIENIC PRACTICE FOR CANNED 

FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS. 

4  1847 /2021   

 الث التحديث الث

1847/2021  

THIRD REVISION  

 . مدة الصالحية للمواد الغذائية 

 

SHELF LIFE OF FOOD STUFFS 

 

5  1854 /1994                 

1854/1994 

ح بها لتحرر سموالمالمسة لالغذية / الحدود الماالواني الخزفية 

 دميوم وطرق تعينها .الرصاص والكا

CERAMIC WARE IN CONTACT WITH FOOD 

RELEASF OF LEAD AND CADMIUM. 

6 2270 /1 /2017 

 التحديث االول  

2270/1/2017 

FIRST REVISION  

 الحدود المايكروبية في االغذية/الجزء االول  

عايير المة التوجيهية الستحداث واعتماد المباديء واالدل

 في االغذيةالمايكروبايولوجية 

 MICROBIOLOGICAL LIMITS IN FOOD /PART 1 

PRINCIPLES AND GUIDELINES FOR THE 

ESTABLISHMENT AND APPLICATION OF 

MICROBIOLOGICAL CRITERIA RELATED TO 

FOODS 

7 2270 /2 /2020   

 ول  التحديث اال

2270/2/2020 

FIRST  REVISION 

 لنماذج روبية في االغذية / اخذ اايكالحدود الم

 

MICROBIOLOGICAL LIMITS IN FOOD/PART 2/ 

SAMPLING 

 لقياسية العراقية اصفات الموا
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8 2270 /3 /2006 

   1/2014ل رقم تعدي

   2/2019تعديل رقم 

2270/3/2006 

AMENDMENT 

NO.1/2014 

AMENDMENT 

NO.2/2019 

المجاميع المايكروبية  الحدود المايكروبية في االغذية/ عد وتشخيص 

 ية. في االغذ 

 

MICROBIOLOGICAL LIMITS IN FOOD/PART 3 

ENUMERATION AND IDENTIFICATION OF 

MICROBIOLOGICAL GROUPS IN FOODS  

  

 

9 2270 /4 /2007 

   1/2014تعديل رقم 

2270/4/2007 

AMENDMENT 

NO.1/2014 

 2/2018تعديل رقم 

2018 /AMENDMENT 

 ة للحوم ومنتجاتها. وبيية في االغذية/ الحدود المايكر الحدود المايكروب 

 

 

MICROBIOLOGICAL LIMITS IN FOOD/PART 4 

MICROBIOLOGICAL LIMITS OF MEAT AND 

MEAT PRODUCTS  

10 2270 /5 /2006 

   1/2013تعديل رقم 

 2/2015تعديل رقم 

   3/2015تعديل رقم 

 قيد التحديث 

2270/5/2006 
AMENDMENT NO.1/2013  

AMENDMENT NO.2/2015 

AMENDMENT NO.3/2015 

UNDER REVISION 

 ه. نتجاتدود المايكروبية في االغذية/ الحدود المايكروبية للحليب ومالح

 

 

 

 

MICROBIOLOGICAL LIMITS IN FOOD/PART 5 

MICROBIOLOGICAL LIMITS OF MILK AND 

MILK PRODUCTS  

11 2270 /6 /2006 

 1/2011تعديل رقم 

   2/2013تعديل رقم 

 2015/ 3تعديل رقم

2270/6/2006 
AMENDMENT NO.1/2011 

AMENDMENT NO.2/2013 

AMENDMENT NO.3/2015 

د المايكروبية للمشروبات  االغذية/ الحدوة في الحدود المايكروبي

 الغذائية.

 

 

 

MICROBIOLOGICAL LIMITS IN FOOD/PART 6 

MICROBIOLOGICAL LIMITS OF FOOD DRIN  

12 2270 /7 /2006 

2270/7/2006 

 مايكروبية لمجموعة الخضر  ية في االغذية/ الحدود الروب الحدود المايك

 ومنتجاتها. 

MICROBIOLOGICAL LIMITS IN FOOD/PART 7 

MICROBIOLOGICAL LIMITS OF 

VEGETABALES AND THEIR PRODUCTS 

13 2270 /8 /2006 

2270/8/2006 

 ايكروبية للفواكه.الحدود المايكروبية في االغذية/ الحدود الم

MICROBIOLOGICAL LIMITS IN FOOD/PART 8 

MICROBIOLOGICAL LIMITS OF FRUIT  
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14 2270 /9 /2006 

2270/9/2006 

روبية في االغذية/ الحدود المايكروبية للخضر والفواكه  لحدود المايكا

 المجففة. 
MICROBIOLOGICAL LIMITS IN FOOD/PART 9 

MICROBIOLOGICAL LIMITS OF DRIED FRUITS 

AND VEGETABLES  

15 2270 /10 /2006 

   1/2012تعديل رقم 

 2/2013تعديل رقم 

 3/2015تعديل رقم 

 4/2016تعديل رقم 

2270/10/2006 
AMENDMENT NO.1/2012 

AMENDMENT NO.2/2013  

AMENDMENT NO.3/2015 

AMENDMENT NO.4/2016 

 ية للحبوب ومنتجاتها. الحدود المايكروبية في االغذية/ الحدود المايكروب 

 

 

 

 

 

MICROBIOLOGICAL LIMITS IN FOOD/PART 10 

MICROBIOLOGICAL LIMITS OF CEREAL AND 

THEIR PRODUCTS 

16 2270 /11 /2019 

 التحديث االول  

2270/11/2019 

FIRST REVISION 

الحدود المايكروبية في االغذية/ الجزء الحادي عشر اغذية الرضع 

 االطفال. وصفار 

MICROBIOLOGICAL LIMITS  IN FOOD/PART 11 

INFANTS AND BABY  FOODS 

17 2270 /12 /2006  

   1/2015تعديل رقم 

2270/12/2006 

AMENDMENT 

NO.1/2015 

لحدود المايكروبية في االغذية/ الحدود المايكروبية لمنتجات الطماطة ا

 والمقبالت والخل والمخلالت.
MICROBIOLOGICAL LIMITS IN FOOD/PART 12 

MICROBIOLOGICAL LIMITS FOR TOMATO 

PRODUCTS , DELICIOUS VINEGAR AND PICKLES  

18 2270 /13 /2006 

2270/13/2006 

 في االغذية/ الحدود المايكروبية للتوابل.لمايكروبية دود االح

MICROBIOLOGICAL LIMITS IN FOODS/PART13 

MICROBIOLOGICAL LIMITS OF SPICES  

19 2270 /14 /2011 

 تحديث االول ال

   1/2014تعديل رقم 

 2015/ 2تعديل رقم

 2018/ 3يل رقمتعد 

2270/14/2011 

FIRST  REVISION 

AMENDMENT NO.1/2014 

AMENDMENT NO.2/2015 

AMENDMENT NO.3/2018 

  لمياه الشرب  الحدود المايكروبية في االغذية / الحدود المايكروبية

 .والثلج المعد لالستهالك

 

 

 

 

MICROBIOLOGICAL LIMITS IN FOODS/PART14 

 MICROBIOLOGICAL LIMITS OF DRINKING 

WATER   AND  EDIBLE ICE .  

20 2270 /15 /2006 

2270/15/2006 

 ود المايكروبية في االغذية/ االوساط الزراعية الحد 
MICROBIOLOGICAL LIMITS IN FOODS/ PART 15 

MEDIA  

21 2270 /16 /2018 

 التحديث االول  

2270/16/2018 

FIRST REVISION  

 غذية المتفرقة. ال اة/  ة في االغذيود المايكروبيلحد ا

 

MICROBIOLOGICAL LIMITS IN FOOD/PART 16  

MISCELLANEOUS FOOD  
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 الموضوع  م م ع  ت

 ية .القواعد العامة لشؤون التغذية المدرس 1981/ 2259  1

 ة .رسيالتغذية المد  1986/ 2260  2

 الصحية ألغذية الرضع واألطفال .  األساليب  1987/ 2695  3

   االغذية الخاصة منخفضة الصوديوم 2005/ 3944 4

مواد الغذائية المستعملة لالغراض الطبية  عن البطاقة التاشير واالعالن  2006/ 3979 5

 الخاصة 

ياً والمنتجات  راث ف عن الكائنات الحية المحورة والطرق التحليلية للكش 2007/ 1/ 1216 6

 ها .المشتقة من

7 1216 /2 /2007  ً والمنتجات   الطرق التحليلية للكشف عن الكائنات الحية المحورة وراثيا

 المشتقة منها 

 ة المعالجة باالشعاع. الغذيا 2008/ 4049 8

 االشتراطات العامة الغذية الرياضيين. 2012/ 4152 9

  

 

 الموضوع  الدليل ت

 يع وحفظ االغذية المجمدة . القواعد العامة للتصن 1989/ 17  1

 غذية . السلوك االخالقي للتجارة الدولية في اال  434/1990  2

 ونيال في االغذية والمواد االولية .لسالمطريقة عامة للكشف عن ا 1990/ 47  3

 جمدة .تقدير الوزن الصافي للخضر والفواكه الم 1990/ 92  4

 ت في االغذية . اذج لتعيين بقايا المبيدالنمطريقة أخذ ا 129/1990  5

 ملوثات االغذية / تعيين القصدير . 141/1/1991  6

 لوثات االغذية / تعيين الزرنيخ .م 141/2/1991  7

 ملوثات االغذية / تعيين الرصاص . 141/3/1991  8

 ملوثات االغذية / تعيين الزئبق . 141/4/1991  9

 النحاس . يينملوثات االغذية / تع  141/5/1991  10

 اء السلع الغذائية التي يجري عليها الفحص لتحديد بقايا المبيدات .اجز 167/1995  11

 ئية .الغذادليل الحفاظ على الفيتامينات في المواد  183/1990  12

 طريقة تقدير ملح الطعام في عصير الطماطة المركز . 1990/ 186م   13

 عداد المستعمرات عند درجةن تدات عامة لتعداد بكتريا القولو ارشا 357/1992  14

 س . 5 30حرارة 

عمرات عند درجة ارشادات عامة لتعداد االحياء المجهرية تعداد المست 358/1992  15

 س . 5 30حرارة    

 طريقة تقدير بقايا مبيد الكلوربايروفوس في االغذية . 400/1991  16

 بيد الديازينون في االغذية . طريقة تقدير بقايا م 401/1992  17

 مبيد البروبوكسور في االغذية .  طريقة تقدير بقايا 402/1992  18

 حسي لالغذية والمشروبات . دليل أختيار الفاحصين للتقييم ال 1992/ 405م   19

 مسودات المواصفات العراقية 

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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 ات العامة للتأشيرات .رشاد اال 431/1991  20

 بطاقات التأشير التغذوية . 432/1991  21

 العالن عن االغذية . دليل العمل ل 433/1991  22

 حبوب الغذائية . ريقة تعيين االركوت في الط 443/1991  23

 دليل السالمة الستعمال بروميد المثيل . 469/1992  24

 عامة .عد الالمضافات الغذائية / التعاريف والقوا  544/1/1994  25

 المضافات الغذائية / المنكهات المسموحة في االغذية . 544/2/1994  26

 لمسموحة في االغذية .ت االمضافات الغذائية / المحليا  544/3/1994  27

 المضافات الغذائية / الملونات .  544/4/1994  28

 لمثخنات وعوامل الجلتنة . المضافات الغذائية / ا 544/5/1994  29

 فات الغذائية / المثبتات المسموحة باالغذية .المضا 544/6/1994  30

 االغذية .  دليل بقايا مبيدات االفات في 550/1994  31

 غذية / تقدير الحديد .اال ملوثات  615/1994  32

 الملوثات المعدنية / تقدير الفلوريد في المواد الغذائية . 704/1994  33

 وى المواد الطيارة .ومحت  مخلفات البذور الزيتية / تقدير الرطوبة 710/1995  34

 دليل خزن الطماطة .  1998/ 711م   35

ة والمستخدمة في موحدنية ومركبات الفيتامينات المسقائمة االمالح المع 2006/ 1141  36

 طفال والرضع .  اغذية اال

 في االغذية  المصطلحات والمبادئ العامة المتعلقة بالملونات  1157/2006م   37

تشغيل ، وتقييم  واعتماد نظام التفتيش ومنح الشهادة  ييم وارشادات لتق 1180/2006م   38

 لالغذية المستوردة والمصدرة . 

ية المستوردة  ومنح الرخص للمواد الغذائحص القواعد العامة لف 1181/2006م   39

 والمصدرة 

 ذية المستوردة .  ارشادات التبادل بين الدول حول رفض االغ 1182/2006م   40

 دل المعلومات للسيطرة على االغذية في حالة الطوارئ . لتبا ارشادات  1183/2006م   41

التفتيش ومنح الشهادة مة تفاقيات التكافؤ المتعلقة بانظارشادات النشاء ا 2006/  1184م   42

 اصة باالغذية المصدرة والمستوردة . الخ

الفحص والمشاركة بضبط الجودة على   ارشادات لتقيم اهلية مختبرات  1185/2006م   43

 مستوردة والمصدرة . ية الاالغذ 

 ية.بطاقة المضافات الغذائية المستعملة لالغراض الطب 1083/2005م  44

ث بالسموم الفطرية في  الخاصة بمنع وتخفيض التلودئ تطبيق المبا 2209/ 1264 45

ومونيسين الزيرايثون , الفي -أ-الحبوب متضمنة مالحق االوكراتوكسين

 والترايكوثيسين . 

دليل الممارسات الدولية الموصى بها بشأن المعالجة االشعائية لالغذية   2008/   1254  46

 ( . 3,ج 2, ج 1)ج

ير المقبولة في تفتيش البصري عن العيوب غ لل الخطوط التوجيهية 2008/ 1249 47

 شحنات االغذية المعلبة . 

 . لنقاط االتصال واللجنة الوطنية للكودكس  دليل الخطوط التوجيهية 2013/ 1362 48
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                                                                                  FABRICS  1-3األقمشة  3-1

                                   
 

 

 

 
 الموضوع  م ق ع  ت

1  376/1988 
          376/1988 

 طريقة الرش   –تعيين مقاومة االقمشة للبلل السطحي  
DETERMINATION  OF  RESISTANCE  TO  SURFACE  

WETTING ( SPRAY  TEST  )  
2  531/1988 

           531/1988 

 

 نسوجة  الم  مشةالقلالمساحة    تعيين الكتلة لوحدة الطول ولوحدة 
DETERMINATION  OF  MASS  PER  UNIT  LENGTH  AND  

PER UNIT  AREA  FOR  WOVEN  FABRIC  
3  580/1988 

 
           580/1988 

 تعيين قابلية الرجوع بعد التجعيد لعينات االقمشة المطوية افقيًا بقياس زاوية الرجوع
DETERMINATION  OF  THE  RECOVERY  FROM/ 

CREASING  OF  AHORIZONTALLY FOLDED  SPECIMEN 

OF FABRIC BY  MEASURING  THE  ANGLE  OF  

RECOVERY  
4  705/1988 

           705/1988 

 طريقة الغشاء   –تعيين قوة انفجار االقمشة وانتفاخها عند االنفجار  
DETERMINATION  OF  BURSTING  STRENGTH  AND  

BURSTING  DISTENSION- DIAPHRAGM   METHOD  

5  736/1989 
           736/1989 

 تعيين سمك االقمشة المنسوجة والمحاكة  
DETERMINATION  OF  THICKNESS  OF WOVEN  AND  

KNITTED  FABRICS  
6  739/1988 

           739/1988 
 
 

رة اللغسيييل التجيييارر فيييي نرجييية حييير  تعييييين التغيييير فيييي مبعيييان االقمشييية المنسيييوجة المعر ييية
   بة من الغليان  قري

DETERMINATION  OF  DIMENSTIONAL  CHANGE  OF  

WOVEN FABRIC  ON  COMMERCIAL   LAUNDERING   

NEAR  THE  BOILNG  POINT 
7  740/1989 

          740/1989 

 تعيين الكثافة الطولية للخيوط المأخوذة من األقمشة المنسوجة  
DETERMINATION  OF  LINEAR  DENSITY  OF  YARN  

REMOVED  FROM  WOVEN  FABRICS   
8  

 
930/1988 

 قيد التحديث 
          930/1988 

UNDER REVISION 

 طريقة الشريط    –تعيين قوة القطع واالستطاله للقماش المنسوج  

 
DETERMINATION  OF BREAKING  STRENGTH  AND  

ELONGATION  FOR WOVEN FABRICS  ( STRIP  METHOD )  

 المواصفات القياسية العراقية 
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9  962/2001 
 التحديث االول  

962/2001 

FIRST REVISION  

 قماش البراثيا الصوفي  
 

 

BARATHEA  WOOLIEN  FABRIC   

10  1054/2006        

1054/2006 
   المنسوج  (البوليستر  –الصوف  )قماش 

 (WOOL – POLYESTER  )  WOVEN FABRIC  
11  1112/1987 

1112/1987 
 ت  للبدالالرايون   –قماش البوليستر  

POLYESTER  -  RAYON   SUITING  FABRICS   
12  1125/1988 

1125/1988 
 قيد اعانة االعتمان 

UNDER 

REAPPROVE 

 تعاريف المصطلحات العامة والتراكيب النسيجية االساسية  

 
DEFINITIONS  OF  GENERAL  TERMS  AND  BASIC  

WEAVES   

13  1141/1988 
1/2016تعديل رقم   

1141/1988 

(AMENDMENT 

NO.1/2016) 

 قطني  يم الالخ قماش
 

 

COTTON  TENT FABRIC  

14  
1142/1988 

1124/1988 
 قماش االكريليك للمالبس النسائية

ACRYLIC  FABRIC  FOR  CLOTHING 

15  
1158/1988 

1158/1988 
 تعيين تقوس وانحراف االقمشة 

DETERMINATION  OF  BOW  AND  SKEW  IN  FABRICS 
16  1201/2000         

 ث االول حديالت 
1201/2000 

FIRST REVISION   

 قماش البازة القطني  
 

 

FLANNEL  COTTON  CLOTH 

17  1202/2016          
 الثاني التحديث  

1202/2016      

SECOND REVISION   

 القماش القطني ) الخام االسمر (  

 
 

COTTON  GREY  CLOTH  

18  1223/2019 
 ني الثاالتحديث  

1223/2019 

SECOND REVISION  

 منسوجة والمحاكة  االثاث المنزلي ال  دنجيت  اقمشة
 

WOVEN  &KNITTED  FABRICS  FOR  UPHOLSTER            

19  1224/1988 
1224/1988 

 قماش البطانة المصنوع من الحرير الصناعي ) الرايون (  
RAYON  LINING  CLOTH      
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20  1225/1988 
1225/1988 

 لنايلون  قماش البطانة ا
NYLON  LINING    FABRIC                                                          

21  1226/1988 

1226/1988 

 والقطن    قماش البطانة المخلوط المصنوع من الحرير الصناعي ) الرايون (

MIXED LINING  FABRIC (RAYON & COTTON)   
22  1229/2019 

 ول يث االالتحد 
1229/2019 

FIRST  REVISION 

 المحاكة على المكائن الدائرية    والبوليستر المخلوط  اقمشة البوليستر

 
 POLYESTER  AND BLENDED POLYSTER  FABRICS   

KNITTED  ON  CIRCULAER  MACHINES   
23  1231/1988 

1231/1988 
 القماش القطني المقصور  

BLEACHED   COTTON  FABRIC                                                  
24  1233/1988 

1233/1988 
 قماش الستائر الجكارن  

JACARD    CURTAINING                                                          
25  1234/1988 

1234/1988 
 قماش الستائر االكريليك  

ACRYLIC  CURTAINING                                                             
26  1352/1988 

 قيد التحديث 
1352/1988 

UNDER REVISION 

 طن( للقمصانق  –ر  المخلوط ) بولستالقماش المنسوج  
 

BLENDED WOVEN  FABRIC  (POLYESTER -  COTTON)     

27  1353/2009 
 التحديث االول 
1353/2009 

FIRST  REVISION  

 االنترلوك  القطني المحاك    ماشقال
 

INTERLOCK  KNITTED  COTTON  FABRIC                            

28  1363/2009 
 التحديث االول 
1363/2009 

FIRST  REVISION  

 القماش القطني المحاك السانة  
 
PLAIN  KNITTED  COTTON  FABRIC  

29  1364/2020 
 التحديث االول 
1364/2020 

FIRST  REVISION 

 لقطنيقماش البوبلين ا
COTTON  POPLIN  FABRIC                                                

30  1366/1988 
 قيد التحديث  

1366/1988 
UNDER  REVISION 

 قماش الستائر المنسوج القطني والمخلوط  
 
COTTON & BLENDED WOVEN  CURTAIN FABRIC  
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31  1371/1989 

1371/1989 

 ةدويئن الحياكة السعلى مكا  محاكال  لون يقماش النا

WARP  KNITTED  NYLON  FABRIC 

32  1436/1989 
 اعانة االعتمان قيد  

1436/1989 
UNDER 

REAPPROVE 

 تعاريف   -تعيين الكتلة  

 
DETERMINATION OF MASS - VOCABOLARY   

33  1437/1989 
 قيد التحديث 

1437/1989 
UNDER  REVISION 

 ش  احة للقماة لوحدة المسلحموال  تعيين كتلة خيوط السدى

 
DETERMINATION  OF THE MASS  OF  WARP  &WEFT  PER 

 UNIT AREA  OF FABRIC                                                               
34  1456/1989 

1456/1989 

 قماش الجورجيت  

GEORGETTE   FABRIC                                                                  

35  
1484/1989 

 ديثتحلاقيد  
1484/1989    

UNDER REVISION 

 قماش الدوق القطني  
 

COTTON DUCK FABRIC                                                          

36  1485/2009 
 االول  التحديث

1485/2009 

FIRST REVISION 

 ني  قماش الجين القط
 

COTTON  JEAN  FABRIC                                                              

               

37  1486/2017 
 التحديث الثاني

1486/2017 
SECOND REVISION 

 ل القطني  قماش الدر 
 

COTTON  DRALL  FABRIC                                                           

              

38  1522  /2001 
   ول  يث االالتحد

1522/2001  
FIRST REVISION 

 قماش السرج الصوفي للمالبس  
 
SERGE WOOLLEN FABRIC FOR CLOTHING   

39  1594  /1990 

1594/1990 

 قماش الكونرر  

CODARY FABRIC                                                                           

40  1595/1990 

1595/1990 

 اتان (  سطلس ) القماش اال

SATIN  FABRIC                                                                              
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41  1596/2021 
 االول  يثالتحد

1596/2021 
   FIRST REVISION 

 قماش اللينو للمالبس  

 
LENO FABRIC FOR  CLOTHING                                                

42  1597/1990 
1597/1990  

 لجيت القطني للمالبس  ا شقما
COTTON CHINTZ FABRIC FOR CLOTHING                        

43  1604/2017 

 التحديث االول
1604/2017    

FIRST REVISION 

 رايون ( للمالبس الخارجية    –ستر  قماش ) البولي

 
(POLYE STER- RAYON)  FABRIC  FOR  OUTER  WEAR       

44  1626/1991 
1626/1991     

 رية  قماش االكريليك المحاك على المكائن الدائ
ACRYLIC FABRIC  KNITTED ON CIRCULAR MACHINES    

46 1728/2001 
 التحديث االول
1728/2001  

FIRST  REVSION  

 قماش المالبس المطرر المنسوج  
 

WOVEN  RAINWEAR  FABRIC   

47 1729/1992 
1729/1992  

   كالمحالمطرر مالبس اقماش ال
KNITTED  RAINWEAR  FABRIC                                              

48 1759/1992 
1759/1992  

 متطلبات االناء القمشة المالبس الريا ية المحاكة  
STANDARD  PERFORMANCE  SPECIFICATION  FOR  

KNITTED SPORTS   WEAR  FABRICS                                    

49 
1834/1993 

1834/1993 

 متطلبات القماش المالصق المتعدن االلياف   -فحوص ثبات اللون  

TESTS FOR COLOUR FASTNESS- SPECIFICATION  FOR  

ADJACENT  FABRIC  -MULTIFIBRES                                         

50 
1933/1995 

 قيد التحديث  
1933/1995  

UNDER REVISION 

 متطلبات القماش القياسي المالصق / االسيتات الثنائية   -ثبات اللون    صو فح
 

TEST  FOR  COLOUR  FASTENESS - SPECIFICATION  FOR  

STANDARS  ADJACENT  FABRIC -SECONDARY  ACETAT 
51 1934/1995 

1934/1995 
ت ابيي فحييوص ث لمسييتعمل فيييالقياسييي اطنييي قميياش القال بيياتلمتط -ت اللييون فحييوص ثبييا

   للحك  ون الل
TEST FOR COLOUR FASTENESS - SPECIFICATION FOR  

STANDARS  RUBBING  COTTON  
52 1935/1995 

1935/1995  
 متطلبات القماش القياسي المالصق االكريليك    –فحوص ثبات اللون  

TEST  FOR COLOUR FASTNESS- SPECIFICATION  FOR  

STANDAR  ADJCENT  FABRIC-ACRYLIC 
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53 1936/1995 
 قيد التحديث  

1936/1995  
UNDER REVISION 

 متطلبات القماش القياسي المالصق/ الصوف    –فحوص ثبات اللون  
 

TEST FOR COLOUR  FASTNESS - SPECIFICATION FOR  

STANDARD  ADJCENT  FABRIC –WOOL 
54 2000/1996 

   ديثحقيد الت

2000/1996  
UNDER REVISION 

 قماش القياسي المالصق/البولي استر  متطلبات ال  –  ن فحوص ثبات اللو 
 

TEST  FOR  COLOUR  FASTENESS - SPECIFICATION  FOR 

STANDAR ADJCENT    FABRIC  -POLYESTER   

55 2052/1997 
2025/1997  

 نة المستخدم في االحذية  قماش البطا
FABRIC LININGS  FOR  FOOT  WEAR  

56 2133/2000 
2133/2000 

مشييية االطيييارات / االقمشييية الحبليييية المصييينوعة مييين االليييياف الصييينا ية ذات االسييياس قا
 العضور / السماحات القياسية  

TIRE  FABRICS / TIRE  CORD  FABRICS  MADE  FROM  

MAN  MADE  ORGANIC –BASE FIBRS  /STANDARD  

TOLERANCES      
57 2274/2007 

2274/2007 
 المنسوج  ليستر بو ال قماش

WOVEN  POLYESTER  FABRIC 
58 2297/2009 

2297/2009 
 قماش البطانه البوليستر 

LINING POLYESTER  FABRIC 
59 5057/2017 

5057/2017 

 االقمشة الكتانية المخلوطة  
LININ  FABRICS BLENDED 

60 5094/2018 
5094/2018 

  من الياف المصنوعة االقمشة متطلبات –ل ومالبس العمية  ظامناقمشة المالبس ال
 امسيليلوزية او الياف صنا ية او خليطه

FABRICS FOR UNIFORMS AND WORKWEAR-

SPECIFICATION FOR FABRICS FROM CELLULOSIC 

FIBRES , SYNTHETIC FIBRES AND BLENDS 

61 5124/2019 
5124/2019 

 وجةساقمشة المالبس القطنية المن 
COTTON  DRESS WOVEN FABRICS  
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 الموضوع  م م ع  ت
 قماش الجوت     1749/2005  1
 مميد    –متطلبات القماش القياسي المالصق / البولي    -ن فحوص ثبات اللو  1848/2002  2
 قماش القديفة القطني   2679/1987  3
 غم (  50تلة المتر المربع  ) كي  طنقلمتطلبات قماش المظالت ا 3129/1991  4
 متطلبات القماش القياسي المالصق الحرير الطبيعي    –فحوص ثبات اللون   3280/2002  5
 اش المظالت ) البراشوت ( القطني المحرر  متطلبات قم 3375/1991  6
 غم(  50متطلبات قماش المظالت )البراشوت( النايلون )كتلة المتر المربع   3376/1991  7
 االستيتات الثالثية  –لقياسي المالصق  لبات القماش اطتم -ثبات اللون    وصفح 3390/2002  8
 القطن والفسكوز    –المالصق    طلبات القماش القياسيمت -فحوص ثبات اللون   3414/2002  9
 قماش المالبس النظامية ومالبس العمل الصوفية والمخلوطة )االقمشة المحاكة(   3548/1996  10
 السماحات القياسية    –ا الحبلية  عد  ى الخر االقمشة ا  –ت  طارااال  ةاقمش 3590/1997  11
 /االقمشة المنسوجة    مل الصوفية والمخلوطةقماش المالبس النظامية ومالبس الع 3616/1996  12
اقمشيييية المالبييييس النظامييييية ومالبييييس العمييييل القطنييييية والصيييينا ية والمخلوطيييية / االقمشيييية  3628/1998 13

 المحاكة  
   جي المنسو ير الطبيعلحر ا اشمق 3783/2001 14
 قماش  الخيم  3862/2002 15
 قماش تنجيد مقاعد السيارات  3908/2004 16
 منسوجة وغير المنسوجة للبطانيات  االقمشة ال 3994/2006 17
 اقمشة المالحف   4051/2008 18
 فسكوز -قماش مالبس العمل بوليستر 4076/2010 19
 قطن-ريستولب لماقمشة مالبس الع 4077/2010 20
 تعيين سمك اقمشة الصوف 4080/2010 21
 القماش القطني للستائر 4109/2010 22

 
 
 
 
 

 مسودات المواصفات العراقية 



 

128 
 

 

 

 المو وع  الدليل  ت
1 10/2018 

 (  اعانة اعتمان ) 
 تعيين تجعد الخيوط في االقمشة 

 
 تعيين عدن الخيوط لكل وحدة طول للقماش   13/1989 2
3 56/2018 

 (  اعانة اعتمان)  
 قماش  لالخيط المسحوب من ا  يف  رم بلتعيين ا

 
   اثيلين طريقة الماكنةر االبعان عند التنظيف الجاف بالبركلورو تعيين تغي 111/1990 4
5 112/1990 

 قيد التحديث  
ر فيييي تحضيييير وتأشيييير و يييياس / عينيييات االقمشييية والمالبيييس فيييي فحيييوص تعييييين التغيييي 

 االبعان  
6 114/2019 

 (  اعانة اعتمان)  
 ار الطليق   ها للبخر عقمشة عند تن االاعبي ار فيتعيين التغ

 
7 118/2016 

 االول  التحديث
 القمشة للحك  تعيين مقاومة ا

 تعيين نفاذية االقمشة للهواء   137/2008 8
 تعيين صالبة االقمشة  150/1991 9
 تعيين خصائص التمدن والرجوع لالقمشة   173/1990 10
 ة مشقتعيين مقاومة تمزق اال 311/1991 11
 مة االقمشة المتصاص الماء مقاو   تعيين 313/1991 12
 مصطلحات    –العامة   وصف العيوب  –لمنسوجة  االقمشة ا 376/1992م   13
لحات والتعاريف  المتعلقة  بعيييوب  الغييزل والسييدى واللحميية  طالمص  –االقمشة المنسوجة   388/2002م   14

 والحواشي  
 د الغسيل والتجفيف المنزلي  بالكور بع  ظالقابلية لالحتفا  اتذ  شةمقطريقة تقييم مظهر اال 419/1992 15
وصف العيوب التييي تظهيير بسييبب مو بعييد الصييباغة مو الطباعيية مو   –االقمشة المنسوجة   475/1992م   16

 مصطلحات   –التجهيز النهائي  
 تعيين قوة القطع للقماش المنسوج / طريقة الكالب   545/1995 17
 اطية اثناء عمليات الغسل والتجفيف  المط قمشةفي ابعان اال  تغيرال  نتعيي 648/1995 18
 تجاه السدى واللحمة في االقمشة المنسوجة  تشخيص و تعيين ا 716/1995م   19
 الصوف/تعيين الموان الذائبة في الدار كلوروميثان في شرائط االلياف الممشطة   727/1997م   20
 ارات  مشة االطقنفاذية الهواء ال  نييتعة  قيطر   –اقمشة اإلطارات   838/1997م   21

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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المييانة الغروييية المتبقييية بعييد العمليييات التصييني ية نسييبة  طريقيية تعيييين – اقمشيية االطييارات 842/1998  22
 في الغزول والحبال  

 تعيين انزالق الغزول عند خط الخياطة 2000 / 912 23
 رية الواطئة  ار لحا مةو االمق –تعيين المقاومة الحرارية لالقمشة  975/1992 24
 الغسل والتجفيف    تعيين  التغير في االبعان عند   1036/2012 25
 قطن المنسوج–طرق فحص قماش البولي استر   1057/2004م  26
 ر في ابعان االقمشة عند غمرها في الماء البارن  تعيين التغي 1065/2008 27
 المحاكة   ةمشقلال  ةتعيين الكثافة الطولية للخيوط المكون 1107/2019 28
 ش الحرارر(  ن بالحرارة ) االنكماتعيين التغير في االبعا  2006/  1151م   29
 تعيين كتلة خيوط السدى واللحمة لوحدة المساحة للقماش 1194/2007م   30
 تعيين طول وعرض االقمشة  1215/2020 31
 مفرنات   –تعيين الكتلة   1224/2008م   32
 يططريقة الشر -عند تلك القوة   لةاطالستلى للقوة واعاال  دالح  تعيين 1279/2009م   33
 تعيين الكتلة لوحدة المساحة لالقمشة المكيفة 1293/2010م   34
 تأثير الحراره على مظهرية وهيكلية االقمشة النسيجية   1350/2012م   35
 التعرض الى رش الماء افقياً   -فحوص المطر -مقاومة الماء 1354/2012م   36
 ج  و سوصف القماش المن 1363/2016 37
 سيجية للماءمتصاص االقمشة النل امعد 1373/2012م   38
 طريقة صندوق التكور  –تعيين قابلية سطح القماش للتوبير والتكور   1382/2020 39
 طريقة الضغط المائي )الهيدروستاتي(  –تعيين مقاومة االقمشة لنفاذ الماء  1386/2021 40

 

 ع  ضو و مال المتطلب   ت
1 3/2000 

3/2000 
 قمشة المنسوجة  الا

WOVEN FABRICS                                                                          

        

   
   
   
   

 المتطلبات الفنية 
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                           THREADS& FIBRES& YARNS 2-3 األلياف والغزول والخيوووط 3-2

                           

 

 

 

 
 مو وع لا م ق ع  ت

1  69/2019 
 التحديث االول

69/2019   
FIRST  REVISION 

  النظام الدولي لتسمية الكثافة الطولية ) نظام التكس (  
 

UNIVERSAL  SYSTEM  FOR  DESIGNATING   LINEAR  

DENSITY  (TEX  SYSTEM  
2  163/1990 

 تحديثقيد ال
163/1990  

UNDER REVISION 

ة مييين العبيييوات / تعييييين قيييوة القطيييع واالسيييتطالة عنيييد ذخو لميييأوة الخييييوط اص قييي فحييي ة قييي يطر 
 القطع

YARN  FROM  PACKAGES – METHOD  FOR  

DETERMINATION  OF BREAKING LOAD  AND  

ELONGATION  AT  BREAKING LOAD 
3  286/2020 

 اعانة اعتمان
286/2020  

REAPPROVE 

 العالقة    اتذ  تجانتمله البرم في الغزول واتسمية اتجا
 

DESIGNATION OF THE  DIRECTION OF TWIST IN YARNS 

AND RELATED PRODUCTS        

4  506/1996 
506/1996  

 خيوط الخياطة القطنية  
COTTON  SEWING  THREADS                                                     

5  
1236/1988 

 قيد التحديث  
1236/1988 

UNDRE REVISION 

 الصنا ية  لاللياف    ة ياالسماء النو 
 

MAN - MADE FIBRES GENERIC NAMES 

6  1238/1988 
1238/1988  

 خيوط التطريز القطنية  
EMBROIDERY  COTTON  THREADS                                           

7  1368/1989 
1368/1989  

 ية تدريج الغزول القطنية حسب المظهر 
GRADING  COTTON  YARNS  FOR  APPEARANCE                 

8  1404/1989 

1404/1989 
 غزول الحياكة اليدوية  

HAND  KNITTING   YARNS                                                         

 اسية العراقية المواصفات القي
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9  1758/1992 

1758/1992 

   ياً جزئ  كليًا مو  خيوط الخياطة الصنا ية المتكونة من االلياف التركيبية
INDUSTRIAL  SEWING  THREADS  MADE  WHOLLY  OR   

PARTLY FROM  SYNTHETIC  FIBRES                                     
10  1947/1995 

1947/1995 
 خيوط الخياطة اليدوية القطنية ) السراجة (  

COTTON  HAND –SEWING  THREDS                                        
11  2001/1996 

2001/1996 
 بات الغزول القطنية المستعملة في الحياكة  لطتم

COTTON  HOSIERY  YARN                                                          

             
12 5011/2016 

5011/2016 
 خيوط الجوت 

JUTE THREADS 
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 الموضوع  م م ع  ت

 تعيين قابلية الذوبان القاعدية للموان الكتانية   2201/1980  1
 مع في القطن  تعيين الزيوت والدهون والش 2209/1980  2
 غزول الصوف المسرح المستعملة في السجان اليدور   3802/2001 3
 

 الموضوع  الدليل  ت
 و ية والتعاريف  نل ا اءاألسم –ي ية الطب  فا يلاال 58/1990 1
2 79/2017 

 تمان ة اعاعان
 مصطلحات   –بنية االلياف والخيوط  

 ت  مصطلحا –يرات مستمرة  الخيوط المحورة البنية المتكونة من شع 81/1990 3
 تعيين طول الشعيرة بقياس طول الشعيرات الفرنية   83/1990 4
 ط الضوئي  اقس جهر اإلستعمال مبأرة شعي ليين قطر ا تع  –الصوف  84/1990 5
 قطر الشعيرات  يين متوسط تع -الصوف  85/1990 6
   تعيين  يمة الميكرونير اللياف القطن  110/1990 7
 لطولية لاللياف النسيجية بطريقة الوزن  تعيين الكثافة ا 113/1990 8
9 126/1990          

 قيد التحديث    
 مض للصوف  تعيين محتوى الحا

10 138/2021 
 ن مااعانة اعت

   ياف الفرنية تعيين قوة القطع واالستطالة لالل

11 140/2021 
 اعانة اعتمان

   الغزولتسمية  

12 151/2019 
 اعانة اعتمان

 طرق اخذ النماذج المختبرية  –رساليات  الكتلة التجارية لإل  تعيين  – الغزول واأللياف

   فو دة في الصتعيين محتوى القاع 176/1991 13
القيم المستعملة للسماحات    –إلرساليات تعيين الكتلة التجارية ل  –ياف لال او  الغزول 178/1991 14

 ارية والرطوبة المكتسبة التجارية التج
   الفحص االلياف الغراضطرق مخذ نماذج  180/1992 15

 مسودات المواصفات العراقية 

 ة يمرجعة الاالدلة االسترشادي 
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 ور( هوتلا  رب وطولل المصنف المشطي)طول الباتعيين طول شعيرة الصوف بأستعما 192/1991 16
 تعيين الكتلة وحسابها    –ية لإلرساليات تعيين الكتلة التجار   –وااللياف  لو غز ال 194/1991 17
18 199/1994 

 1/2022تعديل رقم 
    االلياف الثنائية  لخالئطكيمياور الكمي التحليل ال

  حدنة مى ر خوالياف ا  بروتينية محدنة الياف  خالئط منالتحليل الكيميائي الكمي _   199/1/2017 19
 هايبوكلوريت( لا م يقة استخدا )طر 

  من الكوبرو او المونال الفسكوز او انواع معينة من ل الكيميائي الكمي _ خالئطحليالت  199/2/2018 20
 الخارصين( ة استخدام حامض الفورميك وكلوريد  اف القطن )طريقاو الاليوسيل مع الي

ف القطن  اليا  عم او المونال وو الكوبر  وزسكالف من  كمي _ خالئطالتحليل الكيميائي ال 199-3/2022 21
 ( الصونيوم ستخدام خارصينات )طريقة ا

ريقة استخدام  االسيتات الثالثية )طالتحليل الكيميائي الكمي _ خالئط الياف االسيتات و  4/2012-199م  22
 كحول البنزيل( 

معينة اخرى )طريقة    افالي التحليل الكيميائي الكمي _ خالئط ثالثي خالت مع 5/2013-199م  23
 روميثان( و لك استخدام ثنائي

ائي الكمي _ خالئط الياف السليلوز والبوليستر )طريقة استخدام حامض  الكيمي التحليل 199/6/2017 24
 لكبريتيك( ا

التحليل الكيميائي الكمي _ )لخالئط الياف الخالت والياف كلورية( )طريقة استخدام   199/7/2016 25
 ( كي حامض الخل

 )طريقة التسخين(   السبستليلوز واف الس خالئط اليا   _ يملكالتحليل الكيميائي ا 199-8/2022 26
27 278/2017 

 (   اعانة اعتمان)
 طرق تنظيف العينة   –ارية لإلرساليات التج تعيين الكتلة  – الغزول وااللياف 

   وركللا فحوص ثبات اللون ثبات اللون لمعاملة الصوف الحامضية ب 397/1993 28
29 404/2018 

 (   اعانة اعتمان)
 ياف القطن  تعيين الطول ونليل االنتظام الل

 تعيين الزيوت والدهون والشمع في الصوف   488/1992 30
ثبات لون مصباغ الصوف في العمليات التي تستعمل فيها   –اللون فحوص ثبات   531/1995 31

 الطرق الكيميائية في التجعيد والثني والتثبيت  
32  546/2017   

 (   اعانة اعتمان)
 يم نرجة التلطيخ لالقمشة المالصقة  الطريقة اآللية لتقي  –ت اللون ابث  فحوص

 لة بنظام الورستد باستخدام ماكنة مخطط الشعيرة  رة المعامس طول الشعي  يا –الصوف  555/1997م  33
 ة  مياوييلكا  ليااللياف الثالثية / التحليل الكمي طرق التحل   خالئط 636/1/1995 34
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 ل بالفصل اليدور  لياف الثالثية / طريقة التحليالا  طخالئ 636/2/1995 35
ثية النموذجية التي تحلل باستخدام طرق  االلياف الثال خالئط  االلياف الثالثية /  خالئط 636/3/1995 36

 مخاليط االلياف الثنائية  
 االسماء النو ية لاللياف الصنا ية  907/2000م  37
 خصائص الغزول القطنية   1351/2016 38
 ريقة العد المباشر تعيين برم الخيوط _ ط 1359/2016 39
   
   
   
   
   
   
 

 الموضوع   طلب  المت ت
1 9/2000 

9/2000 
 غزول مختلفة  

DIFFERENT YARNS                                                                       

            

   
   
   
   
   
   
   
   

 لفنية تطلبات االم
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                                      BLANKETS&SHEETS  3-3البطانيات والشراشف 3-3

                        
 
 
 
 الموضوع  م ق ع  ت

1  1051/2019 

 التحديث الثاني
1051/2019  

SECOND  REVISION 

   المنسوجةالبطانيات  

 
WOVEN BLANKETS                                               

2  
1052/2019 

 التحديث الثاني
1052/2019 

SECOND REVISION 

 كريليك  البطانيات المغرزة المصنوعة من غزول اال

TUFTED BLANKETS MADE FROM ACRYLIC YARNS            

3  
1062/2021 

 الثالث التحديث
1062/2021  

THIRD  REVISION 

 (    رستبول  –ي والمخلوط ) قطن القطن  شفراشلا قماش

 
COTTON  & COTTON - POLYESTER  SHEETING                      

4  1063/1985   

 1/1988تعديل رقم 

 قيد التحديث  
1063/1985 

(AMENDMENT  

NO.1/1988) 

UNDRE REVISION 

 شراشف االسرة واكياس المخدات  

 

 

 
BED SHEETS & PILLOW – CASES                                              

              

   
   
   
   
   
   
   

 

 

 لعراقية المواصفات القياسية ا
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 الموضوع  م م ع  ت
 كريليك  بطانيات اال 3971/2006 1
   
 
 
 
 الموضوع  الدليل  ت
 تعيين قابلية التهاب البطانيات   389/1992 1
 طرق فحص بطانيات االكريليك   1140/2006م   2
 

 الموضوع     بطلمتلا ت
1 12/2000   

12/2000  

 الفرشات  
THE BRUSHES  

2 17/2013 
17/2013 

( 1051صفة القياسييية العرا ييية رقييم )المواييير المشييمولة بيييالبطانيات المنسوجة والمحاكة غ
 (   1052والمواصفة القياسية العرا ية رقم )  

BLANKETS ( WOVEN AND KNITTED NOT  INCLUDED IN 

THE IQS 1051 AND IQS 1052  )   
   
   
   
   
   
   
   
   

 ت العراقية ا مسودات المواصف

 االدلة االسترشادية المرجعية 

 المتطلبات الفنية 
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                                                                             ROPES  4-3الحبووال           3-4

                                 
 
 
 الموضوع  م ق ع  ت

1  1362/1989 

 قيد التحديث  
1362/1989  

UNDRE REVISION 

 الحبال القطنية  

 

COTTON  ROPES                                                                            

             
2  1393/1989 

1393/1989  
 الحبال المصنوعة من االلياف الصنا ية ) البولي اثلين والبولي برويلين (  

MAN –MADE  FIBRE ROPES 

 (POLYETHYLENE &POLYPROPYLENE) 
3  1760/1992 

 قيد التحديث  
1760/1992  

UNDRE REVISION 

 حبال البوليستر ذات الثالث جدائل  

 
THREE  STRAND   POLYESTER  ROPES    

4  1773/1992 
1773/1992  

 حبال النايلون  

NYLON  ROPES 
5  1820/1993 

1820/1993 
 حبال الفنيلون  

VINYLON  ROPES                                                                           
6  1821/1993 

 قيد التحديث
1821/1993 

UNDRE REVISION 

 ال المانيال والسيزال ذات الثالث واالربع جدائل  حب

 
THREE  OR  FOUR-STRAND  MANILA  AND  SISAL  ROPES 

       
7  1394/1988 

 قيد التحديث  
1394/1988 

UNDER REVISION 

 الغراض الفحص  لتكييفاو ج  اخذ النماذ -  بالالح

 

 

ROPES- SAMPLING AND CONDITIONING FOR TESTING 
   
   
   
   
   

 المواصفات القياسية العراقية 
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 الموضوع  م م ع  ت
  الحبال المصنوعة من غزول بولي بروبلين ذات الثالث جدائل   2007/  4017 1
 بروبلين ذات الثمان جدائل    يلبو ل  و ز ة من غالحبال المصنوع  2007/   4020 2
  الحبال المصنوعة من غزول بولي بروبلين  ذات االربع جدائل    2007/   4021 3
 ال والسيزال ذات الثمان جدائلحبال الماني 4047/2008 4
 حبال البولي استر ذات الجديلتين 4060/2009 5
 ئلجدا  االربعحبال البولي اولفين المخلوطة ذات   4062/2009 6
 وطة ذات الثالث جدائللمخلا  يناولفحبال البولي   4065/2009 7
 دائل  حبال البولي امايد ذات االربع ج 4098/2010 8
 حبال البولي اولفين المخلوطة ذات الثمان جدائل-الحبال 4101/2010 9
 حبال البولي اولفين / البولي استر ذات ثالث جدائل-الحبال 4105/2010 10
 ئية ذات ثمان جدائلالثنا  لفينو اي  البول  -رحبال البولي است-حباللا 4106/2010 11
 الثالث جدائل    حبال البولي امايد ذات 4117/2011 12
   ئلجدا  الثمانحبال البولي امايد ذات                                                                                                   4119/2011 13
 الجديلتين  ذات    دايلبولي امل احبا 4127/2011 14
   
   

 

 

 

 
 الموضوع  الدليل  ت
 لفيزيائية والميكانيكية . تعيين الخواص ا   – بالالح  528/1999م  1
 مصطلحات وتعاريف .  –الحبال  643/1997 2
 اخذ النماذج والتكييف .   –الحبال  965/2001م  3

   
   
   
   

 دات المواصفات العراقية مسو 

 السترشادية المرجعية االدلة ا
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 CARPETS 5 -  3                                                         والمفروشات   ادسجلا 3-5
 
 
 
 الموضوع  م ق ع  ت

1  228/1988 
228/1988 

 تعيين عدن الخصل و/ مو العرى لوحدة الطول ولوحدة المساحة للسجان  

DETERMINATION  OF  NUMBER  OF  TUFTS  &/OR LOOPS 

 PER  UNIT LENGTH &PER UNIT AREA                                     
2  242/1988 

242/1988    
 تعيين الكتلة لوحدة المساحة للسجان   -السجان  

CARPETS - DETERMINATION OF  MASS  PER  UNIT AREA  
3  243/1988 

243/1988 
 لقاعدة ان م اهمكن قصة )الظاهرة( لوحدة المساحة التي يلخملة الفعالتعيين كتلة ا

CARPETS-   DETERMINATION  OF  MASS  OF  EFFECTIVE 

 PILE  PER  UNIT  AREA THAT  CAN  BE  SHORN  AWAY  

FROM  THE  SUBSTRATE                                                              
4  1143/2016 

 التحديث االول
1143/2016  

FIRST REVISION 

 ) النافذ (   رزمغلاالسجان  
 

TUFTED  CARPETS                                                                         

5  1144/  2014   
 التحديث االول  

1144/  2014  
FIRST REVISION 

 السجان االلي المنسوج  

 

MACHINE  WOVEN  CARPETS  

6 
2254/2006 

 1/2014تعديل رقم  

2254/2006 

AMENDMENT )     

NO.1/2014) 

 سجانة الصالة 

 
PRAYER RUGS 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 المواصفات القياسية العراقية 
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 الموضوع  م م ع  ت
 السجان اليدور   3670/2000 1
 السجان اليدور المصنوعة لحمته من الصوف الخالص   3803/2001 2
 

 

 

 
 الموضوع  الدليل  ت
1 82/2017 

 (  اعانة اعتمان ) 
   ن االبعان تعيي  -لة تطيسالسجان والمفروشات االر ية الم

 تعيين قوة سحب الخصلة و/مو العروة   -جان س ال 99/1990 2
3 100/2017 

 (  ان اعانة اعتم) 
لثقيل  كن ا تعيين الفقدان في السمك تحت التحميل السا -السجان والمفروشات االر ية  

 لفترة طويلة  
4 101/1990 

 ( قيد التحديث ) 
ات الظروف  ر ية نتيجة تاثيين التغييرات البعدتعي  – ا لمفروشات االر ية المصنوعة اليا

 المتغيرة للماء والحرارة  
5 119/2019 

 (  انة اعتمان اع) 
  تعيين الفقدان في السمك تحت التحميل الساكن -السجان والمفروشات االر ية  

 توسط لفترة قصيرة  الم
6 120/1990 

   (  قيد التحديث ) 
اض الفحوص  وتقطيع العينة الغر ذج نما لمخذ ا -ان والمفروشات االر ية  السج

 زياوية  يالف 
7 182/1991 

 
فحص القرص عند نرجة الحرارة   -سلوك االحتراق  -السجان والمفروشات االر ية  

 المحيطة  
8 228/1991 

 ( قيد التحديث ) 
 تعيين سمك الخملة فوق القاعدة   -ن والمفروشات االر ية  لسجاا
 
 

لها عالقة بسطح   لمصطلحات التيالتصنيف  وا -ر ية  االات شالسجان والمفرو  630/1/1995 9
 االستخدام  

التصنيف والمصطلحات / المصطلحات والتعاريف الخاصة   -ن والمفروشات السجا 630/2/1995 10
 بالطبقة السفلية  

 التصنيف والمصطلحات   -السجان والمفروشات  630/3/2002 م  11

 ة لعراقيافات مواصمسودات ال

 رشادية المرجعية ة االستاالدل
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لتعاريف ذات  ا ت/المصطلحات و التصنيف والمصطلحا -يةر  الالسجان والمفروشات ا 630/4/1997 12
 المفروشات االر ية على االرض العالقة بامتدان وانطباق السجان و 

لحات الخاصة باستعمال السجان  لمصط التصنيف وا  -السجان والمفروشات االر ية 630/5/1997 13
 تها لالستعمال  والمفروشات االر ية وتقييم مالئم

 702/1995م  14
 (  التحديث يد  ق) 

 حتكاك  ال اومة السجان لتعيين مق

 طريقة تحديد التغيرات في التركيب السطحي واللون  –االر ية   السجان والمفروشات  958/2001م  15

 تعيين السمك –ات االر ية  فروشالسجان والم  1039/2005 16
 يل  المتحركتحم ال تتح  الفقدان في السمك تعيين –  ةالسجان والمفروشات االر ي 1043/2006 17
 بالكرسي المتحرك    الهتراءاتعيين مقاومة  –ان والمفروشات االر ية  جالس  1133/2006م  18
 ف المختبرر باستعمال االستخالصتنظي طريقة ال  –السجان والمفروشات االر ية     2007/   1188م  19

 بالرش  
 ائية هربالك تعيين المقاومة –وشات االر ية  السجان والمفر  1236/2008م  20
 تعيين انواع العقد –ر  و السجان اليد 1237/2008م  21
 تعيين طول ساق الخصلة فوق القاعدة المنسوجة  –السجان اليدور   1257/2009م  22
 تعيين مقاومة التلطيخ بالملونات الغذائية الحامضية  –المفروشات االر يةان و السج 1269/2009م  23
 لك  معلومات المسته –ة  ر ياال السجان والمفروشات  1317/2011م  24
 تعيين مقاومة انفصال الطبقات   –  السجان والمفروشات االر ية 1323/2011م  25
 غير في المظهرية  الت  تقييم  –السجان والمفروشات االر ية   2011/ 1327م  26
 يز واالستخدام على الساللم  ارشانات التجه  –السجان والمفروشات االر ية   1333/2011م  27
   
   
   

 
 
 
 

 الموضوع   ب المتطل  ت
1 6/2000   

6/2000 

 ت االر ية  المفروشا
FLOOR  FURNISHINGS    

                                                            

 تطلبات الفنية الم
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  SURGICAL  DRESSINGS 6 -3                                    الضمادات الطبية   3-6
 
 
 
 وع موضلا م ق ع  ت

1  810/1995 
810/1995  

 ني الماص طالشاش الق

SURGICAL  DRESSINGS  ABSORBENT  COTTON  GAUZE    
2  811/1988 

 1/2014تعديل رقم  
811/1988   

(AMENDMENT 

NO.1/2014) 

 اربطة الضمان القطنية  

 
SURGICAL  DRESSINGS  COTTON OPEN - WOVE 

BANDAGES 

3  1050/2013 
1050/2013   

 بي الماص  الططن  قال
  SURGICAL  DRESSINGS  ABSORBENT  COTTON                  

4  1385/1989 

 قيد التحديث
1385/1989 

UNDRE REVISION 

 اشرطة الضمان الالصقة الحاوية على اوكسيد الزنك  

 
SURGICAL  DRESSINGS - ZINC  OXIDE  SURGICAL  

ADHESIVE TAPE                                                                           
5 1386/1989 

1386/1989  

 اربطة الضمان المطاطية ) المنسوجة من القطن والمطاط (  
SURGICAL DRESSINGS – COTTON RUBBER ELASTIC 

BANDAGES  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 القياسية العراقية  تالمواصفا
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 الموضوع  ع م م  ت
 قطنية  ل مانة العين ا – مانة   –الطبية  ات  مانضال 3818/2002 1
 الضمان االنبوبي المطاط -مانات الطبية  الض 3835/2002 2
   
   
   
   
   
 
 
 
 الموضوع  الدليل  ت
 ال توجد انلة حاليًا    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 مسودات المواصفات العراقية 

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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                             GENERAL  TEST  METHODS  7-3طرق الفحووص العامووة  3-7

                               
 
 
 
 ضوع المو  م ق ع  ت

1  98/2018 
 االول  التحديث

98/2018  

FIRST REVISION 

 الجو القياسي للتكييف والفحص  
 

STANDARD ATOMSPHERE  FOR CONDITIONING  &  

TESTING 
2  166/1989 

 قيد التحديث
166/1989  

UNDRE REVISION 

 ر في اللون  المقياس الرمانر لتحديد التغي -ثبات اللون    فحوص
 

TESTS  FOR  COLOUR  FASTNESS  GREY  SCALE  FOR  

ASSESSING  CHANGE  IN  COLOUR                                          
3  167/1989 

 قيد التحديث
167/1989  

UNDRE REVISION 

 خ  يلتحديد التلط  المقياس الرمانر -ن  للو اات  فحوص ثب
 

TESTS  FOR  COLOUR  FASTNESS  GREY  SCALE  FOR  

ASSESSING  STAINING                     
4  173/1990 

 قيد التحديث  
173/1990   

UNDER REVISION 

 ن  ثبات اللون للماء الساخ -فحوص ثبات اللون  
 

TEST  FOR  COLOUR  FASTNESS – COLOUR FASTNESS  

TO  HOT  WATER   
5  1439/1989 

 قيد التحديث  
1439/1989  

UNDER REVISION 

 ثبات اللون للتنظيف الجاف   -فحوص ثبات اللون  
 

TESTS  FOR  COLOUR  FASTNESS – COLOUR FASTNESS 

TO DRY CLEANING 
6  1457/1989 

 قيد التحديث
1457/1989  

UNDER REVISION 

 ص الكيميائيةو ص الغراض الفحبرية وعينات الفحمختال  صير نماذج الفحتحض
 

PREPARATION  OF  LABORATORY   TEST  SAMPLES  

&TEST SPECIMENS FOR CHEMICAL  TESTING                       
7 2318/2014 

2318/2014 

 ثبات اللون للماء   –فحوص ثبات اللون  

TESTS  FOR  COLOUR  FASTNESS – COLOUR  FASTNESS  

TO WATER  

 سية العراقية المواصفات القيا
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 ضوع و الم م م ع  ت
 د مسونات حاليًا  توج ال  
 
 
 
 الموضوع  الدليل  ت

1  15/1989 
 قيد التحديث

 المبانئ العامة للفحص   -فحوص ثبات اللون  

2  35/1990   
   قيد التحديث

 السطح  ياس لون  المبانئ العامة لق  –فحوص ثبات اللون  

 كلورايت  ن للقصر بالهايبو للو ت ااثب -فحوص ثبات اللون   36/1990  3
4  51/1990 

 قيد التحديث  
 طرق ازالة الموان المضافة قبل التحليل الكمي  

5  52/2001   
 لتحديث االولا

 قيد التحديث

 ثبات اللون للعرق  -فحوص ثبات اللون  

 صطناعي  اللون للضوء اال  ثبات -فحوص ثبات اللون   53/1990  6
7  54/1990 

 قيد التحديث
 ائي  الم  لصهيدروجيني للمستخال  الساتعيين  

 ثبات اللون للكي الساخن   -فحوص ثبات اللون   55/1990  8
 تعيين قابلية الذوبان في محيط قلور  -الصوف   86/1990  9
 ثبات اللون لضوء النهار   -فحوص ثبات اللون   105/1990  10
   ويةلعضاثبات اللون لالحتكاك بوجون المذيبات   -فحوص ثبات اللون   115/1990  11
12  116/2019 

 حديث االولالت
 ثبات اللون للغسل المنزلي والتجارر   -ص ثبات اللون  و فح

 ثبات اللون للقصر بالبيروكسيد   -فحوص ثبات اللون   117/1991  13
 ف باالحياء المجهرية  تعيين مقاومة الموان النسيجية للتل 147/1991  14
15  177/2019 

 االول  التحديث
   (ي)باستثناء الكجافةة اللحرار لن  للو ت ااثب -  ثبات اللون فحوص  

 لعراقية مسودات المواصفات ا

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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16  200/1991 
 قيد التحديث

 ثبات اللون للمعاملة بالكلور   -فحوص ثبات اللون  

17  203/2016 
 التحديث االول

 ثبات اللون لماء البحر   -فحوص ثبات اللون  

 المنسوجات  طرق الغسل والتجفيف المنزلي لفحص   212/1991  18
19  221/1991 

 قيد التحديث
 ماغ  صون الزالة االثبات الل -للون  اات  ثب  صفحو 

20  226/1991 
 قيد التحديث

 ثبات اللون للتلبيد القاعدر   -فحوص ثبات اللون  

 ثبات اللون للتبخير   -فحوص ثبات اللون   227/1991  21
22  238/2008 

 قيد اعانة االعتمان
 ثبات اللون للفورمالديهايد   -وص ثبات اللون  فح

 دل  تلبيد  الحامضي  المعتن للثبات اللو  -ن  للو افحوص ثبات   241/1991  23
24  244/1992 

 قيد التحديث
 ثبات اللون للكربنة بحامض الكبريتيك   -فحوص ثبات اللون  

25 254/2016 
 االول   التحديث

 المعامل بالكلور ) ماء حمام السباحة (  ثبات اللون للماء   -فحوص ثبات اللون 

 ينيل  فلوريد البولي  الموان النسيجية الى طبقات ك  لوانح انزو يم  يتق -وص ثبات اللون  فح 314/1992 26
 ثبات اللون للغلي بالصونا   -فحوص ثبات اللون   324/1992 27
28 367/1992 

 قيد التحديث
 بكلوريد االلمنيوم    ثبات اللون للكربنة -فحوص ثبات اللون  

29 374/1992 
 قيد التحديث

 غاز المحروق  لا  رة خبثبات اللون ال -ون  فحوص ثبات الل

30 383/1992 
 قيد اعانة االعتمان

 سيجية  نمان للموان التعيين الر 

 ثبات اللون للتلبيد الحامضي القاسي   -فحوص ثبات اللون   392/1992 31
32 416/2005 

 التحديث االول
 ثبات اللون الكاسيد النتروجين   -  فحوص ثبات اللون 

 نرجة البياض    قييم اللية لتة اريقطال -فحوص ثبات اللون   514/1995 33

 ت الذائبة في الماء من المستخلص المائي للموان النسيجيةاوريد والكبريتتعيين مانة الكل 524/1995 34
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35 655/2019 
   االول  التحديث

 تبقع بالقاعدة  ثبات اللون لل  –فحوص ثبات اللون  

36 661/1999 
 قيد التحديث

 ض  لحامبا  بقعللت  ثبات اللون   –فحوص ثبات اللون  

 بكة  شتطالة غزول التعيين اس  –شبكات صيد االسماك   693/1997م   37
 م   –عمليات الحفظ لصنف   –متطلبات معاملة المنسوجات بالموان الحافظة   694/1/1996 38
 ب   –عمليات الحفظ لصنف   –ت معاملة المنسوجات بالموان الحافظة  متطلبا 694/2/1996 39
 عماالت المييييوانجييييداول بأسييييماء واسييييت –امليييية المنسييييوجات بييييالموان الحافظيييية مع تبيييياتطلم 694/3/1995 40

 الحافظة  
 تعيين قوة قطع الشبكة    –شبكات صيد االسماك   731/1995م   41
 لتأثير الحشرات الضارة  تعيين مقاومة المنسوجات   739/1995م   42
 ن الزنك  عييتة قطري  –معاملة المنسوجات بالموان الحافظة   738/1/2014م   43
 طريقة تعيين الحديد والكروم والنحاس–لموان الحافظةمتطلبات معاملة المنسوجات با  738/2/1995م  44
ثيييي بيوتييييل اوكسييييد الرصييياص طريقييية تعييييين ثال –معاملييية المنسيييوجات بيييالموان الحافظييية  738/3/1995م   45

TBTO   
46 738/4/1996         

 قيد التحديث
   OPPفينل فينول    – 2طريقة تعيين    –ان الحافظة  لمو با  توجامعاملة المنس

   HDUDطريقة تعيين    –ة المنسوجات بالموان الحافظة  لمعام 738/5/1995م   47
   CCSDطريقة تعيين    –ظة  معاملة المنسوجات بالموان الحاف 738/6/1995م   48
 لوروفين  ي كنائثن  تعييطريقة   –معاملة المنسوجات بالموان الحافظة   738/7/1996م   49
 تعيين الدار الدرين   طريقة  –حافظة  معاملة المنسوجات بالموان ال 738/8/1997م   50
 وروفينول  طريقة تعيين خماسي الكل  –معاملة المنسوجات بالموان الحافظة   738/9/2005 51
   نيلوفير الكلو اسي طريقة تعيين لورات خم  –معاملة المنسوجات بالموان الحافظة   738/10/2004 52
 هيدروكسي كينولين النحاس –  8ريقة تعيين  ط-معاملة المنسوجات بالموان الحافظة   738/11/2004 53
حتيييييوى الفينيييييوالت فيييييي الميييييوان طريقييييية تعييييييين م –معاملييييية المنسيييييوجات بيييييالموان الحافظييييية  738/12/2005 54

 النسيجية المعاملة بزيت القار
 طريقة تعيين الموان القابلة للذوبان في المذيبات  –ظة  حافال  نت بالمواسوجامعاملة المن 738/13/2005 55
 ثبات لون المنسوجات عند تعر ها للثني البخارر    –ات اللون تجاه الغسل  بث 868/2001 56
57 906/2001 

 لتحديثقيد ا
 ثبات اللون للحك    –فحوص ثبات اللون  
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58 908/2018 
 التحديث االول

 بالماء    بقعللت  ثبات اللون   –ون  الل  فحوص ثبات

 الفحص القاسي    –صونيوم  لقصر بكلوريت اثبات اللون لل  –فحوص ثبات اللون   916/2004 59
 وكسيد الكبريت  ثبات اللون للقصر بثنائي ا  –فحوص ثبات اللون   948/2002 60
 (    رسرة ثبات اللون لعملية تحرير القطن ) الم  –فحوص ثبات اللون   953/2002 61
 مام الصباغة  ثبات اللون لتأثير معدني الحديد والنحاس في ح  –ت اللون  ثباوص  حف 962/2002 62
 ثبات اللون لتأثير امالح الكروم في حمام الصباغة    –فحوص ثبات اللون   964/2002 63
 ط  الفحص المتوس  –ثبات اللون للقصر بكلوريت الصونيوم    –فحوص ثبات اللون     968/2005 64
 ثبات اللون  للماء  الساخن  –ن  للو ت اافحوص ثب 1009/2021 65
ليييون المنسيييوجات لتييياثير معاملييية المطييياط )الفلكنييية(  فيييي   تثبيييا –ت الليييون فحيييوص ثبيييا   1010/2005 66

                                                                    الهواءالحار
 اض الفحوص الكيمياوية  غر ص الحالفحص المختبرية وعينات الف  ماذجتحضير ن 1076/2004م   67
    للدكتزة    ثبات اللون   –  فحوص ثبات اللون  1119/2006م   68
 حات الصغيرة  ثبات اللون للحك للمسا  –فحوص ثبات اللون   1129/2006م   69
 ماء بالثبات لون اقمشة التنجيد للتبقع    –فحوص ثبات اللون   1161/2007م   70
 ت اللون للماء المغلي  ثبا  –  ن فحوص ثبات اللو  1170/2007م   71
 غسل بالصابون او الصابون والصونا  لثبات اللون ل  فحوص ثبات اللون / 1177/2019 72
 صفرار الموان بالفينولتقييم اثر ا 1240/2008م  73
 بلة للذوبان في الماءالقاتعيين قابلية الذوبان في الماء البارن لالصباغ   1242/2008م  74
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 GARMENTS  3-8 READY –MADE                 ة            المالبس الجاهز  3-8
 
 
 
 الموضوع  م ق ع  ت

1  1081/1986 
 (  1/1988)تعديل رقم   

1081/1986  
AMENDMENT )     

NO.1/1988) 

 ال واالوالنلرجن لامصوالقلنوم  تسمية حجوم المالبس/المالبس الداخلية،مالبس ا
 
SIZE  DESIGNATION  OF  CLOTHES  MEN’S  &BOY’S  

UNDERWEAR ,NIGHTWEAR&SHIRTS                                      

                                         
2  1082/1986 

 
1082/1986  

القمصييييان ة و اسيييييسبييييس االلمالم اتسيييمية حجييييوم المالبس/المالبييييس الداخلييييية،مالبس النيييو 
 للنساء والبنات  

SIZE DESIGNATION OF CLOTHES WOMEN’S &GIRL’S  

UNDERWEAR , NIGHTWEAR  FOUNDATION  GARMENT 

&SHIRTS                             
3  1083/1986   

 (1/1988م  ق)تعديل ر 
1083/1986  

AMENDMENT )     

NO.1/1988)   

 للنساء والبنات  ية  ارجخمالبس الس/البتسمية حجوم المال
 
 

SIZE  DESIGNATION  OF  CLOTHES WOMEN’S &GIRL’S  

OUTERWEAR  GARMENTS                                                          
4  1088/1986   

 (  1/1988)تعديل رقم  
 1088/1986  

AMENDMENT )     

NO.1/1988) 

 ل واالوالن  رجالل  ةلمالبس الخارجيتسمية حجوم المالبس/ا
 

 
SIZE  DESIGNATION  OF  CLOTHES  MEN’S  &BOY’S  

OUTERWEAR GARMENTS                                                          
5  1089/1986   

 (1/1988ل رقم  تعدي)
1089/1986 

AMENDMENT )     

NO.1/1988) 

   جسم لوطريقة  ياس ا  تسمية حجوم المالبس / التعاريف
 
 

SIZE DESIGNATION OF CLOTHES BODY MEASUREMENT 

 PROCEDURE  
6  1090/1986 

1090/1986    

 تسمية حجوم المالبس / مالبس االطفال  

SIZE  DESIGNATION  OF  CLOTHES  INFANTS GARMENTS  

 ية عراقالمواصفات القياسية ال
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7  1369/1990 
 قيد التحديث
 1/2011تعديل رقم  

1369/1990 
UNDER REVISION 

AMENDMENT )     

NO.1/2011) 

 القمصان النسائية الجاهزة  
 
 

WOMENS  READY  MADE  SHIRTS                                            

              

8  1396/2018   

 ث الثانيتحديال

1396/2018 

SECOND REVISION 

 القمصان الجاهزة للرجال واالوالن  

 

MENS &BOYS  READY –MADE SHIRTS                                    

9  1399/1989 
 يثقيد التحد

 1/2010ل رقم  تعدي
1399/1989   

UNDER REVISION 
AMENDMENT )     

NO.1/2010) 

 ت الرجالية الجاهزة لبدال ياسات ا
 
 

MEASUREMENTS  FOR  MENS  READY  MADE  SUITS        

             

10  
 
 

1402/1989 
 1/2011تعديل رقم  

 يثدقيد التح
1402/1989 

AMENDMENT )     

NO.1/2011) 
UNDER REVISION 

 سراويل الجاهزة الرجالية والوالنية  لمتطلبات ا
 
 
 

REQURIREMENTS  FOR READY MADE TROUSERS  FOR  

MEN &BOYS                                                                                   

                  
11  1500/1990 

 قيد التحديث
 1/2011تعديل رقم  

   1500/1990   
UNDER REVISION 

AMENDMENT )     

NO.1/2011) 
 
 

 الجاهزة    ائية ياسات البدالت النس
 
 

MEASUREMENTS FOR WOMENS READY MADE SUITS  
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12 1523/1990 
 قيد التحديث 
 1/2011تعديل رقم 

1523/1990  
UNDER REVISION 

AMENDMENT )     

NO.1/2011) 

 تكات (  القمصان الداخلية النسائية ) اال
 
 

WOMES SLIPS  
 

13 1524/1990 
   حديث قيد الت

 1/2011تعديل رقم 
1524/1990  

UNDER REVISION 
AMENDMENT )     

NO.1/2011) 

 بدالت النوم الرجالية والوالنية الجاهزة ) البيجامات (  
 
 

MENS &BOYS  READY  MADE  NIGHT  SUITS(PAJAMAS) 

14 1546/2004 
 التحديث  االول

 1/2011تعديل رقم 
1546/2004  

FIRST REVSION   
AMENDMENT )     

NO.1/2011) 

  ياسات البدالت الريا ية ) التراكسوت (
 
 
 

SPORT SUITS  
 

 

15 1564/1990 
 1/2011تعديل رقم 

 قيد التحديث  
1564/1990 

AMENDMENT )     

NO.1/2011) 
UNDER REVISION 

 البدالت الوالنية الجاهزة  
 
 

MEASUREMENTS  FOR BOYS  READY  MADE  SUITS          

               

16 1624/2002 
 التحديث االول

 1/2011تعديل رقم 
1624/2002  

FIRST REVSION   
AMENDMENT )     

NO.1/2011) 

 ي  الزر المدرسي البنات
 
 

GIRLS  SCHOOL  CLOTHING                                                       
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17 1625/2022 
 التحديث االول 
1625/2022  

FIRST REVISION 

 بدالت العمل الرجالية الجاهزة  
 
 

READY  MADE  WORK  WEAR  FOR  MEN                              
18 5001/2016 

5001/2016 

 صدارر االطباء
COATS FOR DOCTORS 

19 5128/2020 
5128/2020 

 ال باءة الرجالية
MEN’S AABAIA (GOWN) 
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 الموضوع  م م ع  ت

   ة ن حجوم المالبس الجاهز ية لتعي ياسات االجسام الرجالي 2314/1983  1
   ة ن حجوم المالبس الجاهز ي ياسات االجسام النسائية لتعي 2327/1983  2
 الرجالية الجاهزة اشة  الدشد 3819/2002 3
 القفازات  –تسمية حجوم المالبس   4055/2009 4
 
 
 

 الموضوع  الدليل  ت
 اخذ النماذج للمالبس الجاهزة 1108/2005م  1

 
 
 

 الموضوع  تطلب الم ت
1 5/2000  

5/2000 

 جاهزة  بس مال
READY – MADE GARMENTS 

2 19/2013   
19/201  

 الصدر  الت  حما –داخلية  لالمالبس ا
UNDERWEAR – BRASSIERES  

   
   
   
   
   
   
   
   
    

 

 قية ت العراالمواصفا سودات م

 دية المرجعية االدلة االسترشا

 الفنية  المتطلبات
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                                             KNITTED  PRODUCTS  9– 3المنتجات المحاكووة 3-9

                          

 
 
 
 وضوع الم م ق ع  ت

1  1237/2021 
  االول  ثالتحدي

1237/2021  
FIRST REVISION 

 الدثارات ) البلوزات (   -المالبس الخارجية المحاكة  
 
KNITTED  OUTERWEAR –BLUSES                                            

2  1239/2016 
 ث االولالتحدي

1239/2016  
FIRST REVISION 

 راتالست -المحاكة   -لمالبس الخارجية  ا
 

KNITTED OUTERWEAR–JACKTS                                                

3  1240/1988 
 1/2013تعديل رقم  

 قيد التحديث
1240/1988  

AMENDMENT )     

NO.1/2013) 
UNDER REVISION 

 االطفال الخارجية المحاكة     ياسات مالبس

 
KNITTED  OUTERWEAER –MEASUREMENTS  OF  

CHILDRENS  APPAREL  

4  1354/2014 
 1/2016عديل رقم  ت

1354/2014 

AMENDMENT )     

NO.1/2016) 

 الفانيالت القطنية  
 

  COTTON  VESTS           

 

 
5  1355/2017 

 1/2019تعديل رقم  
1355/2017 

AMENDMENT )     

NO.1/2019 ) 

 ئس الرجالية () اللبا  قطنية المحاكةال  ليةاالسراويل الداخلية الرج

 

COTTON  SHORT  DRAWERS  FOR  MEN                                  

6  1359/2018 
 ولاالث  التحدي

1359/2018  
FIRST REVISION 

 النسائيةالنايلون  جواريب  
 

LADIES  NAYLON SOCKS                                                            

             

 المواصفات القياسية العراقية 
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7  1361/1988 
 1/2011رقم  تعديل  

1361/1988 
AMENDMENT )     

NO.1/2011) 

 نة  ( سابولستر   -الفانيالت المخلوطة ) قطن  
 

PLAIN (COTTON- POLYESTER)BLENDED VESTS                  

             

8  1823/1993 
1823/1993  

 

 قماش مالبس سباحة  
KNITTING  SWIMMWEAR  FABRICS          

                                              
9  1833/1993 

 1/2011تعديل رقم  
1833/1993  

AMENDMENT )     

NO.1/2011) 

 القفازات المحاكة  
 

KNITTED  GLOVES  

                                                                                     

10  1877/2018 
 التحديث االول  

1877/2018 
FIRST REVISION  

 جواريبال
 

SOCKS                                                                                      
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 الموضوع  م م ع  ت
 ية  الصوفية  المحاكةبير ال  تمتطلبا 3634/1998 1
   ةلجواريب االنبوبيا 3839/2002 2
 السراويل ) اللباس  ( الداخلية النسائية   3957/2005 3
 
 
 
 الموضوع  الدليل  ت

 ق فحص االقمشة المحاكة  طر  57/1990  1
 المصطلحات والتعاريف الفنية النسيجية / الحياكة   210/1991  2
 مصطلحات   -العيوب  صف  و  - االقمشة المحاكة 239/1992  3
 حاكة ذات القوة الواطئة  مشة الخصائص التمدن لالقمتعيين   498/1995  4
 المحاكة   قمشةتعيين عدن الصفوف العمونية واالفقية لال 1075/2005 5

 

 الموضوع  المتطلب  ت
1 8/2000 

 1/2013تعديل رقم  
   2/2017تعديل رقم  

8/2000 

AMENDMENT 

NO.1/2013 

AMENDMENT 

NO.2/2017  

  المالبس الداخلية  
UNDER WEAR  

2 13/2000   
13/2000  

 جواريب )كولون ( نايلون مطاط لالطفال 
SOCKS NYLON RUBBER FOR CHILDREN  

3 14/2011   
14/2011  

 جواريب مسرولة ) كولون ( بناتية  
SOCKS – GIRLS PANTYHOSE  

4 20/2018   
20/2018  

    ه ( رجالي ونسائيرسيكو   )مشد  المالبس الداخلية  
UNDERWEAR ( CORSET ) FOR MEN AND WOMEN                

 مسودات المواصفات العراقية 

 االدلة االسترشادية المرجعية 

 المتطلبات الفنية 
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                                                                        SUNDRIES  10-3المتفرقووات   3-10

                             
 
 
 
 الموضوع  م ق ع  ت

1  708/1989 

708/1989  

 ية المجوفة  االحذية القطن  بطةار 

TUBULAR COTTON LACES FOR FOOTWEAR  
2  1053/1984 

 1/1988تعديل رقم  

 قيد التحديث
1053/1984  

AMENDMENT )     

NO.1/1988)  
UNDER REVISION 

 الفتائل القطنية  

 
 

COTTON  WICKS                                                                            

            

3  1227/2017 
 تحديث االول  ال

1227/2017 
FIRST REVISION 

 الوبرة  المناشف القطنية المنسوجة ذات  
TERRY WEAVE COTTON TOWELS                                            

          

4  1228/1988 

1228/1988 

 وات الالصقة  الحش

FUSIBLE  INTERLININGS          

5  1235/2019 
   الثانيالتحديث  

1235/2019  
SECOND REVSION   

 اليشماغ   -غطاء الرمس  
 

HEADWEAR (YASHMAK)                                                             

6  1367/1988 

1367/1988  

 السحابات  

SLIDE  FASTENERS                       
7  

 

 

1395/1989      
 لتحديث  د اقي

    1395/1989     
UNDER REVISION 

 االشرطة المطاطية 
 

ELASTIC WEBBING                                                                       

 قياسية العراقية المواصفات ال 
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8  1459/1989 
   2017/  1تعديل رقم 

1459/1989  

(AMENDMENT    

NO.1/2017) 

 غطاء الرمس النسائي ) الفوطة (  
 

WOMENS HEADWEAR (FOOTA)                                                

       

9 1605/1990   
1605/1990 

 االكياس اللدائنية المنسوجة  
PLASTIC WOVEN SACKS                                                              

10 1605/1/2018 

 االول   التحديث
1605/1/2018 

FIRST REVISION 

 ذائية غخدمة في تعبئة الموان الالبولي بروبلين المنسوجة المست ياساك

 
WOVEN  POLYPROPYLENE   SACKS  FOR BULK  

PACKAGING  OF FOOD STUFFS                                                 
11 1696/1992 

 قيد التحديث 
1696/1992  

UNDER REVISION 

 يف الجاف  لنسيجية التي تتعرض للغسل و/مو التنظ ر اأشيتات العالممتطلبات 
 

SPECIFICATION FOR TEXTILE LABELS  REQUIRING   

TO BE WASHED AND/OR  DRY CLEANED                         
12 1822/1993 

1822/1993  
 متطلبات اللبان الصوفي  

WOOL  FELTS                                                                                
13 1878/1994 

1878/1994  
 قطنية (  اء الرمس النسائي القطني ) الفوطة الطغ

COTTON  WOMENS  HEADWEAR                                               
14 2201/2017 

 الوليث االتحد
2201/2017  

FIRST REVISION 

 علم العراق

IRAQ  FLAG                                                                                    

               
15 2213/2002 

2213/2002  
 الحشوات غير الالصقة / المنسوجة

WOVEN  SEW   INTER LINING      
16 2214/2002 

2214/2002  
 الحشوات غير الالصقة / الالمنسوجة

NON-WOVEN  SEW-INTER  LINING                                 

17 5051/2017 
5051/2017 

 ياس البولي بروبلين المنسوجة المستخدمة في تعبئة السمنت  اك
POLY PROPYLENE WOVEN SACKS FOR PACKING 

CEMENT 

18 5171/2021 
5171/2021 

 البيضاءترة  غال  –مس  غطاء الر 
HEAD WEAR-WHITE GHAUTRA 
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 الموضوع  م م ع  ت
 الجوت    مكياس 1682/2005  1
 ران اللدائنية  صالح 3729/2000  2
 المصطلحات المتعلقة باالحصاء   3746/2000  3
 نسوجة لالغراض الكهربائية  االشرطة القطنية الم 3772/2001  4
 الربطات  –ء الرمس النسائي  غطا 3806/2001 5
 حوله  ةلامثز و ينظام الترم  –المنسوجات   4058/2009 6
 الرزم والتأشير –باالت القطن   4087/2010 7
 تعيين االبعان   –االت  الب 4121/2011 8

 
 
 
 الموضوع  الدليل  ت

 تعاريف   -الالمنسوجات   80/1990  1
2  168/1991 

 حديثتقيد ال
 طرق فحص الالمنسوجات / تعيين الكتلة لوحدة المساحة  

3  169/1991 
 حديثتقيد ال

 ات / تعيين قوة القطع واالستطالة  سوجمنالطرق فحص ال

4  175/1990 
 يد التحديث  ق

 / تعيين مقاومة التمزق    رق فحص الالمنسوجاتط

 معامل البرم ذو العالقة بنظام التكس   211/1991  5
 التصنيف والتسمية   -ائن الصناعات النسيجية مكائن الصباغة والتجهيز النهائي  مك 250/1991  6
 اية بالمنتجات النسيجية  لعنت ااعالم 347/1992  7
 بان الصوفيلصات الكيمياوية لالفحو  372/1992م    8
 الفحوصات الفيزياوية للبان الصوفي   394/1992  9
10  435/2021 

 اعانة اعتمان
 تعيين السمك  ت /  طرق فحص الالمنسوجا

بعيييد ور الكبيي طريقيية تقييييم مظهييير خطييوط الخياطيية فيييي المنتجييات ذات القابلييية لالحتفييياظ  502/1994  11
 الغسل والتجفيف المنزلي  

 مسودات المواصفات العراقية 

 عية جالمر دية االدلة االسترشا
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 صطلحات  م -رف المفتوح  طمكائن الغزل ذو ال 805/1997م    12
 مكائن الغزل والنسيج / العرض العامل لمكائن النسيج   831/1997  13
 فحص االكياس اللدائنية المنسوجة  طرق  888/2003  14
 تعيين سمك المنتجات النسيجية  1136/2006م  15
 ق الكرة( االميكانيكي)طريقة اختر   قتعيين مقاومة االخترا –الالمنسوجات  فحصرق ط 1274/2009م  16
 االبعان والكثافة   –باالت القطن  1300/2010م  17

 
 

 

 الموضوع   المتطلب   ت
1 2/2000   

2/2000 

 الحصران اللدائنية  
PLASTIC MATS  

2 4/2021   
4/2021 

 اغطية الرمس  
HEADWEARS  

3 7/2000 
 1/2001 رقم  تعديل

7/2000  

AMENDMENT 

NO.1/2001 

 النفطية  فتائل المستخدمة للمدافئال
  

WICKS USED FOR OIL HEATERS                                          

4 10/2000   
10/ 2000  

   رمس  بعة 
HEADWEAR  

5 11 /2000   
11/2000 

 مشرطة وغيرها ( سوتاج ،    ،) نانتيل  موان زينة 
DECORATING  MATERIALS ( LACE ,SUTAG,TAPES AND 

OTHERS ) 
6 15/2012   

15/2012  

 اللحاف  
QUILT 

7 16/2012   
16/2012  

 الوسانة  
PILLOW  

8 18/2013   
18/2013  

 فراش السرير ) الدوشك االسفنجي (  
SPONGE MATTRESSES  

9 21/2022 
21/2022 

 جونلية ( مفرش مر ي ) 
FLOOR MATTRESS ( JODELAI ) 

 

 

 الفنية  لمتطلباتا



 
4 

الصناعات 
 الكيمياوية 
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                                                                                             INKS 1-4االحبار 4-1

                                            
 

 الموضوع م   ع ت
1  808/1989 

808/1989 
 حبر الكتابة االزرق المسود .     

BLUE- BLACK- WRITING INK                                                                  
2  1444/1989 

1444/1989 
 –البنفسجي   –االحمر   –االخضر  –احبار الكتابة ذات االساس الصبغي ) االزرق 

 االسود ( . 
   DYE BASE INKS FOR WRITING ,BLUE , GREEN                               
  , RED  , VIOLET , BLACK ,                                                         

3  1558/1990 
1558/1990 

 حبر االستنساخ . 
DUBLICATING INK                                                                                 

4  1700/1992 
1700/1992    

 الحبر القالم الحبر الجاف . 
INK ,  FOR  BALL  POINT  PENS  .                                                           

5  1801/1993 

1801/1993 
 الحبر الزيتي لتأشير االغلفة .

OIL  BASE  INK  FOR  MARKING  PACKAGING  .                               
6 2119/2000 

2119/2000 
 حبر االوفسيت االسود لالستعماالت العامة . 

OFFSET  INK ,  BLACK ,  GENERAL  PURPOSE                                    
7 2120/2000 

2120/2000 
 .از االسطوانة الدوارة الواحدة حبر االستنساخ لالستعمال مع جه

DUPLICATING  INK ,  FOR  SINGLE  DRUM                                          
ROTARY  MACHINE 

8 2161/2001 

2161/2001 
 حبر الرسم االسود المقاوم للماء .

INK , DRAWING , WATERPROOF , BLACK  .                                         

9 2166/2001 

2166/2001 
 حبر االختام .

STAMP  INK  PAD .                                                                                     

   
   
   
   
   
   
   
   

 المواصفات القياسية العراقية 
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 الموضوع م م ع ت
 الحبر السائل لالستخدامات العامة . 3493/1995  1
 المقاوم للماء .حبر الرسم الملون  3654/2002  2
 الحبر االسود المستعمل في طباعة الكتب .  3738/2000  3

 . لالغراض العامةحبر الطباعة االسود  2000/ 3739 4
 

 الموضوع الدليل ت
 الحبر السائل المستخدم في نسخ االوراق الرسمية .  1990/ 67  1
فحص االداء   –االستنساخ لالستعمال مع مكائن االسطوانة الدوارة الواحدة حبر  715/2000  2

 والنفاذ وانتقال الحبر . 
 االسطوانة الدوارة الواحدة / تعيين السيولة .  جهازحبر االستنساخ لالستعمال مع  833/2002  3
 . العتامة فحص تدرج اللون ) درجة اللون (  –احبار الطباعة   2006 /891 4
   تعيين نعومة /مكائن االسطوانة الدوارة الواحدةحبراالستنساخ لالستعمال مع  1999/ 899م  5

 االنتشار.

 طرق الفحص . –حبر الرسم االسود المقاوم للماء  1999/ 901م  6
 تعيين درجة االنتشار . –طرق الفحص  –احبار الطباعة   925/2001 7
 شدة التلوين . فحص  –طرق الفحص  –احبار الطباعة   926/2001 8
 طرق الفحص . –حبر الرسم الملون المقاوم للماء  959/2010 9

 طرق الفحص  –الحبر االسود المستعمل فى طباعة الكتب  990/2001م 10
 ين الكثافة /الكثافة النسبية يتع– طرق الفحص –احبار الطباعة  1041/2011 11
 قوة الطبع والتوزيع وقوة التغطية فحص – طرق الفحص –احبار الطباعة  2004/ 1046م 12
 تعيين وقت الجفاف  –احبار الطباعة   1095/2011 13
 فحص النفاذ واالظهار .  –طرق الفحص  –احبار الطباعة   2006/ 1116م  14
 تعيين وقت التصلب على ورق مطلي .  –احبار الطباعة   2007/ 1178م  15

 طريقة القضيب الساقط . –تعيين اللزوجة  –ار الطباعة  باح 2008/  1229م  16  
 فنجان االنسياب .ةطريق  –تعيين اللزوجة  –احبار الطباعة     2009/  1282م    17  

 تعيين وزن الحبر المستخدم في خرطوش الطابعة  2013/  1364م  18
 الطابعة الملونة تعيين وزن الحبر المستخدم في خرطوش            2013/  1365م  19

 مسودات المواصفات العراقية 

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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                                                                                                            Fertilizer 2-4االسمدة 4-2
  

 الموضوع م   ع ت
1  

 
368/2021 

 التحديث االول
368/2021 

FIRST/ REVISION  

 كبريتات االمونيوم . –االسمدة  
 

AMMONIUM  SULPHATE  FERTILIZER                                  

                       
2  1049/2018 

 التحديث االول

1049/2018 
FIRST REVISION 

 سماد اليوريا. 
 

UREA FERTILIZER                                                                                                                         

3  1252/2019  
 التحديث االول
1252/2019 

FIRST REVISION  

 االسمدة العضوية . 

ORGANIC FERTILIZERES 

4  1253/1988 

1253/1988 
 تربة االصص واالنبات .

 POTTING  SOIL 

5  1551/2021 
 التحديث االول

1551/2021    

FIRST/ REVISION 

 سماد سوبر فوسفات الثالثي .  

 
 

TRIPLE  SUPER  PHOSPHATE  FERTILIZER  . 
6 2294/2012 

 االول التحديث 

2294/2012 
FIRST REVISION 

 االسمدة السائلة  
 

LIQUID FERTILIZERS                                                                 

                          

7 5009/2016 
 ( 1/2019رقم التعديل )

5009/2016 

(AMENDMENT 

NO. 1 /2019 ) 

 سماد فوسفات احادي االمونيوم الحبيبي .  

 
GRANULAR MONOAMMONIUM PHOSPHATE 

FERTILIZER(MAP). 

 المواصفات القياسية العراقية 
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8 5010/2016 
 ( 1/2019رقم التعديل )

5010/2016 
(AMENDMENT 

NO. 1 /2019 ) 

 . سماد فوسفات ثنائي االمونيوم الحبيبي 

 

 

GRANULAR DIAMMONIUM PHOSPHATE 

FERTILIZER(DAP). 

9 5029/2018 

2018/5029 

 سماد اليوريا المغلف بالكبريت 
SULFUR COATED UREA (SCU) FERTILIZER. 

10 5045/2018 

 ( 1/2020رقم التعديل )
2018/5045 

AMENDMENT ) 
NO. 1 /2020) 

 االسمدة المركبة والمخلوطة الصلبة 

 

 

SOLID COMPOUND AND MIXED FERTILIZERS. 
 

11 5086/2018 
5086/2018 

 ث الطبيعي ( خالبتموس ) ال

PEAT MOSS. 

12 5099/2019 
5099/2019 

 سماد السوبر فوسفات االحادي
SINGLE SUPERPHOSPHATE FERTILIZER 

13 
 

5146/2022 
5146/2022 

  سماد كبريتات البوتاسيوم 
POTASSIUM SULPHATE FERTILIZER                                      
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 ت

 
 م م ع

 
 الموضوع

 طرق اخذ عينات االسمدة الصلبة .  2956/1989 1
 النوعية الخاصة باالسمدة . –كلوريد البوتاسيوم  3550/1996 2   
 
 

 الموضوع الدليل ت
 طريقة التسحيح بعد التقطير .   –تعيين النتروجين االمونياكي  –االسمدة  1989/ 14  1
 تصنيف االسمدة ومحسنات التربة . 1989/ 16  2
 سماد نترات االمونيوم . 1990/ 61  3
 التسحيح .طريقة  –تعيين محتوى البوتاسيوم  –االسمدة  204/1997  4
 طريقة التسحيح بعد التقطير .  –تعيين محتوى النتروجين الكلي  –االسمدة  1991/ 225م   5
 طريقة فوسفومولبدات الكوينولين الوزنية .  –تعيين محتوى الفسفور  –االسمدة  759/1999  6
 الثالثي . تعيين حامض الفسفوريك الطليق في سماد سوبر فوسفات  –االسمدة  826/1999  7

 تعيين محتوى الرطوبة .  -االسمدة  1369/2018 8
 تعيين نسبة البايوريت في سماد اليوريا بالطريقة الطبيعية -االسمدة 1375/2019 9

 

 

 
 الموضوع رقم المتطلب  ت
1 110 / 2014 

110/2014 

 سماد فوسفات اليوريا 

UREA PHOSPHATE FERTILIZER 

2 124 / 2016 

124/2016 

 االسمدة المخلبية 
CHELATED FERTILIZERS 

3 121 / 2016 

121/2016 

 لالستخدام الزراعي  –كبريتات الحديد المائي 

FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE - 

AGRICULTURAL GRADE 

4 122 / 2016 

122/2016 

 لالستخدام الزراعي  –كبريتات الخارصين المائي  

ZINC SULPHATE HEPTAHYDRATE- AGRICULTURAL 

USE 

 مسودات المواصفات العراقية 

 االسترشادية المرجعية االدلة 

 المتطلبات الفنية 
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                                           leather and leather products    3-4   الجلود ومنتجاتها 4-3

                                 

 

 الموضوع م   ع ت
1  1304/1989 

1304/1989 
 االلواح الجلدية المستعملة كنعل داخلي .

LEATHER  BOARD  FOR  INSOLES 
2  1305/1989 

1305/1989 
 جلود القفازات .

GLOVES  LEATHER 
3  1306/1989 

1306/1989 
 جلود النعل . 

SOLE  LEATHER 
4  1307/1989 

1307/1989 
 الجلود الخام .

RAW  HIDES 
5  1308/1989 

 ( 1/1989رقم  تعديل)
 (  2/2015)تعديل رقم 

1308/1989 
(AMENDMENT 

NO. 1 /1989) 
AMENDMENT NO 

.2/2015 

 متطلبات عامة . –االحذية  
 
 
SHOES  - GENERAL  REQUIREMENTS  . 

6  1309 /1989 
1309/1989 

 جلود البطانة . 
LINING  LEATHERS 

7  1310/1989 

1310/1989 
 المحمضة . الصغيرة جلود 

PICKED  SMALL  SKINS  . 
8  1311/1989 

1311/1989 
 المستعملة في صناعة االحذية . جلود الوجه المدبوغة 

TANNED  UPPER  LEATHER  FOR  SHOEMAKING  . 
9  1796/2019 

1796/2019 
 مراجعة دورية 

 2019سنة 

 جلود المالبس / االداء . 
 

PERFORMANCE  OF  LEATHERS  FOR  GARMENTS 

 
10  1797/1993 

1797  /  1993 
 جلود الشموا . 

CHAMOIS  LEATHER 

 المواصفات القياسية العراقية 
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 الموضوع م م ع ت
 تعيين الرماد الكلي المكبرت والرماد المكبرت غير الذائب في الماء . –الجلود  197/1986ت م ع  1
 مقاسات االحذية . 3638/1998 2
 الحقائب النسائية   4083/2010 3
 

 الموضوع الدليل ت
 تعيين درجة حرارة االنكماش .  –الجلود  1990/ 75  1
 عدد المفردات المكون منها النموذج االجمالي .  –اخذ النماذج  –الجلود  1990/ 76  2
 تحضير النماذج للفحص الكيميائي .  –الجلود  1990/ 77  3
 تكييف قطع الفحص للفحوص الفيزياوية .  –الجلود  1990/ 78  4
5  121/1990 

 قيد التحديث 
 تعيين الرطوبة في الجلود .  –الجلود 

تعيين المواد ) الشحوم والمواد االخرى الذائبة ( الذائبة في ميثان ثنائي    –الجلود  288/1991  6
 الكلور .

 تعيين الرقم الهيدروجيني للمستخلص المائي . –الجلود  299/1991  7
 الموقع والتشخيص .  –النماذج المختبرية   –الجلود  305/1991  8
 تعيين الكلوكوز . –الجلود  307/1991  9

 تعيين الرماد الكلي . –الجلود  318/1991  10
 تعيين امالح المغنيسيوم الذائبة في الماء ) امالح ابسوم ( .  –الجلود  326/1991  11
 تعيين النتروجين ومادة الجلد .  -الجلود  335/1992  12
 تعيين امتصاص الماء . –الجلود  345/1992  13
 تحديد انفتاح ومقاومة الطبقة الحبيبية .  –الجلود  355/1992  14
 مقياس مقاومة الشد واالستطالة . –الجلود  356/1992  15
 مقاومة الحذاء الجاهز للحرارة . –االحذية   395/1992  16
17  425/2022 

  االول التحديث 
FIRST REVISION  

 . تعيين السمك   –والميكانيكية الفحوص الفيزياوية  –الجلود الخام 

 الجلود الخام للخيول واالبقار للحفظ بالتمليح والتكديس .  –الجلود الخام  426/1992  18

 المواصفات العراقية مسودات 

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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تعيين محتوى المواد الكلية القابلة للذوبان في الماء والمادة العضوية  –الجلود  520/2001   19
 للذوبان في الماء.واالعضوية القابلة 

 تعيين قابلية االنضغاط . –الجلود  639/1994  20
 تعيين اوكسيد الكروم . –الجلود  640/1994  21
 ثبات لون الجلود المصبوغة للحرارة .  –الجلود  649/1994  22
 التمزق . حملتعيين  –الجلود  652/1994  23
 فحص الجلود بالعين المجردة . 2000/ 933م.  24
 النماذج المختبرية الموقع والتشخيص. –الجلود  2001/  986م.  25
 وايابا   با  فحص مقاومة المسح ذها  –االحذية الجلدية  –الجلود  2009/ 1270م.  26
 فحص مقاومة المرونة للوجه والبطانة  –االحذية الجلدية   2010/ 1297م.  37
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 soap and detergents 4-4                                                  الصابون والمنظفات 4-4
  

 
 
 الموضوع م   ع ت

1  20 /2013             
  التحديث االول 

 ( 1/2021التعديل رقم )
20/2013 

FIRST REVISION  
(AMENDMENT 

NO.1/2021) 

 صابون الزينة .  
 
 

TOILET  SOAP  .                 

2  21 /1987 
21/1987 

 صابون الغسيل .  
LAUNDRY SOAP . 

3  695/2019 
 االول التحديث 

695/2019 
FIRST REVISION 

 غسول االيدي 
HAND WASH  . 

4  862/1 /1988 
862/1/1988 

 تعيين الكثافة الظاهرية للمعاجين عند االمالء . –النشاط السطحي المواد ذات 
SURFACE  ACTIVE  AGENTS  -  DETERMINATION  OF  

APPARENT  DENSITY  ON  FILLING   .                            
5  1070/2021 

 االول التحديث 
1070/2021 

FIRST  REVISION 

 المنزلية .  غراض المنظف السائل لال

 
 

LIQUID  DETERGENT  FOR  DOMESTIC  USES  
6  1113/1987     

 ( 1/2015رقم)تعديل 
1113/1987 

AMENDMENT 

NO.1/2015 
 

 صابون الرقي . 
 

 
BAY  SOAP 

 

 المواصفات القياسية العراقية 
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7  1276/2014 
 التحديث االول 

 ( 1/2015)تعديل رقم 
 ( 2/2018)تعديل رقم 

 ( 3/2021)تعديل رقم 
1276/2014 

FIRST  REVISION 
AMENDMENT 

NO.1/2015  
AMENDMENT 

NO.2 /2018 

AMENDMENT 

NO.3/2021 

 الغسيل لالغراض المنزلية .مساحيق 
 
 
 

 
HOUSEHOLD  DETERGENT  POWDERS  . 

 
 

8  1277/2002 
 التحديث االول 
1277/2002 

FIRST REVISION 

 . النوع الصلب  –المرافق الصحية الخزفية  مركبات تنظيف 
 

PORCELAIN  SANITARY  CLEANING  COMPOUND  -  

SOLID  TYPE  

9  1278/2002 

 التحديث االول 

1278/2002 

FIRST REVISION  

 مسحوق التنظيف بالحك لالغراض المنزلية . 
 
HOUSEHOLD  SCOURING  POWDER  . 

10  1552/2020 
 االول التحديث 

1552/2020 

FIRST REVISION 

 منظف الزجاج السائل . 
 LIQUID GLASS  CLEANER   

11  1553/1990 

1553/1990  

 مركبات التنظيف المستعملة للسجاد ومواد التنجيد . 

CLEANING  COMPOUND , RUG  AND  UPHOLSTERY . 

12  1554/1990 

1554/1990 

  مركبات تنظيف االثاث المغطى بالشمع .

CLEANING  COMPOUND  FOR  LIONLEUM  -  TOPPED  

FURNITUR 
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13  1565/1990 
 ( 1/2001تعديل رقم )

 قيد التحديث 

1565/1990 
(AMENDMENT 

NO. 1/2001) 
UNDER REVISION 

 معجون التنظيف لالغراض المنزلية .
 
 
DOMESTIC  DETERGENT  PASTE  . 

 

 

14  1723/2002 
 التحديث االول 

 (  1/2012)تعديل رقم  
1723/2002 

FIRST REVISION 
AMENDMENT 

NO.1/ 2012 

 النوع السائل   –منظف الخزف الصيني  
 
 
PORCELAIN  CLEANING  SOLUTION  . 

15  1724/1992 
1724/1992 

 منظف لالغراض العامة بالرش والمسح .   
DETERGENT ,  GENERAL  PURPOSE  {SPRAY – ON ,  

WIPE – OFF } 
16  1789/1993 

1789/1993    
 القلوي .  –منظف انابيب تصريف المياه   

PIPELINE  CLEANING  COMPOUND – ALKALI  . 
17  1868/1994 

1868/1994    
 مركب التنظيف عالي الفعالية .

HEAVY  DUTY  CLEANING  COMPOUND ,  GENERAL  

PURPOSE  . 
18  1887/1998 

 التحديث االول 
 قيد التحديث 

1887/ 1998 

FIRST REVISION 
UNDER REVISION  

 صابون الحالقة .
 
 
SHAVING  SOAP   .                          

19 2271 /2007 

2271/2007 

 صابون مزيل رائحة الجسم 

DEODORANT TOILET  SOAP 

20 2296/2012 

2296/2012  

 منظف االفران ومزيل الشحوم  

OVEN CLEANER AND GREAS REMOVER  
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21 2304/2012 
 2019اعادة اعتماد 

2304/2013 

REAPPROVE/2019 

 منعم االقمشة  
FABRIC SOFTENER                                                      

22 5013/2016 
5013/2016 

 المنظف الحاك كثيف القوام  
DETERGENT SCOURING CREAM                                            

23 5111/2020 
5111/2020 

 مزيل البقع السائل لالقمشة
LIQUID STAIN REMOVER FOR FABRICS 

24 5121/2020 
5121/2020 

 صابون الزينة لالطفال 
TOILET SOAP FOR CHILDREN 

25 5143/2020 
5143/2020 

 المنظف الهالمي متعدد االستعماالت 
MULTIPURPOSE GEL CLEANER 

26 5154/2021 
5154/2021 

                                                  GLYCERIN SOAP صابون الكليسرين
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 الموضوع م م ع ت
 النوع الصلب .  –مركبات تنظيف االواني المنزلية  3751/2000 1
 معجون تنظيف الغسيل المنزلي 3824/2002 2
 مساحيق الغسيل لالغراض المنزلية الحاوية انزيمات   3928/2004 3
 منظف االيدي بدون ماء .  4008/2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4

 
 

 الموضوع الدليل ت
مايلز   –الرغوة طريقة روس  قياس قوة  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  1988/ 4/1  1

 المحورة . 
  –تعيين محتوى الكليسرول   –الصابون  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  1988/ 4/2  2

 طريقة التسحيح . 
 تعيين الثبات في الماء العسر .   –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  1988/ 4/3  3
  –تعيين محتوى الكلوريد   –الصابون  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  1990/ 4/4  4

 طريقة التسحيح . 
تعيين محتوى القلوي الكلي   –الصابون  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  1990/ 4/5  5

 ومحتوى المواد الشحمية الكلية .
6  4/6 /1990 

 
تعيين المواد غير القابلة    –الصابون  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي 

 للذوبان في كحول االثيل . 
 طريقة كارل فيشر  –تعيين محتوى الماء   –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  1990/ 4/7  7
تعيين محتوى   –الصابون والمنظفات   –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  1990/ 4/8  8

 طريقة التسحيح .  –االثيلين ثنائي امين رباعي حامض الخليك 
تعيين المواد غير المتصبنة والمواد غير   –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  1990/ 4/9  9

 المتصبنة القابلة للتصبن والمواد غير القابلة للتصبن .
 تعيين القلوي الكاوي الحر    –الصابون  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/10/1990 10
 تعيين محتوى الحوامض الشحمية الحرة   –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/11/1994 11
تعيين محتوى عوامل   –مساحيق الغسيل  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/12/1992 12

 الكلور المؤكسدة . 
 

 االدلة االسترشادية المرجعية 

 مسودات المواصفات العراقية    



176 

 

13 4/13/2002 
 قيد التحديث 

 الغسيل . مساحيقفحص كفاءة تنظيف 

تعيين الكبريتات    –مساحيق الغسيل  –المواد ذات النشاط السطحي طرق فحص  4/14/1992 14
 الطريقة الوزنية . –الالعضوية  

تعيين محتوى السليكا   –مساحيق الغسيل  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/15/1992 15
 الطريقة الوزنية .  –الكلية 

تعيين محتوى اوكسيد   –مساحيق الغسيل  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/16/1992 16
 طريقة فوسفومولبدات الكوينولين الوزنية .   –الفسفور الخماسي الكلي  

تعيين محتوى    –مساحيق الغسيل  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/17/1992 17
 الكاربونات .

تعيين محتوى      –الغسيل مساحيق  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/18/1992 18
 الكلوريد .

تعيين المادة الفعالة االيونية سالبة    –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/19/1991 19
 طريقة التسحيح ثنائي الطور .  –الشحنة 

تعيين المادة الفعالة االيونية موجبة    –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/20/1991 20
 وزن الجزيئي العالي ( .الشحنة ) ذات ال

 تعيين المادة الفعالة الاليونية .  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/21/1991 21

طريقة التقطير   –تعيين محتوى الماء   –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/22/1992 22
 االزوتروبي . 

تعيين االس الهدروجيني للمحاليل المائية   –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/23/1992 23
 طريقة فرق الجهد . –

تعيين محتوى    –مساحيق الغسيل  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/24/1992 24
 طريقة المعايرة .   –االوكسجين الفعال 

 تعيين محتوى الصابون  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي مساحيق الغسيل  4/25/1993 25

تعيين محتوى    –مساحيق الغسيل  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/26/1993 26
 كاربوكسي مثيل سليلوز . 

  –الشحنة المواد الفعالة االيونية سالبة  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/27/1993 27
 تعيين الذوبان في الماء .



177 

 

  –تعيين محتوى الكبريتات المعدنية    –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/28/1993 28
 طريقة التسحيح . 

تعيين الكثافة    –مساحيق الغسيل  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/29/1994 29
 طريقة قياس كتلة حجم معلوم .   –الظاهرية 

 –الكان سلفونات لالستعمال الصناعي   –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/30/1994 30
تعيين متوسط الوزن الجزيئي النسبي اللكان احادي سلفونات ومحتوى الكان احادي 

 سلفونات . 
  –المواد ذات النشاط السطحي الاليونية   –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/31/1994 31

 الطريقة الوزنية . –تعيين الرماد المكبرت 
  –تعيين القاعدية أو الحامضية الحرة   –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/32/1996 32

 . طريقة التسحيح
 تعيين محتوى الكانول اميدات .  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  4/33/1996 33
تعيين محتوى المادة غير    –الصابون  –ط السطحي طرق فحص المواد ذات النشا 4/34/1997 34

 القابلة للذوبان في الماء . 
 طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي / تعيين القاعدية / طرق التسحيح .  1998/ 35/ 4م  35
طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي / الصابون / تعيين محتوى القلوي الحر   4/36/2001 36

 الكلي
تعيين محتوى الكيل    –مساحيق الغسيل  –طرق فحص المواد ذات النشاط السطحي  2007/ 37/ 4م  37

 بنزين غير المكبرت . 
 اخذ النماذج . –المواد ذات النشاط السطحي  1990/ 5/1 38
 طرق تقسيم النموذج . –المواد ذات النشاط السطحي  1988/ 5/2 39
تعيين محتوى    –المنظفات التركيبية   –النشاط السطحي طرق فحص المواد ذات  806/1997 40

 المادة العضوية الكلية .
 مسحوق التنظيفبالحك لالغراض المنزلية / طرق الفحص  2002/ 1028م  41
 فحص ازالة الدهون  -الصلب  اليدوي  –منظف االواني المنزلية  1063/2009 42
 المنظفات . طريقة تقدير االنزيمات في  2004/ 1073م  43
تعيين محتوى االمالح الالعضوية الذائبة   –الصلب اليدوي -منظف االواني المنزلية 1077/2009 44

 .ومحتوى المادة الفعالة المنظفة 
 فحص ثبات الرغوة بوجود الدهون .  –اليدوي الصلب منظف االواني المنزلية  2006/ 1123م  45
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 تعيين القلوي الكلي .  –مركبات تنظيف االواني المنزلية النوع الصلب  2007/ 1166م  46
 تعيين الكثافة المرصوصة –اليدوي الصلب  –منظف االواني المنزلية  2010/ 1261   47 
 تعيين محتوى الرطوبة والمواد المتطايرة   –مساحيق الغسيل   2008/ 1225م 48 

 فحص الذوبان في الماء العسر  –اليدوي الصلب  –منظف االواني المنزلية  2008/   1315م  49
 طرق الفحص  –منظف البشرة   2008/ 1244م 50 
 طرق الفحص   –منظف االيدي بدون ماء  2008/ 1247م  51 

 تعيين تاكل الفوالذ المقاوم للتا كل   –مساحيق الغسيل لالغراص المنزلية  2010/ 1311م 52
 تعيين مؤشر اعادة الترسيب   –مساحيق الغسيل لالغراض المنزلية  2010/ 1318م  53
 تعيين الضرر الكيميائي لاللياف القطنية    –مساحيق الغسيل لالغراض المنزلية  2011/ 1339م  54
 تعيين محتوى العامل المبيض التلفوري   –مساحيق الغسيل لالغراض المنزلية    2011/ 1355م  55
تعيين المادة الفعالة االيونية موجبة الشحنة ذات الوزن   –المواد ذات النشاط السطحي  1358/2013 56

 ( . 500-200الجزيئي الواطئ )
 قة الفرن طري –تعيين الرطوبة والمواد المتطايرة -تحليل الصابون  1378/2019 57

 
 

 الموضوع رقم المتطلب  ت 
1 48   /2011 

48/2011 

منظف السطوح العام السائل ) مثل االرضيات والجدران و المغاسل و احواض  

 االستحمام ( 

General Surface Liquid Cleaner (e.g. floors, walls, washing 

basins and bath tubs) 

2 55  /2011 

55/2011 
 (  NAOHسائل تسليك المجاري ) قاعدي أساسه 

Liquid Pipe Cleaner 

3 89   /2013 
 ( 1/2013)تعديل رقم

89/2013 

(AMENDMENT 

NO.1/2013 ) 

 المنظف السائل لالقمشة الغامقة ) شامبو مالبس غامقة ( 

 
Liquid detergentfordarkfabrics 

4 143 /2020 

143/2020 
 المنظف السائل او الهالمي للمالبس البيضاء و الملونة 

 

Liquid or Gel detergentforwhite and colored clothes 

 المتطلبات الفنية 
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     paints and varnishes  5-4                                               الطالء والوارنيش4-5
 

  

 الموضوع م   ع ت
1  65 /1988 

 )قيد التحديث (
65/1988 

UNDER REVISION 

 االلواح القياسية للفحص .  –الطالء والوارنيش 
PAINTS  AND  VARNISHES                   

 STANDERD  PANELS  FOR  TESTING          

2  244/1989 
244/1989 

طريقة الفنجان    –تعيين الوميض عند درجات حرارة معينة   –الطالء والوارنيش 
 المغلق . 

PAINTS  AND  VARNISHES                             

DETERMINATION  OF  FLASH  AT  CERTAIN  

TEMPERTURE      

{CLOSED  CUP  METHOD  }  .    
3  345/1989 

345/1989 

 احمر الرصاص للطالء.  –الطالء والوارنيش 
PAINTS AND VARNISHES 

RED LEAD PAINTS 
4  370/1989 

370/1989 
 اوكسيد الزنك للطالء .  –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES         

  ZINC OXIDE  FOR  PAINTS  . 
5  373/1989 

 (  1/2002)تعديل رقم 

373/1989 

AMENDMENT 

NO.1/2002  

 خضاب اوكسيد الحديد .  –الطالء والوارنيش 
 
 

PAINTS  AND  VARNISHES – FIRIC  OXIDE  PIGMENTS .   

6  380/1988 

380/1988 

 فحص الخدش .  –الطالء والوارنيش 

PAINTS AND VARNISHES – SCRATCH TEST  
7  386/1988 

 (  2018)اعادة اعتماد/
386/1988 

REAPPROVED 
/2018 

 االلترامارين للطالء . –خضاب الالزورد  –الطالء والوارنيش 
 

PAINTS  AND  VARNISHES                

ULTRAMARINE  PIGMENTS  FOR  PAINTS  . 

 المواصفات القياسية العراقية 
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8  788/3 /1988 
 

788/3/1988 

تعيين المادة    – 3ج –طرق عامة لفحص الخضاب والممددات  –الطالء والوارنيش 
 طريقة االستخالص الحار .   –القابلة للذوبان في الماء  

    PAINTS  AND  VARNISHES               

  GENERAL  METHODS  OF  TEST  FOR  PIGMENTS    

   AND  EXTENDERS   DETERMINATION  OF  MATTER   

SOLUBLE  IN  WATER  HOT  EXTRACTION  METHOD  
9  865/1990 

865/1990 

 اوكسيد الرصاص االحمر للهياكل الفوالذية   –طالء االساس   –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES   

PRIMER , RED LEAD  BASED  PAINT  FOR  STRUCTURAL 

 STEEL 
10  871/1990 

871/1990 
 زيت بذر الكتان  –اوكسيد الرصاص االحمر  –طالء االساس  –الطالء والوارنيش  

PAINTS  AND  VARNISHES              

REDOXIDE – LINSEED  OIL  PRIMING  PAINT    
11  877/1989 

877/1989 
 اصفر الزنك .  –طالء اساس اوكسيد الحديد  –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES                
 PRIMING  COAT                        

 ZINC  YELLOW  -  IRON  OXIDE  READY  -  MIXED 
12  

 
942/1989 

942/1989 
 طالء المسحوق السمنتي .  –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES   
 POWDER  CEMENT  PAINT    

13  
 

960/2017              
  الثالث التحديث 

 ( 1/2021)تعديل رقم 
960/2017 

THIRD  REVISION  
(AMENDMENT 

NO.1/2021) 

 للسطوح الداخلية والخارجية  وشبه اللماع  لماعالكيدي لطالء االال –الطالء والوارنيش 
 
 

PAINT AND VARNISHES - GLOSS AND SEMI  GLOSS 

ALKYD ENAMEL PAINTS FOR EXTERIOR AND 

INTERIOR SURFACES. 

14  985/1988 
 ( 1/1994)تعديل رقم  

 قيد التحديث 
985/1988 

(AMENDMENT  

 NO.  1/1994) 
UNDER REVIION 

 طالء مستحلب راتنجات اصطناعية . –الطالء والوارنيش 
 
 

PAINTS  AND  VARNISHES   

SYNTHETIC  RESIN  EMULSION   

15  1003/1990 

1003/1990 
 الطالء الحراري اللماع لالثاث المعدنية .  –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES – ENAMEL  ALKYED  GLOSS 

 BAKING  FOR  EXTERIAL  AND  INTERIOR  SURFACES  . 
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16  1026/1990 
 (  1/2002)تعديل رقم 

1026/1990 
(AMENDMENT 

NO.1/2002)  

 طالء االلمنيوم .  –والوارنيش الطالء 

 
PAINTS  AND  VARNISHES – ALUMINIUM  PAINT  . 

17  1046/1984 
 (  1/2002)تعديل رقم 

1046/1984 

AMENDMENT 

NO.1/2002  

 طالء اساس الالكية .  –الطالء والوارنيش 
 

PAINTS  AND  VARNISHES   
LACQUER  PRIMER  PAINT 

18  1047/1984 
 (   1/2002)تعديل رقم 

1047/1984 
(AMENDMENT 

NO.1/2002)  

 طالء االلمنيوم المحبب للسطوح المعدنية .  –الطالء والوارنيش 
 

PAINTS  AND  VARNISHES   

 HAMMER  FINISH  

19  1048/1984           
 (   1/2002)تعديل رقم 
 قيد التحديث 

1048/1984 
(AMENDMENT 

NO.1/2002)  
UNDER REVISION 

 الوارنيش التركيبي لالستعمال الخارجي .–الطالء والوارنيش 
 
PAINTS  AND  VARNISHES   

SPECIFICITION  FOR  VARNISHE  FINISHING  
EXTERIOR  SYNTHETIC 

 

20  1055/1984 
1055/1984 

 حالة الطالء في العلبة . –الطالء والوارنيش 
PAINTS  AND  VARNISHES             

CONDITION  IN  CONTAINER             
21  1056 /2018 

   الثانيالتحديث  
 ( 1/2021)تعديل رقم 

1056/2018 

SECOND REVISION 

(AMENDMENT    

NO.1/2021) 

 لكيدي . نوعأ –اوكسيد الحديد االحمر  أساس طالء –الطالء والوارنيش 

 
PAINTS  AND  VARNISHES   

  RED IRON  OXIDE  PRIMER  -   ALKYD  RESIN   
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22  1057/2018 
 التحديث االول

 ( 1/2021)تعديل رقم 

1057/2018 
FIRST REVISION 

AMENDMENT 

NO.1/2021  

 .والخارجيكيدي مطفأ اللمعة لالستعمال الداخلي لطالء االال –الطالء والوارنيش 
 
 

PAINTS  AND  VARNISHES -FLAT ALKYD ENAMEL 

PAINTS FOR EXTERIOR AND INTERIOR USE. 

 

23  1058/1984 

1058/1984 
 وارنيش الشيالك . –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES   

 VARNISHE  SHELLAC  
24  1059/1984 

   2017اعادة اعتماد/
1059/1984 

REAPPROVED 

 التسوية النايتروسليلوزي .معجون  –الطالء والوارنيش 
PAINTS  AND  VARNISHES   
NITROCEILULOSE  SURFACER . 

 
25  1060/1984 

1060/1984 
 الجزيئات والقشور في انواع الطالء التركيبية والمعاجين . –الطالء والوارنيش 

COARES PARTICLES AND SKINS IN SYNTHETIC   

 ENAMELS  ,  LACQUERS  AND  DOPES       
26  1065/1985 

 (1/1985رقم تعديل)

1056/1985 

AMENDMENT ) 
NO. 1/1985 ) 

 صبغ االحذية . 
 
SHOES  CREAM   

 

 

27  1101/2017 
  التحديث االول

 ( 1/2018)تعديل رقم 
1101/2017 

FIRST REVISION 

AMENDMENT) 
NO. 1/2018) 

 

 نوع المذيب غير المائي   -غير الحبيبي  طالء تخطيط الطرق  –الطالء والوارنيش 
 
 
PAINTS  AND  VARNISHES          

TRAFFIC ,  HIGHWAY ,  WHITE  AND  YELLOW  PAINT . 
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28  1105/2015 
 التحديث االول 

 ( 1/2021)تعديل رقم 
1105/2015  

FIRST REVISION   

  AMENDMENT  ) 

NO. 1/2021) 

 العامة .  الرذاذ لالستعماالت طالء  –الطالء والوارنيش 
 
 
 
PAINTS AND  VARNISHES          

 SPRAYING GENERAL USE   

29  1121/2012 
 التحديث االول 
1121/2012 

FIRST  REVISION 

 . طالء نترات السليلوز اللماع للسيارات  –الطالء والوارنيش 
 

PAINTS  AND  VARNISHES – LACQUER  CELLULOSE 

NITRATE ,  PIGMENTED  FINISHING  ,  GLOSSY  FOR 

AUTOMOBILE .  
30  1157/1988 

1157/1988 
 طريقة الغمر . –تعيين المقاومة للماء  –الطالء والوارنيش 

 PAINTS  AND  VARNISHES           

 DETERMINATION  OF  RESISTANCE  TO  WATER  

IMMERSION METHOD                                
31  1291/1989 

 قيد التحديث 

1291/1989 

UNDER REVISION 

 خضاب ثاني اوكسيد التيتانيوم .  –الطالء والوارنيش 

 
PAINTS  AND  VARNISHES – TITANIUM  DIOXIDE  

PIGMENTS  FOR  PAINTS  . 
32  1295/1989 

1295/1989 
 نوع المذيب العضوي . –مزيل الطالء  –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES               

PAINT  REMOVER   (ORGANIC  SOLVENT  TYPE) 
33  1297/1989 

1297/1989 
 خضاب الليثيون للطالء . –والوارنيش الطالء 

PAINTS  AND  VARNISHES – LITHOPONE  PIGMENT FOR 

 PAINTS  
34  1414/1989 

 قيد التحديث 
1414/1989 

UNDER REVISION 

 مخفف طالء نترات السليلوز .  –الطالء والوارنيش 
 

PAINTS  AND  VARNISHES    THINER  FOR  CELLULOSE  

NITRATE  BASED  LAINTS  AND  LACOUERS  .             
35  1415/1989 

1415/1989 
 زيت الكتان الخام المصفى والمغلي . –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES -   RAW , REFINED  

 AND BOILED  LINSEED   OIL  . 
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36  1416/1989 
1416/1989   

 كحول صمغ التربنتين وتربينات الخشب . –الطالء والوارنيش 
PAINT  AND  VARNISHES                    

GUM  SPIRIT  OF  TURPENTINE  AND  WOOD  

TURPENTINES . 
37  1478/1990 

1478/1990 
 الكاؤولين للطالء . –الطالء والوارنيش 

PAINT  AND  VARNISHES KAOLIN  FOR  PAINTS                
38  1479/1990 

1479/1990 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 مجففات الطالء والوارنيش . –الطالء والوارنيش 
PAINTS  AND  VARNISHES  

DRIERS  FOR  PAINTS AND  VARNISHES . 
39  1480/1990 

 قيد التحديث 

1480/1990 
UNDER REVISION 

 مركب مالئ ومانع لنفاذ الرطوبة . 
 
CALKING  COMPIUND   

40  1504/1990 

1504/1990 
 الالك المقصور .  –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES  - BLEACHED  LAC  . 
41  1566/1990 

1566/1990 
 سليكا للطالء . –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES  -  SILICA  FOR  PAINTS  . 
42  1567/1990 

1567/1990 
 ممددات الطالء .  –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES  - EXTENDERS  FOR  PAINTS   

43  1648/1991 
1648/1991 

 خضاب ابيض الرصاص . –الطالء والوارنيش 
PAINT  AND  VARNISHES                             

WHITE  LEAD  PIGMENTS  FOR  PAINTS  .               
44  1660/1991 

1660/1991 
 متطلبات وطرق الفحص .  –زيت بذر الكتان المكثف   –الطالء والوارنيش 

PAINT  AND  VARNISHES                          

LINSEED  STAND  OIL  FOR  EAIMTS  AND  VARNISHES   

SPECIFICATION  AND  METHODS  OF  TEST  .    
45  1661/1991 

 قيد التحديث 

1661/1991 
UNDER REVISION 

 مواصفات وطرق فحص زيوت التانك الخام للطالء والوارنيش  –الطالء والوارنيش 
 

    PAINTS  AND  VARNISHES       

  RAW  TUNG  OILS  FOR  PAINTS  AND  VARNISHES   

SPECIFICATION  AND  METHODS  OF  TESTS . 
46  1673/1992 

1673/1992 
 م . 5 650طالء االلمنيوم المقاوم للحرارة   –الطالء والوارنيش 

PAINT  AND  VARNISHE                     

C    OALUMINUM  PAINT ,  HEAT  RESISTING  (650 )   
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47  1674/1992 

1674/1992 
 طالء تحت نهائي . –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES   

UNDERCOATS  FOR  PAINTS   
48  1707/1992 

1707/1992 
 

 طالء اساس ايبوكسي ذو العبوتين للهياكل الفوالذية .  –الطالء والوارنيش 
  PAINTS  AND  VARNISHES                               

  PAINTS  FOR  STEEL  STRUCTURES  EPOXY  PRIMER      

 (TOW PACK)                                            
49  1709/2018 

 التحديث الثاني 
 ( 1/2021)التعديل رقم 

1709/ 2018  
SECOND  

REVISION 
AMENDMENT 

NO.1/2021 

 طالء مستحلب اكريلك  –الطالء والوارنيش 
 
PAINT  AND  VARNISHES - ACRYLIC  EMULSION  PAINT 

                   

 

 

50  1710/1992 
 (   1/2002)تعديل رقم 

1710/1992 

(AMENDMENT 

NO. 1/2002)  

 طالء سيارات اكريلك هوائي الجفاف . –الطالء والوارنيش 
 

PAINTS  AND  VARNISHES   

  AIR  DRYING  ACRYLIC  PAINTS  FOR  AUTOMOBILES . 

51  1744/1992 
 ( 1/2021)التعديل رقم 

1744/1992    
AMENDMENT 

NO.1/2021 

 مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة ) ثرموبالستك ( . –الطالء والوارنيش 
 

PAINT  AND  VARNISHE     HOT  -  APPLIED  

THERMOPLASTIC  ROAD  MARKING  MATERIAL  

52  1745/1992 
 ( 1/2021)التعديل رقم 

1745/1992   

 النوع الرطب .  –االلوان المائية للرسم 
WATER  COLOURS  FOR  PAINTINGS                                     

   MOIST  WHITER  COLOURS  
53  1757/1992 

1757/1992    
 نوع مستحلب .  –مركب مالئ للمسامات 

SEALER  COMPOUND  -  EMULSION  TYPE  . 

54  1763/1992 
 ( 1/2021)التعديل رقم 

1763/1992    
AMENDMENT 

NO.1/2021 

 كرومات الزنك .  –اساس اوكسيد الحديد االحمر  –والوارنيش الطالء 
 

PAINT  AND  VARNISHES                                

READY  MIXED  PAINT  ,  RED  OXIDE                      

 ZINC  CHROMATES  ,  PRIMING  .                      
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55  1766/1992 
1766/1992    

 اسود الكاربون للطالء . –الطالء والوارنيش  
PAINT  AND  VARNISHE                           

 CARBON  BLACK  FOR  PAINTS                      
56  1824/1993 

1824/1993 
 الطالء االساس االبيض للخشب .  –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES                                  

  WHITE  WOOD  PRIMER  .       
57  1825/1993 

1825/1993 
 مواصفات خضاب سليكات المغنيسيوم للطالء . –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES   

 SPECIFICATION  FOR  MAGNESIUM  SILICATE 
 PIGMIENTS  FOR  PAINTS .  

58  1840/2002 
 التحديث االول
1840/2002 

FIRST REVISION  

 وارنيش شفاف ) كلير ( . –الطالء والوارنيش 
 

PAINTS  AND  VARNISHES   

  CLEAR  VARNISHE       
59  1879/1994 

1879/1994 
 مادة التبييض ) وايتنك ( للطالء . –الطالء والوارنيش 

  PAINTS  AND  VARNISHES      WHITING  FOR  PAINTS     
60  1880/1994 

1880/1994 
 محاليل راتنج االلكيد . –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES   

RESIN  ,  ALKYD ,  SOLUTIONS  
61  1881/1994 

1881/1994    
 طالء السبورات .  –الطالء والوارنيش 

PAINT  AND  VARNISHE                                

BLACKBOARD  COATING  PAINT .    
62  1882/1994 

1882/1994    
 خضاب كبريتات الباريوم للطالء . –ممددات الطالء   

PAINT  EXTENDERS                                        

BARIUM  SULPHATE  PIGMENTS  FOR  PAINTS  .  
63  1883/1994 

 ( 1/2021)التعديل رقم 
1883/1994 

AMENDMENT 

NO.1/2021 

الطالء المقاوم للحوامض والقواعد الجاهز المزج والقابل للتفريش  –الطالء والوارنيش 
 والخالي من الرصاص لالغراض العامة .

PAINTS  AND  VARNISHES                           

READY  MIXED  PAINT  ,  BRUSHING  ACID  AND  

ALKALI RESISTING  LEAD FREE  ,  FOR  GENERAL  

PERPOSES  
64  1906/1995 

1906/1995 
 راتنجات الفينول فورمالدهايد ) بارافينيل وبارابيوتيل ( .  –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES                               

PHENOL  FORMALDEHYDE  RESINS  (PARA – PHENYL  

AND  PARA – BUTYL)   
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65  1907/1995 
1907/1995 

 مسحوق أو معجون خضاب االلمنيوم للطالء . –الطالء والوارنيش 
PAINTS  AND  VARNISHES                           

PIGMENT , ALUMINUM , POWDER  AND  PASTE  FOR  

PAINT . 
66  1908/1995 

1908/1995    
 الطالء جاهز المزج والقابل للتفريش المعتم والمقاوم للحرارة   –الطالء والوارنيش 

PAINT  AND  VARNISHE                                  

 READY  MIXED  PAINT                                   

 BRUSHING  ,  MATT  ,  HEAT  RESISTING  . 
67 1909/1995 

1909/1995 
 مذيب عضوي ( . –مزيل الطالء ) نوع قلوي  –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES                            

PAINT  REMOVER  ( ALKALI – ORGANIC – SOLVENT  

TYPE) 

68 1910/1995 

 
1910/1995 

 

لالنهاء القابل للتفريش والذي  الطالء جاهز المزج ، اللماع ،  –الطالء والوارنيش 
 يجف بالتسخين . 

PAINTS  AND  VARNISHES                                 
READY  MIXED PAINT, BRUSHING, FINISHING, 

STOVING,ENAMEL 
69 1996/1996 

 
1996/1996 

                                            

الطالء جاهز المزج والقابل للتفريش والمقاوم للحوامض للحماية  –الطالء والوارنيش 
 من ابخرة الحوامض .

PAINTS  AND  VARNISHES   

 READY  MIXED  PAINT ,  BRUSHING  ,  ACID  

RESISTING , FOR  PROTECTION  AGAINST  ACID  FUMES  
70 1997/1996 

1997/1996 
 وارنيش مخضب لالستعمال في الداخل . –الطالء والوارنيش 

  PAINTS  AND  VARNISHES                  

   PIGMENTED  VARNISH  FOR  INTERIOR  USE  . 
71 1998/1996 

1998/1996 
 دستمبر الماء البارد لالستعمال الداخلي . –الطالء والوارنيش 

PAINTS  AND  VARNISHES                  

COLD  WATER  DISTEMPER  FOR  INTERIOR  USE  

72 
 

1999/1996 
1999/1996 

طالء االساس الجاهز لالستعمال بالفرشاة للسطوح الجبسية        –الطالء والوارنيش 
 ) بالستر ( .

PAINTS  AND  VARNISHES                          

READY  MIXED  PAINT, BRUSHING, PRIMING, PLASTER  
73 2008/1996 

 ( 1/2021)التعديل رقم 
2008/1996 

AMENDMENT 

.NO.1/2021 

طالء تأشير العبوات وحاويات المنتجات النفطية الجاهز   –الطالء والوارنيش 
 لالستعمال .

  PAINTS  AND  VARNISHES                           
  READY  MIXED  PAINT  ,  MARKING  ,  FOR             

  PACKAGES  AND  PETROL  CONTAINERS   .          
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74 2009/1996 
 ( 1/2021)التعديل رقم 

2009/1996 
AMENDMENT.

NO.1/2021   

الجفاف المستعمل لختم العبوات طالء التأشير جاهز المزج سريع  –الطالء والوارنيش 
 باالختام المطاطية . 

 PAINTS  AND  VARNISHES                               

 SPECIFICATION  FOR  READY  MIXED  PAINT  ,  

MARKING ,  QUICK  DRYING  ,  FOR  MARKING   WITH  

RUBBER  STAMPS  . 
75 2010/1996 

2010/1996 
 النوع القلوي لالستعمال الحار . –مزيل الطالء  –الطالء والوارنيش 

PAINT  AND  VARNISHE     

 PAINT  REMOVER  , (  ALKALI  TYPE  FOR  HOT  

APPLICATION  )  
76 2160/2001 

2160/2001 
 طالء السطوح . -الطالء والوارنيش 

PAINT  AND  VARNISHE                                    

 ROOF  PAINTS                                             
77 5039/2017 

 
5039/2017 

 نوع كرومات او فوسفات   -طالء الكيدي اساس للمعادن  -الطالء والوارنيش 
 .   الخارصين

PAINT AND VARNISHES- ALKYD PRIMING COATING 

FOR MINERALS ZINC CHROMATE OR PHOSPHATE TYPE  

78 5084/2019 
5084/2019 

 

 الطالء المستحلب المضاد للبكتريا والعفن والمقاوم للفطريات -الطالء والوارنيش
PAINTS AND VARNISHES- ANTI-BACTERIAL MOLD 

AND FUNGI RESISTANCE EMULSION PAINTS 

79 5123/2021 
5123/2021 

 طالء االيبوكسي الخالي من المذيبات لالرضيات  –الطالء والوارنيش 
PAINTS AND VARNISHES- SOLVENT FREE EPOXY 

FLOOR   PAINTS   

80 5125/2021 
5125/2021 

 الطالء الزخرفي نوع مستحلب الراتنج الصناعي   -الطالء والوارنيش
PAINTS AND VARNISHES-TEXTURED PAINTS 

( SYNTHETIC  RESIN   EMULSION TYPE ) 5098/2022 
81 5098/2022 

5098/2022 
 

 طالء السطوح االكريليكي العازل للماء –الطالء والوارنيش  
PAINTS AND VARNISHES-ACRYLIC WATER-PROOF 

ROOF PAINT 
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 الموضوع م م ع ت 

تعيين   6جزء  –طرق عامة لفحص الخضاب والممددات  –الطالء والوارنيش  791/1986ت م ع   1
 طريقة الزيت . –المنخل  المتخلف على 

مقارنة  12جزء  –طرق عامة لفحص الخضاب والممددات  –الطالء والوارنيش  796/1987ت م ع   2
 طريقة المخروط االجوف . –بصرية لتدرج لون مسحوق الخضاب االبيض 

الكبريتات تعيين   13جزء   –طرق لفحص الخضاب والممددات   –الطالء والوارنيش  797/1987ت م ع   3
 والكلوريدات والنترات القابلة للذوبان في الماء .

 الشيالك المصنع بالماكنة . 3562/1997  4
 الشيالك المصنوع يدويا  .  3591/1998  5
مولبدات   –خضاب كرومات الرصاص و خضاب كرومات  –الطالء والوارنيش  3643/1999 6

 الرصاص للطالء . 
 اساس مائي .  –طالء اساس للسطوح الجبسية ) بالستر (  –والوارنيش الطالء  3760/2001 7
 مخفف طالء اكريلك -الطالء والوارنيش 3825/2002 8
 السيلر -الطالء والوارنيش 3858/2002 9
 اقالم التلوين الشمعية ) باستيل (  3988/2006 10
 طالء ذو اساس قيري لالستعمال على البارد وتماس مع ماء الشرب   2008/ 4046 11
 طالء السطوح المستحلب   –الطالء والوارنيش  2009/ 4081      12

 النوع المائي   –طالء تخطيط الطرق   4175/2013 13
 
 

 
 الموضوع الدليل ت

 اخذ النماذج .  – والمواد االولية الطالء والوارنيش 2019/ 46  1
 تعيين نعومة الطحن .  –الطالء والوارنيش  1990/ 87  2
 تحضير وفحص النماذج . –الطالء والوارنيش  1990/ 88  3
 تعيين زمن االنسياب باستعمال فناجين االنسياب . –الطالء والوارنيش  1990/ 89  4
 مساحات واسعة .فحص التفريش على  –الطالء والوارنيش  107/1994  5
 طريقة الرج المتذبذب . –مقارنة سهولة تبدد الخضاب  –الطالء والوارنيش  193/1994  6
 تعيين محتوى الماء ) طريقة كارل فيشر ( . –الطالء والوارنيش  209/1992  7

 االدلة االسترشادية المرجعية 

 مسودات المواصفات العراقية 
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 فحص التقبب .  –الطالء والوارنيش  230/1992  8
 تباين قوة االخفاء للطالء من نفس النوعية واللون.مقارنة نسبة  –الطالء والوارنيش  231/1993 10
اخذ  –مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة ) ثرموبالستك (  –الطالء والوارنيش  232/1992 11

 النماذج وطرق الفحص .
 فحص تخميد البذول . –الطالء والوارنيش  243/1993 12
مقاومة الطالء لالجواء الرطبة المحتوية على ثاني اوكسيد تعيين  –الطالء والوارنيش  251/1992 13

 الكبريت .
 الحرارة والرطوبة النسبية للتكييف والفحص  –الطالء والوارنيش وموادها االولية   270/1992 14
 تعيين الكثافة .  –الطالء والوارنيش  271/1992 15
 قة الفنجان المغلق .طري –تعيين نقطة الوميض  –الطالء والوارنيش  285/1991 16
 خضاب الالزورد .  –تعيين محتوى الكبريت الحر  –الطالء والوارنيش  286/1991 17
تعيين قيمة االس   –طرق عامة لفحص الخضاب والممددات  –الطالء والوارنيش  287/1991 18

 الهيدروجيني لعالق مائي . 
تعيين سمك طبقة الطالء الجافة بالعالقة بين كتلة طبقة جافة   -الطالء والوارنيش  1991/ 297/1 19

 وسمكها .
 قياس سمك طبقة الطالء الجافة بواسطة اداة المايكرومتر .  –الطالء والوارنيش  1991/ 297/2 20
 قياس سمك طبقة الطالء الجافة بواسطة مقياس ذو مؤشر .  –الطالء والوارنيش  1991/ 297/3 21
 طريقة )أ(و )ب( . –قياس سمك طبقة الطالء الجافة بواسطة المجهر–الطالء والوارنيش 1991/ 297/4 22
 قياس السمك بواسطة االجهزة غير تالفة الطالء . –الطالء والوارنيش  1991/ 297/5 23
 تعيين سمك طبقة الطالء غير الجافة . –الطالء والوارنيش  1991/ 297/6 24
تعيين المتخلف على  –طرق عامة لفحص الخضاب والممددات  –الطالء والوارنيش  298/1991 25

 طريقة يدوية .  –طريقة الماء  –المنخل 
تعيين محتوى   –طرق عامة لفحص الخضاب والممددات  –الطالء والوارنيش  301/1993 26

 الخضاب في المعجون الزيتي .
 مقارنة لون الخضاب  –طرق عامة لفحص الخضاب والممددات  –الطالء والوارنيش   304/1991 27
تعيين المادة القابلة   –طرق عامة لفحص الخضاب والممددات  –الطالء والوارنيش  306/1991 28

 للذوبان في الماء ) طريقة االستخالص البارد ( . 
تعيين حامضية أو   –والممددات طرق عامة لفحص الخضاب  –الطالء والوارنيش  308/1991 29

 قاعدية المستخلص المائي . 
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تعيين الحجم   –طرق عامة لفحص الخضاب والممددات  –الطالء والوارنيش  321/1991 30
 المرصوف والكثافة الظاهرية بعد الرص . 

 تعيين مقاومة البري بطريقة الرمل المتساقط .  –الطالء والوارنيش  333/1991 31
  –تعيين الكثافة   –طرق عامة لفحص الخضاب والممددات  –الطالء والوارنيش  1992/ 336/1 32

 طريقة قنينة الكثافة ) بكنومتر ( بأستخدام جهاز التفريغ .
  –تعيين الكثافة   –طرق عامة لفحص الخضاب والممددات  –الطالء والوارنيش  1992/ 336/2 33

 ام الطرد المركزي .طريقة قنينة الكثافة ) بكنومتر ( بأستخد 
تعيين المتخلف على  –طرق عامة لفحص الخضاب والممددات  –الطالء والوارنيش  352/1993 34

 المنخل باسلوب التدفق االلي .
تعيين قيمة الحامض بطريقة    –المواد الرابطة للطالء والوارنيش  –الطالء والوارنيش  364/1993 35

 التسحيح .
مقارنة مقاومة   –طرق عامة لفحص الخضاب والممددات  –الطالء والوارنيش  380/1993 36

 الخضاب الملونة من نوعية متشابهة للضوء .
تعيين قيمة التصبن بطريقة    –المواد الرابطة للطالء والوارنيش  –الطالء والوارنيش  393/1993 37

 التسحيح .
 تقييم اللون للسوائل الشفافة بمقياس كاردنر . –والوارنيش المواد الرابطة للطالء  412/1993 38
39 415/1993 

 قيد التحديث 
 تعيين المقاومة للرطوبة ) التكييف المستمر ( . –الطالء والوارنيش 

 
تعيين شدة التلوين النسبية         –طرق عامة لفحص الخضاب  –الطالء والوارنيش  436/1996 40

قيمة المقارنة    –المكافئة للتلوين(واللونعند التخفيف للخضاب الملونة)او القيمة 
 البصرية 

 تعيين الكثافة النسبية للخضاب الالعضوية وممددات الطالء .  –الطالء والوارنيش  440/1994 41
 تعيين محتوى الماء . –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  460/1994 42
 تعيين تأثير الحرارة . –الطالء والوارنيش  461/1993 43
تعيين النترات القابلة للذوبان    –طرق عامة لفحص الخضاب  –الطالء والوارنيش  468/1995 44

 بالماء ) طريقة حامض السلسيلك ( .
 تحضير المستخلص الحامضي  للطالء بهيئة سائل أو مسحوق   –الطالء والوارنيش  486/1995 45
 فحص التعرض للرطوبة . –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  519/1995 46
 فحص القطع المتعارض .  –الطالء والوارنيش  521/1993 47
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 تعيين المقاومة للسوائل . –الطالء والوارنيش  532/1993 48
 تعيين الخلو من الرصاص   –الطالء والوارنيش  551/1995 49
 تعيين كمية مادة في وعاء .  –الطالء والوارنيش  553/1994 50
 تعيين لزوجة السوائل الشفافة بطريقة  –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  600/1995 51

 ) انابيب كاردنر ( .  
 ستورمر . –تعيين القوام بطريقة كربس   –والوارنيش والمواد ذات العالقة الطالء  613/1995 52
 تعيين المواد المخضبة ) فنجان فورد ( . –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  632/1995 53
 تعيين اللزوجة بطريقة ) بروك فيلد ( .  –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  634/1995 54
تعيين الماء في المذيبات والمخففات بطريقة   –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  659/1996 55

 العكارة .
 فحص مقاومة زيوت التشحيم .  –الطالء والوارنيش  663/1995 56
تعيين محتوى االيبوكسي في راتنجات  –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  668/1996 57

 االيبوكسي.
 لترات . 10تعيين الوزن لكل  –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  683/1996 58
 تعيين المتخلف على المنخل .  –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  689/1996 59
 تعيين مرونة الصدم . –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  698/1996 60
الكشف النوعي عن القلفونية ) طريقة ليبرمن   –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  706/1996 61

 ستورج ( .  –
 المصطلحات والتعاريف الفنية . –الطالء والوارنيش  708/1995 62
 طرق فحص مزيل الطالء ) نوع قلوي لالستعمال الحار ( . –الطالء والوارنيش  720/1999 63
 فحص قابلية التحمل . –الطالء والوارنيش  729/1999 64
 مقارنة الوان الطالء بالطريقة البصرية . –الطالء والوارنيش  732/1995 65
66 735/1997 

 قيد التحديث 
 صفات الرش . –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة 

 صفات الطلي باالسطوانة .  –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  1995/ 737م  67
 صفات الغمر . –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  1996/ 748م  68
 تعيين ثبات اللون للضوء للطالء المستعمل في الداخل . –الطالء والوارنيش  756/1996 69
 صفات التفريش . –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  765/1999 70
 مقاومة الحرارة . –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  773/1998 71
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 فحص الرائحة . –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  785/1997 72
 مظهر السوائل الشفافة  –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  1998/ 843م  73
مقياس ثنائي   –لون السوائل الشفافة  –الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة  856/2001 74

 دايكرومات البوتاسيوم الحامض .
 بمقياس لزوجة سايبولت .الطالء والوارنيش والمواد ذات العالقة / تعيين اللزوجة   1999/ 887م  75
 مقياس اللزوجة عند معدل قص عالي . –الطالء والوارنيش  928/2009 76
 دليل االصفرار .تعيين  –الطالء والوارنيش  929/2005 77
 . 5 60الطالء والوارنيش / تعيين درجة اللمعان عند  927/2001 78
 المعجل .فحص االصفرار  –الطالء والوارنيش  944/2005 79
 طرق الفحص -الوارنيش التركيبي لالستعمال الخارجي -الطالء والوارنيش 999/2009 80
الكيدي/تعين محتوى  راتنج طالء السطوح ذو حامل اساس   -الطالء والوارنيش 2003/ 1037م  81

 انهيدرايد افثاليك للحامل غير المتطاير  
 طرق الفحص .  –الطالء الرذاذ لالستعماالت العامة  –الطالء والوارنيش    2004/ 1080م  82
 طرق الفحص . -اقالم التلوين الشمعية  2008/ 1245م  83
طرق  –الطالء ذو االساس القيري لالستعمال على البارد وتماس مع ماء الشرب  2009/  1273م  84

 الفحص .
تعيين المادة القابلة   –طرق عامة لفحص الخضاب والممددات   –الطالء والورانيش  2010/  1296م  85

 للذوبان في الماء / طريقة االستخالص الحار. 
 فحص االنحناء ) المحور االسطواني ( . –الطالء والوارنيش  2016/ 1329 86
 فحص الخدش . –الطالء والورانيش  2012/ 1347م 87
 تعيين محتوى المادة غير المتطايرة ) بالكتلة ( .   –الطالء والورانيش  1356/2017 88
 طريقة بالوتيني  –فحص جفاف السطح   –الطالء والوارنيش  1372/2018 89
تعيين المادة المتطايرة عند -طرق عامة لفحص الخضاب والممدات -الطالء والوارنيش 1376/2018 90

 س  °105درجة 
قيمة امتصاص   تعيين-طرق عامة لفحص الخضاب والممدات -الطالء والوارنيش 1377/2018 91

 الزيت 
مقياس اللزوجة –تعيين اللزوجة باستعمال مقاييس اللزوجة الدوارة –الطالء والوارنيش 1385/2020 92

 ذو القرص او الكرة الذي يعمل بسرعة محددة
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 الموضوع رقم المتطلب  ت
1 22 /2013 

 التحديث االول
22/2013 

FIRST REVION 

 الوان مائية للرسم )سيليوية(

 

WATER COLOR FOR DRAWING 

2 23 /2013 
 التحديث الثاني 

23/2013 
SECOND REVION 

 اقالم التلوين الشمعية 
 

WAX CRAYONS 

3 64 /2011 

64/2011 

 مخفف طالء اكريلك

ACRYLIC THINNER 
4 65 /2011 

65/2011 
 طالء رذاذ دهني )اكريلك + نايتروسيليوز( معتم بدون لمعة

SPRAYING LACQUER , MATT ( ACRYLIC AND NITRO 

CELLULOSE 
5 66 /2011 

66/2011 
 طالء سيارات اكريلك ذو عبوتين )طالء + مصلب(

ACRYLIC PAINT FOR AUTOMOBILES ( TWO PACKS : 

PAINT + HARDENER) 
6 67 /2011 

67/2011 
 طالء سيارات اكريلك ذو ثالث عبوات )طالء + مصلب + كلير( 

ACRYLIC PAINT FOR AUTOMOBILES ( THREE PACKS : 

PAINT + HARDENER + CLEAR) 
7 68 /2011 

68/2011 
 معجون التسوية للسيارات نوع اكريلك )عبوة واحدة(

ACRYLIC SURFACER FOR AUTOMOBILES (0NE PACK) 
8 69 /2011 

69/2011 
 )معجون + مصلب(معجون التسوية للسيارات نوع اكريلك ذو عبوتين 

ACRYLIC SURFACER FOR AUTOMOBILES ( TWO PACKS 

:  MATERIAL + HARDENER) 
9 102/2013 

102/2013 
 طين التشكيل 

 Modelling clay 
10 111/2015 

 ( 1/2015)تعديل رقم 
111/2015 

AMENDMENT NO. 

1/2015 

للتسوية وتصليح سطوح  معجون بولي استر للتسوية والتصليح )معجون بولي استر 
 المركبات واالثاث(

POLYESTER PUTTIES FOR ADJUSTMENT AND 

EQUALIZATION THE FURNITURE AND VEHICLES 

SURFACE 

 المتطلبات الفنية  
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11 123/2016 
 ( 1/2021)التعديل رقم 

123/2016 
AMENDMENT NO 

.1/2021 

 الفوالذ والخرسانة الطالء االيبوكسي النابيب وخزانات مياه الشرب المصنوعة من 

INTERIOR EPOXY COATING FOR PIPELINES AND 

TANKS MADE OF STEEL OR CONCRETE AND USED FOR 

DRINKING WATER 

12 127/2016 

127/2016 
 معجون ذو اساس مائي لالسطح الداخلية 

A WATER – BASED PASTE FOR INTERIOR SURFACES 
13 133/2017 

133/2017 
 تثبيت زجاج النوافذ معجون 

PUTTY FOR USE ON WINDOW GLASS 
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  Adhesires  6-4                                                                   اللواصق 4-6

  
 
 
 الموضوع ع م   ت

1  749/1989 
749/1989 

 الصق مستحلب خالت متعدد الفنيل للخشب .
  ADHESIVES  -  POLYVINYL  ACETATE (P.V.A)EMULSION  

ADHESIVE  FOR  WOOD                              . 
2  1319/1989 

1319/1989 
 لواصق الورق . 

   PAPER  ADHESIVES . 
3  1330/1989 

1330/1989 
 الصق النيوبرين . 

NEOPRENE  ADHESIVE  . 
4  1677/1992 

1677/1992 
 الطبيعي ) التكس ( .الالصق اساسه المطاط 

ADHESIVE – BASED  ON  NATURAL  RUBBER  (LATEX) 
5 1800/1993 

1800/1993     
 االشرطة الالصقة للغلق المحكم .

ADHESIVE  CLOSING  AND  SEALING  TAPES  .             
6 2071/1998 

2071/1998 
 الغراء الحيواني للخشب .

ANIMAL  GLUE  FOR  WOOD  . 
7 2072/1998 

2072/1998 
 لواصق راتنج اليوريا للخشب .

  UREA  RESIN  ADHESIVES  FOR  WOOD  . 
8 2162/2001 

2162/2001 
 الدكسترين المستعمل في صناعة اللواصق .

DEXTRIN  FOR  ADHESIVE  INDUSTRY  . 

 
   

   

   

   

 المواصفات القياسية العراقية 
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 ت
 

 الموضوع م م ع

تعيين التأثير االستهالكي لالصق مستقر بين طبقتي الخشب على   –اللواصق  2579/1987  1
 الحافات الحادة. 

 دليل المصطلحات الفنية .  –اللواصق  2581/1994  2
تصرف اللواصق كاملة مدة اللصق خشب الى خشب تحت تأثير وزن   –اللواصق  2582/1987  3

 طويلة .لمدة 
 تعيين قوة شد القص اللتحام متطابق لالصق شديد االلتصاق .  –اللواصق  2583/1987  4
 لواصق الراتنج الفينولي للخشب  3637/1998 5

   
 

 الموضوع الدليل ت
 المكونات الصلبة .  –تعيين المواد غير المتطايرة  –اللواصق  122/1990  1
 تأثيرات الخزن على اللواصق .  –اللواصق  123/1990  2
 طرق اخذ النماذج . –اللواصق  124/1990  3
 الطرق القياسية لفحص لزوجة اللواصق .  –اللواصق  127/1990  4
قيمة االس الهيدروجيني للمستخلصات المائية للواصق غير ناضجة ومكوناتها   824/1997  5

 ولرقائق لواصق ناضجة . 
 تعيين المرونة عند درجة حرارة واطئة .  –اللواصق  932/2009 6
 الدكسترين المستعمل في صناعة اللواصق . –طرق فحص  2001/ 983م  7
 طرق الفحص -راء الحيواني للخشب غال 2002/ 1032م  8

   
   
   
   
   
   
   

 المواصفات العراقية مسودات 

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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                                                                                                  pesticides 7-4المبيدات 4-7
 
 
 
 الموضوع م   ع ت

1  1086/1986 
 

1086/1986 

وطرق الفحص   طرق اخذ النماذج  –المستحضرات التجارية للمبيدات الكيمياوية  
 العامة .

  COMMERCIAL  FORMULATIONS  OF  CHEMICAL  

PESRICIDES 

   SAMPLING  METHODS  AND  GENERAL  TESTS .             
2  1213/1988 

1213/1988 
 الكبريت ومستحضراته .  –المبيدات الحشرية 

INSECTICIDES                                          

  SULFUR   AND  SULFUR  FORMULATIONS  .               
3  1214/1988 

1214/1988 
 بايرثرين . –المبيدات الحشرية 

INSECTICIDES  - PYRETHRIN     
4  1216/1988 

1216/1988 
 . ثالثي كلورفون ومستحضراته  –المبيدات الحشرية 

INSECTICIDES                                         

  CRICHLORFON  AND  ITS  FORMULATION  .                
5  1251/1988 

1251/1988 
 الكابتان . –المبيدات الفطرية   

FUNGICIDES    - CAPTAN                                                
6  1586/1990 

1586/1990 
 فوسفيد الخارصين .  –مبيدات القوارض   

RODENTCIDES  :  ZINC  PHOSPHIDE  .                            

7  1642/1991 
1642/1991 

 متطلبات عامة . –مرذذات المبيدات الحشرية   
AEROSOLS  FOR  INSECTICIDES  -  GENERAL  

REQUIREMENTS  . 
   
   
   
   
   
   

 المواصفات القياسية العراقية 
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 الموضوع م م ع ت
 التوجد مسودات حاليا   
 
 
 

 الموضوع الدليل ت
 تعيين الحامضية والقاعدية .  –مبيدات االفات  104/1990 1

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 االدلة االسترشادية المرجعية 

 مسودات المواصفات العراقية 
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                                                                                Disinfectants  8-4المطهرات 4-8

 الموضوع م   ع ت
1  1242/1988 

1242/1988 
 المعطرات التي تحوي مركبات االمونيوم الرباعية . 

  QUATERNARY  AMMONIUM  COMPOUND  DISINFECTANTS  . 
2  1245/1988 

1245/1988 
 السائلة العطرية التي تحوي الفينوالت المعوضة .المطهرات 

AROMATIC  DISINFECTANT  FLUIDS  CONTAINING  

SUBSTITUTED  PHENOLS .                  
3  1502/1990 

1502/1990 
 مادة المنظف المطهر المركزة لالستعماالت العامة . 

 TISINFECTANT  DETERGENT  CONCENTRATE  FOR  GENERAL  

USE .                                             
4  1653/1991 

1653/1991 
 محاليل المطهرات السوداء والبيضاء . 

  BLACK  AND  WHITE  DISINFECTANT   FLUIDS  . 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 المواصفات القياسية العراقية 
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 الموضوع م م ع  ت 
 ال توجد مسودات حاليا  .   
   
   
   
   
   
 
 
 
 الموضوع الدليل ت

 تعيين فعالية المطهرات التي تحوي مركبات االمونيوم الرباعية .  1990/ 38 1
 للمطهرات .ووكر   –تعيين مكافئ ريديل  1990/ 39 2
   
 
 
 
 
 الموضوع                رقم المتطلب  ت 
 معقم االيدي الهالمي )معقم جل لليدين(  140/2020 1

STERILIZER HAND  GEL 
 غسول االيدي ضد البكتريا)اليشمل غسول االيدي المستعمل لالغراض العالجية (  141/2020 2

 ANTIBACTERIAL HANDWASH  )NOT INCLUDED 

HANDWASH FOR HEALING USES) 
 صابون الزينة ضد البكتريا )اليشمل الصابون المستعمل لالغراض العالجية (  142/2020 3

ANTIBACTERIAL TOILET SOAP(NOT INCLUDED SOAPS 

FOR HEALING USES) 

 االدلة االسترشادية المرجعية 

 مسودات المواصفات العراقية 

 المتطلبات الفنية        
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   Polishes 9-4                                                                         الملمعات 4-9

 

 الموضوع م   ع ت
1  333/2020 

 التحديث االول
333/2020 

FIRST REVION 

 االحذية .  ملمع
  SHOE  POLISH  . 

2  1435/1985 

 قيد التحديث 
1435/1985 

UNDER REVISION 

 ملمع االثاث السائل .
 

FURNITURE  POLISH  ,  LIQUID  . 

3  1708/1992 
 قيد التحديث 

1708/1992 
UNDER REVISION  

 ملمع شمعي لالرضية واالثاث .
 
  WAX  POLISH  FOR  FLOORS  AND  FURNITURE  . 

4  1746/1992 
1746/1992 

 ملمعات المعادن الخاصة .
METAL  POLISHES  (SPECIAL) . 

5  1747/1992 
1747/1992 

 معجون تلميع المعادن . 
METAL  POLISH , PASTE  . 

6  1764/1992 
1764/1992 

 نوع المعجون .  –ملمع السيارات 
 POLISH  ,  AUTOMOBILE  ,  PASTE  . 

7  1765/1992 
1765/1992 

 ملمع السيارات السائل .  
AUTTOMOBILE  POLISH  ,  LIQUID  . 

   
   
   
   
   
   
   

 المواصفات القياسية العراقية 



203 

 

 الموضوع م م ع  ت 
 ملمع السطوح العام السائل .  3869/2003 1
   
 
 
 
 الموضوع الدليل ت
 التبريد  –فحص الثبات عند التسخين   –الملمعات الشمعية  2011/  1335م  1

 
 طرق الفحص  –ملمع االحذية   1380/2020 2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 مسودات المواصفات العراقية 

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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                                                                            COSMATICS  10-4مواد التجميل 4-10

  
 

 الموضوع م   ع ت
1  712/1991 

712/1991 
 مادة الطلق المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل .

TALC  FOR  COSMETIC  INDUSTRY  .                        
2  899/1991 

1991/899 
 كبريتات لوريل الصوديوم المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل . 

SODIUM LAURYL SULPHATE FOR COSMETIC INDUSTRY  

3  931/2000              
 التحديث االول 

 (  1/2005)تعديل رقم 
931/2000 

FIRST  REVISION 

AMENDMENT NO . 

1/2005   

 معجون الحالقة الرغوي . 
 

 
LATHER  SHAVING  CREAM  . 

4  939/2016 
 التحديث االول

 ( 1/2017)تعديل رقم 
939/2016 

FIRST REVISION 

AMENDMENT 

NO.1/2017 

 العطور .
 

 
PERFUMES  .           

 

 
5  945/2016    

   لثانيالتحديث ا 
 ( 1/2020)تعديل رقم 
945/2016 

SECOND REVISION 
AMENDMENT 

NO.1/2020 

 الغسول .   
 

SHAMPOO .                                              

6  958/1992 

958/1992   
 .الكاؤولين المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل 

KAOLIN  FOR  COSMETIC  INDUSTRY .   

 

 المواصفات القياسية العراقية 
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7  1100/ 2011 
 االول  التحديث 

 ( 1/2012)تعديل رقم 
 ( 2/2012)تعديل رقم 
 قيد التحديث 
1100/2011 

 FIRSTREVISION 
( AMENDMENT NO. 

1/2012)  
( AMENDMENT NO.  

2/2012) 
UNDER REVISION 

 معجون االسنان .     
 
 
 
 

TOOTH  PASTE  .                                          

8  1123/2016   
   الثانيالتحديث  

1123/2016 
SECOND REVISION 

 مسحوق الطلق لالطفال .
 

 
BABY  TALC  POWDER  . 

9  1124/2011          
  التحديث االول 

1124/2011 

FIRST REVISION 

 مكيف وملطف الشعر .
 

HAIR  CONDITIONER  .         

10  1159/1988 
 قيد التحديث 
1159/1988 

UNDER REVISION 

 احمر الخدود . 
 

 ROUGE  BLUSHER                                                                      

11  1161/2018 
 االول التحديث 

1161/2018 
FIRST REVISION 

 دهان البشرة .  
SKIN  CREAMS  .         

12  1162/1988 
1162/1988 

 مسحوق االسنان .              
TOOTH  POWDER  

13  1163/1995   
 التحديث االول  

 (  2002/  1)تعديل رقم 
1163/1995 

(FIRST REVISION) 
AMENDMENT 

2002/NO.1 

 احمر الشفاه .
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
LIP STICK  . 
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14  1164/1993   
 التحديث االول  

1164/41993 
(FIRST REVISION) 

 طالء االظافر .
 

NAIL  POLISH                                                       

15  1175/1988 

 ( 2010/ 1)تعديل رقم
 قيد التحديث 
1175/1988 

AMENDMENT . NO.1/ 

2010  
UNDER REVISION  

 زيوت الشعر .         
 

HAIR  OILS   . 

16  1194/1988 
1194/1988 

 دهانات الشعر .
HAIR  CREAMS  . 

17  1294/1988 
1294/1988 

 ستيارات الخارصين المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل . 
ZINC STEATE FOR COSMETIC INDUSTRY 

18  1320/1988 

1320/1988    
 ثاني اوكسيد التيتانيوم المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل .

TITANIUM  DIOXIDE  FOR  COSMETIC  INDUSTRY .   
19  1405/1989 

 ( 2009/ 1)تعديل 
 ( 2/2012)تعديل 

1405/1989 
AMENDMENT. 

NO.1 /2009  
AMENDMENT. 

NO.2 /2012 

 السائل او المعجون . –صبغ الشعر  
 
 

HAIR  DYE  -  LIQUID  OR  PUTTY  . 

20  1406/1989 

1406/1989 
 المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل .الزيت المعدني 

MINERAL  OIL  FOR  COSMETIC  INDUSTRY  
21  1407/1989 

1407/1989 
 شمع العسل المقصور المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل .

BLEACHED   BEESWAX  FOR  COSMETIC  INDUSTRY  .       
22  1408/1989 

1408/1989 
 المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل .الالنولين الالمائي 

ANHYDROUS  LANOLIN  FOR  COSMETIC  INDUSTRY   
23  1467/1989 

1467/1989 
 مرستات االيزوبروبيل المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل .

ISOPROEYL   MYRISTATE  FOR  COSMETIC  INDUSTRY  . 
24  1468/1989 

1468/1989   
 هيدروكسي بنزوات المثيل المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل .  –بارا  

METHYL  P – HYDROXYBENZOATE  FOR  COSMETIC  INDUSTRY  
25  1469/1989 

1469/1989 
 اوكسيد المغنيسيوم المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل .

MAGNESIUM  OXIED  FOR  COSMETIC  INDUSTRY   
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26  1470/1989 
1470/1989 

 هيدروكسي بنزوات البيوتيل المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل .  –بارا  
BUTYL    P – HYDROXYBENZOATE  FOR  COSMETIC  INDUSTRY . 

27  1602/2018 
 التحديث االول 

1602/2018 
FIRST REVISION 

 الكيمياوي .النوع  –مزيل الشعر 
 

DEPILATORIES  ,  CHEMICAL  .      

28  1603/1990 
 2019اعادة اعتماد/
1603/1990 

REAPPROVE/2019 

 كلوريد االمونيوم المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل .
AMMONIUM  CHLORIDE  FOR  COSMETIC  INDUSTRY  . 

29  1654/1991 

1654/1991 
 مساحيق البشرة . 

SKIN  POWDERS  . 
30  1655/1991 

 2017اعادة اعتماد/
1655/1991 

REAPPROVE /2017 

 هالم النفط المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل .
 

PETROLEUM  JELLY  FOR  COSMETIC  INDUSTRY .             

31  1678/2018 
 التحديث االول

1678/2018 
FIRST REVISION 

 مرهم الشفاه . 
LIP SALVE  . 

32  1679/1991 

1679/1991 
 مراهم الشعر .

HAIR  POMADES  AND  BRILLIANTINES  . 

33  1680/1991 

1680/1991 
 المسحوق . –صبغ الشعر  

HAIR  DYE – POWDER . 

34  1681/1991 
1681/1991 

 مسحوق الحناء .  
HENNA  POWDER  .                                     

35  1682/2018 
 التحديث االول

1682/2018 
FIRST REVISION 

  بعد الحالقة .  منتوج
AFTER  SHAVE  PRODUCT  . 

36  1697/1992 
1697/1992 

 
 
 

 زيت جوز الهند المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل .

COCONUT  OIL  FOR  COSMETIC   INDUSTRY  . 
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37  1698/1992 
 ( 2017)اعادة اعتماد/

1698/1992 
REAPPROVE /2017 

 كاربونات المغنيسيوم المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل . 

MAGNESIUM  CARBONATE  FOR  COSMETIC  INDUSTRY . 

38  1790/1993 
1790/1993   

 مجعد الشعر الدائمي . 
HAIR  PERMANENT  WAVING  PREPARATION .      

39  1794/1993 
1794/1993 

 زيت الخروع المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل .
CASTOR  OIL  FOR  COSMETIC  INDUSTRY  .                  

40  1795/1993 
1795/1993 

 مثبت الشعر الرذاذ .   
AEROSOL  HAIR  SPRAY  . 

41  1816/1993 
1816/1993   

 اوكسيد الخارصين المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل .
ZINC  OXIDE  FOR  COSMETIC  INDUSTRY  .                 

42  1817/1993 
1817/1993   

 ثنائي ايثانول اميد جوز الهند . 
COCONUT  DIETHANOLAMIDE . 

43  1818/1993 
1818/1993 

 صناعة مستحضرات التجميل .زيت السمسم المستعمل في  
SESAME  OIL  FOR  COSMETIC  INDUSTRY  . 

44  1819/1993 
1819/1993 

 هيدروكسي بنزوات االثيل المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل .  –بارا  
ETHYL   P – HYDROXYBENZOATE  FOR  COSMETIC  INDUSTRY  . 

45  1832/1993 
1832/1993 

 ظل العيون . 
EYE  SHADOW  . 

46  1867/1994 
1867/1994 

 ستيارات الكالسيوم المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل .
CALISUM  STEARATE  FOR  COSMETIC  INDUSTRY  . 

47  1885/1994 
1885/1994 

 حامض الستياريك المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل .
STEARIC  ACID  FOR  COSMETIC  IN DUSTRY  . 

48  1886/1994 
 ( 2018) اعادة اعتماد/
1886/1994 

REAPPROVE /2018 

 هالم النفط ) الفازلين ( . 
PETROLEUM  JELLY  (VASELINE)  . 

49  1888/1994 

1888/1994  
 زيت فستق الحقل المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل .

CROUNDUNT  OIL  FOR  COSMETIC  INDUSTRY  . 
50  1956/1995 

1956/1995 
 معجون الحالقة بدون الفرشاة .

BRUSHLESS  SHAVING  CREAM  . 
51  1957/1995 

1957/1995   
 هيدروكسي بنزوات البروبيل المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل .  –بارا  

PROPYL  P – HYDROXYBENZOATE  FOR  COSMETIC  INDUSTRY  . 
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52 3 1958/1995 
2019عتماد/ا اعادة

1958/1995  
REAPPROVE /2019 

 ستيارات المغنيسيوم المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل . 

MAGENSIUM  STEARATE  FOR  COSMETIC  INDUSTRY  . 

53  2022/1996 
2022/1996 

 الكالسيوم المترسبة المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل . كاربونات 
PRECIPITATED  CALCIUM  CARBONATE  FOR  COSMETIC     

INDUSTRY 
54  2023/1996 

 2019اعادةاعتماد/

2023/1996 
REAPPROVE /2019 

 كبريتات ايثر لوريل الصوديوم المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل . 

 
SODIUM  LAURYL  ETHER  SULFATE  FOR  COSMETIC  

INDUSTRY  
55  2024/1996 

2024/1996 
 خالت االثيل المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل .

ETHYL  ACETAT  FOR  COSMETIC  INDUSTRY . 
56 2069/1998 

 
2069/1998 

 هيدروكسيد الصوديوم المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل .
 

SODIUM  HYDROXIDE  FOR  COSMETIC  INDUSTRY . 
57 2070/1998 

 
2070/1998 

 احادي ستيارات الكليسرين المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل . 
 

GLYCERIN  MONO  STEARATE  FOR  COSMETIC  INDUSTRY . 
58 2079/1998 

2079/1998 
 المستحضرات السائلة الدهنية للبشرة . 

SKIN  LOTION 

59 2219/2002 
2002/2219 

 مثبت الشعر الهالمي 
HAIR STYLING GEL 

60 2289/2011  
 ( 1/2012)تعديل رقم 
 قيد التحديث 

2011/2289 
AMENDMENT . NO.1/ 

2012 
UNDER REVISION 

 مزيل رائحة العرق         
 
 

DEODORANT   

61   2322/2015   
 ( 1/2015)تعديل رقم 
2322/2015 

AMENDMENT 

NO.1/2015 

 اقالم التجميل  
 

COSMETIC PENCILS                                                                                    
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62 5012/2018 
 التحديث االول 

5012/2018 
FIRST  REVISION  

 البيانات االيضاحية والتعبئة .   -مستحضرات التجميل  
 

COSMETICS- LEBLLING AND PACKING                                                 

  
63 5101/2018 

 2020/ 1تعديل رقم 
5101/2018 

AMENDMENT 

NO.1/2020 

 غسول الجسم 
BODY SHAMPOO 
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 الموضوع م م ع ت

 غسول الفم  5167/2022 1
   
 
 
 
 الموضوع الدليل ت

 طرق أخذ نماذج مستحضرات التجميل . 245/1991  1
تعيين   –كاربونات الكالسيوم المترسبة المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل   608/1995  2

 النعومة .
 تعيين محتوى االستر   –خالت االثيل المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل  705/1998 3

تعيين   –كبريتات ايثرلوريل الصوديوم المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل   714/1996 4
 الفورماليهايد . 

تعيين   –احادي ستيارات الكليسريل المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل   717/1998 5
 محتوى احادي ستيارات والكليسرين الحر . 

تعيين   –كبريتات ايثرلوريل الصوديوم المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل   723/1997 7
 المادة العضوية غير المنظفة .

تعيين المغنيسيوم  –كاربونات الكالسيوم المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل   730/1997 8
 واالمالح القلوية . 

فحص   –كبريتات ايثرلوريل الصوديوم المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل   761/1999 9
 الحديد . 

تعيين قيمة  –احادي ستيارات الكليسريل المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل   762/1998 10
 اليود . 

فحص الفلزات  –صناعة مستحضرات التجميل  كاربونات الكالسيوم المستعملة في  772/1999 11
 الثقيلة . 

 

 االدلة االسترشادية المرجعية 

 العراقية مسودات المواصفات 
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 –كاربوكسي مثيل سليلوز الصوديوم المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل   796/1999 12
 تعيين محتوى المادة الفعالة .

تعيين   –كبريتات ايثرلوريل الصوديوم المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل   821/1998 13
 . كلوريد الصوديوم

تعيين   –كبريتات ايثرلوريل الصوديوم المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل   822/2001 14
 كبريتات الصوديوم .

فحص   –كاربونات الكالسيوم المترسبة المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل   837/2001 15
 الزرنيخ. 

تعيين     –صناعة مستحضرات التجميل  احادي ستيارات الكليسريل المستعملة في  840/2001 16
 الحديد . 

كاربوكسي مثيل سليلوز الصوديوم القابل للذوبان في الماء المستعمل في صناعة   852/2008 17
 تعيين درجة التعويض .  –مستحضرات التجميل  

 –كاربوكسي مثيل سليلوز الصوديوم المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل   938/2002 18
 تعيين اللزوجة . 

تعيين   –لوريل الصوديوم المستعملة في تعيين مستحظرات التجميل   اثير كبريتات  956/2008 19
 الزرنيخ . 

  –كاربوكسي مثيل سليلوز الصوديوم المستعملة في صناعة مستحظرات التجميل    949/2005 20
 تعيين العناصر الثقيلة . 

تعيين   –ة المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل  كاربونات الكالسيوم المرسب  976/2008 21
 الكبريتات 

ين  ي كاربونات الكالسيوم المرسبة المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل/تع  978/2008 22
 الكلوريدات

تعيين رقم    –احادي ستيارات الكلسرين المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل  2002/ 998م  23
 التصبن  

 تعيين الحامضية   –خالت االثيل المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل  1026/2008 24
احادي ستيارات الكلسرين المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل /تعيين المتبقي  1031/2009 25

 راق  بعد االحت 
كاربونات الكالسيوم المترسبة المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل /تعيين   1035/2006 26

 كاربونات الكالسيوم  



213 

 

 تعيين محتوى المادة المعقمة    –مزيل رائحة العرق    2005/  1079م  27
 فحص الحك .  –معجون االسنان    2005/ 1086م  28
تعيين محتوى الفلور الكلي ومحتوى مشتقات الفلور القالة للذوان   –معجون االسنان    2006/ 1122م  29

 طريقة قطب ايون الفلوريد .  –في الماء 
كاروكسي مثيل سليلوز الصوديوم القابل للذوبان في الماء المستمل في صناعة   2006/ 1131م  30

تعيين محتوى االمالح الالعضوية والكاليكوالت الحرة والمواد  –مستحضرات التجميل  
 االخرى القابلة للذوبان في الكحول . 

تعيين    –لتجميل كبريتات ايثرولوريل الصوديوم المستعملة في صناعة مستحضرات ا 2006/  1137م  31
 محتوى الفلزات الثقيلة . 

فحص   -كاربونات الكالسيوم المرسبة المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل  2006/ 1148م  32
 الحديد.  

تعيين نقطة  –احادي ستيارات الكليسرين المستعملة في صناعة مستحضرات التجميل   2006/ 1155م  33
 االنصهار .  

 تعيين النعومة .   –معجون االسنان  2006/ 1165م  34
 –كاربوكسي مثيل سليلوز الصوديوم المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل   2007/ 1195م  35

 تعيين محتوى الزرنيخ .  
تعيين   -كبريتات ايثرلوريل الصوديوم المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل    2007/  1271م  36

 الوزن الجزئي النسبي .   
تعيين   –كبريتات ايثرلوريل الصوديوم المستعمل في صناعة مستحضرات التجميل   2008/  1259م  37

 محتوى اوكسيد االثيلين  
تعيين   –كبريتات ايثر لويل الصوديوم المستعمل في صناعة مستحضرات التجيل   2009/ 1291م  38

 محتوى البايكبريتيت والعامل المؤكسد  
تعيين االنثيمون والزرنيخ والكروم والرصاص  –هيبوكلوريت الكالسيوم والكلس المكلور  2011/ 1352م  39

 والسلينيوم 
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 الموضوع رقم المتطلب  ت
1 4/2000 

4/2000 

 مزيل طالء االظافر

NAIL POLISH REMOVER 
2 6/2000 

6/2000 
  -حجما()مظهر صبغ   40)  %12حجما( و   30)  %9بيروكسيد الهيدروجين 

 اوكسجين( 

HYDROGEN PEROXIDE 9٪ (30 VOLS.)   12 ٪ (40 VOLS.) 
3 7/2000 

 2002/ 1تعديل رقم 

7/2000 
AMENDMENT  NO.1/ 

2002 

 مثبت الشعر الرذاذ الرغوي 

 
FOAM HAIR STYLING  SPRAY 

 

 
4 8/2000 

 2002/ 1تعديل رقم 

8/2000 
AMENDMENT  NO.1/ 

2002 

 رغوة الحالقة الذاذة 

SHAVING FOAM SPRAY 

 

5 9/2000 
 2002/ 1تعديل رقم 
 2011/ 2تعديل رقم 

9/2000 
AMENDMENT  NO.1/ 

2002 
AMENDMENT  NO.2/ 

2011 

 الشعر الرذاذ الرغوي  مزيل

 

 
FOAM HAIR REMOVER SPRAY 

 

6 10 /2000 

10/2000 
 مستحضر سائل دهني لالطفال )كريم لالطفال( 

CHILDREN LOTION 
7 11 /2000 

11/2000 
 زيت مطري لبشرة الطفل 

EMOLLIENT OIL FOR CHILDREN SKIN 
8 12 /2012 

 تحديث االولال

12/2012 
FIRST  REVISION 

 مانع التعرق 
ANTI-PERSPIRANT 

9 16 /2000 

16/2000 
 (Sheetsشيرة الزالة الشعر )التشمل  

HALAWA -  HAIR REMOVER 
10 18 /2000 

18/2000 
 اصبع )كريم اساس(  دهان اساس سائل ,  دهان اساس دهان اساس ,

FOUNDATION CREAM ,  FOUNDATION LOTION,  FOUNDATION 

STICK 

 المتطلبات الفنية 
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11 19 /2000 

19/2000 
 مسكارة بانواعها 

MASCARA – ALL TYPES 
12 20 /2000 

20/2000 
 كحل سائل 

LIQUID EYE LINER 
13 47 /2011 

47/2011 
 ملمع الشفاه 

Lip Gloss 
14 49 /2011 

49/2011 
 هالم حلقة بخاخ 

SHAVING GEL SPRAY 
15 51 /2011 

51/2011 
 البخاخ  –مثبت الشعر 

HAIR SPRAY 
16 52 /2011 

52/2011 
 لالطفال( غسول الجسم لالطفال )شامبو جسم 

BODY SHAMPOO FOR CHILDREN 
17 57 /2011 

57/2011 
 كحل اصبع )كحل رولة( 

STICK EYE LINER 
18 59 /2011 

59/2011 
 للشعر الحساس او المصبوغ او المتضرر )شامبو(  –غسول 

SHAMPOO FOR SENSITIVE, DYED, OR DAMAGED HAIR 
19 87 /2012 

87/2012 
 حمام زيتي للشعر 

HAIR OIL BATH 
20 92 /2013 

92/2013 
 هالم )جل( حالقة 

SHAVING GEL 
21 105/2013 

105/2013 
 )معطر جسم اساسه فارنيزول( FARANESOLمزيل رائحة العراق اساسه 

DEODORANT BASED ON (FARNESOL) 
22 116/2013 

116/2013 
 غسول الجسم للمناطق الحساسة  

BALANCED INTIMATE WASH 
23 125/2013 

 2017/ 1تعديل رقم 

125/2013 
AMENDMENT  NO.1/ 

2017 

مزيل رائحة العرق الحاوي مادتي الليمونين واللينالول )معطر جسم يحوي الليمونين  
 واللينالول(

DEODORANT CONTAINING LIMONENE AND LINALOOL 

24 132/2022 
 التحديث االول 

132/2022 
FIRST  REVISION 

السالمة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية )لجميع المنتجات التي متطلبات 
 ليس لديها مواصفات عراقية او متطلبات فنية عامة(

FOR PRODUCTS THAT DON′T HAVE IRAQI STANDARDS  OR 

TECHNICAL REQUIRMENTS 
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                                                                   CHEMICALS 11-4المواد الكيمياوية  4-11
 
 
 
 الموضوع م   ع ت

1 113/1987 
 قيد التحديث 
113/1987 

UNDER REVISION 

 الكلور السائل الصناعي . 
 

LIQUID  CHLORIDE -  TECHNICAL . 

2 193/2012 
 التحديث االول

193/2012 
FIRST  REVISION  

 الماء المستعمل في التحاليل المختبرية . 

WATER  FOR  LABORATORY  USE  . 

3 977/1987 
977/1987 

 النوعية الصناعية .  –النفثالين   
NAPHTHALENE -  TECHNICAL  GRADE  . 

4 1085/1986 
 (1998/ 1تعديل رقم )
 (2000/  2تعديل رقم )

1085/1986 

AMENDMENT ) 
NO. 1/ 1998) 

( AMENDMENT  

NO.2/2000 ) 

 الكحول المعدوم . 
 

 
 

DENATURED  ALCOHOL   

 

5 1118/2020 
 التحديث االول

1118/2020 
FIRST  REVISION 

 .  يةالحامض –حامض الكبريتيك المستعمل في بطاريات الرصاص 

 
SULPHURIC  ACID  FOR  USE  IN  LEAD - ACID  BATTRIES  

6 1119/1987 
1119/1987 

 حامض الكبريتيك الصناعي .
SULPHURIC  ACID  TECHNICAL  . 

7 1254/1988 
1254/1988 

 .  ثنائي كلوروبنزين التجاري  –بارا  
P  -DI CHLOROBENZENE  ,  TECHNICAL  . 

8 1255/1988 
1255/1988 

 . ثاني كبريتيد الكاربون الصناعي 
CARBON  DISULPHIDE  -  TECHNICAL  . 

 المواصفات القياسية العراقية 
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9 1256/1988 
1256/1988 

 محلول االمونيا . 
AMMONIA  SOLUTION  . 

10 1266/1996    
 التحديث االول

 قيد التحديث 
1266/1996 

FIRST REVISION  
UNDER REVISION 

 محاليل هيبوكلوريت الصوديوم .
 
 

SODIUM  HYPOCHLORITE  SOLUTION 

11 1279/1988            
 قيد التحديث 

1279/1988 
UNDER REVISION 

 المسحوق القاصر لالغراض المنزلية .
HOUSEHOLD  BLEACHING  POWDER  . 

 
 

12 1292/2020 
 التحديث االول

1292/2020 
FIRST REVISION 

 حامض الهيدروكلوريك الصناعي . 

 
HYDROCHLORIC  ACID -  INDUSTRIAL   

13 1346/1989 

1346/1989   
 النوعية الصناعية .  –هيدروكسيد البوتاسيوم  

POTASSIUM  HYDROXIDE -  TECHNICAL  GRADE  . 

14 1347/1989 

1347/1989 
 النوعية الصناعية .  –كبريتات االمونيوم 

AMMONIUM  SULPHATE -  TECHNICAL  GRADE  . 

15 1398/2022 
 التحديث الثاني 

1398/2022 
SECOND  REVISION  

 االيثانول لالستخدام الصناعي 

 

 
ETHANOL FOR INDUSTRIAL USE 

16 1455/2020 
 التحديث االول

1455/2020 
FIRST REVISION 

 النوعية الصناعية .  –هيدروكسيد الصوديوم 

 
SODIUM  HYDROXIDE  -  TECHNICAL  GRADE  . 

17 1492/1990 
1492/1990 

 الكليسيرين . 
GLYCERINES  . 

18 1548/1990 
1548/1990 

 الميثانول لالستعمال الصناعي .
METHANOL  FOR  INDUSTRIAL  USE  . 

19 1549/1990 
1549/1990 

 النوعية الصناعية .  –ثاني اوكسيد الكاربون  
CARBON  DIOXIDE  -  TECHNICAL  GRADE  . 
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20 1550/2016 

 التحديث االول
1550/2016 

FIRST REVISION 

 النتروجين الصناعي . 
 

INDUSTRIAL  NITROGEN  . 

21 1583/1990 

 2019/ 1تعديل رقم
1583/1990 

AMENDMENT ) 
NO. 1/ 2019) 

 النوعية الصناعية .  –كلورات البوتاسيوم  
POTASSIUM  CHLORATE  -  TECHNICAL  . 

22 1584/1990 
1584/1990 

 حامض النتريك لالستعمال الصناعي . 
NITRIC  ACID  FOR  INDUSTRIAL  USE  . 

23 1585/1990 
1585/1990 

 .  الصناعي بيكاربونات الصوديوم
SODIUM  BICARBONATE  TECHNICAL  . 

24 1639/2018 
1639/2018 

 شب االمونيوم .
AMMONIUM  ALUM  . 

25 1643/1991 
1643/1991 

 النوعية  الصناعية  .   -كبريتيد الصوديوم 
SODIUM  SULPHITE  -  TECHNICAL  GRADE  . 

26 1699/2021 
 التحديث االول 

1699/2021 
FIRST REVISION  

 حامض الخليك لالستعمال الصناعي . 
ACETIC  ACID  FIR  INDUSTRIAL  USE  . 

27 1701/1992 
1701/1992 

 الصناعي .  -ثنائي كرومات الصوديوم  
SODIUM  BICHROMATE  -  TECHNICAL  . 

28 1705/1991 
 ( 1/2016)تعديل رقم 
1705/1991 

(AMENDMENT 

NO.1/2016) 

 االوكسجين الصناعي . 
 

INDUSTRIAL  OXYGEN  

29 1706/1991 
 ( 1/2015)تعديل رقم 
1706/1991 

(AMENDMENT 

NO.1/2015) 

 االوكسجين الطبي . 
 

MEDICAL  OXYGEN  . 
 

30 1755/1992 
1755/1992 

 الدرجة الفوتوغرافية .  –محلول ثايوكبريتات االمونيوم 
AMMONIUM  THIOSULPHATE  SOLUTION  
PHOTOGRAPHIC  GRADE  .   
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31 1756/1992 

1756/1992 
 الدرجة الفوتوغرافية .  –البوريك حامض 

BORIC  ACID  -  PHOTOGRAPHIC  GRADE  . 
32 1862/1994 

1862/1994 
 الفينول الصناعي . 

TECHNICAL  PHENOL  . 
33 1863/1994 

1863/1994 
 النوع الفوتوغرافي .  –حامض الخليك الجليدي 

PREFORMED  CALICIUM  SILICATE  INSULATION  . 
34 1865/1994 

1865/1994 
 مقاطع سليكات الكالسيوم العازلة للحرارة .

PREFORMED  CALCIUM  SILICATE  INSULATION  . 
35 1866/1994 

1866/1994 
 كلوريد االلمنيوم لالستخدام الصناعي . 

ALUMINUIM  CHLORIDE  FOR  INDUSTRIAL  USE  . 
36 1871/1994 

1871/1994 
 الدرجة الفوتوغرافية .  –كاربونات الصوديوم الالمائية 

ANHYDROUS  SODIUM  CARBONATE    
   PHOTOGRAPHIC  GRADE  .        

37 1899/1994 
1899/1994 

 النوع الفوتوغرافي .  –ثنا عشر جزيئة ماء االكبريتات البوتاسيوم االلمنيوم ذات 
ALUMINIUM  POTASSIUM  SULPHATE  DODECAHYDRATE   
     SPECIFICATION  -  PHOTOGRAPHIC  GRADE .  

38 1918/1995 

1918/1995 
 الفوتوغرافي . النوع   –رباعي بورات الصوديوم ذات عشر جزيئات ماء 

SODIUM  TETRAPORATE  -  DECAHYDRATE   
  PHOTOGRAPHIC  GRADE     

39 2012/1996 

2012/1996 
 الصناعي والنقي .  -كلوريد االمونيوم 

AMMUNIUM  CHLORIDE – TECHNICAL  AND  PURE    
40 2046/1998 

2046/1998 
 الصناعية . النوعية  –كبريتات الصوديوم الالمائية  

ANHYDEROUS  SODIUM  SULPHATE – TECHNICAL GRADE . 
41 2098/1999 

2098/1999 
 النوع الفوتوغرافي .  –كبريتيت الصوديوم الالمائي 

ANHYDROUS  SODIUM  SULPHITE – PHOTOGRAPHIC  GRADE  . 

42 2099/1999 

2099/1999 
 النوعية الفوتوغرافية . –ثايو كبريتات الصوديوم الالمائية 

ANHYOROUS  SODIUM  THIOSULPHATE – 
 PHOTOGRAPHIC  GRADE 

43 2109/1999 

2109/1999 
 حامض الفسفوريك الصناعي .

INDUSTRIAL  PHOSPHORIC  ACID . 

44 2127/2000 

2127/2000 
 رباعي كلورو اثيلين . 

PERCHLOROETHYLENE  

45 2140/2000 
 قيد التحديث 

2140/2000 
UNDER REVISION 

 هيبوكلوريت الكالسيوم والكلس المكلور .
 

CALICIUM  HYPOCHLORITE  AND  CHLORINATED  LIME  . 
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46 2147/2001 

2147/2001 
 هالم السليكا . 

SILICA  GEL  . 

47 2148/2001 

2148/2001 
 حامض الهيدروكلوريك النقي والتحليلي.

HYDROCLORIC  ACID   - CHEMICALLY  PURE  AND  
 ANALYTICAL REAGENT 

48 2149/2001 
2149/2001  

 حامض الكبريتيك النقي والتحليلي . 
SUPHORIC ACID PURE AND ANALYTICAL .  

49 2150 /2001   
2150/ 2001  

 حامض النتريك النقي والتحليلي . 
NITRIC ACID PURE ANDANALYTICA  

50 2177 /2001 
2177/ 2001  

 مسحوق الكاربون المنشط الغراض القصر  
ACTIVATED CARBON , POWDERED FOR DECOLORIZTION  

51 2178 /2001   
2178/2001  

 جير الصودا كمادة ممتزة لثاني اوكسيد الكاربون .  
SODA LIMEAS CARBON  DIOXIDE ADSORBENT  

52 2199/2002 
2199/2002 

 الكبريت المستخدم في الصناعة  
SULPHUR USED IN INDVSTRY 

53 2212/2002 
2212/2002 

 كلوريد الحديديك الصناعي  
FERRIC CHLORIDE TECHNICAL  

54 2222/2003 
2222/2003 

 ة النوعية الصناعي -كاربونات الصوديوم  
SODIUM CARBONAT/TECHNICAL GRADES  

55 2285 /2010 
  2010/2285 

 برمنغنات البوتاسيوم  
POTASSIUM  PERMANGANATE                                                                

  

56 2286/2010 
2286/2010 

 المستعمل في التصوير الضوئي  –الهيدروكوينون 
HYDROQUINONE – PHOTOGRAPHIC  GRADE 

57 2288 /2010 
2288/2010 

 االركون المضغوط
COMPRESSED  ARGON 

58 2298/2013 
2298/2013 

 حامض الكيل بنزين السلفونيك 
ALKYL  BENZENE  SULPHONIC  ACID 

59 5030/2017 
5030/2017 

 ( 22غاز كلوريد ثنائي فلوريد الميثان )فريون 
CHLORODIFLUOROMETHANE GAS (FREON-22) 

60 5031/2017 
5031/2017 

 (HFC-134a)غاز رباعي فلوريد اإليثان 

TETRAFLUOROETHANE GAS (HFC-134a) 
61 5032/2017 

5032/2017 

 احادي ايثانول امين لالستعمال الصناعي . 
MONO ETHANOL AMIN FOR INDUSTRIAL USE .                                   

62 5042/1/2017 
5042/1/2017 

 المسحوق المستخدم الطفاء الحرائق .   -المواد المستخدمة الطفاء الحرائق 
FIRE EXTINGUISHING MEDIAL POWDER  .                                           
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63 5042/2/2017 
5042/2/2017 

 ثاني اوكسيد الكاربون المستخدم الطفاء الحرائق -المواد المستخدمة إلطفاء الحرائق  
FIRE EXTINGUISHING MEDIA - CARBON DIOXIDE 

64 5091/2019 
5091/2019 

 كبريتات االلمنيوم لالستخدام الصناعي 
ALUMINIUM SULPHATE FOR INDUSRIAL USE 

65 5093/2019 
5093/2019 

 المستعملة لمعالجة المياة  كبريتات االلمنيوم
ALUMINIUM SULPHATE USED FOR WATER TRETMENT 

66 5129/2022 
5129/2022 

  ((R410Aغازثنائي فلورمميثان وخماسي فلورايثان 
DIFLUOROME THANE AND PENTAFLUOROE THANE 
GAS R410A(HFC)  

67 5131/2022 
5131/2022 

 غاز ايزوبيوتان  
ISOBUTANE GAS (R600A) 

68 5138/2022 
5138/2022 

 محلول الفورمالديهايد لالستعمال الصناعي   
FORMALDEHYPE SOLUTION FOR INDUSTRIAL USE 
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 الموضوع م م ع ت
تعيين المادة غير الذائبة في الماء ) طريقة   –نترات االمونيوم لالستخدام الصناعي   935/1987  1

 وزنية (. 
 النوعية الصناعية .  –كاربيد الكالسيوم   1005/1999تمع    2
3  1259/1985 

 
 تعيين خصائص التقطير .  –المحاليل العضوية الطيارة لالستخدام الصناعي  

االمان عند اخذ ) اختيار(   –اخذ عينات المواد الكيمياوية لالستخدام الصناعي   2490/1985  4
 العينات . 

 النوعية الصناعية .  –سليكات الصوديوم  2541/1986  5
 الهيدروجين المضغوط .  2852/1988  6
 غاز االستيلين الصناعي .  3144/1999  7
 المياه العادمة الخارجة من المصانع . 3241/1992  8
 الصناعي . محلول الفورمالديهايد لالستعمال  3653/1999 9

 الكلورفورم الصناعي والتحليلي . 3776/2001 10
 R410aغاز ثنائي فلور ميثان وخماسي فلور ايثان  5129/2021 11

 R600aغاز ايزوبيوتان  5130/2021 12

 
 

 الموضوع الدليل ت
تعيين محتوى ثاني اوكسيد   –الصناعي  حامض الكبريتيك واالوليوم لالستعمال  6/1989  1

 الطريقة اليودية . –الكبريت 
 الطريقة التسحيحية. –تعيين محتوى الكليسرول  –الكليسرين لالستعمال الصناعي   1989/ 26  2
 طرق اخذ النماذج . –الكليسرين   1989/ 27  3
 طرق الفحص .  –الميثانول لالستعمال الصناعي  1990/ 59  4
 النوعية الفوتوغرافية . –بروميد البوتاسيوم   1990/ 60  5
–مقياس البالتين  –قياس اللون بوحدات هيزن  –المنتجات الكيمياوية السائلة   102/1990  6

 الكوبلت . 
 م .  5 20تعيين الكثافة عند  –المنتجات الكيمياوية السائلة لالستعمال الصناعي   103/1990  7

 

 االدلة االسترشادية المرجعية 

 مسودات المواصفات العراقية 
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-الطريقة الضوئية  – تعيين محتوى الزرنيخ  –حامض الكبريتيك لالستخدام الصناعي  289/1991  8
 . استخدام ثنائي اثيل ثنائي ثايوكاربامات الضوئية

 طريقة     –تعيين محتوى الحديد  –حامض الكبريتيك واالوليوم لالستعمال الصناعي   290/1991  9
 ايبريديل الضوئية .ب  -  2،2

 طرق اخذ نماذج المواد الكيمياوية الغازية . 328/1991  10
 طرق اخذ نماذج المواد الكيمياوية السائلة .  329/1991  11
 طرق اخذ نماذج المواد الصلبة .  330/1991  12
 الطريقة الضوئية.  -تعيين الزرنيخ بأستخدام ثنائي اثيل ثنائي ثايوكاربامات الفضة  427/1992  13
14  429/1992 

 
 مصطلحات اخذ النماذج . –المواد الكيمياوية لالستخدام الصناعي 

تعيين المتبقي الجاف بعد التبخير    –السوائل العضوية الطيارة لالستعمال الصناعي   534/1995  15
 طريقة عامة .  –حمام مائي على 

 طريقة عامة .  –تعيين نقطة التبلور   541/2001  16
 الطريقة الوزنية .  –تعيين الرماد المكبرت  –الكليسرين لالستعمال الصناعي   552/1997  17
طريقة   –تعيين محتوى الكبريتات    –حامض الهيدروكلوريك لالستعمال الصناعي  554/1997  18

 الوزنية . كبريتات الباريوم 
 الطريقة الوزنية .  –تعيين الرماد  –حامض الكبريتيك واالوليوم لالستعمال الصناعي   556/2009  19
الكشف عن القاعدية او تعيين   –طرق الفحص  –االيثانول لالستعمال الصناعي  603/1997  20

 . الحامضية نسبيا  للفينولفثالين 
 طريقة التسحيح . –تعيين الحامضية الكلية   –الصناعي حامض النتريك لالستعمال  607/1997  21
طريقة القياس  –تعيين محتوى الكلوريد    –هيدروكسيد الصوديوم لالستعمال الصناعي  609/1997  22

 الزئبقي . 
طريقة   –تعيين محتوى الكاربونات   –هيدروكسيد البوتاسيوم لالستعمال الصناعي  1994/ 612م   23

 الغاز الحجمية .
 تعيين النقاوة .  –هيدروكسيد البوتاسيوم لالستعمال الصناعي  616/1999  24
بكميات متوسطة تعيين محتوى مركبات الكاربونيل   –االيثانول لالستعمال الصناعي  631/1999 25

 طريقة التسحيح   –
      2،2طريقة  –تعيين محتوى الحديد   –حامض الفسفوريك لالستعمال الصناعي  635/1994 26

 . الطيفيةباييربديل  -
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تعيين المادة غير القابلة للذوبان في    –بورات الصوديوم الخام لالستخدام الصناعي  638/1994 27
 وسط قاعدي وتحضير محاليل الفحص .

تعيين محتوى النتروجين   –واالوليوم لالستعمال الصناعي  حامض الكبريتيك  647/2001 28
 طريقة السبكتروفوتومتر .  –االمونياكي 

 تعيين وقت البرمنغنات . –االيثانول لالستعمال الصناعي  651/1997 29
 طريقة   –تعيين محتوى الحديد   –حامض الهيدروكلوريك لالستعمال الصناعي 654/1999 30

 بايبريدل الطيفية .   2،2
تعيين الحامضية الكلية وحساب  –حامض الكبريتيك واالوليوم المستعمل في الصناعة   660/1994 31

 طريقة تسحيحية .  –محتوى ثالثي اوكسيد الكبريت الحر في االوليوم 
طريقة   –تعيين محتوى الكاربونات   –كسيد الصوديوم لالستعمال الصناعي هيدرو  665/1997 32

 التسحيح .
 طريقة التسحيح.  –تعيين الحامضية والقاعدية   –الكليسرين لالستعمال الصناعي   666/1997 33
طريقة   –تعيين محتوى الكبريتات    –هيدروكسيد البوتاسيوم لالستعمال الصناعي  1994/ 674م  34

 كبريتات الباريوم الوزنية . 
طريقة  –تعيين محتوى الرصاص  –حامض الكبريتيك واالوليوم لالستعمال الصناعي   675/1997 35

 دايثيزون الطيفية . 
طريقة  –تعيين اكاسيد النتروجين  –حامض الكبريتيك واالوليوم لالستعمال الصناعي   679/2003  36

 زايلينول الطيفية .   – 4,2
طريقة   –تعيين محتوى الكبريتات    –هيدروكسيد الصوديوم لالستعمال الصناعي  1995/ 680م  37

 كبريتات الباريوم الوزنية . 
 حساب المادة ) العضوية ( غير الكليسرول.  –الكليسرين الخام لالستعمال الصناعي  1995/ 684م  38
طريقة   –الحامضية الكلية تعيين   –حامض الهيدروكلوريك لالستعمال الصناعي  699/2001 39

 التسحيح .
 طرق فحص جير الصودا .  718/2001 40
 تعيين النقاوة .   –كلوريد االمونيوم الصناعي والنقي  719/2000 41
 المتطلبات الفيزياوية . -طرق الفحص  –هالم السليكا   721/1997 42
  ليينمحتوى الميثانو  –الميثانول تعيين محتوى  –االيثانول لالستعمال الصناعي  724/2002 43

 الطريقة الطيفية . –% ) حجما  (   0.2و   0.01
 فحص الحديد .  –كلوريد االمونيوم الصناعي والنقي  1996/ 778م  44
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تعيين النقاوة ومحتوى   -لالستعمال الصناعي   –فوسفات الصوديوم ثالثية القاعدة  795/2000 45
 خماسي اوكسيد الفسفور.

 تعيين المعادن الثقيلة متضمنة الحديد .  –كلوريد االمونيوم الصناعي والنقي  1997/ 802م  46
 تعيين النقاوة . –لالستعمال الصناعي   الالمائية فوسفات الصوديوم ثنائية القاعدة 811/2000 47
 القاعدية الكلية . تعيين  –فوسفات الصوديوم ثالثية القاعدة لالستعمال الصناعي   812/2001 48
 تعيين النقاوة .  –هيدروكسيد الصوديوم لالستعمال الصناعي  1997/ 817م  49
 تعيين محتوى الفورمالديهايد .  –محاليل الفورمالديهايد لالستعمال الصناعي  1998/ 841م  50
في  الذائبةتعيين المادة غير  –فوسفات الصوديوم ثالثية القاعدة لالستعمال الصناعي   847/2000 51

 الماء .
 طرق فحص المتطلبات الكيمياوية .  –هالم السليكا   869/2001 52
 طريقة كوتزايت المحورة .  –تعيين الزرنيخ   934/2002 53
 ن الرماد . تعيي   -محلول الفورمالديهايد لالستعمال الصناعي 950/2005 54
 تعيين محتوى مركبات النتروجين . -برمنغنات البوتاسيوم   954/2002 55
 .  الحرة تعيين الحامضية  او القاعدية -كلوريد الحديديك الصناعي   957/2005  56
 الطريقة الحجمية . –تعيين الحامضية  -الكبريت المستعمل في الصناعة   960/2005  57
 تعيين المواد غير القابلة للذوبان في الماء . -برمنغنات البوتاسيوم   2001/ 970م  58
 تعيين محتوى برمنغنات البوتاسيوم . -برمنغنات البوتاسيوم   971/2005  59
 تعيين كلوريد الحديديك .  -كلوريد الحديديك الصناعي   2001/ 973م  60
 ن محتوى الكلوريدات ي تعي -برمنغنات البوتاسيوم   984/2005 61
 ين محتوى الكاربون الكلي يتع  -  الكبريت المستعمل في الصناعة 2001/ 987م  62
 الكلورايد ين محتوى ي تع   -كاربونات الصوديوم لالستعمال الصناعي 988/2001م 63
 تعيين الحامضية    -محلول الفورمالديهايد لالستعمال الصناعي  989/2005  64
 تعيين الحامضية    -الكلوروفورم الصناعي والتحليلي  994/2005 65
 رق الفحص ط -مسحوق الكاربون المنشط   1014/2006 66
 تعيين محتوى الكبريتات   -برمنغنات البوتاسيوم   1023/2008 67
 ين محتوى الميثانول  ي تع  -محلول الفورمالديهايد لالستعمال الصناعي  1030/2008 68
 ين محتوى الرماد يتع   -الكبريت المستخدم في الصناعة  2002/ 1034م  69
ثنائي  ثنائي اثيل  طريقة-ين محتوى الزرنيخ يالكبريت المستخدم في الصناعة  تع  2002/ 1040م  70

 ثايوكاربامات الفضة الضوئية 
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-2،2طريقة  –تعيين محتوى الحديد   –لالستعمال الصناعي كاربونات الصوديوم  1045/2008 71
 ثنائي بريديل 

 الطريقة الوزنية   –تعيين الكبريتات   2004/ 1047م  72
 تعيين مقاس الكتل   -كاربيد الكالسيوم لالستعمال الصناعي  1053/2008 73
 س . °20عند  ين الكثافة  النسبيةي تع  -الكليسيرين المنقى لالستعمال الصناعي  1062/2006 74
الطريقة   –تعيين كبريتات الصوديوم   -كبريتات الصوديوم لالستعمال الصناعي  1064/2007 75

 الوزنية  
  تعيين الكلوريد .   –بيكاربونات الصوديوم لالستعمال الصناعي  1067/2007 76
 تعيين محتوى حامض الفسفوريك .   –حامض الفسفوريك لالستعمال الصناعي  2004/ 1069م  77
 تعيين الحديد ، االلمنيوم ، الكروم .    –كبريتات الصوديوم لالستعمال الصناعي    2004/ 1070م  78
طريقة   –تعيين محتوى حامض الخليك  –حامض الخليك لالستعمال الصناعي   1074/2008 79

 التسحيح . 
 طريقة التسحيح .   –تعيين مركبات النتروز    –حامض النتريك لالستعمال الصناعي  2005/ 1081م  80
 س ە 121-119رباعي كلور اثيلين ) بيروكلورواثيلين ( تعيين ناتج التقطير بين   2005/ 1087م  81
طريقة قياس فرق  –تعيين محتوى الكلوريد   –حامض الفسفوريك لالستعمال الصناعي    2005/ 1092م  82

 الجهد .  
طريقة ثنائي اثيل   –تعيين محتوى الزرنيخ  –الكليسيرين لالستعمال الصناعي   1093/2008 83

 اربامات الفضة الضوئية .  ك
 تعيين محتوى الحديد  –حامض الخليك لالستعمال الصناعي   2005/ 1096م  84
 الطريقة الضوئية .   –تعيين محتوى الكلوريد   –الكبريت المستخدم في الصناعة  2005/ 1101م  85
 تعيين الكلوريدات  القياس الزئبقي .    –كبريتات الصوديوم لالستعمال الصناعي  2005/ 1102م  86
 تعيين كمية الغاز الناتج   -كاربيد الكالسيوم لالستعمال الصناعي  2005/ 1104م  87
طريقة   –تعيين محتوى الكبريتات   –كاربونات الصوديوم لالستعمال الصناعي  2005/ 1114م  90

 كبريتات الباريوم الوزنية .  
 

 تعيين محتوى بيكاربونات   –بيكاربونات الصوديوم لالستعمال الصناعي  2005/ 1115م  91
 طريقة التسحيح .  –الصوديوم  

طريقة   –تعيين محتوى الكلوريدات   –هيدروكسيد البوتاسيوم لالستعمال الصناعي  2006/ 1117م  92
 القياس الزئبقي .  

 تعيين محتوى الحديد .  –الفورمالديهايد لالستعمال الصناعي   2005/ 1118م  93
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 تعيين محتوى الحديد طريقة   –هيدروكسيد الصوديوم لالستعمال الصناعي  2005/ 1120م  94
 فينانثرولين الطيفية .   -10، 1

 

 -  10،  1تعيين محتوى الحديد طريقة   -الكيمياوية لالستعمال الصناعي المنتجات    2006/ 1124م  95
 فينانثرولين الطيفية . 

تعيين محتوى الرطوبة ) الفقدان في الكتلة ( عند   –الكبريت المستعمل في الصناعة  2006/ 1125م  96
 س .  ە  80

 تعيين محتوى مونواالستالديهايد .   –حامض الخليك لالستعمال الصناعي   2006/ 1126م  97
طريقة قياس   –تعيين محتوى الكلوريدات   –حامض الكبريتيك لالستعمال الصناعي  2006/ 1130م  98

 فرق الجهد .  
تعيين محتوى مركبات الفسفور في غاز    –كاربيد الكالسيوم لالستعمال الصناعي  2006/ 1132م  99

 االستيلين الناتج .  
 طريقة   –تعيين محتوى الحديد   –بيكاربونات الصوديوم لالستعمال الصناعي  2006/ 1138م  100

 فينانثرولين الضوئية .   - 10،  1
الطريقة   –تعيين محتوى الكلوريدات   –هيدروكسيد الصوديوم لالستعمال الصناعي  2006/ 1139م  101

 الضوئية .  
 س. ە  110تعيين الفقدان في الكتلة عند   –كبريتات الصوديوم لالستعمال الصناعي  2006/ 1143م  102
طريقة   –تعيين محتوى حامض الفورميك  –حامض الخليك لالستعمال الصناعي   2006/ 1144م  103

 القياس اليودي .
 تعيين القلوي الذائب الكلي .    –كاربونات الصوديوم لالستعمال الصناعي  2006/ 1147م  104
 فحص القاعدية .   –رباعي كلورو اثيلين  2006/ 1149م  105
 الطريقة الوزنية .   –تعيين محتوى الرماد  –الكليسيرين لالستعمال الصناعي   2006/ 1150م  106
تعيين المادة غير القابلة للذوبان في    –كاربونات الصوديوم لالستعمال الصناعي    2007/ 1153م  107

 س  ە  50الماء عند 
تعيين مركبات الكبريت في غاز االستيلين    –كارييد الكالسيوم لالستعمال الصناعي  2006/ 1154م  108

 الناتج . 
 

  تعيين محتوى الفلزات الثقيلة .   –حامض الفسفوريك لالستعمال الصناعي  2007/ 1157م  109
 تعيين محتوى الفلزات الثقيلة .    –الكليسيرين   2007/ 1158م  110
 طريقة الوزئية.  –تعيين محتوى الكبريتات   –حامض الفسفوريك لالستعمال الصناعي  2007/ 1159م  111
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طريقة قياس  -قياس االس الهيدروجيني   –كبريتات الصوديوم لالستعمال الصناعي  2007/ 1167م  112
 فرق الجهد .  

 تعيين محتوى مونوايثانول امين .    –مونوايثانول امين لالستعمال الصناعي    2007/  1168م  113
 تعيين محتوى الكلور المتاح .    -محاليل هيبوكلوريت الصوديوم    2007/ 1169م    114
،  1طريقة  –تعيين محتوى الحديد   –هيدروكسيد البوتاسيوم  لالستعمال الصناعي     2007/  1173م  115

 فينانثرولين الطيفية .  10
  –تعيين محتوى الكلوريدات الالعضوية  –حامض الخليك لالستعمال الصناعي     2007/  1174م  116

 الطريقة البصرية .  
 تعيين الرماد المكبرت الطريقة الوزنية .    –حامض النتريك لالستعمال الصناعي    2007/  1176م  117
 فحص النحاس والخارصين .  –كلوريد الحديديك الصناعي     2007/ 1186م    118
 تعيين محتوى الكلور المتاح .  –هيبوكلوريت الكالسيوم والكلس المكلور    2007/  1187م  119
 تعيين محتوى االستيلين في الغاز الناتج .   –كاربيد الكالسيوم لالستعمال الصناعي    2007/ 1189م  120
تعيين محتوى حامض النتروز قياس معامل    –حامض النتريك لالستعمال الصناعي    2007/  1190م    121

 النصوع .   –االنعكاس االزرق المنتشر  
 فحص امالح الحديدوز .  –كلوريد الحديديك الصناعي     2007/  1197م  122
 فحص الكبريتات الالعضوية   –حامض الخليك لالستعمال الصناعي   2007/ 1213م  123
  تعيين محتوى االستلين  –غاز االستيلين الصناعي   2007/  1217 م 124
  تعيين محتوى الكبل بنزين الحر  –حامض الكبل بنزين السلفونيك  2007/  1218م  125
  تعيين فقدان الكلور المتاح عند التسخين  -هيوكلوريت الكالسيوم والكلس المكلور 2008/  1221م  126
تعيين محتوى مركبات الزرنيخ في الغاز    –كاربيد الكالسيوم لالستعمال الصناعي  2008/  1222م    127

 الناتج  
 تعيين الثبات   –محاليل هيبوكلوريت الصوديوم  2008/    1228 128
تعيين محتوى االوكسجين واالركون وثاني اوكسيد الكاربون   –الهيدروجين المضغوط  2008/  1230م  129

 طريقة الفصل الكروماتوغرافي الغازي   -واول اوكسيد الكاربون والنتروجين  
 10،  1طريقة  –تعيين محتوى الحديد   –كبريتات الصوديوم لالستعمال الصناعي  2008/  1232م  130

 فينا نترولين الضوئية  
 تعيين محتوى الزرنيخ    –حامض الفسفوريك لالستعمال الصناعي  2008/  1233م  131
فحص النحاس والكوبلت والنيكل والزرنيخ   –كلوريد االمونيوم الصناعي والنقي  2008/  1234م  132

 واالنتيمون  
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 تعيين محتوى القلويات واالتربة القلوية   –كلوريد الحديديك الصناعي   2008/  1238م  133
 تعيين اللون   –الكيل بنزين حامض السلفونيك مستقيم السلسلة  2008/  1239م  134
 تعيين النعومة   -هيبوكلوريت الكالسيوم والكلس المكلور 2008/ 1240م  135
 تعيين اللون   -حامض الكيل بنزين سلفونيك 2008/  1241م 136
 تعيين محتوى القلوي الحر  –محاليل هيبوكلوريت الصوديوم  2008/  1250م 137
 تعيين محتوى الهيدروجين    –االركون المضغوط  2008/  1251م 138
 طرق الفحص   –الماء المستعمل في التحاليل المختبرية   2008/  1253م  139
تعيين محتوى مركبات النتروجين في الغاز    –كاربيد الكالسيوم لالستعمال الصناعي  2008/  1255م  140

 الناتج 
 

 فحص الفلزات الثقيلة بضمنها الحديد   –حامض الخليك لالستعمال الصناعي    2008/ 1260م 141
 تعيين اللون    –مونوايثانول امين لالستعمال الصناعي  2008/   1262م 142
 تعيين محتوى النتروجين    –االركون المضغوط  2008/  1263م  143
 تعيين محتوى الزئبق    –الهيدروجين المضغوط  2009/  1272م  144
 تعيين كبريتيد الهيدروجين     –غاز االستلين  2009/  1280م  145
 تعيين الكبريتات  –كلوريد الحديديك الصناعي   2009/  1283م  146
 فحص الكبريتات   –كلوريد االمونيوم الصناعي والنقي  2009/  1285م  147
 تعيين قابلية التفريغ   –مسحوق اطفاء الحرائق   2009/ 1286م  148
 تعيين محتوى الهيدروجين    –الهيدروجين المضغوط  2010/  1299م  149
 طرق الفحص  –االوكسجين الصناعي   2010/  1302م  150
 فحص التوافق مع الرغوة  –مسحوق اطفاء الحرائق   2010/ 1322م  151
 تعيين محتوى بخار الماء    –االركون المضغوط  2010/ 1324م  152
 تعيين محتوى كلوريد الصوديوم  –هيبوكلورين الكالسيوم والكلس الكلور  2011/ 1332م  153
 تعيين محتوى االوكسجين  –غاز االركون   2011/ 1334م  154
 فحص النترات  –كلوريد الحديديك  2011/ 1338م  155
 طرق الفحص  –النتروجين الصناعي   2011/ 1344م  156
تعيين االنتيمون والزرنيخ والكادميوم والكروم   –هيبوكلوريت الكالسيوم والكلس المكلور  2011/ 1352م  157

 والرصاص والنيكل والسلينيوم . 
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  الموضوع رقم المتطلب  ت
1 131/2017 

131/2017 
 متعدد كلوريد االلمنيوم المستخدم في تقنية مياه الشرب 

POLY-ALLUMINIUM CHLORIDE USED IN  DRINKING 

WATER PURIFICATION 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتطلبات الفنية  
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             PAPER AND BOARD AND THEIR PRODUCTS 12-4    الور  والكارتون ومنتجاتهما 4-12

 
 
 
 الموضوع م   ع ت

1  154/1987 
 قيد التحديث 
 ( 1/1988)تعديل رقم 

 (2/1989)تعديل  

154/1987 
(AMENDMENT 

NO.1/1988)& 
 (AMENDMENT NO.2 

/1989) 
UNDER  REVISION 

 الدفاتر المدرسية . 
 
 

                           
 

SCHOOL  EXERCISE  BOOKS  . 

2  812/2021 
 التحديث الثاني 

812/2021 
SECOND  REVISION  

 الكتابة والطباعة . ورق 
 

WRITING  AND  PRINTING  PAPER  . 
 

3  835/2019 

 التحديث االول

835/2019 
FIRST REVISION 

 ورق الكاربون .

CARBON  PAPER 

)التحديث       934/2017  4
 ( الثاني 

934/2017 

 الحمام )التواليت (  ورق 
                                                                           TOILET  PAPERقيد التحديث 

5  1111/2018 
   الثانيالتحديث 

1111/2018 
SECOND REVISION 

 مناديل الوجه الورقية . 
 

 
FACIAL  TISSUE   PAPER 

6  1120/2017 
 التحديث االول 

934/2017 
FIRST  REVISION  

 المناشف الورقية المطبخية . 
 

KITCHEN TOWELS  PAPER . 
 

 

 المواصفات القياسية العراقية 
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7  1312/1989 
1312/1989 

 االكياس الورقية .

PAPER  BAGS  . 
8  1314/2011 

 التحديث الثاني   

 2018اعادة اعتماد/
1314/2011 

SECOND REVISION  
REAPPROVE/2018 

 االضابير والملفات .
 

FOLDERS  AND  FILES  . 

9  1315/1989 

1315/1989 
 االقداح الورقية .

PAPER  CUPS . 
10  1331/1988 

1331/1988 
 قصب شرب السوائل ) الورقي ( .

DRINKING  PAPER  TUBES  . 
11  1422/1989 

1422/1989 
 المظاريف الورقية لالستخدامات البريدية والتجارية . 

PAPER  ENVEELOPES  FOR  COMMERCIAL  AND  POSTAL  USE  . 
12  1440/1989 

1440/1989 
 ورق الروسمة .

STENCIL  PAPER  . 
13  1445/1989 

1445/1989 
 ورق االستشفاف )التريس( . 

TRACING   PAPER  . 
14  1483/1990 

1483/1990 
 الشريط الورقي غير المثقب الجهزة معالجة البيانات . 

UPUNCHED  PAPER  TAPE  FOR  DATA  PROCESSING  MACHINES. 

15  1487/1990 
1487/1990 

 الصحون الورقية . 
PAPER  PLATES  . 

16  1556/1990 

1556/1990 

 ورق وقماش الصقل .

ABRASIVE  PAPERS  AND  CLOTHS  . 
17  1557/1990 

1557/1990 

 عبوات الكرتون المعرج لالغراض العامة .

CORRUGATED  SHEETS  AND  CONTAINERS  . 
18  1561/1990 

 ( 1/2012)تعديل رقم 
 ( 2/2013)تعديل رقم 
1561/1990 

AMENDMENT 

NO.1/2012 
AMENDMENT 

NO.2/2013 

 مناديل المائدة الورقية . 

 
 
 

NAPKIN  ,  TABLE  PAPER  . 

19  1562/1990 
1562/1990 

 االشرطة الورقية المصمغة . 

GUMMED  PAPER  TAPES  . 
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20  1671/1992 

1671/1992 
 ورق السيلوفان . 

CELLOPHANE  FILMS  . 
21  1672/1992 

1672/1992 
 ورق التغليف الخفيف .

WRAPPING  TISSUE  PAPER  . 
22  1780/1993 

1780/1993 
 االكياس الورقية المتعددة الطبقات . 

MULTIWALL  PAPER  SACKS   
23  1798/1993 

1798/1993 
 الورق المقوى المستوى ) الالينر ( . 

LINERBOARDS  . 
24  1799/1993 

1799/1993 
 ورق الصحف .

NEWS  PRINT  . 
25  2053/1998 

2053/1998 
 ورق العزل لقابلوات االتصاالت .

INSULATING  PAPER  FOR  COMMUNICATION  CABLES  . 
26  2054/1998 

2054/1998 
 ورق عزل الملف .

COIL  INSULATING  PAPER  . 
27  2055/1998 

2055/1998 
 الورق الرقيق للعزل الكهربائي .

INSULATED  TISSUE  PAPER  . 
28  2056/1998 

2056/1998 
 الورق الرقيق للمتسعات الكهربائية .

CAPACITOR  TISSUE  PAPER  . 
29  2057/1998 

2057/1998 
 الورق المشرب بالقار .

BITUMEN  IMPREGNATED  PAPER  . 
30 2167/2001 

2167/2001 
 الورق المشمع للتغليف العام .

WAXED PAPER  FOR  GENERAL  PACKACING . 
31 5020/2016 

 ( 1/2017)تعديل رقم 
5020/2016 

AMENDMENT 

NO.1/2017 

 حفاظات االطفال  
 

BABY DIAPERS                                                                                             

  

33 5043 /2017 
5043/2017 

 المناشف الصحية النسائية . 
LADIES SANITARY PADS                                                                            

34 5048/2017 
5048/2017 

 المناديل الورقية الصحية المبللة .
WET HYGIENIC PAPER WIPES . 

35 5056/2018 

5056/2018 

 حفاظات البالغين )العجزة(

DIAPERS FOR ADULTS (UNABLE) 
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 الموضوع م م ع ت

 الكتابة المقطع قياسات ورق  2001/  12ت م ع   1
 تعيين سمك الورق بالمجاميع والكثافة الظاهرية .  0/16/1987ت م ع   2
الطريقة الضوئية لبريودات الصوديوم  –تعيين محتوى المنغنيز  –عجينة الورق   1002/1989  3

 وطريقة االمتصاص الذري اللهبي . 
 عبوات االلواح الورقية .  2491/1986  4
 الكرافت ) الصنف االول والثاني ( .ورق  2509/1984  5
 ورق الرسم اليدوي . 2863/2002  6
 الورق االساسي المستعمل في صناعة الورق المشمع .  3138/1991  7
 ورق طبع الخرائط الخالي من الخشب وغير المطلي .  3158/1992  8
 الورق والمقوى المطلي ) الفني والكرومو ( .  3160/2003  9

 صناديق الثقاب ) الشخاط ( .ورق  3187/1992  10
 ثقوب ورق االضابير . –الورق  3734/2000  11
 المساحات المحددة للعنوان .  –البطاقات البريدية   3735/2000 12
 القياس .  –البطاقات البريدية وبطاقات الرسائل  3740/2000 13
 ورق السكائر   3893/2003 14
 ابعاد ورق التصوير الضوئي    4120/2010 15

 
 

 
 الموضوع الدليل ت

 ورق الترشيح للتحاليل المختبرية . 1990/ 66  1
 طريقة الثني المستقر .  –تعيين الصالبة   –الورق  1990/ 68  2
 ابعاد ورق التصوير الملون .  1990/ 69  3
4  70 /2019 

 التحديث االول 
 تعيين الوزن االساس . –الورق 

 

 مسودات المواصفات العراقية 

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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 اخذ النماذج . –الورق والورق المقوى  1990/ 71  5
 2020واعتمادة سنة  71تم تبني الدليل 

 تعيين مقاومة الشد . –الورق  1990/ 72  6
7  73 /2021 

 التحديث االول
 طريقة التجفيف بالفرن . –تعيين محتوى الرطوبة  –الورق 

 المادة الجافة في عجينة الورق .تعيين كمية  –الورق  1990/ 74  8
9  125/2019 

 التحديث االول
تعيين السمك والكثافة الظاهرية لمجموعة أو الكثافة الظاهرية  –الورق والورق المقوى 

 للصحائف . 
10  240/2021 

 التحديث االول
 طريقة كوب . –تعيين امتصاص الورق والورق المقوى للماء 

 الورق والورق المقوى . تعيين الرماد في  242/2012م  11
 تعيين خواص الشد / طريقة معدل ثابت لتسليط الحمل . –الورق والكارتون             292/1998م  12
 تعيين الرماد غير الذائب في الحامض . –عجينة الورق   293/1991  13
 تعيين الوزن االساس للطبقات االحادية .   –الكارتون الليفي الصلب  312/1991  14
 طريقة الرماد الرطب . –تعيين السليكات والسليكا  –لب الورق  327/1991  15
 مصطلحات اعداد العجينة )مطابق( -المصطلحات المتعلقة بالورق والمقوى والعجائن  2021/ 343/2  16
 مصطلحات صناعة الورق -المصطلحات المتعلقة بالورق والمقوى والعجائن  2021/ 343/3  17
اصناف الورق والمقوى والمنتجات  -المصطلحات المتعلقة بالورق والمقوى والعجائن  2021/ 343/4  18

 المحولة
 خصائص العجينة والورق والمقوى  -المصطلحات المتعلقة بالورق والمقوى والعجائن  2021/ 343/5  19
 طريقة كليم .  –تعيين امتصاص الماء للورق المقوى  350/1992  20
 تعيين مقاومة الخرق للمقوى   351/1992  21
     طريقة التحليلل التسلحيحي بواسلطة      –تعيين محتوى الكالسيوم  –عجينة الورق  373/1992  22

) اثيللين ثنللائي امللين ربللاعي خللالت الصللوديوم ( وطريقللة التحليللل الطيفللي لالمتصللاص 
 الذري للشعلة .

استخالص القياس الضوئي واالمتصاص  –تعيين محتوى النحاس   –عجينة الورق   382/1992  23
 الذري للشعلة بطريقة التحليل الضوئي .

 القلويات .تعيين قابلية الذوبان في  –لب الورق  413/1992  24
 قياس معامل االنعكاس المنتشر .  –الورق والورق المقوى والعجينة  430/2008م  25
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 فينانثرولين. –  10.1الطريقة الضوئية لل  –تعيين محتوى الحديد  –عجينة الورق   798/1997  26
 تعيين محتوى الحديد بطريقة طيف االمتصاص الذري اللهبي . –عجينة الورق   799/1997  27
 تكييف النماذج . –الورق والورق المقوى  825/1997  28
 بعد الفصل .  –تعيين الوزن االساسي للمكونات الورقية   –الكارتون المعرج  867/2009م 26
 تعيين مقاومة التهشم المسطح . –الكارتون المعرج مفرد الوجه ومفرد الجدار  872/2009 27
 مقاومة تهشم الجافة . الكارتون المعرج / تعيين  876/1999م 28
 تعيين الخشونة / النعومة طريقة عامة . –الورق والكارتون  900/2009 29
 كحد أقصى   %68تعيين التمدد بالرطوبة الى مستوى  –الورق والكارتون  904/2011 30
 تعيين قوة االنفجار بعد الغمر بالماء . –الورق والورق المقوى  909/2010 31
 تعيين نفاذية الهواء .  –المواد المستخدمة في ورق السكائر  931/2000م 32
 تعيين السمك .  –الكارتون المعرج  924/2008 33
 تعييين االس الهيدروجيني للمستخلص المائي     –الورق والكارتون والعجائن   2008/ 1226د  34
االس الهيدروجيني للمستخلص تعييين    –الورق والكارتون والعجائن   1226/1/2021 35

 )االستخالص البارد(المائي
 تعيين التصاق الطبقات    –الورق والورق المعرج  2009/  1278م  36
 الورق وتعيين قوة االنفجار  1346/2011 37
   

 
 
 الموضوع رقم المتطلب  ت

1 112/2015 

112/2015 
 لالستعمال اليومي المناشف الصحية النسائية 

SANITARY FEMININE DIAPERS FOR DAILY USE 
2 139/2020 

139/2020 
 ورق التواليت )ثالثي الطبقة( 

TOILET PAPER 
   
   
   
   
   

 المتطلبات الفنية 
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                                                                                                MISEELLANEOUS 13-4المتفرقات 4-13

 
 
 الموضوع م   ع ت

1  58 /1988 
58/1988 

 ثقاب االمان . 
SAFETY  MATCHES  . 

2  152/2010 
 التحديث االول

152/2010 
FIRST REVISON 

 الطباشير . 
 

CHALKS  . 

3  477/1987 

477/1987 
 معجون تثبيت زجاج النوافذ .

PUTTY  FOR  USE  ON  WINDOW  GLASS  . 
4 1313/1988 

 (  1/2012تعديل رقم )
 قيد التحديث 
1313/1988 

AMENDMENT 

NO1./2012  
UNDER REVISION 

 اقالم الكتابة . 
 
 
 

WRITING  PENCILS  . 

5 1560/1990 
 قيد التحديث 
1560/1990 

UNDER REVISION 

 اقالم التلوين الخشبية . 
 

WOODEN  COLOURING  PENCILS  . 

6 1644/1991 

1644/1991 
 واقي نظام تبريد المحركات .  –مانع االنجماد  –سائل تبريد المحركات 

ANTIFREEZE  -  ENGINE  COOLING  SYSTEM  PROTECTOR  . 
7 1702/2015 

 التحديث االول 

1702/2015 
FIRST REVISION 

 سائل التصحيح االبيض. 
CORRECTION  FLUID  ,  WHITE  OPAQUE  . 

8 1864/1994 
1864/1994 

 معطر الجو لالستعماالت الداخلية / نوع االيروسول .

DEODORANT  ,  GENERAL  PURPOSE         
   (AEROSOL  FOR   INDOOR  OCCUPIED  AREAS ) 

9 1869/1994 

1869/1994 
 مزيل الرائحة المستعمل في التواليت / النوع القرصي .

DEODORANT  ,  TOILET  CAKE  . 

 المواصفات القياسية العراقية 
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 الموضوع م م ع ت
 السيارات من النوع غير البترولي . سائل مكابح  3063/1991  1
 مزيل تكلسات وماء التبريد المثبط لمنظومة تبريد ماكنة االحتراق الداخلية . 3112/1991  2
 خوذ حماية إطفائي الحريق . 3545/1996  3
 حقائب السفر الجوي اليدوية . 3589/1997  4
 اقالم الحبر 2008/ 4039  5
 السطح حقائب السفر لينة  4064/2009  6

   
   
   

 
 
 الموضوع الدليل ت

 طرق فحص سائل مكابح السيارات من النوع غير البترولي . 1991/ 259م   1
 متطلبات المواصفة العراقية لمنح عالمات أو شهادات المطابقة .  1992/ 424م   2
 مبادئ االشارة الى المواصفات . 1992/ 438م   3

 طرق الفحص والتعبئة  -اقالم الحبر 2009/  1275م     4
 

 مسودات المواصفات العراقية 

 االدلة االسترشادية المرجعية 



 

 

 

 

 
5 

الصناعات النفطية 
 والبتروكيمياوية 
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                                                    PLASTIC PRODUCTS 1-5المنتجات اللدائنية  5-1

                  

 

 الموضوع م ق ع ت

1  241/1987 
 ( 1/2015تعديل رقم )

241/1987 
AMENDMENT) 

NO.1/2015 ) 

 صنوعة من الميالمين . ائدة الملما  أواني وأدوات 

 
PLASTIC MELAMINE  AND  TABLEWARE   . 

 

2  291/1990 

291/1990 
 األجواء القياسية لتكييف وفحص اللدائن .

PLASTIC STANDARD  ATMOSPHERE  FOR  CONDITIONING  &     

TESTING .     
3  323/1989 

323/1989 
 لخلوية .ا ئنة للمطاط واللداتعيين الكثافة الظاهري 

DETERMINATION  OF  THE  APPARENT  DENSITY   

FOR  CELLULAR  RUBBERS  AND  PLASTICS   
4  361/1989 

361/1989 
 النعال المصنوعة من اللدائن أو المطاط الخلوي .

SLIPPERS MADE FROM CELLUL AR PLASTIC OR CELLULAR 

RUBBER . 
5  753/1989 

753/1989 
 قياس األبعاد . –ن اللدائن  م  عةاألنابيب المصنو 

PLASTICS  PIPES -  MESUREMENT  OF  DIMENSIONS  . 
6  875/1992 

875/1992 
 أقالم الحبر الجاف .

BALL  POINT  PENS  . 
7  943/1987 

 ( 1/1988))تعديل رقم 
943/1987 

AMENDMENT)  

NO.1  /1988) 

 للحدائق . خراطيم البولي فينيل كلوريد المرنة
 

FLEXIBLE  POLYVINYL  CHLORIDE  GARDEN  HOSE  . 
 
 
 

 المواصفات القياسية العراقية  
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8  1014/1987 

1014/1987 
 أمشاط الشعر اللدائنية . 

PLASTICS   HAIR   COMBS.    
9  1066/1/1984 

 (1/1987تعديل رقم ) 

 (2/2012)تعديل رقم 
1984 /1/1066 

(AMENDMENT NO. 

1 /1987) 
(AMENDMENT NO. 

1 /2012) 

ي فينيل كلوريد والمستعملة لتنجيد أالثاث  دة بالبولاحو  لمكسوة من جهةاالقمشة ا
 واألغراض االخرى . 

PVC  COATED  FABRICS  FOR  UPHOLSTERY ND  OTHER  

PURPOUSES  . 

10  1066/2/1985 

1066/2/1985 
 طرق فحص االقمشة المكسوة من جهة واحدة بالبولي فينيل كلوريد .

METHODS  OF  TESTS  FOR  PVC COATED   

 FABRICS  ON  ONE  SIDE  . 
11  1067/1985 

1067/1985 
 رقائق البولي اثيلين واطئ الكثافة المستعملة ألغراض التعبئة والتغليف .

LOW  DENSITY  POLYETHYLENE  FILMS  FOR  PACKAGING  . 
12  1075/2002   

 التحديث االول 
1075/2002  

FIRST REVISION  

 ة. افثيلين واطئ الكثأكياس البولي ا

LOW DENSITY  POLYETHYLENE  BAGS   . 

13  1078/1985 

1078/1985 

 طرق فحص رقائق  البولي اثيلين المستعملة ألغراض التعبئة والتغليف   -اللدائن  

TEST  METHODS  OF  POLYETHELENE  FILMS   

   USED  FOR  PACKAGING  .      
14  1092/1986 

1092/1986 

 ض األغطية الزراعية .لين ألغراثيا  رقائق البولي  -ئن اللدا

POLYETHYLENE  FILMS  FOR  AGRICULTURE   
15  1096/1986 

 ( 1/1988)تعديل رقم 
 ( 2/1999)تعديل رقم   

1096/1986 

AMENDMENT ) 
 NO.1 /1988) & 

(AMENDMENT  

NO.2 /1999) 

 طرق فحص أوعية البولي اثيلين .  –اللدائن 

 

METHODS  OF  TEST  FOR  POLYETHYLEN  CONTAINER  . 
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16  1108/1987 
 ( 1/1994تعديل رقم  )

1108/1987   
AMENDMENT ) 

NO.1 /1994) 

 النعال واألحذية المفتوحة المصنوعة من البولي فينيل كلوريد الملدن . 

SPECIFICATION  FOR  POLYVINYL  CHLORIDE  SANDALS  . 

17  1114/1987 
 ( 1/2017)تعديل رقم 

1114/1987 
AMENDMENT ) 

NO.1 /2017) 

 األواني واألدوات المصنوعة من اللدائن الحرارية والمستعملة لألغراض الغذائية. 
 

THERMOPLATICS  KITCHEN  WARE       

18  1115/1987 

1115/1987 
 ألواح البولي ستايرين المقاوم للصدأ والمنتجة بعملية البثق .

HIGH  IMPACT  POLYSTYRENE  SHEETS  . 
19  1116/1987 

1116/1987 
 رغوة البولي يوريثان الجسيئة المسبقة التشكيل والمستخدمة ألغراض العزل الحراري .

RIGID  PREFORMED  POLYURETHANE   FOAM FOR  THERMAL  

INSULATION    .   
20  1166/1988 

 
1166/1988 

  قللن صناعية والمستعملة خراطيم اللدائن الحرارية المقواة بخيوط طبيعية أو  –اللدائن 
 المضغوط .  الماء والهواء 

TEXTILE - REINFORCED  THERMOPLASCIC  HOSES  FOR   
  WATER  AND  COMPRESSED   AIR                    

21 1167/2021 

1167/2021 
 التحديث االول

 تبني 
ISO 5099/2013 

FIRST  REVISION 

 األسفنج الصناعي (  ) غوة البولي يوريثانر   -المواد البوليمرية الخلوية المرنة 
 .  )معدلة(  المستعملة ألغراض التوسيد 

 
FLEXIBLE  CELLULAR  POLYMERIC MATERIALS-

POLYURETHANE  FOAM (INDUSTRIAL SPONGE) FOR  LOAD-

BEARING APPLICATIONS (MOD) 
22 1168/1988 

1168/1988 
 .الملدن كلوريد  يل البولي فين المصنوعة من رضيات الا -اللدائن 

PLASTICS -  FLEXIBLE  POLYVINYLE  CHLORIDE  (PVC)  

FLOORING               
23 1169/2022 

 التحديث االول
 

1169/2022 
FIRST REVISION 

 ادوات المائدة البالستيكية التي تستعمل لمرة واحدة

DISPOSABLE  PLASTIC  TABLEWARE 
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24 1170/1988 

 
1170/1988 

في صناعة اللدائن واالستعماالت  لة كمادة ملدنة عمستي اوكتيل فثاليت المدا
 الصناعية . 

DI- OCTYL  PHTHALATE  PLASTICIZER   FOR  PLASTICS   
 INDUSTRY  AND  OTHER  INDUSTRIAL  USES  .                 

25 1171/1988 
1171/1988 

 ري زل الحرالعا تخدمة ألغراض ( المس ألواح البولي ستايرين الممدد ) خلوي التركيب 

EXPANDED  POLYSTYRENE  BOARDS  FOR  THERMAL    
  INSULATION  PURPOSES                       

26 1218/1988 

1218/1988 

 مساطر القياس المدرسية .

SCHOOL  MEASURING  RULERS      
27 1219/1989 

 2018اعادة اعتماد/

1219/1989 

REAPPROVE/2018 

 وعة من البولي فينيل كلوريد الملدن .ية المصن حذ الكعوب ونعال ا

SOLID  PVC  SOLES  AND  HEELS  . 

28 1241/1988 

1241/1988 

 خراطيم البولي فينيل كلوريد المرنة المستعملة لنقل السوائل .

FLEXIBLE  POLYVINYL  CHLORIDE – TUBING  FOR  THE   

  TRANSPORTATION  OF  LIQUIDS    .    
29 1300/1988 

1300/1988 

 رقائق البولي اثيلين لالغراض االنشائية والصناعية . 

POLYETHYLENE  SHEETING  FOR  CONSTRUCTION   

AND  INDUSTRIAL  APPLICATIONS  . 
30 1301/1988 

1301/1988 
 ة .أكياس النفايات من البولي اثيلين واطئ الكثاف  –اللدائن 

PLASTICS- 
 LOW  DENSITY   POLYETHYLENE  GARBAGE  BAGS            

31 1332/1989 
1332/1989 

 نعال االحذية المصنوعة من البولي يوريثان الخلوي .
SHOE SOLES MADE OF MICROCELLULAR POLY URETHANE 

MATERIALS. 

32 1412/1989 
1412/1989 

 الحقائب المدرسية .
SCHOOL  BAGS  . 

33 1419/1989 

1419/1989 

 الطفال المصنوعة من صحائف البولي فينيل كلوريد .ا يلسراو 

BABIES  PANTS  MANUFACTURED  FROM  FLEXIBLE   

POLYVINYL  CHLORIDE  SHEETING  .               
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34 1421/2002   
 التحديث االول 

 ( 2006/ 1تعديل رقم)
1421/2002 

FIRST REVISION 

AMENDMENT ) 

 NO. 1/2006) 

 عالي الكثافة . لينثيا البولي اكياس  

 
 

                             HIGH  DENSITY  POLYETHYLENE  BAGS             

35 1427/1989 

1427/1989 

 أحواض االستحمام المصنوعة من اللدائن . 

PLASTIC  BATHUB  AND  SHOWER  RECEPTORS  UNITS .   
36 1449/1989 

1449/1989 
 اني الحليب والمشروبات .تعملة لتعبئة قنمسالالصناديق اللدائنية 

PLASTIC  CRATES  TO  HOLD  MILK  BOTTLES AND  

BEVERAGES  
37 1463/1989 

1463/1989 

 األحواض اللدائنية .  

PLASTIC  WASH  -  BOWLS  . 
38 1466/1989 

1466/1989 
 لتعبئة المنتجات النفطية . االوعية اللدائنية المستخدمة  

PLASTIC  CONTAINERS  FOR  PETROLEUM  PRODUCTS  . 
39 1497/1989 

1497/1989 
 الدالءالمصنوعة من اللدائن الحرارية .

THERMOPLASTIC  BUCKETS  . 
40 1509/1990 

1509/1990 
 ذائية .مواد البولي فينيل كلوريد المستخدمة لتصنيع المنتجات المالمسة للمواد الغ 

POLYVINYL  CHLORIDE  (PVC)  COMPOUNDS  FOR   
FOOD  CONTACT  USE  . 

41 1510/1990 

1510/1990 

  مواد البولي اثيلين المستخدمة لتصنيع المنتجات المالمسة للمواد الغذائية .

POLYETHYLENE  MATERIAL  FOR  FOOD  CONTACT  USE  . 
42 1511/1990 

1511/1990 

 ض الصناعية .راغمصنوعة من البولي فينيل كلوريد لالالجزم ال

POLYVINYL  CHLORIDE  INDUSTRIAL  BOOTS  . 
43 1512/1990 

 قيد التحديث 
1512/1990 

 UNDER REVISION 

 انابيب البولي فينيل كلوريد المستخدمة لتصريف المياه داخل المباني . 
UNPLASTICIZED  POLYVINYL  CHLORIDE  PIPES   
  FOR  DRAINAGE  INSIDE  BUILDINGS          
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44 1527/1990 
1527/1990 

 رغوة البولي يوريثان المستخدمة بالرش الموقعي الغراض العزل الحراري . 
RIGID – SPRAY – APPLIED  POLYURETHANE  FOAM  FOR   
  THERMAL  INSULATION  OF  BULLDINGS  . 

45 1568/1990 
 قيد التحديث 

1568/1990 
UNDER REVISION 

 صناعة احواض االستحمام . مستخدمة فيالك ألواح االكريلي

ACRYLIC  SHEETS  USED  FOR  MANUFACTURING  OF  

DOMESTIC  BATHS      

46 1570/1990 

1570/1990 
 االزرار المصنوعة من اللدائن التي تتصلب بالحرارة .

THERMOSETTING  PLASTICS  BUTTONS  . 
47 1571/1990 

1571/1990 
 فرش الحالقة . 

SHAVING  BRUCHES  . 

48 1598/1990 

 2017اعادة اعتماد /
1598/1990 

REAPPROVE/2017 

 انابيب البولي فينيل كلوريد غير الملدن ألغراض البزل .
 

UNPLASTICIZED  POLYVINYL  CHLORIDE  FIELD  DRAIN  PIPES 

49 1599/1990 

 2017اعادة اعتماد/
1599/1990 

REAPPROVE/2017 

 يات المنزلية . ية للنفائنداالحاويات الل
 

PLASTICS  HOUSEHOLD  DUSTBINS  . 

 
50 1601/1990 

1601/1990 
 البولي ستايرين المقاوم للصدم والمستعمل ألنتاج االلواح بعملية القولبة بالبثق . 

HIGH  IMPACT  POLYSTYRENE  FOR  SHEET  EXTRUSION  . 
51 1630/1991 

1630/1991 
 ن والمطاط ألغراض العزل الحراري .عة من اللدائنو مصالمواد المرنة ال

PREFORMED  FLEXIBLE  CELLULAR  ELASTOMERS  MADE   
 FROM  PLASTICS  AND  RUBBERS  FOR  THERMAL  

INSULAATION                    
52 1631/1991 

1631/1991 

 من اللدائن التي تتصلب بالحرارة .منافض الرماد المصنوعة 

ASH  TRAYS  MADE  OF  THERMOSETTING  PLASTIC.    
53 1632/1991 

 ( 1/2013تعديل رقم ) 
 ( 2/2015تعديل رقم )

1632/1991 
(AMENDMENT NO. 

1/2013) 
(AMENDMENT 

NO.2/2015) 

 القصب المصنوعة من اللدائن لشرب السوائل . 
 

PLASTICS  STRAWS  FOR  LIQUIDS  DRINKING  . 
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54 1633/1991 

1633/1991 
 تصنيع المنتجات اللدائنية المالمسة للمواد الغذائية .

THE  MANUFACTURE  OF  PLASTIC  ITEMS  FOR  FOOD   
CONTACTACT  APPLICATIONS                   

55 1666/1991 
 

1666/1991 

كلوريوود غيوور الملوودن والمنتجووة بعمليووة العبوووات والقنوواني المصوونوعة موون البووولي فينيوول 
 بة بالنفخ.وللقا

BLOW  MOULDED  UNPLASTICIZED  POLY  VINYL  CHLORIDE  

CONTAINERS                                                      
56 1667/1992 

1667/1992 
 ئي .شرائط البولي فينيل كلوريد الالصقة والمستعملة ألغراض العزل الكهربا

POLY VINYL  CHLORIDE  ADHESIVE  TAPES  FOR   
  ELECTRIECAL  INSULATION               

57 1669/1992 
 

1669/1992 

القطع المقولبة من البولي ستايرين الممدد ) خلوي التركيب ( المستخدمة ألغراض  
 تعبئة المنتجات االلكترونية والمنتجات القابلة للكسر .

MOULDED  EXPANDED  POLYSTYRENE  FOR  PACKAGING   
  OF  ELECTRONIC  PRODDUSTS  AND  FRAGILE  GOODS .      

58 1670/1992 
 ( 1/2019التعديل رقم )

1670/1992 
(AMENDMENT 

NO.1/2019) 

 فرش كنس االرضيات . 
 

  FLOOR  SWEEPING  BRUSHS  . 

59 1720/1992 

1720/1992 

 ة للمستحضرات الصيدالنية . العبوات اللدائنية المستعمل

PLASTICS  CONTAINERS  FOR  PREPARATIONS  . 
60 1721/1992 

 
1721/1992 

خزانات مياه الشرب االفقي المصنوعة من راتنجات البولي استر غير المشبع المقواة  
 بااللياف الزجاجية .

   HORIZANTAL  POTABLE  WATER  TANKS  MADE  OF  GLASS   
FIBRE  REINFORCED  UNSATURATED  POLYESTER  . 

61 1722/1992 

1722/1992 

المواد الملونة المستعملة في تصنيع المنتجات اللدائنية التي تالمس المواد الغذائية 
 والصيدالنية وماء الشرب . 

COLOURANTS  FOR  USE  IN  PLASTICS   
  IN  CONTACT  WITH  FOODSTUFFS ,  PHARMA – CEUTICALS 
  AND  DRINKING  WATER                    

62 1788/1993 

1788/1993 

 المالعق المصنوعة من اللدائن لألدوية . 

PLASTICS  MEDICINE  SPOONS   . 
63 1800/1993 

1800/1993 

 االشرطة الالصقة للغلق المحكم . 

ADHESIVE  CLOSING  AND  SEALING  TAPES  . 
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64 1811/1993 
 (1/2000 )تعديل رقم

1811/1993 
(AMENDMENT 

NO1/2000) 

الصناديق اللدائنية المستعملة لتعبئة وتسويق الخضروات والفواكه والمواد الغذائية 
 االخرى . 

PLASTICS  CONTAINERS  USED  PACKAGING  AND  SHIPPING  

OF  VEGETABLES  AND  FRUITS  AND  OTHER  FOOD  STUFFS   

65 1838/1993 
1838/1993 

 الماجك ( .ات المشربة بالحبر ) أقالم شو لحأقالم التلوين والتأشيرات ذات ا

COLOURING  AND  MARKING  PENS  WITH  ABSRBERS   
IMBREGNATED  WITH  INK   ( MAGIC  PENS  ) 

66 1874/1994 
1874/1994 

 تفاوتات. االبعاد االساسية وال –المنصات المسطحة لنقل البضائع لالغراض العامة  

GENERAL  PURPOSE  FLAT  PALLETS  FOR  THROUGH  TRANSIT 

 OF  GOODS  PRINCIPAL  DIMENSIONS  AND  TOLERANCES  . 
67 1876/1994 

1876/1994 

 متطلبات مقاومة الحرارة وطريقة تعيينها . –االحزمة الناقلة 
CONVEYOR  BELTS -  REQUERMENT  OF  HEAT  RISISTANT  

DETERMINATION   METHOD                         
68 1920/1995 

 ( 1/2015تعديل رقم )
 ( 2/2019) تعديل رقم 

1920/1995 
(AMENDMENT 

NO.1/2015)   
(AMENDMENT 

NO.2 /2019) 

 الممحاة اللدائنية . 
 

 
PLASTIC  ERASER  . 

69 2045/1997 

2045/1997 
 جلد . المحاقن المعقمة لالستعمال الواحد تحت ال

STERILE  HYPODERMIC  SYRINGES  FOR  SINGLE  USE  
70 2143/2001 

 (  1/2011)تعديل رقم 
2143/2001 

AMENDMENT 
 NO. 1/2011 

 االنابيب المصنوعة من البولي أثيلين المستعملة المرار القابلوات .

 
POLYETHYLENE  SUBDUCTS  FOR  CABLES  . 

71 2144/2001 

2144/2001 
 الماء الغراض الشرب . مرشحات 

FILTERS  FOR  DRINKING  WATER  PURPOSES  . 
72 2145/2001 

2145/2001 
 الطوافات اللدائنية للصمامات المستخدمة في خزانات الماء الحار والبارد . 

PLASTIC  FLOATS  FOR  VALVES  FOR  TANKS  OF 

HOT  AND  COLD  WATER  .                    
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73 2146/2001 
2146/2001 

 اق . ور الالحافظات اللدائنية ل
PLASTIC CARD  CASES. 

74 2240/2005 

2240/2005  
 قارورة حفظ الحرارة  

VACUUM FLASK                                                                         

75 2252 /2006 
 2252/2006 

 اكياس البولي بروبلين  
POLYPROPYLENE   BAGS                                                 

76 2328/2015 
 ( 1/2018)تعديل رقم 

2328/2015 
AMENDMENT ) 

 NO. 1/2018) 

 العبوات اللدائنية المستخدمة لتعبئة مياه الشرب . 
 

PLASTIC POTABLE WATER BOTTLES                                   

77 5016/2016 
5016/2016 

 فرش االسنان  
TOOTH  BRUSHES 

78 5037/2017 
5037/2017 

 قيد التحديث 

انابيب البولي فينيل كلوريد غير الملدن المستعملة تحت  -منظومة االنابيب اللدائنية  
 االرض لتصريف مياه المجاري.

PLASTICS PIPING SYSTEMS FOR NON-PRESSURE 

UNDERGROUND DRAINAGE AND SEWERAGE 

UNPLASTICIZED POLY ( VINYL CHLORIDE ) ( PVC-U ) 

79 5062/2017 
5062/2017 

 عية البولي اوليفين المقولبة بالنفخ او 

BLOW MOULDED POLYOLEFIN CONTAINERS 

80 5063/2017 
 خزانات الماء المصنوعة من البولي اثيلين المقولبة بالدوران 5063/2017

ROTATIONAL MOULDED POLYETHYLENE 

WATER STORAGE TANKS 

81 5044/2018 
2018/5044 

 0قائق لدائنية لحفظ المواد الغذائية الطازجة  ر

PLASTIC CLING WRAP FILM FOR KEEPING FRESH OF 

FOOD 

82 5075/1/2019 
5075/1/2019 

 
 

لنقل الماء الحار والبارد الجزء  انابيب البولي بروبلين   – منظومة االنابيب اللدائنية
               عام الولا

PLASTICS PIPING SYSTEMS FOR HOT AND COLD 

WATER INSTALLATIONS POLYPROPYLENE (PP) 
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83 5075/2/2019 
5075/2/2019 

ثاني انابيب البولي  لنقل الماء الحار والبارد الجزء ال–منظومة االنابيب اللدائنية  
 بروبلين 

PLASTICS PIPING SYSTEMS FOR HOT AND COLD 

WATER INSTALLATIONS PART 2: POLYPROPYLENE 

(PP) PIPES 

84 5075/3/2019 
5075/3/2019 

البولي   وصالت  -الثالث لنقل الماء الحار والبارد الجزء  –منظومة االنابيب اللدائنية  
 بروبلين 

PLASTICS PIPING SYSTEMS FOR HOT AND COLD 

WATER INSTALLATIONS- PART 3: POLYPROPYLENE 

(PP) FITTING 

85 5113/2021 
5113/2021 

 غير الملدن المستخدمة لنقل المياهي فينيل كلوريد  وللبا انابيب 
UNPLASTICIZACD POLYVINYL CHLORIDE (PVC-U) 

PIPES USED FOR WATER TRANSPORTATION 

86 5140/2021 
 تبني 

5140/2021 
ISO 10639/2017 

 
 

انابيب البولي استر غير  -جهيز الماء بالضبط وبدونةمنظومة االنابيب البالستيكية لت
 بع المقواة بااللياف الزجاجية )معدلة(مشال

PLASTICS PIPING SYSTEMS FOR PRESSURE AND NON- 

RESSUREWATER SUPPLY GLASS-REIUFORCED              
LHERMOSETTING PLASTICS (GRP) SYSTEMS BASED  
ON UNSATURATED POLYESTER (UP) RESIN (MD)         

 

     
87 5150/2022 

5150/2022 

قداح والعبوات المصنوعة من اللدائن الصلبة وشبه الصلبة المستخدمة لمرة واحدة اال  

بئة المواد الغذائيةلتع   

SINGLE-USE RIGID AND SEMI- RIGID PLASTIC CUPS 

AND CONTAINERS FOR PACKAGING OF FOOD 
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 عالموضو  م م ع ت

   ئنداضوابط اعادة تدوير الل 387/2002 1
 مركبات البولي فينيل كلوريد الجسيئة غير الملدنة .  1926/1981 2
 مركبات البولي فينيل كلوريد الملدنة . 2294/1981 3
 مركبات البولي اثيلين المستعملة للقولبة والبثق .  2300/2000 4
 ة لعزل وتغليف الكابالت الكهربائية .مركبات البولي اثيلين المستعمل 2647/1987 5
 مركبات البولي بروبلين المستعملة لتصنيع المنتجات المالمسة للمواد الغذائية . 3275/1993 6
 مركبات البولي ستايرين المستعملة لتصنيع المنتجات المالمسة للمواد الغذائية . 3277/1993 7
  مواد القولبة الفينولية للدائن .  3309/1993 8
 االمينية . ن ائمواد القولبة من اللد  3311/1993 9

 راتنجات االيبوكسي .  3382/1993 10
 خراطيم البولي فينيل كلوريد ذات الضغط الواطئ للغاز النفطي المسال .  3425/1994 11
 احذية جلود الفاينيل . 3482/1994 12
مصنوعة من متعدد كلوريد   –نة الجزم ذات نعل حماية وسطي مبطنة أو غير مبط 3537/1996 13

 نعل حماية وسطي مقاوم للخرق . ت ذاالفينيل 
 الحاوية اللدائنية العازلة لحفظ المواد الغذائية او الماء عند درجات حرارة واطئة.  2001/ 3764 14
 صندوق حفظ الثلج من البولي ستايرين الممدد . 3790/2001 15
 المصنوعة من اللدائن . مقاعد واغطية  المرحاض  3792/2001 16
 بولي تترافلورو اثيلين المستعمل في احكام تسنين اللوالب   يطشر  3913/2004 17
 اللدائن القابلة للتحلل الحيوي  2010/ 4096 18
 المتطلبات  –ارشادات عامة الستعادة واعادة تدوير النفايات اللدائنية  –اللدائن  4147/2011 19
االقطار الداخلية الدنيا والقصوى  –مقاسات الخراطيم  –مطاطية واللدائنية الخراطيم ال 4122/2010 20

 والتفاوتات في الطول
االقداح والعبوات المصنوعة من اللدائن الصلبة وشبة الصلبة المستخدمة لمدة واحدة  5150/2021 21

 لتعبئة المواد الغذائية
   

   

 اصفات العراقية مسودات المو 
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 الموضوع الدليل ت

 لرقائق اللدائن . تعيين خصائص الشد  1990/ 90  1
 بة اللدائن والمطاط المفلكن بمقياس شور . صال ن تعيي 108/1990  2
 تعيين تأثير السوائل الكيمياوية ) بضمنها الماء ( على اللدائن . 109/1990  3
 فحص مقاومة الصدم النابيب البولي فينيل كلوريد غير الملدن . 149/1990  4
 فحص االنحناء . –ائنية والمطاطية الخراطيم واالنابيب اللد  1990/ 158م   5
 تعيين الكثافة الظاهرية الكلية لراتنجات كلوريد الفينيل .  1990/ 170م   6
 تعيين تأثير حامض الكبريتيك على انابيب البولي فينيل كلوريد غير الملدن .  214/1992  7
ر الملدن  تعيين استخالص المواد السامة من انابيب البولي فينيل كلوريد غي 215/1991  8

 . المستعملة لنقل مياه الشرب 
 متطلبات السيطرة على تعرض العمال لكلوريد الفينيل .  220/1991  9
تعيين عدد اللزوجة ) اللزوجة المختزلة ( لراتنجات البولي فينيل كلوريد في محلول  229/1992  10

 مخفف .
 تعيين نزوح الملدنات . 255/1991  11
 صهر اللدائن الحرارية .تعيين معدل جريان من  263/1991  12
 ليل الغربالي لتعيين حجم جسيمات البولي فينيل كلوريد على شكل مسحوق .تحال 269/1992  13
 تعيين الرماد والرماد المكبرت في راتنجات البولي فينيل كلوريد . 277/1992  14
وبوليمرات تعيين المادة المتطايرة ) متضمنة الماء ( في راتنجات هوموبوليمرات وك 323/1990م  15

 كلوريد الفينيل .
 تعيين مقاومة الصدم ) شاربي ( للدائن الجسيئة . 366/1994  16
 تعيين خصائص االنضغاط للدائن الخلوية الجسيئة .  371/1992  17
 تعيين أمتصاص اللدائن للماء . 379/1992  18
 تعيين محتوى اسود الكاربون في مركبات البولي اوليفين . 381/1992  19
غمرها  بولي فينيل كلوريد غير الملدن بالن فحص االنابيب والتوصيالت المصنوعة م  423/1992  20

 باالسيتون . 
 تعيين خصائص الشد للدائن الخلوية الجسيئة .   428/2001  21
 تعيين درجة حرارة التلين ) فيكات ( للدائن الحرارية .  441/1994  22

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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 تعيين مقاومة الصدم للدائن بطريقة ايزود . 442/1994  23
 ع .لبولي استر غير المشبا ات تعيين قيمة الحامض لراتنج 484/1998  24
 لراتنجات البولي استر غير المشبع .  سيلتعيين قيمة الهيدروك 487/2015  25
 س . 25قياس زمن الجلتنة بدرجة حرارة   –راتنجات البولي استر غير المشبع   494/1999  26
 فحص نضح الملونات . –اللدائن  499/1993  27
وراتنجات   ات البولي استر غير المشبعنجات تعيين محتوى الكلور الكلي في ر  505/1999  28

 االيبوكسيد .
 رموز البوليمرات االساسية وخصائصها .   –اللدائن  510/2001  29
م ) الطريقوووووة   5 80تعيوووووين التفاعليوووووة عنووووود  –راتنجوووووات البوووووولي اسوووووتر غيووووور المشوووووبع  516/2000  30

 التقليدية ( .
الطريقة  –رة الديهايد / تعيين الفينوالت الحرمفو ئن / المنتجات المقولبة من الفينول اللدا 517/1999  31

 اليودية. 
 راتنجات البولي استر غير المشبع .  1993/ 527م   32
 تعيين امتصاص الماء .  – PVCانابيب  529/1993  33
 رموز المواد الملدنة . –اللدائن  1993/ 537م   34
 بعاد والقياسات . االحزمة الناقلة / اال 621/1994  35
 ضغاط المتبقي للبولي يوريثان الخلوي المرن . نالا  تعيين 653/2001  36
 طرق الفحص . –مرشحات الماء الغراض الشرب  736/2000  37
 الحافظات اللدائنية / طرق الفحص . 742/2000  38
 تعيين امتصاص الماء .  –اللدائن الخلوية الجسيئة  750/2001  39
               -و الموواء عنوود درجووات حوورارة واطئوووةا يووةلدائنيووة العازلووة لحفووظ المووواد الغذائالحاويووة ال 974/2001  40

 طرق الفحص  .
 تعيين قوة اللحام الحراري لالكياس اللدائنية   1017/2006 41
 طرق الفحص .  –خزانات الماء المصنوعة من البولي اثيلين   2005/ 1091م  42

 طرق الفحص .   –لوالب الن فلورواثيلين المستعمل في احكام تسني شريط بولي تترا   2005/  1121م  43
 ارشادات عامة الستعادة واعادة تدوير النفايات اللدائنية / المصطلحات  –اللدائن  2009/ 1/ 1276م  44
ارشادات عامة الستعادة واعادة تدوير النفايات اللدائنية/المصادر  –اللدائن  2010/ 2/  1276م  45

 واالستعادة 
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  الموضوع رقم المتطلب  ت

1 2/2000 

2/2000 

 ترمس الماء

INSULATED DOMESTIC WATER JUR 

 

2 72 /2011 

 1/2019رقم  تعديل 

72/2011 
AMENDMENT 

NO.1/2019 

 لتصريف المياه  UPVC توصيالت مختلفة التصاميم من

  

 

UNPLASTICIZED PVC JOINTS (DIFFERENT DESIGNS) 

FOR SEWER PIPES. 

 

3 75 /2011 

75/2011 

 ف المياه معرجة ذات نهاية لولبية بكافة االشكال لتصري يةئنتوصيلة لدا

PLASTIC JOINT FOR WATER DRAIN (CORRUGATED 

WITH SCREW ENDS, ALL KINDS). 

 

4 76 /2011 

76/2011 

 او الطبيعية ذات نهايات لولبية لدائنية  خراطيم لدائنية مقواة بااللياف الصناعية

TEXTILE OR SYNTHETIC  REINFORCED PLASTIC 

HOSES WITH PLASTIC SCREW ENDS. 

 

5 77 /2011 

77/2011 

 دوش يدوي لدائني للمرافق الصحية مزودة باداة تعليق مناسبة 

 PLASTIC MANUAL SHOWER FOR TOILET WITH 

SUITABLE HANGING HOOK  

 

 
 

 المتطلبات الفنية  
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6 
 
 

81 /2120 
  تحديث االولال

FIRST REVISION 

اري تحت الضغط  دادات المياه ومياه المجمال منظومة االنابيب البالستيكية 
 المصنوعة من البولي اثليين  

PLASTICS PIPING SYSTEMS FOR WATER SUPPLY , AND 

FOR  DRAINGE AND SEWERAYE UNDER PRESSURE –    
 POLYETHYLENE  (PE ) 

 

 

7 82 /2012 

 (2012 /1رقم تعديل)

 (2012 / 2رقم  تعديل)

 ( 2013 / 3رقم تعديل)

82/2012 
(AMENDMENT 

NO.1/2012) 
(AMENDMENT 

NO.2/2012) 

( AMENDMENT 

NO.3/2013) 

صحن او قدح من البولي ستايرين الممدد ) لالستعمال لمرة واحدة ( لالستعمال  
 الغذائي

BOWL OF EXPANDED POLYSTYRENE (DISPOSABLE) 

FOR FOOD PURPOSES 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

8 83 /2012 

83/2012 
 

 

عرجة لالستخدام تحت االرض لنصريف مياه المجاري ومياه  المت ت صالانابيب وو
االمطار من البولي اثيلين والبولي بروبلين او الفينيل كلوريد ذالت السطح الخارجي  

 الخشن 
PLASTIC PIPES AND FITTINGS FOR UNDERGROUND 

DRAINAGE AND SEWERAGE, STRUCTURED-WALL, OF 

UNPLASTICIZED POLY (VINYL CHLORIDE) (PVC-U), 

POLYPROPYLENE (PP) AND POLYETHYLENE (PE) 

 

9 84 /2012 

84/2012 
متعدد الطبقات والمستخدمة داخل المنازل   PEXانابيب ووصالت بولي اثيلين 

 والبنايات لنقل المياء البارد والحار 
THERMOPLASTICS MULTILAYER CROSS-LINKED 

POLYETHYLENE (PE-X)  PIPE AND FITTING SYSTEMS 

FOR HOT AND COLD WATER FOR DOMESTIC 

PURPOSES AND HEATING INSTALLATIONS IN 

BUILDINGS 

 

10 93 /2013 

93/2013 
 PVC-Oانابيب 

 PVC-O PIPES 
 

11 100/2013 

100/2013 
 
 

 للنفخ( مرجوحة و زحليقة المستخدمة داخل وخارج المنازل ومن ضمنها )القابلة 
SWINGS, SLIDES AND SIMILAR ACTIVITY TOYS FOR 

INDOOR AND OUTDOOR FAMILY DOMESTIC USE, 

INCLUDING THE (INFLATABLE))  

 

12 101/2016 
 تحديث االول 

101/2016 
FIRST REVISION 

 متطلبات السالمة للعب االطفال
 

SAFETY OF TOYS  

 

 



 

256 

 

13 107/2013 

 

107/2013 

الملدن المستخدمة لنقل مياه الشرب الباردة )بنظام   ير لي فينيل كلوريد غانابيب بو 

 االنجات( 

  

UNPLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE PIPES FOR 

COLD POTABLE WATER (INCH SYSTEM) 

 

14 108/2013 

 

108/2013 

غير  االواني واالدوات المصنوعة من اللدائن الحرارية المستعملة لالغراض العامة ال

 غذائية 

PLASTICS PLATES AND TOOLS FOR GENERAL USE 

(NOT FOR FOOD GRADE) 

 

15 115/2016 

115/2016 

 موانع تسرب الماء المصنوعة من البولي فينيل كلوريد المرن

FLEXIBLE POLYVINYL CHLORIDE WATER SEALS 

 

 

16 118/2016 

 

 

118/2016 

 

لمجاري ومياه  ا االرض لنصريف مياه انابيب ووصالت الملساء لالستخدام تحت 

ات السطح الخارجي  ولي بروبلين او الفينيل كلوريد ذ االمطار من البولي اثيلين والب

 الخشن 

PLASTIC PIPES AND FITTINGS FOR UNDERGROUND 

DRAINAGE AND SEWERAGE, STRUCTURED-WALL, OF 

UNPLASTICIZED POLY (VINYL CHLORIDE) (PVC-U), 

POLYPROPYLENE (PP) AND POLYETHYLENE (PE). 

 

17 119/2016 

119/2016 

 

 الواح الديكور المصنوعة من رقائق مشربة براتنجات تتصلب حراريا )الفورمايكا (

DECORATIVE PANELS MADE OF CHIPS IMPREGNATED 

WITH THERMOSETTING RESINS (FORMICA) 

 

18 130/2018 

130/2018 

بات المعبأة او المغلفة )التي التكون  رودائنية لحفظ االطعمة والمشالصناديق اللل

 بتماس معه( 

PLASTIC BOX FOR PRESERVING WRAPPED OR 

PACKAGED FOOD AND/OR DRINK IN THEIR OWN 

CONTAINERS (WHICH NOT CONTACTED WITH IT)  

 

19 135/2018 

135/2018 

 ملهيات االطفال الصغار والرضع 

SOOTHERS FOR BABIES AND YOUNG CHILDREN 
 

20 137/2018 

137/2018 

 اطارات النظارات 

 SPECTACLE FRAMES   
 

21 144/2021 

144/2021 

 

 

 

 

انابيب ووصالت من البولي بروبلين متعدد الطبقات ومقواة بالياف زجاجية  
 والمستخدمة في اطفاء الحرائق

FIRE-EXTINGUISHING MULTI-LAYER 

POLYPROPYLENE PIPES AND FITTINGS, REINFORCED 

WITH GLASS FIBRE 
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22 146/2021 
146/2021 

متطلبات  –شهر   48قناني الرضاعة ومعدات الشرب الخاصة باالطفال الى عمر 
 السالمة 

FEEDING BOTTLES AND DRINKING EGUBMENT FOR CHILDREN 

UP  TO 48 MONTHS OF AGE – SAFETY REGUIREMENTS                    

 

23 147/2021 
147/2021 

 36ادوات المائدة واواني التغذية المصنوعة من اللدائن والمخصصة لالطفال دون  
 شهرا

CUTLERY AND FEEDING UTENSILS MADE OF PLASTIC AND 

INTENDED FOR CHILDREN UNDER 36  MONTHS                         
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                                                                                        RUBBR PRODVCTS 2-5المنتجات المطاطية 5-2

  

 الموضوع م ق ع ت

1  523/1989 
523/1989 

 الظروف القياسية لتكييف وفحص قطع فحص المطاط . –المطاط 
RUBBER –STANDARD  TEMPERATURES  HUMIDITIES  AND  

TIMES  FOR  TIE  CONDITTONG   AND  TESTING  OF  TEST  

PIECES                                                                                                
2  917/1989 

917/1989 
 اخذ العينات . –المطاط الخام في باالت  

RAW  RUBBER   IN  BALES -  SAMPLING 
3  918/1989 

918/1989 
 

 المطاط الطبيعي . 

NATURAL  RUBBER  (NR)  . 

4  978/1988 

978/1988 
 الحلقات المطاطية المانعة للتسرب لتوصيالت االنابيب .

RUBBER  JOINT  RINGS  FOR  PIPEWORK    
AND  PIPE  LINES .                    

5  1165/1988 

1165/1988 
 قطع االرضية المصنوعة من المطاط والمستخدمة في صناعة السيارات  -مطاطال

                 FLOOR  RUBBER  MATS  FOR  USE  ON     
 AUTOMOTIVE  VEHICLES  .     

6  1220/1988 
1220/1988 

 

 طبقات وقطع المطاط الصلب المستعملة في صناعة نعال وكعوب االحذية .

RUBBER –SOLID  RUBBER  SHEETS  AND  COMPONENTS  FOR  

SHOES  BOTTOM       
7  1268/1988 

1268/1988 
 القفازات المطاطية المستخدمة لالغراض الصناعية . 

INDUSTRIAL  RUBBER  GLOVES   . 
8  1269/1988 

1269/1988 
 المطاط الصلب المستخدم في صناعة السيارات . 

SOLID  RUBBER  USED  IN  THE  AUTOMOBILE  INDUSTRY  
9  1293/1988 

1293/1988 
 انابيب اطارات السيارات .

AUTOMOBILE  RUBBER  TUBES . 

10  1525/2019 
 التحديث االول

1525/2019  
FIRST  REVISION 

 

 لقناني الرضاعة .  المرنةالحلمات 

 
ELAS TOMERIC TEATS FOR FEEDING BOTTLES . 

 المواصفات القياسية العراقية     
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11  1630/1991 

1630/1991 
 مصنوعة من اللدائن والمطاط الغراض العزل الحراري .ال نةالمواد المر 

PREFORMED  FLEXIBLE  CELLULAR  ELASTOMERS  MADE  

FROM   PLASTIC  AND  RUBBER  FOR  THERMAL  INSULATION 
12  1767/1992 

1767/1992 
 القفازات المطاطية لالغراض المنزلية .  

HOUSEHOLD  RUBBER  GLOVES  . 

13  1812/1993 

1812/1993 

 خراطيم المياه المطاطية للضغط الواطئ .

LOW  PRESSURE  RUBBER  WATER  HOSE  . 

14  
1813/1993 

 

1813/1993 

 . EDالصحائف المصنوعة من مطاط الستايرين بيوتادايين واالثيلين بروبلين دايين )

PM . المستخدمة لمنع نفاذ الماء ) 

STYRENE  -  BUTADIEN  RUBBER ( SBR )  AND  ( ED .PM ) 
  SHEETS    (  FOR   WATERPROOFING  ) .                

15  1836/1993 

1836/1993 
 الخراطيم المطاطية المستخدمة للرش الزراعي .

RUBBER  HOSES  FOR  AGRICULTURAL  SPRAYING  . 

16  1837/1993 

1837/1993 

 المطاط المستعاد .

RECLAIMED  RUBBER  . 

17  
1839/1993 

1839/1993 

 مانع تسرب الماء المصنوع من المطاط . 

RUBBER  WATER  STOPS  . 

18  1875/1994 

1875/1994 

 الخراطيم المطاطية لبرادات ) راديترات ( السيارات والشاحنات .

RUBBER  HOSES  FOR  RADIATORS  USED  IN  CARS  AND  

TRUCKS  .    
19  1891/1994 

 2017اعادة اعتماد/
1891/1994 

REAPPROVE/2017 

 الممحاة المطاطية . 
 

RUBBER  ERASER  . 
 

 
20  1892/1994 

1892/1994 

 االحزمة المثلثة المطاطية لمحركات السيارات .

AUTOMOTIVE  V  -  BELTS  .        

21  1921/1995 

1921/1995 

 المتبقي على المنخل وطريقة تعيينه   –اسود الكاربون المستعمل في صناعة المطاط  

CARBON  BLACK  FOR  USE  IN  THE  RUBBER  
 INDUSTRY  -  SIEVE   RESIDUE .     
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22  2187/2002 
 

2187/2002 

االحذية ذات حماية وسطي احذية المطاط المفلكن المبطنة ذات نعل حماية وسطي  
 مقاوم للخرق 

FOOT WAER WITH MIDSOLE PROTECTION LINED VOLCANIZED 

FOOT WEAR WITH PENETRATION RESISTANT MIDSOLE . 
23  2253/2006 

2253/2006  

 اوعية الماء الحار المطاطية .  

RUBBER HOT WATER BOTTLES         
24  2293/1/2019   

2293/1/2019  
 

 السلسلة المترية   –الترميز واالبعاد ومقررات الحمل  –اطارات الشاحنات والحافالت 
TRUCK AND TYRES                                                                                    
TYRE  DESIGNATION AND LOAD RATINGS  ( METRC SERIES )       

25 2293/2/2011   
 ( 1/2012)تعديل رقم  

 ( 2/2013)تعديل رقم 
 ( 3/2015)تعديل رقم 

2293/2/2011  
(AMENDMENT 

NO.1/2012) 
(AMENDMENT 

NO.2/2013) 
(AMENDMENT 

NO.3/2015) 

 المتطلبات العامة .   –اطارات الشاحنات والحافالت  
 
 
 

TRUCK AND TYRES                                                                                   
GENERAL REQUIREMENTS                                                                      

26 5014/2016 
5014/2016 

 االنابيب الداخلية الطارات الدراجات النارية. 
INNER TUBES FOR MOTORCYCLE TIERS . 

27 5015/2016 
5015/2016 

 االنابيب الداخلية الطارات الدراجات الهوائية.
INNER TUBES FOR BICYCLE TYRES . 

28 5064/2017 
5064/2017 

 لمتطلبات العامة ا  -جات النارية ااطارات الدر

 
MOTORCYCLE TYRES - GENERAL REQUIRMENTS  

29 1525/2019 
1525/2019 

 الحلمات المرنة لقناني الرضاعة 
ELASTOMERIC TEATS FOR FEEDING BOTTLES 

30 5142/2021 
5 142/2021 

 تبني  
2014 /ISO 5775-1 

 التصميم واالبعاد )معدلة(–اطارات الدراجات الهوائية 
 

BICYLE TYRE-TYRE DESIGNATIONS AND                                 
DIMENSIONS(MOD)                                                                  
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 الموضوع م م ع ت

 انفصال ( للمطاط المفلكن . –تعيين خصائص الشد ) اجهاد  347/1986ت م ع  1
 فحص اللدونة السريع . –م والمطاط غير المطبوخ خاالمطاط ال 954/1990ت م ع  2
 تعيين محتوى الوسخ .  –المطاط الطبيعي الخام   1985/ 966ت م ع  3
 تعيين الرماد في المطاط . 967/1985ت م ع  4
 نظام التصنيف القياسي ألسود الكاربون المستعمل في صناعة المطاط .  1095/1986  5
 اخذ عينات الشحنات . –ي صناعة المطاط  ف كاربون المستعملاسود ال 1098/1990  6
 الخراطيم المطاطية المستخدمة في اجهزة الغازات النفطية . 1305/1989  7
مطاط الستايرين البيوتادايين غير الملدن لالغراض العامة والمنتجة ببلمرة المسوتحلب  2690/1986  8

 . 1500سلسلة 
 . يين مقاومة الحكتع  –المطاط المفلكن  2963/1987  9
 تعيين الرجوعية باستخدام بندول االرتداد .   –المطاط المفلكن  2925/1987  10
 كاربونات الكالسيوم المنشطة المستخدمة في صناعة المطاط . 3348/1991  11
 احذية قماش القنب بنعل مطاط . 3486/1994  12
 مقررات الحمل  –سلسلة رموز باالنجات    –اطارات الدراجات النارية  3861/2002 13
 الترميز واالبعاد   –سلسلة باالنجات    –اطارات الدراجات النارية  3863/2002 14
 التسمية  -المطاط الصلب والعصارة  2009/ 4061  15
ومطاط الستايرين   البيوتادايينمطاط  –الجزء االول  –رقائق تغليف باالت المطاط   4095/2010 16

 بيوتادايين 
االقطار الداخلية الدنيا والقصوى  –مقاسات الخراطيم  –للدائنية واخراطيم المطاطية ال 4122/2010 17

 والتفاوتات في الطول
 مواد احكام مسبقة التشكيل لالستعمال بين مقاطع تبليط الشوارع الكونكريتية  4150/2012 18
 المطاط الطبيعي  –الجزء الثاني   –رقائق تغليف المطاط   4154/2011 19

 

 

 مسودات المواصفات العراقية 
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 الموضوع الدليل ت

 المطاط الخام / تحضير النماذج . 1990/ 29  1
 اطارات الجرارات الزراعية / التسمية واالبعاد . 1/1990/ 40  2
 اطارات الجرارات الزراعية / حمولة االطارات .  2/1991/ 40  3
 تعيين قوة االتصال بالقماش النسيجي .  –المطاط المفلكن  1994/ 157  4
 اط بطريقة القرص القاص .مطعدل النفخ لمركبات التعيين م 159/1995  5
 تعيين لزوجة المطاط غير المفلكن بطريقة موني .  1990/ 160م   6
 المطاط الخام ومركبات المطاط الخام غير المفلكن ) فحص اللدونة السريع ( .  163/1995  7
 نمو القطع بطريقة ) دي ماتي ( .   –المطاط المفلكن  1990/ 172م   8
 ص د م ( .  85 –  30المفلكن ) الصالبة   اطتعيين صالبة المط 1993/ 493/1  9
 ص د م((  35 –  10تعيين صالبة المطاط المفلكن ) الصالبة الواطئة ) الصالبة  1993/ 493/2  10
 ص د م((   100 –  85تعيين صالبة المطاط المفلكن ) الصالبة العالية )الصالبة  1993/ 493/3  11
 لكة .  تهطارات واألنابيب المساالستفادة من اال 548/1994  12
13  622/1994 

 قيد التحديث 
 تعيين مقاومة التمزق .  –المطاط المفلكن 

تعيين االنضغاط المتبقي تحت تأثير انحراف ثابت عند درجات   –المطاط المفلكن  627/1994  14
 الحرارة الواطئة . 

 ي ماتي . تعيين مقاومة التشقق بالثني لماكنة د   –المطاط المفلكن  662/1994  15
 فحوص التعتيق المعجل ومقاومة الحرارة . –مطاط المفلكن ال 681/1995  16
 تعيين محتوى الدقائق .  –اسود الكاربون الحبيبي المستعمل في صناعة المطاط   813/1995  17
 تعيين تأثير المحاليل على المطاط .   –المطاط المفلكن  814/1995  18

 ات الهوائية .ار ستخدمة في صناعة االطالمصطلحات االساسية الم 857/2002 20  
 طرق الفحص . –اطارات سيارات الركوب  871/2006 21  
 طرق الفحص . –اطارات الشاحنات والحافالت  930/2000 22  

 طرق الفحص   –اطارات الدراجات النارية  2002/ 1013م  23
 تعيين الكثافة    -المطاط المفلكن 2009/  1284م  24  

 طريقة المقارنة السريعة –شار اسود الكاربوني نتتقييم ا  –المطاط  2010/ 1330م 25
 تحضير النماذج وقطع الفحص للفحوص الفيزياوية   –المطاط المفلكن  2011/ 1336م 26

 االسترشادية المرجعية  لةاالد
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 الموضوع رقم المتطلب  ت
1 103/2013 

103/2013 

 اطارات سيارات الركوب
PASSENGER CAR TIRES 

   

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

 المتطلبات الفنية  
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                           PETROLEUM PRODVCTS AND 3-5النفطية المسالةالمنتجات النفطية والغازات  5-3
LIQVIFIED PETROLEUM GASES  

 

 

 الموضوع م ق ع ت

1  9/1985 

9/1985 
 القيرية . تعيين نفاذية المواد 

DETERMINATION  OF  PENETRATION  OF   
  BITUMINOUS  MATERIALS   .         

2  159/1986 

159/1986 
 للمواد القيرية . التسخينتعيين الفقدان ب –منتجات نفطية  

PETROLEUM  PRODUCTS                         
  DETERMINATION  OF  LOSS  ON  HEATING  BITUMEN  . 

3  160/1986 

160/1986 
 للمواد القيرية .ب الطريقة القياسية لتقدير قابلية السح

STANDERD  METHOD  OF  TEST  FOR  DUCTILITY  OF   
BITUMINOUS  MATERIALS  .                         

4  216/1988 

216/1988 
 تعيين الكربون المتخلف . 

DETERMINATION  OF  CARBON  RESIDUE  . 
5  217/1989 

217/1989 
 . تعيين نقطة االنيلين للمنتجات النفطية 

DETERMINATION OF ANILINE  POINT  FOR  PETROLEUM  

PRODUCTS  
6  235/1989 

235/1989 
 تعيين خصائص االحتراق للنفط االبيض ) الكيروسين ( .الطريقة القياسية ل 

 STANDERD  TEST  METHOD  FOR  BURNING  QUALITY  . 
 

 
 

252/1988 
252/1988 

 ة الشحوم . ديالطريقة القياسية لتعيين حامضية وقاع

DETERMINATION  OF  ACIDITY                    
AND  ALKALINITY  OF  GREASES  .                

7  267/1985 
 قيد التحديث 

267/1985 
 UNDER REVISION 

 سالة . اخذ نماذج الغازات النفطية الم –منتجات نفطية  

 
SAMPLING  OF  LIQUEFIED  PETROLEUM  GASES  (LPG)  . 

8  303/2020 
 االول التحديث 

303/2020 

FIRST  REVISION 

 

 العازلة المستعملة في المحوالت والمفاتيح الكهربائية .  )المعدنية( الزيوت 

 

 
(MINERAL) INSULATING  OILS  FOR  TRANSFORMERS  AND  

SWITCHGEAR  . 

 المواصفات القياسية العراقية   
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9  314/1989 
314/1989 

 تعيين نقطة السقوط لشحوم التزييت . 
DETERMINATION  OF  DROP  POINT  OF  LUBRICATING  GEASE   

10  337/1989 
337/1989 

 ف . 5 60م و   5 15جداول القياسات النفطية عند درجات الحرارة المرجعية  
PETROLEUM  MEASUREMENTS  TABLES  BASED  ON  

REFERENCE  TEMPERATURES  OF  15 C  AND   60 F 
11  455/2016 

 التحديث االول
455/2016 

FIRST  REVISION 

 بنزين السيارات .  –المنتجات النفطية  

PETROLEUM  PRODUCTS MOTOR  GASOLINE   

 
12  457/2017   

 التحديث االول 
457/2017 

FIRST  REVISION 

 .  الكيروسين

KEROSINE  . 

13  459/1987 

459/1987 
 زيت الوقود .  –نفطية  منتجات  

PETROLEUM  PRODUCTS  FUEL  OIL  . 
16 
 

486/2001   
 التحديث الثاني  

486/2001 
SECOND REVISION 

 االسفلت المخفف .
CUTBACK  ASPHALT  . 

 

 
17 491/1988 

491/1988 
 تعيين نقطة الوميض بجهاز ابل .

DETERMINATION  OF  FLASH  POINT  BY THE  ABEL  

APPARATUS  
18 613/1989 

 قيد التحديث 
613/1989 

UNDER REVISION 

 لطائرات التوربينية . ا وقود 
AVIATION  TURBINE  FUELS                                                                   

       

19 666/2001   
التحديث االول 

666/2001 
FIRST REVISION 

 االسفلت المنفوخ المؤكسد . -المنتجات  النفطية    

PTROLEUM  PRODUCTS - BLOWN  ASPHALT  . 

20 669/1989 

669/1989 
 تعيين محتوى الماء في المنتجات النفطية والمواد القيرية بالتقطير . 

DETERMINATION  OF  WATER   IN  PETROLEUM  PRODUCTS   
AND  BITUMINATION  MATERIALS  - DISTILLATION  METHOD 

21 685/2001 
 التحديث االول 

685/2001 
FIRST REVISION 

 ت .فلاالس   
                                                                             

ASPHALT . 
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22 1045/2021   
 الرابع التحديث  

1045/2021 
FOUR REVISION 

 الغازات النفطية المسالة .

LIQUEFIED  PETROLEUM  GASES  . 

23 1068/1985 
1086/1985 

 

 ع البارافين في الزيوت النفطية والمواد القيرية  شمتعيين محتوى  –منتجات نفطية  
PETROLEUM  PRODUCTS                            
DETERMINATION  OF  PARAFFIN  WAX  CONTENT     
IN  PETROLEUM  OILS  AND ASPHALTS                

24 1095/1986 

1095/1986 
 فحص الطبقة الرقيقة بالفرن   –يرية  لقتأثير الحرارة على المواد ا –منتجات نفطية  

PETROLEUM  PRODUCTS                           
EFFECT  OF  HEAT  AND  AIR  ON  ASPHALTIC  MATERIALS    
 ( THIN  FILM  OVEN  TEST )                                                                      

25 1099/1/2018 
 االول يث التحد 

1099/ 1/2018 
FIRST REVISION 

 . ) وقود الديزل(وقود محركات الديزل 

 
 DIESEL  FUEL  FOR  DIESEL   ENGINE  . 

26  1099/2/2018 
 التحديث االول

2018 /1099/ 2 

FIRST REVISION 

 وقود محركات الديزل ) زيت الغاز (
GAS OiI FOR DIESEI ENGINE 

27 1198/1989 
 ( 1/2000 تعديل رقم )

1198/1989 
(AMENDMENT 

NO.1/2000) 

 زيت التروس .
 

GEARS   OIL 

28 1199/1988 
1199/1988 

 . تعيين نقطة التغيم   

DETERMINATION  OF  CLOUD  POINT  . 
29 1200/1989 

1200/1989 
 تعاريف المصطلحات المستخدمة في الصناعات النفطية .

PETROLEUM  INDUSTRY  -  VOCABULLARY    
30 1260/1988 

1260/1988 
 تعيين االوكتان بطريقة البحث .

OCTAN  DETERMINATION  BY  RESERCH   METHOD   
 

31 
1321/1989 

1321/1989 
 شحوم الليثيوم .  –شحوم التزييت 

LITHIUM  -  BASE  LUBRICATING  GREASE  . 
32 1322/1989 

1322/1989 
 ة المسالة . طيتعيين الضغط البخاري للغازات النف

DETERMINATION  OF  VAPOUR  PRESSURE  OF  LIQUEFIED   
PETROLEUM  GASES  .                         

33 1323/1989 
1323/1989 

 المذيبات النفطية . 

PETROLEUM  SOLVENTS  . 
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34 1334/1989 

1334/1989 
 طرق اخذ النماذج للمنتجات النفطية . 

SAMPLING  OF  PETROLEUM  AND  PETROLEUM  PRODUCTS  . 
35 1337/1989 

1337/1989 
 النافوثوا .   

NAPHTHA . 
36 1397/1989 

1397/1989 
 اء القياسية المرجعية لقياسات النفط الخام . االجو 

PETROLEUM  LIQUIDS  AND  GASES  -  MEASUREMENT   
STANDARD  REFERENCE  CONDITIONS  .  

37 1423/1989 
 ( 1/2000يل رقم عد ت )

1423/1989 
(AMENDMENT NO. 

1/2000) 

 الزيوت التوربينية . 
 

TURBINE   OILS                                                                                           

                   
38 1424/2017 

 التحديث االول  
1424/2017 

FIRST  REVISION 

 لهيدروليك . ا زيوت 
 

HYDRAULIC  OILS  . 

39 1425/1989 
1425/1989 

 لنفطية المسالة والسيطرة عليها . متطلبات السالمة والوقاية من حرائق الغازات ا
LPG   SAFETY  REQUIRMENTS  AND  FIRE  PROTECTION  AND  

CONTROL                                                
40 1428/1989 

 (2022التعديل االول /)
 قيدالتحديث 
1428/1989 

(AMENDMENT 

NO.1/2022) 
UNDER REVISION 

 زيت ماكنة الخياطة . 
SEWING  MACHINE  OIL  . 

 

 

 

 

 
41 1495/2018 

  تحديث االولال

1495/2018 
FIRST  REVISION 

 زيوت القطع .
 

CUTTING  OILS  . 

42 1592/2021 
 االول التحديث 

1592/2021 
FIRST   REVISION  

 شحوم التزييت التي أساسها الكالسيوم . 

CALCIUM -  BASE  LUBRICATING  GREASE  

43 1593/2021 
 االول التحديث 

1593/2021 
FIRST  REVISION 

 شحوم التزييت التي أساسها الصوديوم .

SODIUM – BASE  LUBRICATING  GREASE  .,   
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44 1656/1991 
1656/1991 

 ارافين . لبشمع ا    
PARAFFIN  WAX 

45 1657/1991 
1657/1991 

 الزيت الذائب .   
SOLUBLE  OIL 

46 1734/1992 
1734/1992 

 شموع االنارة . 
CANDLES  ILLUMINATING 

47 1735/1992 
1735/1992 

 زيوت المكائن بالغة الدقة .
PRECISION  MACHINERY  OIL 

48 1736/1992 
 (  1/2000) تعديل رقم  

1736/1992 
(AMENDMENT NO. 

1/2000) 

 زيت التروس الصناعية للضغط الشديد 
  

 
INDUSTRIAL E ,I  GEAR  OILS                

49 
 
 
 

1737/1992 
 (1/2000)تعديل رقم 

1737/1992 

AMENDMENT ) 
 NO.1 /2000) 

 زيوت التدوير .
 

CIRCALATED  OILS 

 
50 1738/1992 

1738/1992 
 زيت التصليب .

QUENCHING  OIL  . 
51 1739/1992 

1739/1992 
 زيوت االنزالق .

SLIDE – WAY OILS . 
52 1740/1992 

1740/1992 
 زيوت المكائن والمعدات . 

ENGINE  AND  MACHINERY  OILS    
53 1743/1992 

1743/1992 
 شحوم المولبيدنيوم . 

MOLYBDENUM  GREASE  . 
54 1898/1994 

 ( 1/2000تعديل رقم  )
1898/1994 

(AMENDMENT NO. 

1 /2000) 

 زيت االسطوانة الخاص . 
 

SDECIAL  CYLINDER  OIL  . 

55 1912/1995 
1912/1995 

 زيت الحاصدات . 
HARVESTER  OIL  . 

56 1913/2017 
 التحديث االول 

1913/2017 
FIRST  REVISION 

 الدرجات . ةالهيدروليك متعدد  زيوت 
 

MULTI – GRADE  HYDRAULIC  OILS  . 
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57 1914/1995 
1914/1995 

 زيت التبريد .
COOLING  LUBRICANT  . 

58 1915/1995 
1915/1995 

 الغسل .  زيت 
FLUSHING  OIL 

59 1917/1995 
1917/1995 

 زيوت الهايدروليك الخاصة .
HYDRAULIC  OILS  (SPECIAL  )  . 

60 1919/1995 

1919/1995 
  زيوت الثالجات .

REFRIGERATION  OIL  . 
61 1949/1995 

1949/1995 
 زيت القوالب . 

MOULDING  OILS  . 
62 1950/1995 

 (1/2000)تعديل رقم 

1950/1995 
(AMENDMENT NO. 

1/2000) 

 زيت الطالء . 
 

COATING  OIL  . 

63 1951/1995 

1951/1995 
 الزيوت الصناعية الممتازة . 

INDUSTRIAL  PREMIUM  OILS  . 
64 1952/1995 

 ( 1/2000رقم ل تعدي) 

1952/1995 
(AMENDMENT 

NO.1 /2000) 

 زيت المحركات ) القوارب ( ذات الشوطين .
 
 

TWO  STROKE  ENGINE  OIL . 

65 1953/1995 

1953/1995 
 زيوت االسطوانة المركبة .

COMPOUNDED   CYLINDER  OILS  . 
66 1954/2021 

 التحديث االول
1954/2021 

FIRST  REVISION 

 ل الحركة االوتوماتيكية . نق زيوت  
AUTOMHTIC  TRANSMISSION  FLUID . 

 

 

 
67 1955/1995 

1955/1995 
 بيض صناعي .زيت ا

TECHNICAL  WHITE  OIL  . 
68 2011/1996 

2011/1996 
 زيوت معدنية صناعية للمحركات الزراعية . 

INDUSTRIAL  AND  AGRICULTURAL  MINERAL   
ENGINE  OILS   .                         

69 2021/1996 

2021/1996 
 زيوت معدنية لالسطوانة . 

MINERAL  CYLINDER  OILS  . 
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70 2047/1997 

2047/1997 
 الزيوت السوداء . 

BLACK  OILS  . 
71 5076/2019 

5076/2019 

 سائل وكابح السيارات )النوع غير البترولي(
NON-PETROLEUM BASED BRAKE FLUID FOR MOTOR 

VECHCLES 

72 5092/2019 
5092/2019 

 الديزل( -زيوت تزييت محركات االحتراق الداخلي )البنزين
LUBRICATING OILS FOR INTERNAL COMBSIT ON ENGINE 
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 الموضوع م م ع ت

 .  تعيين الرماد في الشحوم 255/1987ت م ع   1

 زيت المحاور . 2803/1988  2

   

   

   

   

 

 

 الموضوع الدليل ت

 طية المسالة .الكشف عن كبريتيد الهيدروجين في الغازات النف 1989/ 33  1

 الكشف عن الكبريت االكال في الزيوت العازلة كهربائيًا .  1989/ 34  2

 تعيين المتبقي في الغازات النفطية المسالة .  132/1990  3

 تعيين المحتوى الكلي للكبريت في المنتجات النفطية بطريقة المصباح .  133/1990  4

 تعيين نقطة االنجماد لوقود الطائرات .  148/1991  5

 مسودات المواصفات العراقية 

 ة االدلة االسترشادية المرجعي
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 تعيين الرماد المكبرت في زيوت التزييت والمضافات . 1990/ 189م   6
 استحالب زيوت التزييت . فكتعيين رقم  190/1991  7
 حوم التزييت .لشتعيين النفاذية  196/1991  8
 .  رامبستومتعيين الكربون المتبقي بطريقة  253/1991  9
 تعيين معامل الديزل .  267/1991  10
 اد في المنتجات النفطية . تعيين الرم 268/1991  11
 تعيين تأكل النحاس في المنتجات النفطية . 344/1991م  12
لوزن النوعي بمقياس معهد البترول واتعيين الكثافة والكثافة النسبية ) الوزن النوعي (  450/1996  13

 االمريكي للمنتجات النفطية السائلة ) بطريقة المكثاف ( .
 النفطية .  فحص الدكتور للمنتجات  452/1989  14
 تعيين نقطة االدخان للنفط االبيض . 453/1989  15
 تعيين محتوى الماء في الزيوت العازلة .  454/1989  16
 لشمع النفط بطريقة منحني التبريد .ر تعيين نقطة االنصها 1991/ 490م   17
 فحص التأكسد لزيوت التزييت . 1994/ 491م   18
 تعيين رقم التصوبن . 522/1996  19
 عيين نقطة االنسكاب للمنتجات النفطية . ت 602/1991  20
 س   5 100و   40حساب معامل اللزوجة من اللزوجة الكينماتيكية عند  1994/ 657م   21
 رواسب في النفط .التعيين الماء و  667/1991  22
 تعيين اللزوجة الكينماتيكية للسوائل الشفافة والمعتمة ) حساب اللزوجة الداينميكية(.  669/2001   23

                                                                                                 تعيين نقطة الوميض واالشتعال /طريقة الكأس المفتوحة 1388/2021 24
 



                              

6 
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 الهندسية
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  HOUSE FURNITURE AND -ACCESSORISE 1-6                                    األثاث واللوازم 6-1
 

 الموضوع  م ق ع ت

1  
537  /1989   

             537/1989 

 لمستقيمة. الورق ا بيسدبا

STRAIGHT PINS FOR PAPER .  

2  
1084  /1986 

1084/ 1986 

 الخزانة الفوالذية لالستخدام الشخصي .

STEEL SAFE  FOR  PERSONAL USE . 

3  
1098  /1986 

1098 /1986 

 االسرة المعدنية . 

METALLIC  BEDS  .                                                   

4  
1104  /1987 

1104 /1987 

 اسرة االطفال .

CHILDREN  SCOTS  . 

5  
1458  /1987 

1458 /1987 

 المفاصل الشريطية . 

CONTINUOUS (PIANO) HINGES                              

6  
1541  /1990 

1541 /1990 

 العربات الفوالذية / نوع العجلة المفردة .

 STEEL WHEEL BARROWS ( SINGLE WHEEL TYPE)        

7  

1547  /1990 

1547 /1990 

 لالغراض المنزلية . المغلون خزانات الفوالذ المطاوع

GALVANIZED MILD STEEL  TANKS FOR DOMESTIC 

PURPOSES  

8  

1591  /1989 

 ))قيد التحديث  

1591 /1989 

UNDER 

REVISION 

 المغاسل المعدنية لالغراض المنزلية .

 

METAL SINKS FOR DOMESTIC PUPPOSES 

9  

1719  /1992 

1719 /1992 

 المقاطع المعدنية المخرمة ) الدكسن ( .

SLOTTED METAL SECTION 

  

 المواصفات القياسية العراقية
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10  
1776  /1992 

1776 /1992 

 . لالستعمال العام السطل الفوالذي المغلون

GALVANIZED  STEEL  BUCKETS  FOR  GENERAL USE. 

11  
1850  /1994 

1850 /1994 

 .كراسي االلمنيوم 

METALIC FURNITURE ALUMINIUM CHAIRS . 

12  
1897  /1994 

1897 /1994 

 ماسكات الورق السلكية .

SPECIFICATION  FOR WIRE CLIPS ,PAPER . 

13  

1940  /1995 

1940 / 1995 

 / الساللم االفقية . المنصوبة في المتنزهات  معدات مالعب االطفال

SPECIFICATION FOR PLAY GROUND EQUIPMENT FOR 

PARKS /HORIZONTAL LADDERS. 

14 2197 /2002 

2197 / 2002 

 الفوانيس  النفطية .

KEROSIN ELANTERNS  

15 359/2003 

 )  2014/ 1تعديل رقم (

 )2015/ 2تعديل رقم (

359/2003 

AMENDMENT 

NO.  ( 1/2014) 

AMENDMENT 

NO. ( 2/2015 ) 

 .ذات الحدين شفرات الحالقة

 

 

RAZOR BLADES .            

16 

 

2259 /2006 

2259/2006  

 

 

 الخياطة المنزلية .  مكائن بكرة مكوك

SPECIFICATION FOR BOBBINS FOR SWEING MACHINES 

FOR HOUSEHOLD PURPOSE    .          
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 الموضوع م م ع ت

 الكراسي الدوارة .  1991/  3335  1

 كراسي المعوقين .  1994/  3437  2

 الزبد . سكاكين 1994/  3442  3

 الشوك المصنعة من الفوالذ المقاوم للصدأ . 1994/  3447  4

 ادوات المائدة المعدنية /  المالعق والشوك .  1999/ 3683 5

 السكاكين المصنعة من الفوالذ المقاوم للصدأ . 2001/ 3789 6

 طرق الفحص .   –القداحات  2001/ 1/ 3805 7

 لجزء الثاني  / ا ق الفحص طر –ات حداالق 2005/ 2/ 3805 8

 المتطلبات العامة –االبواب المعدنية  2002/  3849 9

 كابسات الورق     2005/  3938 10

 االبواب والشبابيك الفوالذية ومساندها والواحها .    2006/  3984   11

 مقص الحالقة .     2006/  3990   12

 .  رزة وال  طةالمواصفات الفنية للسقا   2007/  4009   13

 الخصائص الفنية   –مزدوجة الشفرات و القابلة للتبديل    –منظومة الحالقة الجاهزة  2012/ 4166 14

 قة .سبائك ومواد صنع شفرات الحال   2013/ 4185 15

   

   

   

   

   

   

   

   

 قية العرا مسودات المواصفات
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 الموضوع الدليل ت
 ال توجد ادلة حاليًا .   

 
 

 الموضوع  المتطلب  رقم  ت

1 39 /2000 

39/2000 

 .  كيلون بوفيه 

CABINET LOOKS 

2 41 /2000 

41/2000 

 يد كونتر .

COUNTER KNOB 

3 42 /2000 

42/2000 

 كلبس دوشمة . 

STAPLES FOR FURNITURE 

4 50 /2001 

50/2001 

 مقص حالقة . 

BARBER’S SCISSORS 

5 111/2013   

111/2013 

 االقفال والمزاليج ) الكيلونات (.  

LOCKS AND LATCHES . 

6 112/2013   

112/2013 

 والمقابض الخاصة باالقفال والمزاليج .  اذرع العتالت 

LEVER HANDLES AND KNOB OF LATCHES AND LOCK . 

7 125/2013 

125/2013  

 القداحات / متطلبات السالمة .

LIGHTER – SAFETY SPECIFICATION . 

8 135/2014 

135/2014  

 قداحات المطبخ . 

UTILITY LIGHTER . 

9 144/2016   

 

144/2016  

متطلبات المناضد المستخدمة لالثاث المنزلي ذات  –القوة والمتانة واالمان  –االثاث 

 القطعة الواحدة . 

FURNITURE-STRENGTH DURABILITY AND SAFETY, 

REQUIREMENTS FOR DOMESTIC TABLES 

10 154/2017 

154/2017 

السالمة  متطلبات  –يع اجزائها جمللكبار مع  الصنع كاملة ةراالس –االثاث المنزلي  

 وطرق الفحص . 

DOMESTIC FURNITURE-BEDS AND MATTRESSES -

SAFTY REQUIREMENT AND TEST METHODS  

11 155/2017   

155/2017 

 متطلبات السالمة والقوة والمتانة لمناضد العمل .   –اثاث مكتبي 

OFFICE FURNITURE- WORK TABLES- PARTS2: 

SAFTY,STRENGTH AND DURABILITY REQUIRMENTS 

12 156/2017   

156/2017 

 .  للمراجعين()للكراسي المنزلية متطلبات السالمة والمتانة والمقاومة –اثاث مكتبي 

OFFICE FURNITURE-STRINGTH,DURABILITY AND 

SAFTY – REQUIREMENTS FOR NON-DOMESTIC SEATING 

13 53 /2000 

53/2000 

 افة الماءوط

PLOAT VALVE 

 دلة االسترشادية المرجعيةاال

 طلبات الفنية المت
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6-2 ELECTRICAL  APPLIANCES           األجهزة المنزلية                        6-2
                 

 

 الموضوع  م ق ع  ت

1  59 /1 /1987 

59/1/1987 

 سخانات الماء النفطية المنزلية .

KEROSINE   - FIRED  WATER  HEATERS  FOR  

HOUSEHOLD  USE.                                                  

2  1076  /1985   

 ( 1988/ 1)تعديل رقم 

1079/1985 

AMENDMENT  

    NO.(1 /1988) 

 المراوح الكهربائية ومنظماتها / متطلبات االداء والتركيب . 

 

ELECTRICAL FANS AND  REGULATORS /REQUIREMENT 

FOR PERFORMANCE  AND CONSTRUCTION 

3  2139 /2000 

2139/2000 

 لكهربائية ومنظماتها لالغراض المنزلية .مراوح التهوية ا

AC ELECTRIC VENTILATING FANS AND REGULATORS 

FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR  PURPOSES.     

4 2283 /2008 

2283/2008 

م اد على عدة تصريف للغازات لالستخاجهزة التدفئة والطبخ النفطية غير الحاوية  

 زلي.المن

PARAFFIN UNFLUED SPACE HEATING AND COOKING 

APPLIANCES FOR DOMESTIC USE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 القياسية العراقية المواصفات
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 الموضوع  م م ع  ت

 متطلبات السالمة لالجهزة البصرية والسمعية وااللكترونية وما شابهها /التعاريف  211/1/2007 1 1

التأشير وشروط   /2لسمعية وااللكترونية ج ية واالبصر الجهزةل متطلبات السالمة 211/2/2008 2

 العامة. الفحص 

/االشعاع واالرتفاع في  3متطلبات السالمة لالجهزة البصرية والسمعية وااللكترونية ج  211/3/2009 3

 درجة الحرارة. 

 4متطلبات السالمة لالجهزة البصرية والسمعية وااللكترونية ج  211/4/2010 4

 ت الكهربائية .ردات الهواء التبخيرية / المتطلبابم   222/2/2004  5

 وما شابهها .  المطبخ مكائنمتطلبات السالمة لالجهزة  الكهربائية المنزلية الكهربائية / 1988/ 1-6/ 2470  6

متطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلية وماشابهها / محمصات الخبز والشوايات  1988/ 1-7/ 2470  7

 . رووالقد 

 المحركات  -وماشابهها / الضاغطات  يةلهزة الكهربائية المنزمتطلبات السالمة لالج 1990/ 1-9/ 2470  8

 متطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلية وماشابهها / الواح التسخين.  1-11/1992/ 2470  9

 .  لمكانسا متطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلية وماشابهها / 1-12/1992/ 2470  10

متطلبات خاصة بمستخلصات الماء  -وما شابههالمنزلية  الكهربائية ا سالمة االجهزة 1-13/1999/ 2470  11

 الدوارة . 

وعية خاصة بألالجهزة الكهربائية المنزلية وماشابهها / متطلبات متطلبات السالمة  1-14/1999/ 2470  12

 القلي الكهربائية ) المقالة الكهربائية (. 

خاصة بالساعات متطلبات  ا /المنزلية وماشابهه لالجهزة الكهربائيةطلبات السالمة تم 1-15/2000/ 2470  13

 الكهربائية .

متطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلية وماشابهها / متطلبات خاصة الفران    1-17/2001/ 2470  14

 المايكروويف . 

ويات  بكا اشابهها / متطلبات خاصةلية ومالمنز ةيمتطلبات السالمة لالجهزة الكهربائ  2001(/1-18)2470  15

 الكهربائية . اللحام بالقصدير 

 مسودات المواصفات العراقية 
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متطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلية وماشابهها / متطلبات خاصة بأجهزة   2001(/1-19)2470  16

 العناية بالشعر والبشرة . 

لبات خاصة بطاحونة  / متط شابهها اممتطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلية و 2001(/1-20)2470  17

 لقهوة .ومجرشة ا

متطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها / متطلبات خاصة بمكائن   2001(/1-21)2470  18

 الخياطة. 

متطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها /متطلبات خاصة بمواقد  2012(/1-22)2470  19

 ائية.برالطبخ الكه

المنزلية وما شابهها /المتطلبات الخاصة بقاتل  ربائية ة لالجهزة الكهمتطلبات السالم 2001(/1-23)2470  20

 الحشرات  

21  2470(1-24/)2012 

 

متطلبات خاصة بالمسخنات  متطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها/

 المغمورة الثابتة . 

 شابهها/ متطلبات   جهزة الكهربائية المنزلية ومالال لسالمةا متطلبات  2002(/1-25)2470  22

 ة بمكائن الحالقة وقص الشعر .  خاص

متطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها/ متطلبات خاصة بمكائن   2002(/1-26)2470  23

 غسل الصحون 

24  2470(1-27/)2007 

 )قيد التحديث( 

ة بغاليات  طلبات خاصية وما شابهها/ متالمنزلبائية رهمتطلبات السالمة لالجهزة الك

 يةالماء اللحظ

متطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها/ متطلبات خاصة باجهزة   2003(/1-28)2470 21

 التنظيف . 

22 2470(1-29/)2013 

 )قيد التحديث(

صة بسخانات بات خامتطل  /اه متطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلية وما شابه

 . الماء التخزينية

 متطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلية وماشابهها  1-30/2008/ 2470 23

 متطلبات خاصة بالمضخات الحرارية ومكيفات الهواء ومجففات الهواء / تعاريف .  
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بات السالمة الخاصة متطل /ابهها ش امتطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلية وم   1-31/2013/ 2470 24

 ات. بالمرطب

 اجهزة التبريد المنزلية / الخصائص العامة     2007/  1/ 2933 25

 التركيب.  2اجهزة التبريد المنزلية /ج  2009/ 2/ 2933 26

 غساالت المالبس الكهربائية / االداء . 1989/ 2975  26

 .  1متطلبات السالمة لمنظومات التبريد / ج  1995/ 1/ 3523  27

 .  2التبريد / ج  متطلبات السالمة لمنظومات  1995/ 2/ 3523  28

 .  3متطلبات السالمة لمنظومات التبريد / ج  1995/ 3/ 3523  29

 طرق فحص اداء الثالجات الكهربائية المنزلية .  2000/ 3724 30

 .الغراض االنارة المنزلية والعامةمتطلبات السالمة لمصابيح شعيرة التنجستن  2000/ 3743  31

 ت األداءتوصيف بيانا –ضواغط التبريد  2004/  3899 32

 طريقة تحديد معدل االمتصاص النوعي الجهزة االتصاالت الالسلكية  2010/ 1/ 4111 33

 ( كيكاهرتز 6ميكاهرتز الى   30تردد مدى المستخدمة بالقرب من جسم االنسان )ال
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 الموضوع  الدليل ت

1   

 

 الموضوع  المتطلب  رقم  ت

1 80 /2021 

80/2021 

 بائي .الكهر المسخن

ELECTRIC HOBS 

2 81 /2021 

81/2021 

 االجهزة الكهربائية المنزلية .

ELECTRICAL HOUSE HOLD APPLIANCES 

3 82 /2021 

82/2021 

 االجهزة االلكترونية المنزلية ) السمعية والمرئية ( متطلبات السالمة .  

SAFETY REQUIREMENT FOR ELECTRICAL APPLIANCES 

4 96 /2021 

96/2021 

 ية مصنوعة من البالستك . مبردة هواء تبخير 

EVAPORATIVE- AIR COOLER MADE OF PLASTIC 

5 97 /2021 

97/2021 

 مبردة هواء تبخيرية نوع عامودي . 

EVAPORATIVE - AIR COOLER (VERTICAL TYPE) 

6 106/2021 

106/2021 

 ية المنزلية .  رب ) البارد فقط ، البارد والحار ( الكهربائشماء ال ت برادا

HOT AND COLD DRINKING WATER DISPENSER 

7 109/2021 

109/2021 

 سخانات الماء الكهربائية التخزينية المنزلية . 

ELECTRICAL HOUSEHOLD STORAGE WATER HEATER 

8 121/2013 

121/2013 

 غاليات الماء والشاي . 

KETTLES 

9 126/2021 

126/2021 

 ائية .  المتطلبات الكهرب –ية مبردات الهواء التبخير

EVAPORATIVE AIR COOLERS – ELECTRICAL 

REQUIREMENT 

 

 ية المرجعية ة االسترشادلداال

 ة فنيالمتطلبات ال 
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10 146/2018 

146/2018 

 متطلبات السالمة الجهزة تكنولوجيا المعلومات . 

SAFETY REQUIREMENT FOR INFORMATION 

TECHNOLOGY 

11 148/2021  

148/2021 

 مكيفات الهواء المنزلية .  

HOUSEHOLD AIR CONDITIONER 

12 159/2021 

159/2021 

 مجمدة . –ثالجة مجمدة   –ملصقات كفاءة الطاقة الجهزة التبريد المنزلية ) ثالجة  

HOUSEHOLD REFRIGERATING APPLIANCES 

(REFRIGERATOR , FREEZER) REFRIGERATOR- FREEZER , 

13 166/2019 

166/2019 

 غساالت المالبس االوتوماتيكية المنزلية .  

HOUSEHOLD AUTOMATIC WASHING MACHINES 

14 168/2019 

168/2019 

 متطلبات االداء لالجهزة الكهربائية المنزلية . 

PERFORMANCE REQUIREMENT FOR HOUSEHOLD 

ELECTRICAL APPLIANCES 

15 185/2022 

185/2022 

           ال تتجةةةاوز بسةةةعة قةةةة الكهربائيةةةةتوليةةةد الطائية لهروضةةةوكلاالمنظومةةةة الشمسةةةية 

 ميكاواط (1)

PHOTOVOLTAIC SOLAR SYSTEM TO GENERATE 

ELECTRICAL ENERGY WITH A CAPACITY NOT 

EXCEEDING (1MW )  
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      COOKING UTENSILS AND PRESERVATION 3-6أوعية الطبخ والحفظ 6-3

                
 
 
 

            

 الموضوع  م ق ع ت

1  1139 /1988 

1139 /1988 

 عة من رقائق االلمنيوم . الطعام المصنية ع وا

ALUMINIUM FOIL CATRING CONTAINERS. 

2  1774 /1992 

1774 / 1992 

 . رطاس (فس) المصنعة من االلمنيوم المحمولة المتعددة الطبقات  الطعاماوعية 

ALUMINIUM TIFINCARRIER UTENSILS. 

3  1901 / 1995 

1901 / 1995 

 صدأ . صنعة من الفوالذ المقاوم لل ملادوات المائدة/ المالعق ا

UTENSIL   TABLE / SPECIFICATION  FOR  SPOONS 

,STAINLESS STEEL . 

4 2237 /2004   

 )  2013/ 1تعديل رقم (

2237/2004  

AMENDMENT 

NO.(1/2013) 

 مة المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصداالخد  اواني

 

STAINLESS  STEEL – SERVING UTENSILS .                             

5 2242 /2006 

 ( 2013/ 1تعديل رقم )

2242/2006 

AMENDMENT 

NO.(1/2013 ) 

 اواني االلمنيوم المنزلية . 

 

ALUMINIUM HOUSE HOLD UTENSILS. 

 

6 5050 /1 /2017 

5050/1/2017 

العلب  –التعاريف وحساب االبعاد والسعات  –العلب المعدنية ذات السماكات الرقيقة 

 وحة من االعلى .  تفالم

LIGHT GAUGE METAL CONTAINERS-DEFINITIONS AND 

DETERMINATION OF DIMENSIONS AND CAPACITIES 

OPEN- TOP CANS 

   

   

   

   

   

   

   

   

 المواصفات القياسية العراقية 
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 ع وضوالم م ع  م ت

 اوعية الطعام المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ . 1994/ 3443  1

 

 لمنزلية لضغط اا قدور 2004 / 3883 2

 

 العلب –العلب المدورة المفتوحة القمة  –العبوات المعدنية الخفيفة السمك  2009/ 4066 3

 معرفة بحجم االمالء االسمي.وبات الغازية الالمستخدمة للمشر

 

حة العلب المفتو-1تعريف وتعيين االبعاد والسعات ح –العبوات المعدنية خفيفة السمك  2010/ 4082 4

 القمة.

 

 

 
 
 الموضوع الدليل ت

 العبوات المعدنية مفتوحة القمة للزيوت النباتية والدهون الصالحة لالكل . 234/1991  1

 ة .العام ةيالعلب المعدنية الخفيفة السمك لألغراض الغذائ 1993/ 538م   2

 العلب المعدنية الخفيفة السمك لألغراض تعبئة الحليب . 1995/ 713م   3

 ية خفيفة السمك الغراض تعبئة المشروبات . المعدن ت االعبو 771/1996 4

   

   

   

   

   

 االدلة االسترشادية المرجعية 

 مسودات المواصفات العراقية
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 الموضوع  المتطلب  رقم  ت

1 56 /2000 

56/2000 

 صواني معدنية مطلية بالفضة . 

SILVER PLATED METAL TRAYS 

2 67 /2001 

67/2001 

 صفائح من الفوالذ المقاوم للصدأ لالغراض الغذائية .  

FOOD GRADE STAINLESS STEEL PLATES 

3 71 /2001 

71/2001 

 قالب كيك مطلي بالقصدير . 

TIN PLATED CAKE PAN 

4 72 /2001 

72/2001 

 قاطعة كيك .

CAKE CUTTER 

5 73 /2001 

73/2001 

 وم . كر –ل  كيصواني معدنية مطلية ن 

PLATED METAL TRAYS NICKEL-CHROME 

6 74 /2011 

74/2011 

 لمستخدمة للمشروبات الغازية . ت القطعتين اا ذ المستديرة العلب المعدنية 

THE TOW-PIECE METAL ROUND CANSUSE FOR 

CARBONATED BEVERAGE 

7 75 /2001 

75/2001 

 اواني منزلية معدنية مطلية بالفضة . 

SILVER PLATED METAL HOUSEHOLD UTENSILS 

8 76 /2001 

76/2001 

 ترمز ماء .

VACUUM VESSELS OF WATER (THERMOS) 

9 98 /2011 

98/2011 

 اوعية الحفظ المعدنية لالستخدامات الغذائية .  

METAL CONTAINERS FOR FOOD MATERIALS 

10 104/2013 

104/2013 

 .للصدأ   اواني الطبخ المصنوعة من الفوالذ المقاوم

STAINLESS STEEL COOKING UTENSILS 

 ية ت الفنالمتطلبا 
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11 122/2019 

122/2019 

 ني المطلية . منيوم واالوالنوعة من االاواني الطبخ المص

COOKWARE (EXEEPT STAINLESS STEEL COOKWARE) 

12 143/2015 

143/2015 

تخدمة سمل آلياً )ذات الثالث قطع ( الة المستديرة محكمة القفالعلب المعدنية المقصدر

 ائية . ئة المواد الغذ في تعب 

THREE PIECE STEEL ROUND CANS USED FOR CANNING 

FOODSTUFFS 
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                                             ENGINEERING DRAWING 4-6الرسم الهندسي 6-4
  

   

 ع وضوالم ق ع م ت

1  946/1992 

946/1992 

 مقاسات اوراق الرسم الهندسي .

ENGINEERING DRAWING SIZES OF DRAWING SHEETS  

2  996/1988 

996/1988 

 سم .رلا هتيب ورقتر

ENGINEERING DRAWING LAYOUT OF DRAWING SHEET 

3  1023 /1985 

1023/1985 

 الخطوط في الخرائط .الرسم الهندسي /

ENGINEERING DRAWING / LINES IN DRAWING 

4  1034 /1986 

1034/1986 

 سقاط اال الرسم الهندسي

ENGINEERING DRAWING PPROJEETION 

5  1069 /1992 

1069/1992 

 التمثيل االصطالحي للمسننات ) التروس ( ./ يسلرسم الهند ا

ENGINEERING DRAWING CONVENNTIONAL 

REPRESENTATION FOR SPRINGS . 

6  1071 /1985      

 ( 1999/ 1تعديل رقم )

1071/1985 

AMENDMENT  

   NO.(1 /1999) 

 اعداد خرائط النوابض . /الرسم الهندسي 

 

ENGINEERING  DRAWING RULES FOR PREPARING       

 SPRING DRAWINGS. 

 

 

7  1072 /1985 

1072/1985 

 التمثيل االصطالحي للنوابض ./الرسم الهندسي 

CONVEENTIONAL REPRESENTATION FOR SPRING . 

 اصفات القياسية العراقية المو 
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8  1073 /1987 

1073/1987 

 التمثيل االصطالحي لالسنان اللولبية . /الرسم الهندسي 

ENGINEERING DRAWING / CONVENTIONAL 

REPRESENTATION FOR SCREW THREADS. 

9  1079 /1987 

1079/1987 

 مقياس الرسم ./الرسم الهندسي 

ENGINEERING DRAWING /SCALE. 

10  1091 /1986 

1091/1986 

 وضع االبعاد والتفاوتات لالشكال الجانبية ./رسم الهندسي لا

DIMENSIONING  AND TOLERANCING OF PROFILES  . 

11  1122 /1987 

1122/1987 

 تمثيل المبسط للثقوب المركزية .ندسية / الهلالرسوم ا

TECHNICAL DRAWINGS  _ SIMPLIFIEDTATION OF 

CENTER  HOLES . 

12  1138 /2018 

1138/2018 

 تناسب ابعاد ورموز التفاوتات الهندسية .  -م الهندسي رسال

TECHNICAL DRAWING  - SYMBOLS FOR GEOMETRICAL 

TOLERANCING - PROPORTIONS AND DIMENSIONS . 
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 الموضوع  م م ع  ت

 ال توجد مسودات حاليا    

   

  

 

 

 

 ع وضوالم الدليل ت

 الرموز التخطيطية  . –تكنولوجيا التفريغ   131/1990  1

 المساقط في الخرائط . 385/1992  2

 . الرسوم التقنية العمال الهياكل المعدنية 386/1992  3

 مراجع االسناد وانظمتها .  –التفاوتات الهندسية   437/1992  4

   

   

   

   

   

   

   

   

 ت المواصفات العراقيةمسودا

 الدلة االسترشادية المرجعية ا
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                                                      TOOLS 5-6                                    العدد واالدوات 6-5

 
                 

                                                 

 الموضوع  م ق ع ت

1  471/1992 

471 /1992 

 . -7-شكل ال ذات لالحزمة المخددة البكرات االعتيادية والضيقة  

GROOVED PULLEYS FOR CLASICAL NARROW- V – BELT 

(SYSTEM BASED ON DATUM WIDTH ) . 

2  729/1993 

729 /1993 

 . ة ي سبعاد االسااال المسطحة لنقل الحركة الألحزمة بكرات 

PULLEYS FOR FLAT  TRANSMISSION BELTS-BASIC 

DIMENSIONS  . 

3  1691 /1992 

1691 /1992 

العرض بين سطحين   ذات مفاتيح االنضباطية لا -ت ال و عدد ربط اللوالب والصام

 مم .  50متقابلين لغاية  

ASSEMBLY TOOLS FOR SCREWS AND NUTS – 

ADJUSTABLE WRENCHES –WIDTH ACROSS FLATS  UP 

TO 50 MM . 

4  1732 /1992 

1732 /1992 

 نصول المناشير اليدوية الصغيرة لقطع المعادن . 

MINIATURE HACKSAW BLADES  . 

5  1733 /1992 

1733 /1992 

 المواصفات الفنية لمفاتيح الربط اليدوية االعتيادية والصندوقية . 

HAND OPERATED WRENCHES AND SOCKETS – 

TECHNICAL SPECIFCATIONS  . 

6  1775 /1992 

1775 / 1992 

 / النوعية واالنهاء والموازنة .  نقل الحركة بكرات 

QUALITY , FINISH  AND BALANCE OF TRANSMISSION 

PULLEYS . 

7  1846 /1994 

1846 / 1994 

 ب . ا خش شرائط مناشير قطع اال

WOOD CUTTING BANDSAW BLADES  

8  1894 /1994 

1894 /1994 

  . دوية واالليةيلالمناشير اأبعاد نصول 

DIMENSIONS  FOR  HAND AND MACHINE HACKSAW 

BLADES . 

 قية ار المواصفات القياسية الع 
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9  1944 /1995 

1944 / 1995 

 االبعاد .  - Gيب المجموعة  يدوية وااللية لألناب لاازنة وت لقم اللولبة الم

HAND – AND  MACHINE –OPERATED CIRCULAR  

SCREWING  DIES  FOR PARALLEL PIPE THREAD  - G –

SERIES / DIMENSIONS . 

10  1945 /1995 

1945  /  1995 

 . د ااالبع - Rلقم اللولبة المخروطية اليدوية وااللية لألنابيب المجموعة 

HAND MACHINE  - OPERATED  CIRCULAR SCREWING 

DIES FOR TAPER PIPE THREAD – R – SERIES – 

DIMENSIONS . 

11  1972 /1995 

1972 / 1995 

 .  جويف السداسيتلوالب ذات امفاتيح الل

HEXAGON SOCKET SCREW KEYS . 

12  1973 /1995 

1973 / 1995 

 ادوات الصقل مربعة ومستطيلة المقطع . 

HONING  STONES OF RECTANGULAR & SQUARE 

SECTION – DESIGNATION AND DIMENSIONS . 

13  1974 /1995 

1974 / 1995 

 برايم الثقب متوازية الساق . 

PARALLEL SHANK TWIST DRILLS , LOBBER    SERIES  . 

14  1983 /1996 

1983 / 1996 

 القاطعات( . )اضات رقلتجهيز الزرديات )الباليسات( وال  العامة المتطلبات الفنية

PLIERS AND NIPPERS  - GENERAL  TECHNICAL . 

15  1984 /1996 

19984 / 1996 

 المترية . االبعاد عدد التفريز الطرفي / 

SHELL END MILLS / METRIC DIMENSIONS . 

16  1985 /1996 

1985 / 1996 

 عدد ) أقالم ( الخراطة ذات النهايات الكربيدية لالستخدامات الخارجية . 

TURNING TOOLS WITH CARBIDE TIPS – EXTERNAL 

TOOLS . 

17  1986 /1996 

1986 / 1996 

 مبارد المعادن واالخشاب / االبعاد . 

PILES AND RASPS / DIMENSIONS . 

18  1987 /1996 

1987 / 1996 

 مطارق اللحامين . 

SPECIFICATION FOR WELDERIS CHIPPING HAMMERS 

19  2013 /1996 

2013 /1996 

 

 .  طةسيبال لمالمحا

PLAIN  BEARING – SOLID COPPER ALLOY BUSHES – 

MATERIAL  ,  DIMENSIONS AND  TOLERANCES . 

20 2118 /2000 

2118 / 2000 

 يح الربط الصندوقية الرباعية . موالت / مفاتاصللوالب والعدد تجميع ا

ASSEMBLY TOOLS FOR SCREWS AND NUTS  - FOUR –

WAY SOCKET WRENCHS .. 

21 2154 /2000 

 ( 2019اعادة اعتماد )

2154 / 2000 

)reapproved 

2019(  

 .المستخدمة لالغراض العامة  (قفائص الخراطيم ) النوع الملولب  دودي التدوير

 

HOSE CLAMPS (WORM DRIVE TYPE ) FOR GENERAL 

PURPOSES USE . 

22 2226 /2003 

2226 / 2003 . 

 االبعاد.–نقارة ذات النهايات  المصلدة الة دوارلابرايم تثقيب الجدران  الدوارة و

ROTARY AND ROTARY IMPACT MASONRY  BITS WITH 

HARDMETAL TIPS –DIMENSIONS . 
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 ضوع مولا م م ع   ت

 محامل مدحرجة احادية الصف ذاتية المحاذاة . 1996/ 3544  1

 الرافعة المتنقلة للسيارات . 1998/ 3594  2

 خشب .لعمال اال االزاميل  1998/ 3602  3

 مفك اللوالب ذات رؤوس بتجاويف متقاطعة .  1999/ 3663 4

 عام . التصميم ال – د بعاد الحدوا –المحامل النصف قطرية  –المحامل المدحرجة  2001/ 3766 5

 متطلبات السالمة للفرش الصناعية المدارة بالقدرة الكهربائية  2001/ 3781 6

 اني وساق مستقيم أو مختزل سطوس ابرأ ب مثاق –يب  عدد التثق 2004/  3919 7

زرديات المهندس وعامل   –الزرديات ) الباليسات ( والقرضات ) القاطعات (    2005/ 3948 8

  د وقيم الفحص اع االب –الك االس

 التصنيف واالبعاد ومتطلبات االداء والفحص .   –اقالم الرصاص االلية/  الجزء االول   2006/  3975 9

الجزء االول : الدواليب االسطوانية للتجليخ  –االبعاد  –المترابطة  السنفرةمنتجات  2007/ 4001   10

 الداخلي .  

 االبعاد وقيم الفحص.  /قطع الجانبي لاقراضات  – الزرديات والقرضات  2008/ 4050 11

 عدد ربط اللوالب والصاموالت. 2009/ 4053 12

   

   

   

   

   

   

   

 المواصفات العراقية  مسودات
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 موضوع لا الدليل ت

 

عدد ربط المسامير اللولبية واللوالب والصاموالت / المفاتيح المسطحة المفتوحة احادية  236/1991  1

 الرأس / المقاسات .

والصاموالت ذات النهايتين المفتوحة والمنغلقة  لمسامير اللولبيةاوتجميع اللوالب عدد  303/1991  2

 وبمقاسين . 

 وس . رتية للل والتسميات والرموز الد  2000/ 947م  3

 

 . طرق الفحص   -الزرديات  ) الباليسات ( والقراضات ) القاطعات ( 2005/   992 4

 

 والتعاريف . االول المصطلحات  ءالجز –لشريطية  نصول مناشير القطع المعدنية ا 1142/2006م  5

 

 

 الموضوع  المتطلب  رقم  ت

1 77 /2001 

77/2001 

 قلم حبر .

PEN . 

   

   

   

   

   

   

 سترشادية المرجعيةااللة االد

 المتطلبات الفنية 
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                                 WELDING  AND ITS RELATED 6-6اللحام ومستلزماته  6-6

                               

 

 

 

 ع والموض م ق ع ت

1 1943 /1995 

1943 / 1995 

 يدوي / متطلبات المقاس . مواد الحشو للحام ال

FILLER MATERIALS FOR MANUAL WELDING – SIZE 

REQUIREMENTS . 

2 2164 /2001 

2164 / 2001 

 اسالك اللحام المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ .

STAINLESS STEEL WIRE RODS FOR  WELDING . 

3 2234  /2004 

2234/2004  

 تيارالمتناوب. مكائن اللحام بالقوس الكهربائى بال 

A.C   ARC  WELDING MACHINES. 

4 2236 /2005   

 يث ( د حت) قيد ال

2236/2005  

UNDER 

REVISION 

 واالشكال التركيب الكيمياوي  –سبائك اللحام اللين  

 

SOFT SOLDER ALLOYS – CHEMICAL COMPOSITION AND 

FORMS                                                                              

   

   

   

   

   

   

 المواصفات القياسية العراقية 
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 الموضوع  م م ع  ت

 الفرش السلكية للحامين . 1993/ 1/ 1008  1

 متطلبات السالمة لمعدات اللحام للقوس الكهربائي . 1992/ 3236  2

 قطب . لاحامالت  -لحام المقاومة النقطي  1998/ 3620  3

التركيب  الكيمياوي لسبائك اللحام بالمونة اساسها   –معادن حشو اللحام بالمونة   1999/ 3688  4

 ة للتجهيز . الفني  لشروط اوم  االلمنيوم ، االستخدا

 قضبان النحاس وسبائكه المستخدمة في اللحام الغازي .  2000/ 3699 5

 نظام الرموز للتعريف –فوالذ المقاوم للزحف للاالقطاب المغلفة للحام القوس اليدوي  2002/  3846 6

 يف. التصن – رمومساعدات الصهر للحام القوس الكهربائي المغ –مستنفذات اللحام   2010/ 4099 7

 اللحام _التفاوتات للتراكيب الملحومة_ابعاد االطوال والزوايا _الشكل والموقع .  2011/ 4112 8

   

   

   

   

 

 

 

 

 ع الموضو الدليل ت

 زهر ) االهين ( .قضبان اللحام المغلفة للحام حديد ال 235/1991  1

 لصدأ .ل ومقضبان اللحام المغلفة للحام الفوالذ المقا  391/1992  2

 قضبان اللحام المغلفة لتعيين الكفاءة واسترجاع المعدن . 481/1995  3

 ي . رينظام رموز الحشوات المعدنية للحام بالنحاس االصفر والقصد  543/1994  4

 والذ المطاوع والفوالذ واطئ السبيكة . اقطاب اللحام المغلفة للحام الف 707/1995  5

 مسودات المواصفات العراقية  

 دية المرجعية االسترشاالدلة ا
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 ي .ائ الكهربلقوسي ا امتعاريف عمليات اللح 741/1/1998  6

 تعاريف عمليات اللحام بالمقاومة واللحام الغازي .  1996/ 2/ 741م  7

مستخدمة في معدات اللحام بالقوس  لاالرموز التخطيطية للحام  / الرموز التخطيطية  922/2000 8

 الكهربائي . 

 ر . اهنصفحص الشد العرضي للوصالت الفوالذية الملحومة تناكبياً باال  2000/ 937م  9

 فحص الثني المستعرض لجذر ووجه الوصالت الفوالذية الملحومة تناكبياً باالنصهار . 2001/ 961م  10

 طرق الفحص .  –م  وي قضبان واسالك لحام االلمن   1090/2005م  11

 مستويات القبول . –الفحص النافذ للحام  –في للحام الفحص الالأتال 2007/  1200 12

 ام/الفحص بالجسيمات المغناطيسية/مستويات القبول في للحالالأتال حص الف 1265/2009م 13

 الصلب.–الجزء االول  -اللحام بالصهر–اختبار تأهيل اللحامين  1292/2010م 14

لمسبق ودرجة حرارة خط اللحام ودرجة  دليل قياس درجة حرارة التسخين ا–اللحام  1301/2010م 15

 . حليحرارة التسحين المسبق للصيانة والتص

 

 الموضوع  المتطلب رقم  ت

   ً  التوجد متطلبات حاليا

   

   

   

   

   

 المتطلبات الفنية 
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 FASTENERS 7-6                                                                 المثبتات                6-7

 

 

 

 الموضوع  م ق ع ت

1  310/1991 

310 / 1991 

 متقابلين .  سطحين رض بينعلأس السداسي / االرابطات ذات الر

FASTENERS HEXAGON PRODUCTS – WIDTHS ACROSS  

FLATS . 

2  895/1992 

 (قيد التحديث )

895 / 1992 

UNDER 

REVISION 

 اسنان اللوالب المسننة .

 

TAPPING SCREWS  THREAD . 

3  1140  /1988 

1140 /1988 

 المسامير الكونكريتية . 

CONCRETE  NAILS   .                                                               

4  1392 /1993 

1392 / 1993  

 مسامير االحذية .

SHOES NAILS . 

5  1430 /1989 

1430 / 1989 

 درجة أ و ب . 1الصاموالت السداسية الرأس نوع  

HEXAGON  NUTS : STYLE 1 

PRODUCT   GRADES A AND B . 

6  1634 /1991 

1634 / 1991  

 ة من االلمنيوم لقابلوات التأسيسات الكهربائية . مصنوعات السبلالك

ALUMINUM LINK CLIPS FOR ELECTRICAL . 

7  1635 /1991 

1635 / 1991 

 مم .  8 - 1أس المدور لالقطار ذات الر ميالبراش

ROUND  HEAD RIVETS NOMINAL DIAMETER1-8 mm 

8  1658 /1992 

1658 /1992 

 ار . والمسم السدادة العوازل السلسلية من النوع

ELECTRICAL INSULATORS. 

9  1659 /1991 

1659 / 1991 

 المسامير النجارية  .

WOODED CONSTRO CTION NAILS . 

10  1692 /1992 

1692 / 1992 

 مم . 36 - 10 البراشيم ذات الرأس المدور لالقطار

ROUND HEAD  RIVETS NOMINAL DIAMETER 10 –36 MM. 

11  1695 /1991 

1695 / 1991  

 مم .  6 - 1.6ذات الرأس الغاطس المحدب لالقطار  اشيمالبر

RAISED COUNTERSUNK  HEAD –NOMINAL DIAMETERS 

1.6  TO  6mm . 

12  1751 /1993 

1751 / 1993  

 للتسقيف . مثبتات الصفائح المموجة المستعملة

PASTENERS FOR CORRUGATED SHEET ROOFING .  

13  1851 /1994 

1851 / 1994  

 سن ناعم .  -صاموالت ذات حمل صمود محدد القيمة  -ية للمثبتات انيكلميكا ص االخو

MECHANICAL PROPERTIES OF FASTNERS –NUTS WITH 

SPECIFIED PROOF LOAD VALUES FINE PITCH THREAD . 

 عراقية المواصفات القياسية ال
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14  1895 /1994 

1895 / 1994 

 نتج درجة أ و ج .المتسلسلة الكبيرة م -الفلكات المسطحة 

PLAIN WASHERS –LARGE SERIES – PRODUCT GRADES 

(A  AND  C) . 

15  1896 /1994 

1896 / 1994  

 الفلكات النابضية المموجة . 

WAVE SPRING WASHERS . 

 

16  1902 /1 /1995 

1902 / 1 /1995 

 

ية عديمة المسامير اللولبية واللوالب والمسامير اللولب  -لمثبتات الخواص الميكانيكية ل

 الرأس / متطلبات عامة . 

MECHANICAL PROPERTIES OF FASTNERS – PART : 1 

BOLTS , SCREWS AND STUDS / GENERAL   

REQUIREMENTS . 

17  1902 /2 /1995 

 

1902 /2 /1995  

ية واللوالب والمسامير اللولبية عديمة المسامير اللولب -الخواص الميكانيكية للمثبتات 

 .الرأس / طرق فحص 

MECHANICAL PROPERTIES OF FASTINERS – BOLTS , 

SCREWS AND STUDS TEST METHODS . 

17 1939 /1995 

1939 / 1995  

 سطح المحزوز .ملاللوالب الخشابية ذات الرأس الغاطس ا

SLOTTED COUNTERSONK HEAD WOOD SCREWS . 

 

18 2116 /2000 

2116 / 2000  

 لنهاية المسطحة .لوالب الضبط سداسية التجويف ذات ا

HEXAGON SOCKET SET SCREWS WITH FLAT POINT . 

 

19 2117 /2000 

2117 / 2000 

 ت الرأس .حتالمسامير اللولبية واللولب لالغراض العامة / نصف القطر 

GENERAL PURPOSES BOLTS AND SCREWS – RADIUS 

UNDER THE HEAD  

20 2118  /1999   

2118 / 1999  

 ة  لرباعيوقية اد نمفاتيح الربط الص – الب والصاموالت عدد تجميع اللو

ASSEMBLY TOOLS FOR SCREWS AND NUT – FOUR – 

WAY SOCKET  WRENCHS . 

21 2195 /2002 

2195/2002 

 اللوالب ذات  الرأس السداسي مفتوح بدرجة  أ , ب . –  بتات ثمال

HEXAGON HEAD SCREWS  & FRODUCT GRADES  A  AND  

B . 

22 2229 /2003 

2229/2003 

 اطع  التجويف الشبيه بكفة الميزان .متقالرأس ي ذات تالوالب التسنين الذ 

CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS . 

23 5055 /2017 

5055/2017 

 منتوج درجة ج   –المسامير اللولبية سداسية الرأس 

HEXAGON HEAD BOLTS PRODUCT GRADE C   .                  
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 ع الموضو م م ع  ت

 تج درجة ج .ن مالمسامير اللولبية سداسية الرأس ) البراغي (  1992/ 3095  1

 مسامير التنجيد . 1994/ 3454  2

قطر الساق = قطر ر اللولبية سداسية الرأس ) البراغي ( ذات الساق المحفر المسامي 1991/ 3104  3

 الخطوة منتج درجة ب .

 نظام التسمية للمثبتات . 1992/ 3223  4

 د ( .  ) اسية لالعمال الميكانيكية الدقيقة منتج درجةت السد الصاموال 1997/ 3571  5

 الكالبية . لوالب الضبط السداسية المجوفة ذات النهاية  1997/ 3573  6

 المقاوم للصدأ .المثبتات المصنوعة من الفوالذ  2000/ 3701 7

 اللوالب الخشابية ذات الرأس السداسي .  2001/ 3769 8

 ذاتي ذات الرأس البارز البيضوي ) الغاطس ( ين الالتسن ب للوا 2003/  3868 9

 الخواص الميكانيكية   –حراريا لوالب التسنين الذاتي المصنعة من الفوالذ المعامل  2004/  3889 10

 ية ذات الرأس الغاطسالفوالذ  المسامير 2004/  3924 11

 مسامير الصلب لمختلف االستخدامات. 2010/ 4088 12

 

 

 ع وضوالم يللدال ت

 ولبية واللوالب .للالفلكات المسطحة للمسامير ا 1990/ 96  1

 .الصاموالت السداسية  منتج درجة ج  237/1991  2

 . الصاموالت السداسية ذات الشفة منتج درجة أ 276/1991  3

 الصاموالت السداسية النحيفة منتج درجة ب . 302/1991  4

 .درجة أ , ب  ي منتجالسداس س المسامير اللولبية ذات الرأ 339/1992  5

 منتج درجة أ , ب . 2  سداسية نوع /لاالصاموالت  375/1992  6

 لالستعماالت العامة .   براشيم االلمنيوم 439/1992  7

 لمكور المحزوز .اللوالب ذات الرأس ا 506/1993  8

 الفلكات المسطحة المتسلسلة االعتيادية منتج درجة أ . 507/1993  9

 تسميات االبعاد رموز و / ت صاموال ة واللوالب المسننة الطرفين واللولبي ير الماسالم 542/1994  10

 لسلة االعتيادية منتج درجة ج . المتس -الفلكات المسطحة  1994/ 558م   11

 سداسية منتج درجة أ , ب . النحيفة الالصاموالت  1994/ 559م   12

 جة ب .رد الصاموالت السداسية للشغالت الميكانيكية منتج  1994/ 606م   13

 المخدد الشبيه بكفة الميزان . سلوالب التسنين الذاتي ذات الرأ 629/1994  14

 سداسية الرأس .  لوالب التسنين الذاتي 673/1996  15

 المختارة . ية والصاموالت / المقاسات اللوالب والمسامير اللولب 1995/ 725م   16

 مسودات المواصفات العراقية 

 ة المرجعية ي داالدلة االسترشا
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 . لوالب التسنين الذاتي ذات الرأس الغاطس المسطح 1995/ 733م  17

 ية . طواللوالب المخددة ذات النهاية المخر 1995/ 740م   18

 اللوالب . خلوص الثقوب للمسامير اللولبية و -المثبتات  1998/ 846م   19

   

   

 

 الموضوع  المتطلب  رقم  ت

1 29 /2000 

29/2000 

 دبابيس المالبس . 

CLOTHES CLIPS.   

2 35 /2000 

35/2000 

 س .أرمسمار لولبي نجاري سداسي ال

HEXAGONAL COMMERCIAL SCREW BOLT . 

3 38 /2000 

38/2000 

 مسامير االحذية . 

SHOE NAILS . 

4 51 /2000 

51/2000 

 ( . لوالب التسنين الذاتي ذات الرأس المخدد ) كفة الميزان

SELF – THREADING SCREEWS WITH SET HEAD  

 ( SCALE PAN ) . 

5 58 /2000 

58/2000 

 ئط .  اركلبس لتثبيت الخ

CLIPS TO INSTALL MAPS . 

6 17 /2000 

17/2000 

 مسامير التنجيد 

UPHOLSTERY NAILS 

   

   

   

   

   

   

 المتطلبات الفنية 
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   FERROUS METALS AND ITS PRODUCTS 8-6   المعادن الحديدية ومنتجاتها  6-8

 

 

 

 

 الموضوع  م ق ع ت

1  118/1988 

118/1988 

 تصنيف حديد الصب الرمادي .

CLASSIFICATION OF GREY CAST IRON . 

2  311/1995 

311/1995 

 عامة / االبعاد واالنحرافات المربعة المدرفلة على الساخن لالغراض ال الصلب قضبان 

 .  المسموح بها

HOT ROLLED SQUARE STEEL  BARS FOR GENERAL 

PURPOSES – DIMENSIONS  AND PERMISSIBLE 

DEVIATIONS. – 

3  469/1988 

469 / 1988 

ية للزوايا متساوية الحار / االبعاد والصفات المقطع ىلالذ المدحرج عطع الفوعاد مقابأ

 الضلعين . 

DIMENSIONS FOR HOT –ROLLED STEEL SECTION    

EQUAL – LEG ANGLES – DIMENSIONS AND SECTIONAL 

PROPERTIES . 

4  886/1992 

886 / 1992 

 الغذائية . صناعات في ال ةلاالنابيب الفوالذية المقاومة للصدأ المستعم

METAL PIPE AND FITTING –STAINLESS STEEL TUBES 

FOR THE FOOD INDUSTRIES . 

5  1156 /1987 

1156/1987 

 لشائكة لالسيجة . اسالك الفوالذ المغلون ا

GALVANIZED STEEL BARBED WIRE FOR FENCING  

6  1302 /1989 

1302/1989  

 عامة .راض الة لالغيساالنسجة السلكية والمشبكات السدا

HEXAGONAL WIRE NETTING FOR GENERAL PURPOSES. 

7  1400 /1989 

1400 /   1989 

 كات الفوالذية لالسرة .المشب

STEEL BED MATTRESS . 

8  1490-1 /2020 

 ( التحديث االول)

1490-1 / 2020 

FIRST  

REVISION 

 اغطية البالوعات وفتحات دخول المجاري للمساحات  

و مبادئ   التعاريف و التصنيف  -االول  ءكبات والمشاة : الجزرور المرمالمخصصة ل

 .  ء و طرق الفحص عامة في التصميم و متطلبات االدا

GULLY TOPS AND MANHOLE TOPS FOR VEHICULAR 

AND PEDESTRIAN AREAS – PART ONE: DEFINITIONS, 

CLASSIFICATION, GENERAL PRINCIPLES OF DESIGN, 

PERFORMANCE REQUIREMENTS AND TEST METHODS. 

 

9  1542 /1990 

1542 / 1990 

 اد القضبان المسطحة .على الساخن / ابع رفلقضبان الفوالذ المد 

HOT –ROLLED STEEL BARS –DIMENSIONS OF FIAT 

BARS  

10  1577 /1990 

1577 / 1990 

 الربط . سلسلةمشبكات اسالك 

CHAIN LINK  WIRE NETTING 

 لقياسية العراقية ا فاتالمواص
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11  1750 /2022 

 تماد ادة اععا

1750 / 2022 

REAPPROVE 

 االنابيب الفوالذية غير المدروزة للمبادالت الحرارية . 

SEAMLESS STEEL TUBES FOR HEAT EXCHANGERS. 

12  1802 /1993 

1802 / 1993 . 

 االشرطة الفوالذية المدرفلة على البارد المستعملة للنوابض .

COLD ROLLED  STEEL STRIPS FOR SPRINGS 

13  1852 /1994 

1852 / 1994 

 ة العامة .غراض الهندسيلال فوالذ الصب 

CAST STEEL FOR GENERAL PURPOSES. 

14  1893 /1994 

1893 / 1994 

 زهر ) الطروق ( .حديد ال

MALLEABLE CAST IRON . 

15  1941 /1 /1995 

1941 / 1 /1995 

 فوالذ ادوات السرع العالية / التصنيف والتركيب الكيماوي .

HIGH SPEED TOOL STEELS GRADES AND CHEMICAL 

COMPOSTION  . 

16  1941 /2 /1996 

1941 / 1996 

 فوالذ ادوات السرع العالية / الخواص الميكانيكية . 

HIGH SPEED TOOLS GRADE /MECHANICAL PROPERTIES. 

17  1942 /1 /1995 

1942 / 1/1995 

 . الكيميائي فوالذ االدوات الكاربوني / التصنيف والتركيب 

CARBON STEEL PART 1: CRADES AND CHEMICAL 

COMPOSTION. 

18  1942 /2 /1996 

1942 / 2 /1996 

 . فوالذ االدوات الكاربوني / الخواص الميكانيكية

CARBON TOOL STEEL MECHANICAL PROPERTIES. 

19  2014 /1996 

2014 / 1996 

 .لالستخدامات الداخليةاقالم الخراطة ذات النهاية الكربيدية 

TURNING TOOLS WITH CARBIDE TIPS–INTERNAL 

TOOLS 

20  2015 /1996 

2015 / 1996 

 طن   30ا الى  رفع حاويات الشحن التي تصل حمولتهلكالليب المتطلبات االساسية 

BASIC REQUIREMENTS FOR HOOKS FOR LIFTING 

FREIGHT CONTAINERS OF UPTO 30 TONES CAPACITY  

21  2016  /1996 

2016 / 1996 

 . اسيةسالوالجانبي / االبعاد ا  يالوجه زيعدد التفر

SID AND FACE MILLING CUTTERS –METRIC 

DIMENSIONS .                                                                     

22 2092 /1999 

2092 / 1999 

 االنابيب الفوالذية الملحومة للمبادالت الحرارية .

WELDED STEEL TUBES FOR HEAT EXCHANGERS . 

23 2128 /2000 

2128 / 2000 

 من الفوالذ غير السبائكي . المصنعة توصيالت ربط االنابيب 

NON – ALLOY STEEL FITTINGS . 
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24 2137 /2000 

2137/2000 

 

شرائط الفوالذ المدلفنة على البارد / االبعاد والتغيرات   –منتجات الفوالذ المسطحة  

 . المسموح بها لالبعاد والشكل

FLAT STEEL PRODUCTS COLD ROLLED  STEEL STRIPS 

/DIMENSIONS AND PERMISSIBLE VARIATIONS ON 

DIMENSIONS AND FORM . 

25 2152 /2001 

 

2152/2001 

 مدورة المسحوبة على البارد . فوالذ الاسالك ال

 

COLD  DRAWN ROUND STEEL WIRES. 

26 2163 /2001 

2163/2001. 

 الصوف الفوالذي  

STEEL WOOL . 

27 2228 /2003 

2228/2003 

 علب قوالب الثلج المصنوعة من الفوالذ . 

STEEL ICE CANS . 

28   2260  /2010   

2260/2010  

 عرفة بواسطة التركيب الكيمياوي المدلفنة على الساخن والمصفائح الفوالذ الكاربوني 

HOT – ROLLED CARBON STEEL SHEET AS DEFINED BY 

CHEMICAL COMPOSITION   .                            

29 2273 /2007 

2273/2007 

 ي. صفائح الفوالذ المقلل سمكها على البارد من النوع االنشائ

COLD REDUCED STEEL SHEET OF STRUCTURAL 

QUALITY  

30 2275 /1 /2017 

 اعادة اعتماد()

2275/1/2017 

(reapproved ) 

 العامة  ات بالمتطل-ء االولالجز–  انيكيةكيااالسالك الفوالذية للنوابض الم

 

STEEL WIRE FOR MECHANICAL SPRINGS – PART 1 

GENERAL REQUIREMENTS. 

31 2275 /2 /2017 

 اعادة اعتماد()

2275/2/2017 

(reapproved)  

اسالك من فوالذ غير سبائكي  -الجزء الثاني–االسالك الفوالذية للنوابض الميكانيكية  

 وملدن.  مسحوب على البارد 

STEEL WIRE FOR MECHANICAL SPRINGS-PART2-COLD-

DRAWR CARBON STEEL WIRE. 

32 2275 /3 /2018 

2275/3/2018 

 

 لزيت ومراجعة. اسالك مصلدة با–زء الثالث الج-ذ للنوابض الميكانيكيةاسالك الفوال

STEEL WIRE FOR MECHANICAL SPRING-PART3-OIL-

HARDEND AND TEMPERED WIRE. 

33 2290 /2010 

2290/2010 

لة على الحار المصنوعة من الصلب الكاربوني والواطئ السبيكة  ضية المدرفرالالواح ا

 متانة والصلب السبائكي. وواطئ السبيكة عالي ال

HOT- ROLLED CARBON LOW – ALLOY HIGHT 

STRENGTH  LOW – ALLOY AND ALLOY STEEL FLOOR 

PLATES. 

34 2306 /1 /2013 

 

2306/1/2013 

 –وملحقاتها ووصالت الربط الستخدامات الماء   يبهااكتر  لحديد المطيلي معيب ااناب 

 المتطلبات. 

DUCTILE  IRON  PIPES, FITTINGS ,ACCESSORIES  AND 

THEIR  JOINTS  FOR  WATER - REQUIREMENTS . 
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35 2306 /2 /2014 

 

2306/2/2014 

  – ءالستخدامات المالربط صالت ا وو ها وملحقاتها كيباانابيب الحديد المطيلي مع تر 

 طرق الفحص 

DUCTILE  IRON  PIPES, FITTINGS ,ACCESSORIES  AND 

THEIR  JOINTS  FOR  WATER – TEST METHODS. 

36 2326 /1 /2017 

 

2326/1/2017 

 التعاريف والمصطلحات  –اعمدة االنارة  

 

LIGHTING COLUMNS /DEFINATIONS AND TERMS 

37 2326 /5 /2014 

2326/5/2014 

 ة المصنوعة من الفوالذ . طلبات اعمدة االنارمت اعمدة االنارة /

LIGHTING COLUMNS/ STEEL COLUMNS REQUIREMENTS  

38   5017 /2017   

5017/2017 

 انابيب الفوالذ المتوسطة الكربون غير الملحومة للمرجل ولالنابيب فائقة التسخين  

SEAMLESS MEDIUM - CARBON STEELFOR BOILERS AND 

SUPER HEATER TUBES 

39 

 

5053  /2017  

 

5053/2017 

التجارية ونوعيات صفائح الفوالذ الكربوني المقلل سمكها على البارد من النوعيات 

 السحب .  

COLD-REDUCED CARBON STEEL SHEET OF 

COMMERCIAL AND DRAWING QUALITIES 

40 5059 /2017 

5059/2017 

 لالغراض العامة  –ناعية  لصالتطبيقات الذ لن الفونوعة مصمالصمامات الكروية ال

STEEL BALL VALVES FOR GENERAL-PURPOSE 

INDUSTRIAL APPLICATIONS. 

41 5089 /2018 

5089/2018 

 

الحديد( -ائح الفوالذ المطلية بالخارصين )المغلونة( او المطلية بسبيكة)الخارصينفص

 خن اسالملدنة بعد الغلونة بطريقة الغمر ال

STEEL SHEET, ZINC- COATED(GALVANIZED)OR ZINC- 

IRON ALLOY-COATED(GALVANEALED) BY THE HOT 

DIP PROCESS 

42 5114-1 /2020 

5114-1/2020 

 الجزء االول : مبادئ عامة .  –فحص التغلغل  –الاتالفية  الفحوصات ال

NON-DETRACTUCTIVE TESTING-PENETRANT TESTING –

PART 1: GENERAL PRINCIPLES (MOD). 

 

43 5151 /2022 

5151/2022 

، متطلبات االبعاد : التصنيف، االول الجزء  الكرافيت الميكانيكية للرسومات الفنية اقالم

 والفحص  ءاالدا

 MECHANICAL PENCILS FOR TECHNICAL DRAWINGS- 

Part 1: CLASSIFICATION, DIMENSIONS, PERFORMANCE 

REQUIREMENTS AND TESTING 
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 ع وضوملا م م ع  ت

 ومنتجاته .  الشروط الفنية العامة لتجهيز الصلب  262/1962  1

 بعاد .الكتل واال -انابيب الفوالذ المقاوم للصدأ  885/1993  2

 الحبال السلكية الفوالذية للمصاعد.  2000/ 4/ 3319  3

لالغراض  السلكية النسجةاواالسالك المعدنية المستخدمة في المناخل السلكية  1996/ 3543  4

 عية . ناالص

 البراميل الفوالذية .  2000/ 3726 6

االبعاد  –الحرارية   االنابيب الفوالذية المستخدمة في المراجل والمحمصات والمبادالت  2000/ 3728 7

 والتفاوتات .

 االشرطة والصفائح وااللواح المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ . 2000/ 3749 8

ة بعد الغلونة ( ملدن)  حديد   –لمطلية بالزنك  بالزنك ) مغلونة ( وا  يةصفائح الفوالذ المطل 2001/  3777 9

 بطريقة الغمر الساخن .

 صنوعة من حديد الزهر الطروق. االنابيب المتوصيالت ربط  2001/ 3807 10

 مم أو أكثر لالغراض الصناعية  3الصفائح المثقبة بسمك   2002/  3817 11

 بة  .          رد من االنواع التجارية المسحو وني المصغرة على الباربصفائح الفوالذ الكا 2015 / 3832 12

  –لزهر وية وتوصيالتها المصنوعة من حديد اأنابيب التصريف ذات النهايات المست 2002/  3837 13

 الشروط الفنية للتجهيز. 

 تجهيز للالشروط الفنية  –د البار ىلع القضبان السلكية الفوالذية المسحوبة 2002/  3847 14

 ة. مشبكات الفوالذ لتسليح الخرسان 2003/ 3877 15

 التركيب الكيمياوي .  –الفوالذ المقاوم للصدأ  2004/ 3898 16

مبادئ ومتطلبات الفحص للدوائر الرئيسية لتغذية الماء والبخار  –المبادالت الحرارية  2004/  3925 17

 رية الحرا ةن ازالرئيسية لتحقيق المو

 الشروط العامة للمراجل البخارية .   2005/  3956 18

 مسودات المواصفات العراقية       
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 شرائط والواح وصفائح الفوالذ المطاوع المدرفل على الساخن .    2005/  3958 19

 قضبان سكك الفوالذ الكاربوني للرافعات .   2006/ 3976 20

 االبواب والشبابيك الفوالذية ومساندها والواحها.  2006/ 3984 21

 –الول الجزء ا –ضغط لالحكام على االسنان  ندما تعمل وصالت ع  اسنان االنابيب   2006/  3991   22

 االبعاد والتفاوتات والتسمية . 

 فحص بالموجات فوق الصوتية لصفائح الفوالذ . ال –ندسي الفحص اله  2006/  3993   23

 الجهاد .  ا المسبقة ح الخرسانةلتسلي  ةم اوقضبان ) اسياخ الفوالذ غير المطلية عالية المق   2007/  3995 24

 خدمة في خطوط نقل السوائل والغازات القابلة لالشتعال . االنابيب الفوالذية المست    2007/ 3999 25

 انابيب الفوالذ  الكربوني غير الملحومة للحرارات العالية .   2008/  4002 26

 . ص المقطعيةد والخصااالبعا/ I مقاطع الفوالذ المدرفل على الحار شكل 2008/ 4024 27

والمنيوم خارصين بالتغطيس الحار  طالء صفائح الصلب المموجة بالخارصين  2008/ 4025 28

 لالستخدامات العامة.

 اكساءات الخارصين السالك الصلب.  2008/ 4026 29

 ة. يع قطمقاطع الساقية االبعاد والخصائص الم -مقاطع الفوالذ المدرفل على الحار 2008/ 4032 30

 المقطعية.  االبعاد والخصائص  – Hشكل  –رفل على الساخن والذ المد لف مقاطع ا 2008/ 4033 31

 فاوتات الشكل واالبعاد.ت–صفائح الفوالذ المنتجة بطريقة الدرفلة  2008/ 4036 32

 –ذات العرض واالرتفاع المتساويين  Tشكل   –مقاطع الفوالذ المدرفل على الساخن  2008/ 4037 33

 عية.صائص المقطد والخاعباال

 الساخن /تفاوتات االبعاد واالشكال.  الواح الفوالذ المقاوم للصدأ المدرفلة على 2009/ 4063 34

 –الغراض عامة  -لفوالذ الكربوني وحديد الزهرة المصنوعة من االصمامات الكروي 2009/ 4067 35

 الجزء االول.

بطريقة الغمر الساخن ن بالخارصي ئي المطلي االنشا  عنوصفائح الفوالذ الكربوني من ال 2009/ 4068 36

 .الجزء االول/المتطلبات العامة/
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 قضبان ملساء.  -الجزء االول–قضبان تسليح الخرسانة  2010/ 4086 37

 اختبار الضغط للصمامات المعدنية.  –صمامات الماء المعدنية  2010/ 4107 38

 العامة. ة ئص الفنيالخصا –طي ط الواغضالصمامات الخلط الميكانيكية ذات  2011/ 4153 39

   

 

 الموضوع  الدليل ت

 . -V-الصدم بطريقة شاربي ثلمه  اختبار 1990/ 95  1

 والصفات .  فلة على الحار / االبعاد المقاطع الفوالذية المدر 1990/ 97  2

 اختبار الصالدة بطريقة روكويل .  106/1990  3

 .  لنري فحص صالدة المعادن بطريقة ب 146/1990  4

 ك الفوالذي . العكسي للسل نياختبار الث  418/1992  5

 ي .المشبك المعدن 508/1993  6

 الفوالذ / مكافئات ) تحويالت ( الصالدة .  695/1995  7

 فحص الشد . -المواد المعدنية  1998/ 849م   8

أكل في ار التب تاخ –تعيين مقاومة التأكل بين الحبيبات للفوالذ المقاوم للصدأ االوستيني   1998/ 859م   9

 ريك بقياس الفقدان في الكتلة .نتحامض ال وسط

 يب الفوالذ الكربوني للتأسيسات المائية والصحية/طرق الفحص.اناب  2000/   866 10

 تصنيف الفوالذ . 874/1999 11

 فحص الصالدة بطريقة فيكروز للمواد المعدنية . 893/2001 12

 ملحومة تناكبيا باالنصهار الالفوالذية  للوصالت جانبي لاض فحص الثني المستعر 2002/   996م  13

 الجزء االول -عام-المعدنية /فحص الشد عند درجة حرارة المحيطالمواد  2008/ 1239/1م 14

 االدلة االسترشادية المرجعية      
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 المتطلبات.-2ج -المواد المعدنية /فحص الشد عند درجة حرارة المحيط 2008/ 1239/2م 15

 حص.ف طرق  -حيطحرارة الم د درجةنعد المواد المعدنية /فحص الش 2008/ 1239/3م 16

 اللتوائي. اختبار اجهاد الكالل ا –الفوالذ  2009/ 1287 17

 

 الموضوع  المتطلب  ت

1 19 /2000 

19/2000 

 يك ك الشباب بمش

WINDOW CLAMP 

2 43 /2000 

43/2000 

 صفائح فوالذية عادية مسحوبة على البارد 

COLD ROLLED STEEL (COLD REDUCED SHEET AND 

STRIP) 

3 49 /2000 

49/2000 

 ل غرابيل يت

METAL SIEVES CLAMP 

4 59 /2001 

59/2001 

 رشاة كوسرة ف

KOSRA BRUSH 

5 60 /2001 

60/2001 

 والفوالذ الكرومي المقاوم للحرارة  الفوالذ المقاوم للصدأ  الواح وصفائح واشرطة من

STAINLESS STEEL SHEET AND PLATES 

6 92 /2020 

92/2020 

 .الخرسانة تسليحالذ لوف لا قضبان

DEFORMED AND PLAIN CARBON-STEAL BARS FOR 

CONCRETE 

7 93 /2011 

 

93/2011 

 

 .مشبكات الفوالذ لتسليح الخرسانة 

 

WELDED FABRIC STEAL FOR REINFORCEMENT OF 

CONCRETE. 

8 94 /2019 

94/2019 

 المواد واالبعاد  –فوالذ االنشاءات 

STRUCTURAL STEAL (MATERIAL AND DIMENSIONS) 

9 95 /2011 

95/2011 

 ملحقات االنابيب المصنوعة من حديد الزهر

MALLEABLE CASTIRON FITTINGS THREADED TO 

 ISO 7-1 

10 101/2017 

101/2017 

 قطع فوالذية مفلونة لتصنيع خزانات حفظ السوائل عند او فوق مستوى االرض 

SECTIONAL STEAL TANKS FOR STORAGE OF LIQUIDS 

AT OR ABOVE GROUND LEVEL 

 لفنية المتطلبات ا
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11 105/2017 

 

105/2017 

 والذية مسحوبة على الحارالواح وصفائح واشراقة ف

 

HOT –ROLLED STEAL PLATE ,SHEET AND STRIP 

12 117/2017 

117/2017 

 المدروزة لدرجات الحرارة العالية انابيب الفوالذ الكربوني غير 

SEAMLESS CARBON STEEL PIPE FOR HIGH –

TEMPERATURE SERVICES (EXCEPT PIPE COVERED BY 

THE IRAQI STANDARD NO.1750) 

13 118/2013 

118/2013 

 انابيب فوالذ االنشاءات 

STRUCTURAL STEEL PIPES 

14 133/2013 

133/2013 

انابيب ووصالت الربط المصنوعة من الفوالذ غير السبائكي )غير القابلة للتسنين( لنقل  

 ك البشري الة االستهمنها مياضبئية املل االسوائ

NONALLOY STEEL TUBES AND FITTING FOR THE 

CONVEYANCE OF AQUEOUS LIQUIDS INCLUDING 

WATER FOR HUMAN CONSUMPTION 

15 140/2015 

140/2015 

 االنابيب الفوالذية للمياة الخام والمجاري عدا مياة الشرب 

STEEL TUBES FOR WATER AND SEWAGE WITHOUT 

PORTABLE WATER 

16 145/2021 

145/2021 

 حبال المصاعد الفوالذية 

STEEL WIRE ROPES FOR LIFTS-MINIMUM 

REQUIREMENTS 

17 149/2017 

 

149/2017 

 جهات الحركة )سكة المصعد(وم

 

RAILWAY ELEVATOR 

18 152/2018 

 

152/2018 

 لفوالذ واطاراتها المصنوعة من اابواب وشبابيك 

FRAMED WINDOWS AND GLAZED DOORS 

SPECIFICATION 

19 157/2017 

157/2017 

ذات ( لتر و1300واعادة التدوير ذات اربع عجالت وسعة )  يات نقل النفايات حاو 

 التصميم غطاء مسطح مع اجهزة الرفع المتمفصلة االبعاد و

MOBILE WASTE AND RECYCLING CONTAINERS-

PART2:CONTAINERS WITH 4 WHEELS WITH ACPACITY 

UP TO 1300 L WITH FLATLID(S), FOR TRUNNION AND 

/OR COMB LIFTING DEVICES DIMENSIONS AND DESIGN 

20 158/2018 

158/2018 

-ابيب الحديد المطلي مع ملحقاتها وتراكيبها ووصالت الربط لشبكات نقل الغازنا

 المتطلبات وطرق الفحص 

DUCTILE IRONPIPES, FITTINGS , ACCESSORIES AND 

THEIR JOINT FOR GAS PIPE LINES – REQUIREMENT AND 

TEST METHODS 
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21 173/2020 

173/2020  

 المجاريانابيب الحديد المطلي الستخدامات 

DUCTILE IRON PRODUCTS FOR SEWERAGE 

APPLICATION 

22 178/2021 

178/2021 

 ع فراشة معدني الغراض عامة  صمام نو 

METALLIC BUTTERFLY VALVE FOR GENERAL 

PURPOSES  

23 179/2021 

179/2021 

 الحبال الفوالذية للرافعات 

STEEL WIRE ROPE SLINGS - SAFETY 

24 180/2021 

180/2021 
 ربوني للتأسيسات المائية والصحية الك الفوالذ انابيب 

CARBON STEEL TUBES SUITABLE FOR SANITARY 

APPLICATIONS GENERAL REQUIREMENT  

25 181/2021 

181/2021 
 الداخلية واالنهاءات  الخارجية كساءات أللالمركبة المقاومة للحريق  االلمنيومألواح 

 ( كوبوند  ألليا )
RESISTANTC ALUMINUM COMPOSITE PANEL FOR 

EXTERNAL CLADDING AND INTERNAL FINISH 

26 182/2021 

182/2021 
 سبائكه س و نحاال نم عة ة المصنو ملحقات التأسيسات الصحي

COPPER AND COPPER ALLOYS – PIPE FITTINGS , 

JOINING ( PLUMBING FITTINGS) 

27 183/2021 

183/2021 

الشروط   –غير السبائكي المدرفل على الساخن  ن الفوالذ ركائز صفائحية مصنعة م

   البعاد االفنية للتجهيز وتفاوتات الشكل و

 

 

28 184/2021 

184/2021 

 ة يعق السرللطرقية وال اة االسيج

ROAD RESTRAINT SYSTEMS 
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 NON – FERROUS  9-6                                     المعادن غير الحديدية ومنتجاتها     6-9

METALS AND ITS PRODUCTS 

  

  

 

 الموضوع  م ق ع ت

1  843/1993 

843 / 1993 

 صبب الخارصين . 

ZING INGOTS . 

2  1417 /1989 

1417  /1989 

 وم المموجة . ني صفائح االلم 

CORRUGATED ALUMINIUM SHEETS. 

3  1472 /1989 

1472 /1989 

 ت التطبيع . تسميا -يسيوم وسبائكهما م والمغن االلمنيو

ALUMINUM , MAGNESIUM AND THER ALLOYS- 

TEMBER DESIGNATIONS . 

4  1473 /1989 

1473 /1989 

 . ه وسبائكوم منياالل رقائق

 

ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOY FOILS .. 

5  1489 /1989 

1489 / 1989 

 

 ع / لالغراض الهندسية العامة .مقاطواليب القضبان واالناب  -ئكه االلمنيوم المشكل وسبا 

WROUGHT ALUMINUM AND ALUMINUM ALLOYS BARS 

,RODS AND SECTIONS FOR GENERAL ENGINEERING 

PURPOSES . 

6  1694 /1992 

1694 / 1992 

 رقائق االلمنيوم لتغليف الزبد .

ALUMINIUM FOILS FOR WRAPPING BUTTER. 

 

 

7  1731 /2011 

 االول(  حديث لت)ا

 ( 2013/  1)تعديل رقم 

 ( 2015/  2)تعديل رقم 

1731/2011  

FIRST 

REVISION) ) 

(AMENDMENT 

NO.1 /2013) 

(AMENDMENT 

NO.2/2015) 

 . ئيةغذاتجات الالمن تغليفل مرقائق االلمنيو 

 

 

 

ALUMINIUM FOIL USED FOR WRAPPING FOOD 

PRODUCTS. 

8  2065 /1999 

           2065 / 1999 

 

 التركيب الكيمياوي .   -وم المشكل وسبائكه االلمني 

WROUGHT ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOY 

CHEMICAL COMPOSITION . 

 

 مواصفات القياسية العراقيةال      
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9  2066 /1998 

2066 / 1998 

 غير السبائكي العادة الصهر . كيب صبب االلمنيوم الصنيف وترت  -وسبائكه   ومااللمني 

ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOY CLASSIFICATION 

AND COMPOSITION OF UNALLOYED ALUMINIUM 

INGOTS FOR REMELTING  

10 2108 /1999 

 (  2006/ 1)تعديل رقم 

2108/1999 

(AMENDMENT 

NO.1 /2006)  

 ة .يجاالسدادات الت

 

CROWN CLOSURES. 

11 2155 /2001 

 

2155 /2001 

 نتجات المشكلة .ات المئالتركيب الكيمياوي وهي  – سبائك النحاس نيكل المشكلة

WROUGHT COPPER –NICKEL ALLOYS-CHEMICAL 

COMPOSITION AND FORMS  OF  WROUGHT PRODUCTS. 

12 2227 /2003 

2227 /2003 

 تطلبات والفحص.لما -لساخن  الغلونة بالغطس ا

HOT DIP GALVANIZING-REQUIREMENTS AND TESTING.  

13 5008 /2017 

5008/2017 

صمامات االيقاف المصنوعة من سبائك النحاس لتجهيز الماء   –مامات االبنية ص

 الفحوص . المتطلبات و –الصالح للشرب في االبنية 

BUILDING VALVES – COPPER ALLOY STOPVALVES FOR 

POTABLE WATER SUPPLY IN BUILDINGS – 

REQUIREMENTS AND TESTS 
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 الموضوع  م م ع  ت

 والمعامالت الحرارية   العمليات  –المصطلحات والتعاريف   –المعادن الخفيفة وسبائكها     2007/  1193  1

 يقة االمتصاص الذري الضوئي الطيفي .طربه / تعيين النيكل االلمنيوم وسبائك 1985/ 2514  2

 ة مبثوقة . مستدير االلمنيوم المشغل / قضبان 1994/ 3389  3

 قضبان مسحوبة .   -االلمنيوم المشغل وسبائكه  1992/ 3403  4

 التركيب الكيمياوي .  -سبائك المغنيسيوم المشغلة  1994/ 1/ 3404  5

 كية . نيا خواص ميك -لمشغلة سبائك المغنيسيوم ا 1994/ 2/ 3404  6

 ريف . مصطلحات وتعا -النحاس وسبائكه  1994/ 3410  7

 مطروقات .  -ه وسبائك النحاس 1994/ 3411  8

 مقاطع مبثوقة .  -النحاس وسبائكه  1994/ 3420  9

 . كانيكيةميلالغراض العامة/الخواص الديرةمشغل وسبائكه/االنابيب المستالنحاس ال 1995/ 3531  10

 رات وطرق تعيين النقاوة . ياعال -لذهب وسبائكه ا 1997/ 3588  11

 ة لطالءات االوكسيد االنودي . ت العامالمتطلبا –منيوم وسبائكه انودة االل 2000/ 3720  12

 صمامات الماء ذات الطوافة المصنعة من سبائك النحاس . 1998/ 1/  3607  13

 طوافة ذات المكبس.الصمامات الماء العاملة ب 2002/ 2/  3607 14

 حاس نيكل كروم  عدني / الطالء المرسب كهربائياً للنيكل كروم وللنلماالطالء  1999/ 3662 15

 افذ االلمنيوم .نو 1999/ 3667 16

 الماء . خلطصمامات  2001/ 3768 17

 تطلبات العامة . الم –قضبان واسالك لحام االلمنيوم وسبائكه   2004/ 1/ 3931 18

 هربائيا للنيكل . ك ةالطالءات المرسب –الطالءات المعدنية   2005/  3960   19

 غير المدروزة في لفات .  انابيب النحاس  2006/  3987 20

معالجة االلمنيوم انوديا / تحديدالكتلة لكل وحدة مساحة ) كثافة السطح ( لطليات     2007/ 4000 21

 لطريقة الوزنية . االوكسيد االنودية / ا

 مصبوبات الخارصين.  2009/ 4071 22

 ب المشروبات واالغطية  م وسبائك االلمنيوم/ المنتجات المدرفلة لتصنيع عليونااللم 2009/ 4118 23

 صمامات ذات بوابة مصنعة من سبيكة النحاس.  –الصمامات الصناعية   2012/ 4173 24

 

 

 

 الموضوع  الدليل ت

 النحاس ذات المقطع الدائري .انابيب  396/1992  1

 .د اتسميات المو -ئكه النحاس وسبا  1993/ 496م   2

 . تسميات التطبيع  -النحاس وسبائكه  1993/ 503م   3

 مصطلحات وتعاريف المصبوبات . -بائكه النحاس وس  1994/ 614م   4

 دات المواصفات العراقية مسو 

 االدلة االسترشادية المرجعية 
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 منتجات غير مشكله. –معادن خفيفة   1994/  628م   5

 قضبان مستديرة . –سبائك المغنيسيوم  1994/ 664م   6

 طرق التصنيع .  ات حتعاريف ومصطل  -ها المعادن الخفيفة وسبائك 1995/ 685م   7

 بارد .على ال منتجات مسطحة مدرفلة -كه النحاس المشكل وسبائ 1995/ 686م   8

 سبائك النحاس / قصدير المشغلة / التركيب الكيمياوي .  1995/ 691م   9

لى البارد على شكل ع منتجات مسطحة ) شرائط (مدرفلة  –النحاس المشكل وسبائكه   700/1995  10

 والتفاوتات .د ااو بكرات / االبع لفات 

 ارد / االبعاد وتفاوتاتها. على البمنتجات مسطحة مدرفلة  –ه  االلمنيوم المشغل وسبائك 701/1995  11

 صبب سبائك الخارصين المعدة للصب .  743/1996  12

 . ت المسبوكا –تعاريف ومصطلحات    –المعادن الخفيفة وسبائكها   963/2001  13

 ملوءة المعدة للنقللماص التسرب للعبوات فح 2002/   1007م  14

 المواد .  –الجزء االول  –اريف ت والتعالمصطلحا  –فيفة وسبائكها  المعادن الخ   2006/ 1/ 1072 15

 مشكلة . المصطلحات والتعاريف المنتجات ال  –المعادن الخفيفة وسبائكها   2006/ 1106م/   16

ت االوكسيد المؤنود القياس  يالتعيين سمك ط -ديا االلمنيوم وسبائكه انو جةمعال 1179/2007م 17

 جهر ذو الشعاع المنشق. الالأتالفي بواسطة الم

العمليات والمعامالت الحرارية   –المصطلحات والتعاريف   –المعادن الخفيفة وسبائكها   1193/2007م  18

 . 

 ملة الحرارية. طرق العمليات والمعا–ف  ريالمصطلحات والتعا–اس وسبائكه النح 2008/ 1243 19

 

 الموضوع  المتطلب  ت

1 48 /2000 

48/2000 

 قفل  حنفية براص 

BRASS DRAIN TAPS, LOCKABLE TYPE   

2 61 /2001 

61/2001 

 قنينة المنيوم 

(ALUMINUM DRUM) METALCONTAINERS 

3 99 /2013  

99/2013 

 بائك النحاس نوع بواية اقفال ماء من س

COPPER ALLOY GATE VALVES 

4 100/2011 

100/2011 

 ل ماء من سبائك النحاس نوع كروي فاقا

COPPER ALLOY AND STAINLESS STEEL BALL VALVES 

FOR POTABLE WATER SUPPLY IN BUILDING 

5 102/2011 

102/2011 

 الصمامات الكروية من سيائك النحاس لالغراض الصناعية 

COPPER ALLOY BALL VALVES FOR INDUSTRIAL 

PURPOSES 

 لمنيوم بواب والشبابيك ومقاطعها المجوفة المصنوعة من االاال 107/2012 6

ALUMINIUM WINDOWS AND DOOR SETS 

 المتطلبات الفنية 
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107/2012 ALUMINIUM PROFILES USED FOR WINDOWS AND 

DOOR SETS 

7 108/2013 

108/2013 

االنابيب والمقاطع  و القضبان المدورة وغير المدورةااللمنيوم المشكل وسبائكة/ 

 وفة المج

ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS – EXTRUDED 

ROD /BAR, TUBE AND PROFILES 

8 116/2013 

116/2013 

 لمنيوم وسبائك االلمنيوم التركيب الكيمياوي وشكل المنتجات المشكلةاال

ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS – CHEMICAL 

COMPOSITION AND FORM OF WROUGHT PRODUCTS 

9 119/2013 

119/2013 

 لسدادات عدا التاجيةا -التعبئة

PACKAGING- CLOSURES EXCEPT CROWMS 

10 131/2013 

131/2013 

 )الصنابير(الصحية حنفيات ال

SANITARY TAPS 

11 137/2014 

137/2014 

 التبريد والتكييف  انابيب النحاس غير المدروزة المستخدمة في اجهزة

SEAMLESS COPPER TUBE FOR AIR CONDITIONING  AND 

REFRIGERATION FIELD SERVICE 

12 151/2017 

151/2017 

منتجات  –سناد الذاتي ولعزل  الواجهات وجة االوج بنل ( الواح معدنيةمزد )سند 

 .مصنعة

SELF- SUPPORTING SKIN METAL FACES INSULATING 

PANDS – FACTORY MADE PRDUCTS SPECIFICATIONS 

(SANDAWICH PANLE) 
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6-10 ELECTRICAL INSTALLATION         التأسيسات الكهربائية                   6-10

                            

  

 

 

 

 الموضوع  م ق ع ت

1  96 /2021 

 )التحديث االول( 

96 / 2021 

FIRST  

REVISION      

 الت القابلوات المعزولة .موص

 

CONDUCTORS FOR INSULATIED CABLES. 

2  140/2019 

 )التحديث االول( 

140 /2019 

FIRST  

REVISION      

 لكهربائي . للعزل التصنيف والتقييم الحراري ا

THERMAL EVALUATION AND CLASSIFICATION OF 

ELECTRICAL INSULATION. 

3  141/2018   

141 / 2018 

 االول(  )التحديث 

FIRST  

REVISION      

 جهود القياسية لا

STANDARD VOLTAGES. 

4  391   /2017 

391/ 2017 

 زهرات السقف.

CEILING ROSES. 

5  519/1988 

519/1988 

 موصالت االلمنيوم المجدولة .

ALUMINIUM STRANDED CONDUCTORS. 

6  534/1988 

534 /1988 

 لمنيوم المقواة بالفوالذ .موصالت اال

ALUMINUM CONDUCTORS, STEEL REIN. 

7  602/2017 

 )التحديث االول( 

602 /2017 

FIRST 

REVISION 

 لتيار الكهربائي . مقررة لالقيم القياسية ال

 

 

STANDARD CURRENT RATING . 

8  844/1995 

844 / 1995 

 .تصنيف اسالك المقاومة لالغراض الحرارية 

CLASSIFICATION OF RESISTANCE WIRE FOR HEATING 

PURPOSES. 

 سية العراقية اصفات القياو مال
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9  1097 /2018 

 يث االول( حد ت)ال

 1097 /2018 
FIRST  REVISION 

 ددات القياسيةالتر

 

STANDARD FREQUENCIES. 

10  1145 /1 /2017 

 (  التحديث االول ) 

1145/1/  2017 

FIRST  

REVISION  

  –فولت  750/ 450بجهد مقرر لغاية وبضمنه ل القابلوات المعزولة بكلوريد البوليفين

 المتطلبات العامة . /الجزء االول 

POLYVINYL CHLORIDE ( PVC ) INSULATED CABLES OF 

RATED VOLTAGE UP TO AND INCLUDING 450/750V 

PART -1- GENERAL REQUIREMENTS .     

11  1145 /2 /2017 

 ) التحديث االول  ( 

1145 /2 /2017 

FIRST  

REVISION 

  -ت ولف 750/ 450رر لغاية وبضمنهريد البوليفينل بجهد مقلوالقابلوات المعزولة بك

 الجزء الثاني / طرق الفحص.

  POLYVINYL CHLORIDE INSULATED CABLES  OF  

RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V  

PART- 2 /  TEST METHODS .                      

12  1145 /3 /2018 

 التحديث االول( )

1145/3/2018 

FIRST  

REVISION 

 فينل بجهد مقرر لغاية وبضمنه لي وبلوات المعزولة بكلوريد البالقا

 يرالمغلفة للتسليك الثابت.  بلوات غالجزء الثالث /القا-فولت  750/  450 

 POLYVINYL CHLORIDE INSULATED CABLES  OF   

RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V 

PART3 :NON SHEATHED  CABLES FOR  FIXED WIRING. 

13  1145 /4 /2018 

 ول( الا)التحديث 

1145/4/2018 

FIRST  

REVISION 

-فولت  750/ 450ينل بجهد مقرر لغاية وبضمنه البوليفابلوات المعزولة بكلوريد الق

 الجزء الرابع/القابلوات المغلفه للتسليك الثابت 

POLYVINYL CHLORIDE INSULATED CABLES  OF 

RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V 

PART4 :SHEATHED CABLES FOR FIXED WIRING 

14  1145 /5 /2017 

 )التحديث االول(  

1145 /5 / 2017 

FIRST 

REVISION  

 لغاية وبضمنه  بجهد مقررالقابلوات المعزولة بكلوريد البوليفينل  

 بال ( . لحلخامس / القابلوات المرنة ) االجزء ا-( فولت  450/750)

      POLYVINYL CHLORIDE INSULATED CABLES OF 

RATED VOLTAGE UP TO AND INCLUDING 450/750 

PART : 5 FLEXIBLE CABLES (CORDS)  

15  1145 /6 /2019 

 

1145/6/2019 

فولت  750/ 450القابلوات المعزولة بكلوريد البوليفينيل بجهد مقرر لغاية وبضمنه  

 يالت المرنة .المصاعد وقابلوات التوصت الجزء السادس : قابلوا

POLYVINYL CHLORIDE INSULATED CABLES OF RATED 

VOLTAGE UP TO AND INCLUDING 450/750 

PART : 6  LIFT CABLES AND CABLES FOR FLEXIBLE 

CONNECTIONS . 
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16  1145 /7 /2020 

1145/7/2020 

فولت  750/ 450ة وبضمنه  ايريد البوليفينيل بجهد مقرر لغالقابلوات المعزولة بكلو

 و اكثر. حجوبة وغير المحجوبة ذات موصلين الماالجزء السابع : القابلوات المرنة 

POLYVINYL CHLORIDE INSULATED CABLES OF RATED 

VOLTAGE UP TO AND INCLUDING 450/750 

PART : 7 FLEXIBLE CABLES SCREENED AND 

UNSCREENED WITH TWO OF MORE COUNDUCTORS. 

17  1217 /1988 

1217/1988 

 ل . باق رموز ودالالت انظمة واجهزة االست

SYMBOLS AND IDENTIFICATION FOR 

AUDIOVISUAL,VIDEO AND TELEVISION EQUIPMENT 

AND SYSTEMS  

18  1243 /1988 

                 

1243/1988         

 . لمنيوم التجاري المقسى بالسحب مقاومية االسالك المصنوعة من اال

RESISTIVITY  OF COMMERCIAL HARD-DRAWN 

ALUMINUM  ELECTRICAL  WIRES. 

19  1244 /1988 

1244/1988 

 متناوب . تيار الرموز مقايس ا لكهرباء لل

SYMPOLS  FOR ALTERNATING CURRENT ELECTRICITY 

METERS.  

20  1271 /1 /1988 

 

1271/1/1988 

                  ار الموصالت السالك    قطالسالك اللف / الجزء االول/ا االبعاد االساسية

 اللف الدائرية.

BASIC DIMENSIONS OF WIDING WIRES  . 

PART 1 :DIAMETERS OF CONDUCTORS  FOR ROUND 

WINDING WIRES .                                                   

21  1271 /2 /1988 

            

1271/2/1988         

 ك اللف المطلية بالمينا . اسية السالك اللف / اسالساالبعاد اال

BASIC DIMENSIONS OF WIDING WIRES  . 

PART 2 : MAXIMAM OVERALL DIAMETERS  OF 

ENAMELLED ROUND WINDING    WIRES.  

22  1271 /3 /1988 

 

1271/3/1988 

 النحاسية المستطيلة المقطع.  االبعاد االساسية السالك اللف / اسالك اللف

 

BASIC DIMENSIONS OF WINDDING WIRES PART 

3:DIMENSION OF CONDUCTORS FOR RECTANGULAR 

WINDING WIRES. 

23  1271 /4 /1988 

1271 /4/ 1988 

 االبعاد االساسية السالك اللف / اسالك المقاومة الدائرية .

BASIC DIMENTIONS OF WIDING  WIRE S/DIAMETERS OF 

CONDUCTORS FOR  ROUND RESISTANCE WIRES. 

24 1273 /1988 

1273 / 1988 

 سيليكون(   -نيسيوم مغ -ة من سبيكة )المنيوم صنوع لمااسالك الموصالت 

ALUMINUM ALLOY STRANDED CONDUCTORS 

(ALUMINUM-MAGNESIUM-SILICON TYPE ) 
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25 1274/ 2021  

 (  ادة اعتماد اع ) 

     1274 / 2021 

REAPPROVE 

 الك والقابلوات ذات التردد الواطئ . االلون القياسية للعوازل المستعملة لالس

 

STANDARD COLOURS  FOR INSULATION FOR  LOW-

FREQUENCY  CABLES  AND WIRES. 

26 

 

1618 /1991 

1618 /1991 

 ية / المتطلبات العامة . انابيب التأسيسات الكهربائ 

SPECIFICATION FOR CONDUITS FOR ELECTRICAL  

INSTALLATIONS / GENERAL REQUIREMENTS.  

27 1618 /1 /1991 

1618 / 1/ 1991 

 بائية / االنابيب المعدنية .انابيب التأسيسات الكهر

SPECIFICATION FOR CONDUITS FOR ELECTRICAL 

INSTALLATIONS /   METAL  CONDUITS.                               

28 1618 /2 /1991 

1618/2/1991 

 مصنوعة من مادة عازلة .انابيب التأسيسات الكهربائية / ال

SPECIFICATION FOR CONDUITS FOR ELECTRICAL      

INSTALLATIONS / PARTICULAR SPECIFICATION FOR 

PLAIN CONDUITS OF INSULATING MATERIALS.  

29 1830 /2021 

1830 /2021 

 الموصالت النحاسية المجدولة .

STRANDED COPPER CONDUCTORS . 

30 1831 /1993 

1831/1993 

 ام .الرقوا  الموصالت بواسطة االلوان تمييز

IDENTIFICATION OF CONDUCTORS  BY COLOURS OR 

NUMBER  

31 1925 /1 /2012  

1925/1/2012 

المتطلبات العامة -(  IP الحماية المتحققة بالحاويات )نظام الترميز  ت درجا   

DEGREES OF PROTECTION PROVIDED BY ENCLOSURES  

( IP CODE ) – GENERAL REQUIMENTS . 

32 1925 /2 /2012 

             

1925/2/2012 

الفحوص         -(  IP رميز درجات الحماية المتحققة بالحاويات )نظام الت  

DEGREES OF PROTECTION PROVIDED BY ENCLOSURES  

( IP CODE ) – TESTS . 

33 1926 /1 /1995 

1926 /1995 

بهها / متطلبات شاا منزلية ومائية الثابتة لالستعماالت الربكهنبائط التوصيل للتركيبات ال

 عامة . 

CONNECTING DEVICES FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR 

 FIXED INSTALLATIONS / GENERAL REQUIREMENTS. 

34 2004 /1 /1996 

2004/1/ 1996 

 مجمع اطراف التوصيل لالستعماالت الصناعية . 

TERMINAL BLUCKS FOR INDUSTRIAL USE . 

35 2005 /1996 

2005 /1996 

 للتأسيسات الكهربائية لالبنية .  هد جمديات ال

VOLTAGE BANDS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS OF 

 BUILDINGS . 

36 2006 /1996 

2006 /1996 

 تمييز اطراف توصيل المعدات ونهايات توصيل موصالت معينة التسمية. 

IDENTIFICATION OF EQUIPMENT TERMINAL AND OF 

TERMINATIONS OF CERTAIN DESIGNATED 

CONDUCTORS. 
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37 2007 /2017 

2007 / 2017 

 القياسية للنحاس .  ةقاومالم

STANDARD RESISTANCE OF COPPER.  

38 2067 /1998 

2067 / 1998 

 تطلبات العامة .لما –الجزء االول  -أنظمة التأسيسات الكهربائية  

ELECTRICAL INSTALLATIONS REGULATIONS 

/GENERAL REQUIREMENTS. 

39 2082 /1998 

2082 / 1998 

 ائي .ربطواقم الحبال للتوصيل الكه

CORD SETS 

40 2093 /1 /1999 

2093 /1/ 1999 

 1ج –ة  ئيالمواد العازلة المصنوعة من الخزف والزجاج لالغراض الكهربا

SPECIFICATION FOR CERAMIC AND GLASS INSULATING   

MATERIALS – PART 1 . 

41 2094 /1999 

2094 /1999 

 في عزل وتغليف القابلوات الكهربائية .   دمالبوليفينيل المستخد يكلور

PVC INSULATION AND SHEATH OF ELECTRIC CABLES. 

42 2102 /1999 

2102 / 1999 

 ك المعدات . سبيكة النحاس لتسلي

COPPER ALLOY USED FOR EQUIPMENT WIRES. 

43 2103 /2018 

2103 / 2018 

 لموصالت الخطوط الهوائية . بةوالمسحة اسالك االلمنيوم الصلد 

HARD- DRAWN ALUMINIUM WIRES FOR OVERHEAD 

LINE CONDUCTORS. 

44 2112 /1999 

112 /1999 

 قوابس ومقابس وقوارن قابلوات اللحام   –سالمة لمعدات اللحام القوسي متطلبات ال

SAFETY REQUIREMENTS  FOR ARC WELDING 

EQUIPMENTS –PLUGS SOCKETS AND COUPLERS FOR 

WELDING CABLES. 

45 2129 /1 /2000 

2129 /1 /2000 

 . هزة الكهربائية / متطلبات عامةج المفاتيح المستخدمة في اال 

SWITCHES FOR ELECTRICAL APPLIANCES/ GENERAL 

REQUIREMENTS 

46 2129 /2 /2000 

2129 /2 /2000 

 لحبال المرنة.ا ت في االجهزة الكهربائية / المفاتيح ذا تخدمةمسالمفاتيح ال

SWITCHES FOR ELECTRICAL APPLIANCES /FLEXIBLE-

CORD SWITCHES. 

47 2129 /3 /2000 

 

2129 /2000 

لمتناهية في الصغر المفاتيح المستخدمة في االجهزة الكهربائية / المفاتيح ذات الفجوة ا

 ي تركيبها . ف المايكروية

SWITCHES FOR ELECTRICAL APPLIANCES SWITCHES 

OF MICRO-GAP CONSTRUCTION. 

48 2134 /2018 

2134 / 2018 

 ات لرؤوس بطاريات السيارات .اطراف توصيل القابلو

TERMINAL CABLE CONNECTORS FOR AUTOMOBILE  

BATTRIES. 

49 2136 /1 /2000 

 

2136 /1 / 2000 

 فولت/ متطلبات عامة .450/750ى وبضمنها القابلوات المعزولة بالمطاط للجهود حت

RUBBER INSULATED CABLES OF  RATED VOLTAGES UP 

TO AND INCLODING 450 / 750 – PART1: GENERAL 

REQUIREMENTS 

50 2136 /2 /2000 

 

2136 /2 /2000 

 فولت/ طرق الفحص . 450/750اط للجهود حتى وبضمنها مطالقابلوات المعزولة بال

RUBBER INSULATED CABLES OF  RATED VOLTAGES UP 

TO AND INCLODING 450 / 750 – PART 2: TEST METHODS. 
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51 2136 /3 /2000 

 

2136 /3 /2000 

  فولت/ القابلوات 450/750ضمنها القابلوات المعزولة بالمطاط للجهود حتى وب

 لمعزولة بالسليكون الحراري .ا

RUBBER INSULATED CABLES OF  RATED VOLTAGES UP 

TO AND INCLODING 450 / 750 – PART 3:HEAT RESISTANT 

SILICONE INSULATED CABLES.                    

52 2136 /4 /2000 

 

2136 /4 / 2000 

فولت/ الحبال والقابلوات 450/750حتى وبضمنها  ود ابلوات المعزولة بالمطاط للجهالق

 المرنة .

RUBBER INSULATED CABLES OF  RATED VOLTAGES UP 

TO AND INCLODING 450 / 750 – PART 4 : CORDS AND 

FLEXIBLE CABLES . 

53 2136 /5 /2000 

2136 /5 / 2000 

 فولت/ قابلوات المصاعد 450/750بالمطاط للجهود حتى وبضمنها القابلوات المعزولة 

RUBBER INSULATED CABLES OF  RATED VOLTAGES UP 

TO AND INCLODING 450 / 750 :LIFT CABLES.                    

54 2136 /6 /2000 

 

2136 / 6 / 2000 

فولت/ القابلوات الخاصة 450/750القابلوات المعزولة بالمطاط للجهود حتى وبضمنها 

 ام بالقوس الكهربائي . لحبال

RUBBER INSULATED CABLES OF  RATED VOLTAGES UP 

TO AND INCLODING 450 / 750: ARC WELDING 

ELECTRODE CABLES. 

55  2200 /2002 

 

2200 /2002 

ط او باللدائن القابلوات المسطحة المعزولة باللدائن الحرارية المغطاة بالمطا

 فولت . 400ر قرالحراريةبجهد م

THERMOPLASTIC  INSULATED AND RUPPER OR 

THERMOPLASTIC COVERED FLAT CABLES OF RATED  

VOLTAGE (400V). 

56 2313 /2014 

 ( 2017/ 1)تعديل رقم 

2313/2014 

AMENDMENT 

NO.1/2017 

 (  PVCبوليفينيل ) القابلوات المسطحة المعزولة والمغلفة بمادة كلوريد ال

 ظاهرية الثابتة .الللتأسيسات 

PVC INSULATED AND SHEATHED FLAT CABLES FOR 

FIXED INSTALLATIONS . 

57 5116-1 /2020 

5116-1/2020 

 .  امع –االول : محددات عامة  ياف الضوئية / الجزء لوات االلابق

OPTICAL FIBER CABLES – PART -1 GENERIC 

SPECIFICATION – GENERAL. 

58 5116-2 /2021 

5116-2/2021 

اجراءات فحص القابلو الضوئي  -قابلوات االلياف الضوئية/الجزء الثاني:محددات عامة

 دليل عام -االساسية

OPTICAL FIBER CABLES –PART-2:GENERIC 

SPECIFICATION- BASIC OPTICAL CABLE TEST 

PROCEDURES-GENERAL GUIDANCE 

59 5116-3 /2022 

5116-3/2022 

  ةمحددات مقطعي  -قابلوات داخلية  -الثالث  الجزء  - يةياف الضوئاللقابلوات ا
OPTICAL FIBRE CABLES 
 Part 3: INDOOR CABLES – SECTIONAL SPECIFICTION  
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 الموضوع  م م ع   ت

 ربائية لالغراض المنزلية .كهلالمفاتيح ا 325/1990  1

 ت العامة.المتطلبا -ض المنزلية وما شابههاتخدمة لألغرامسالقوابس والمقابس ال 2000/ 1/ 2383  2

متطلبات الحماية من –ا شابهها القوابس والمقابس المستخدمة لألغراض المنزلية وم 2001/ 2/ 2383  3

 الصعقة الكهربائية واالعداد للتأريض. 

 ات ونض المنزلية وما شابهها / المكقوابس والمقابس المستخدمة لألغراال 2002/ 3/ 2383 4

 مة لألغراض المنزلية وما شابهها الفحوص الميكانيكية. القوابس والمقابس المستخد  2004/ 4/  2383 5

قايس المستخدمة في التوصيالت الكهربائية المنزلية وماشابهها /  وابس والمالق   2005/ 6/ 2383 6

 اء . د الاختبارات ا

 لربط.ابس ووحدات امقامبير / المهائ, ال 13ت تيار  القوابس ذا 2009/ 7/ 2383 7 7

 . 105لنحاسية المدورة المطلية بالوارنيش ) بوليفيل اسيتال ( فئة  اسالك اللف ا 1987/ 2742 7 8

 يح السيطرة المتغيرة االلكترونية . مفات  1992/ 3235 8 9

 .  1وات والحبال / ج بلا الفحوص الكهربائية للق 1993/ 1/ 3313 9 10

 .  2والحبال / ج ت الفحوص الكهربائية للقابلوا  1993/ 2/ 3313  11

 .  1سالك ذات التردد الواطئ /جالقابلوات واال 1995/ 1/ 3509  12

 .  2/ج دد الواطئالقابلوات واالسالك ذات التر 1995/ 2/ 3509  13

 سات االتصاالت عن بعد .سيأالقابلوات واالسالك مفردة لنقل االشارة لمعدات وت 1996/ 3/ 3509 14

 .  4طئ /جالتردد الوا ات القابلوات واالسالك ذ  1996/ 4/ 3509 15

 لجهد .محوالت ا 2000/ 3703 16

 متطلبات اداء القابلوات الخاصة بالهاتف . 2000/ 3706 17

  3300/   1900فولت و  600/1000بلوات المعزولة بكلوريد البوليفيل بجهد مقرر القا 2001/ 3707 18

 واالتصاالت  االلكترونية ت للمحوالت المستعملة في المعدااالبعاد االجمالية  2000/ 3718 19

 العراقية  اتاصفمسودات المو 
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 القابلوات والحبال المرنة المعزولة . خصائص  2001/ 3762 20

 زة التحكم للجهد الواطئ/ المتطلبات العامة شغيل واجهمجموعة مفاتيح الت 2003/ 1/ 3821 21

 طئ /قواطع الدورة الكهربائية تشغيل واجهزة التحكم للجهد الواال مجموعة مفاتيح 2003/ 2/ 3821 22

 ة التحكم للجهد الواطئ مجموعة مفاتيح التشغيل واجهز   2003/ 3/  3821 23

 د الواطئ/متطلبات االداء والتركيب . تحكم للجهمجموعة مفاتيح التشغيل واجهزة ال 2004/ 4/ 3821   24

 حوص االداء . واجهزة التحكم للجهد الواطئ / فل  يمجموعة مفاتيح التشغ 2004/ 5/ 3821 25

الواطئ / فحوص االداء تحت ظروف يح التشغيل واجهزة التحكم للجهد مجموعة مفات   2004/ 6/ 3821 26

 الدائرة القصيرة . 

 الحريق للقابلوات   ئص مقاومةخصا   2003/  3831   27

دة الملحقات  لتمديدات الكهربائية / خصائص مال ااالنابيب غير المعدنية وملحقاته   2004/   1/  3914   28

 العازلة 

كيلوفولت لغاية 1قاتها للجهود المقررة من ت القدرة ذات العزل المبثوق وملح قابلو 2007/ 1/ 4019 29

 كيلوفولت.30وبضمنها  

 ةكيلوفولت لغاي 1لوت القدرة ذات العزل المبثوق وملحقاتها للجهود المقررة من قاب 2008/ 2/ 4019 30

 كيلوفولت.30بضمنها  و

 يارات الكهربائية/ المتطلبات(. الحبال )الس  يد طواقم الحبال وطواقم تمد  2010/ 1/ 4103 31

 طواقم الحبال وطواقم تمديد الحبال )طرق الفحص(.  2010/ 2/ 4103 32
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 الموضوع  الدليل ت

 ريف والتصنيف .عاتمخططات ورسومات بيانية وجداول / ال 162/1/1990  1

 .  ات طار الخارجية النابيب التأسيساالق 185/1990  2

 ونبائط التوصيل .التخطيطية للمخططات / الموصالت  الرموز 224/1991  3

 . دليل اختبار القابلوات للجهد العالي 709/1995  4

 مجموعة مفاتيح التحكم للجهد الواطىء / تعاريف   2000/ 913م  5

 ة. ات الخاصة بالقابلوات الكهربائيلحطالمص 1266/2008م 6

جزء االول : سالمة الدائرة / ال  -ظروف الحريقلوات الكهربائية تحت ابالفحوصات للق 2020/ 1383 7

س   5 830 تقل عن طريق فحص قابلوات الحريق مع الصدمة عند درجة حرارة ال

 مم   2ز  وكيلوفولت وقطر كلي يتجا 1.0/ 0,6للقابلوات بجهد مقرر لغاية وبضمنه 

  

 

 

 

 

 

 الموضوع  رقم المتطلب  ت

1 11 /2011 

11/2011 

 .لقدرةابلوات اق

POWER CABLES 

2 83 /2011 

83/2011 

 .المفاتيح الكهربائية لالغراض المنزلية

SWITCHES FOR HOUSEHOLD FIXED ELECTRICAL 

INSTALLATION 

3 89 /2011 

89/2011 

 .قابلو الهاتف

TELEPHONE CABLE 

4 113/2021 

113/2021 

 .زليةبتة المنثا حقات التاسيسات الكهربائية الصناديق وحاويات مل

BOXES AND ENCLOSURES FOR HOUSEHOLD AND 

SIMILAR FIXED ELECTRICAL INSTALLATIONS 

5 136/2021 

136/2021 

 .ماية لالجهزة الكهربائية المنزليةاجهزة الح

POWER GUARD FOR HOUSEHOLD ELECTRICAL 

APPLIANCES 

6 138/2020 

138/2020 

 .لية وما شابههاية المنزائ واطع الدورة للتاسيسات الكهربق

CIRCUIT- BREAKERS FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR 

INSTALLATIONS 

 االدلة االسترشادية المرجعية  

 المتطلبات الفنية 
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7 150/2018 

150/2018 

 300/500وبجهد   PVCمعزولة والمغلفة بمادة كلوريد البوليفينيل المرنة الالقابلوات 

 ( 2مم 10و   2مم6قطع عرضي )م ةفولت ذات مساح

PVC INSULATED PVC SHEATHED CORD 300/500 V WITH 
2& 10 MM2 6MMCROSS SECTIONAL AREA  

8 164/2019 

164/2019 

  750/ 450وبجهد معتمد   PVCفينيل قابلو احادي اللب معزول بمادة كلوريد البولي

 .(2س( وموصل مجدول )صنف  ° 90فولت )

SINGLE CORE CABLE WITH THERMOPLASTIC (PVC) 

INSULATION NON- SHEATHED CABLE OF RATED 

VOLTAGE UP TO AND INCLUDING 450/150 V (90°C) 

STRANDED CONDUCTOR (CLASS 2) 

9 172/2020 

172/2020 

 .توصيلمجمع اطراف ال

TERMINAL BLOCKS 
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                    ELECTRICAL INSTALLATIONS  10-6لمستلزمات الكهربائيةا 6-11

                  

 

 

 

 الموضوع  ع م ق ت

1  81 /1 /2016 

الثاني(التحديث  ) 

81/1/2016   

SECOND  

REVISION 

 كة / المتطلبات العامة وطرق الفحص. الحامضية لبدء الحر –ئد الرصاص نضا 

 

LEAD- ACID STARTER BATTERIES GENERAL 

REQUIREMENTS AND TEST METHODS. 

2  81 /2 /2016 

 )التحديث الثاني( 

81/2/2016 

SECOND 

REVISION  

راف الحامضية لبدء الحركة /ابعاد النضائد وابعاد وتأشير اط –صاص نضائد الر

 التوصيل.

LEAD- ACID STARTER BATTERIES DIMENSIONS OF 

BATTERIES AND  DIMENSIONS AND MARKING OF 

TERMINALS. 

3  81 /3 /2016 

 

81/3/2016 

راف ابعاد النضائد وابعاد وتأشير اط/الحامضية لبدء الحركة  – اص نضائد الرص

 التوصيل المستخدمة للمركبات الثقيلة .

LEAD- ACID STARTER BATTERIES DIMENSIONS OF 

BATTERIES AND  DIMENSIONS AND MARKING OF 

TERMINALS FOR HEAVY VEHICLES. 

 

4  114/1999 

 ديث االول( )التح

114/1999 

FIRST 

REVISION  

 لفحص .الجافة /المتطلبات العامةوطرق ا النضائد االبتدائية

 

PRIMARY BATTERIES /GENERAL REQUIREMENTS AND 

TEST METHODS. 

5   214 /1/2001 

 االول(  )التحديث 

214 /1 /2001 

FIRST 

REVISION  

 طلبات السالمة.متاالنبوبية/المتطلبات العامة وبيح الفلورسنت صامبادئات التشغيل ل

STARTERS FOR TUBULAR  FLOURESCENT LAMPS 

/GENERAL AND SAFETY REQUIREMENTS. 

6   214 /2/2001 

 الول( )التحديث ا

214 /2 / 2001 

FIRST 

REVISION  

 التشغيل لمصابيح الفلورسنت االنبوبية / متطلبات االداء. بادئات 

 

STARTERS FOR TUBULAR  FLOURESCENT LAMPS/     

PERFORMANCE REQUIREMENTS. 

 المواصفات القياسية العراقية   
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7   281 /1/2001 

 تحديث االول( )ال

281 /1 / 2001 

FIRST 

REVISION  

 ات التيار لمصابيح الفلورسنت / المتطلبات العامة.كابح

 

BALLASTS FOR  TUBULAR FLORESCENT LAMPS / 

GENERAL REQUIREMENTS. 

8   281 /2/2001 

 )التحديث االول( 

281 /2 /2001 

FIRST 

REVISION  

 لمصابيح الفلورسنت / طرق فحص االداء.كابحات التيار 

 

BALLASTS FOR TUBULAR FLORESCENT LAMPS /TEST  

METHODS PERFORMANCE. 

9  177/1991 

177 / 1991 

 التنجستن .مصابيح شعيرة 

TUNGSTEN FILAMENT LAMPS FOR DOMESTIC AND 

SIMILAR GENERAL LIGHTING PURPOSES  / 

PERFORMANCE REQUIREMENTS. 

10  1975 /1995 

 

 

1975 /1995 

 ماسكات الفرش والموحدات ,وتسميات الفرش الكربونية   تعاريف

 .وحلقا ت االنزالق

DEFINTIONS AND   NOMENCLATURE FOR CARBON 

BRUSHES,BRUSH-HOLDS,COMMUTATORS AND SILF-

RINGS.    

11  2107 /1 /1999 

 

2107 / 1/ 1999 

  30يكاهيرتز الى  م 1هوائيات استقبال البث االذاعي والتلفزيوني لمديات التردد 

 كيكاهيرتز / الخصائص الكهربائية والميكانيكية .

AERIALS FOR  THE  RECEPTION OF SOUND AND 

TELEVISION BROADCATING IN THE FREQUENCY 

RANGE  30 MHZ TO 1 GHZ  ELECTRICAL AND 

MECHANICAL CHARACTERISTIES. 

11 2171 /2001 

2171 /2001 

 عوازل الخط المحمولة على عمود.   خصائص 

CHARACTERISTIES OF LINE POST INSULATORS. 

12 2179 /1 /2001 

2179 /1/ 2001 

 .متسعات القدرة / متطلبات عامة

POWER CAPACITORS / GENERAL REQUIREMENTS. 

13 2179 /2 /2001 

2179/2/2001 

  متسعات القدرة / متطلبات السالمة وطرق الفحص .

POWER CAPACITORS / SAFETY REQUIREMENTS AND 

TEST. 

14   2211  /2002   

2211 /2002 

 مات والمتسعات رموز تاشير المقاو

MARKING CODES FOR RESISTORS AND CAPACITORS. 

 

15 2261 /2006 

2261/2006  

 تطلبات العامة لماانظمة االنذار / 

ALARM SYSTEMS / GENERAL REQUIRMENT                   

16 2279 /2009 

2279/2009 

 مصابيح بخار الزئبق عالي الضغط / المتطلبات العامة. 

HIGH – PRESSURE MERCURY VAPOUR /LAMPS/ 

GENERAL REQUIRMENTS. 
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17 2302 /2019 

 التحديث االول 

2302/2019   

FIRST 

REVISION 

امات االنارة العامة )المصباح االقتصادي( مصابيح الفلورسنت ذاتية الكبح الستخد 

 متطلبات السالمة 

SELF – BALLASTED LAMPS FOR GENERAL LIGHTING 

SERVICES / SAFETY REQUIREMENTS . 

18 2303 /2012 

 

2303/2012 

 ة( ي)المصابيح االقتصاد  تية الكبح الغراض االنارة العامةصابيح ذام

 متطلبات االداء. 

SELF – BALLASTED LAMPS FOR GENERAL LIGHTING 

SERVICES /PERFORMANCE  REQUIREMENTS . 

19 5080 /2018 

5080/2018 

 

تصميم  بات التحقق من الطلمت -مصنعة من السليكون البلوريالواح الخاليا الشمسية ال

 لنوع   وا

CRYSTALLINE SILICON TERRESTRIAL 

 PHOTOVOLTAIC (PV)MODULES-DESIGN 

QUALIFICATION AND TYPE APPROVAL REQUIREMENTS  

20 
5139 /2022 

5139/2022 

  العامة / محددات  رةاالنا ت الستخداما (LED)( للضوءبالثنائي الباعث  انارةحدات و 
 السالمة

 LED MODULES FOR GENERAL LIGHTING – SAFETY 

SPECIFICATION 

21 5145 /2022 

5145/2022 
 ةالعام االنارة الستخدامات ( LEDsi) ةللضوء شبه متكامل الباعث بالثنائي إنارة  بيح صام

تيار  لل فولت  (120)او جهد  (ج م م)وب المتنا فولت للتيار ( 50) يزيد عن البجهد 
 السالمة متطلبات  /من التموجات  خال   المستمر

LEDsi LAMPS FOR GENERAL LIGHTING SERVICES WITH 

SUPPLY VOLTAGES NOT EXCEEDING (50 V) A.C R.M.S. 

OR (120 V ) RIPPLE FREE D.C. – SAFETY SPECIFICATION 

22 5176-1 /2022 

5176-1/2022 

 ول ( ) الجزء االعام   –محوالت القدرة 

POWER TRANSFORMERS 

PART 1- GENERAL 
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 الموضوع  م م ع  ت

 الجزء الثاني /المقررات والمتطلبات العامة. / محوالت القدرة 2008/ 2/ 63  1

 . 3محوالت القدرة  ج 2009/ 3/ 63  2

 الظروف الجوية القياسية لالختبار .  369/1994  3

 خطيطية للعناصر التناظرية .الرموز الت 1985/ 2483  4

غير   ص استخدمة من قبل اشخالمتطلبات التكميلية للصهائر المالجهد /  صهائر واطئة  2006/ 2-3/  2599  5

 ماهرين . 

 ت العامة واالختبارات . تراكيب االنارة / المتطلبا 2005/ 1/ 2719  6

 شير .التصنيف والتا –تراكيب االنارة / التعاريف العامة  2005/ 1-1/ 2719  7

 .  الكهربائيالتركيب والتوصيل  تراكيب االنارة / 2005/ 1-2/ 2719  8

 ونات الميكانيكية  . كمارة / التركيب والتراكيب االن  2005/ 1-3/ 2719  9

 لتسليك الخارجي .تراكيب االنارة / ا 2005/ 1-4/ 2719  10

 تراكيب االنارة / التسليك الداخلي  . 2005/ 1-5/ 2719  11

 اكيب االنارة / احتياطات التأريض  .تر 2006/ 1-6/ 2719  12

 .  / الحماية من الصعقة الكهربائية ب االنارةتراكي 2006/ 1-7/ 2719  13

 لصلبة والرطوبة   تراكيب االنارة/ مقاومة تراكيب االنارة للغبارواالجسام ا 2006/ 1-8/ 2719  14

 تراكيب االنارة / مقاومة العزل والمتانة الميكانيكية . 2006/ 1-9/ 2719  15

 والخلوص.  حفت الزتراكيب االنارة / مساحا 1-10/2007/ 2719  16

 لتوصيل. تراكيب االنارة / اطراف ا 1-11/2008/ 2719  17

 تراكيب االنارة / المالحق.  1-13/2009/ 2719  18

 قياسية صفات ال الموا مسودات
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 ة .  اماالنارة الثابتة لالغراض الع تراكيب  1987/ 2-1/ 2719  19

 تراكيب االنارة الغائرى في تجاويف .   1988/  2-2/ 2719  20

 . والشوارع دمة في انارة الطرقتراكيب االنارة المستخ 1991/ 2-3/ 2719  21

 غراض العامة .اللرة القابلة للنقل تراكيب االنا 1993/ 2-4/ 2719  22

 ضواء الفيضية .  تراكيب االنارة ذات اال   1993/ 2-5/ 2719  23

 تراكيب االنارة ذات المحوالت للمصابيح الشعيرية .   1994/ 2-6/ 2719  24

 الحدائق . تراكيب االنارة المستخدمة في  1994/ 2-7/ 2719  25

 وية .  تراكيب االنارة / المصابيح اليد  1994/  2-8/ 2719  26

 تراكيب االنارة في الطوارئ .   1994  /2-9/ 2719  27

 خلوص . الكيب االنارة / مسافات الزحف وترا 2-10/2004/ 2719  28

 مانعات الصواعق . 1987/ 2746  29

 . 1/ج   ت مرور التيار الكهربائي في جسم االنسانتأثيرا 1993/ 1/ 3237  30

 .  2ي جسم االنسان / جتأثيرات مرور التيار الكهربائي ف       1993/ 2/ 3237  31

 الكهربائية . تصنيف المعدات نسبة الى الحماية ضد الصعقة 1995/ 3265  32

 ة المواد العازلة المصنوعة من الخزف والزجاج لالغراض المنزلي 2002/   2/  3267  33

 هوائية .الخطوط البالسحب لموصالت   - اسالك االلمنيوم المقساة 1993/ 3291  34

 والبضائع / المتطلبات العامة. د الكهربائية لالفراالمصاعد  2000/ 1/ 3319  35

 لبات السالمة.تطهربائية لالفراد والبضائع / مالمصاعد الك 2000/ 2/ 3319  36

 لبضائع / االبعاد .المصاعد الكهربائية لالفراد وا 2000/ 3/ 3319  37

 كية ائع/ طرق فحص للمتطلبات الميكانيراد والبضعد الكهربائية لالفالمصا 2000/ 5/ 3319  38

 لمكائن الكهربائية .ا 2008/ 1/ 3373  39
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 ية / الرموز .المكائن الكهربائ   1990/ 1-1/ 3373  40

 المكائن الكهربائية / طرق التبريد . 1991/ 1-2/ 3373  41

 ء / التعاريف.ن الكهربائية الدوارة / المقررات واالداالمكائ 2008/ 1-3/ 3373  42

   . ات لمحوالت القدرةتأشيرات اطراف التوصيل والتفريع 1997/ 3583 44

   ميكاهيرتز 1ني لمديات التردد طرق قياس اداء البث االذاعي والتلفزيو  2000/ 2/ 3601 45

 كيكا هيرتز  30الى 

رتز/خصةائص كيكاهي 1ميكةاهيرتز الةى   30لتلفزيةوني مةن  هوائيات البث االذاعةي وا 2000/ 3/ 3601 46

 يرات البيئية .ات والتأثاالهتزاز

 صابيح شعيرة التنجستن الغراض االنارة المنزلية والعامة ملمتطلبات السالمة    2000/  3743 47

 . ح ماسكات المصابي  2001/ 3758 48

 المحوالت الجافة للقدرة . 2001/ 3759 49

 حن  وانية والقابلة للشكادميوم المختومة االسط –خاليا النيكل     2004/  3900 50

 كيكا هيرتز  12لبث من االقمار الصناعية لمدى ا لهوائيات استقبال القياسات الكهربائية   2004/  3921 51

 ى اشارات تناظرية ورقمية/المتطلبات العامة المحوالت الطاقة الكهربائية  2010/ 4097 52

 والت االجهزة / المحوالت المركبة.مح 2010/ 4104 53

 المتطلبات العامة واالبعاد.  2النارة /ج اعمدة ا 2013/ 2/ 4113 54

 وم. متطلبات اعمدة االنارة المصنوعة من االلمني  6االنارة /ج  ةد اعم 2013/ 6/ 4113 55

 

 

 

 الموضوع  الدليل ت

 تعريف الصهائر . 142/1991  1

 في الفحص .تصنيف العوامل البيئية  207/1990  2

 ائن / فحص الكثافة المسامية .فرش المك ص الفيزياوية لمادةطرق قياس الخوا 697/1/1995  3

 رجعية االدلة االسترشادية الم 
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 س الخواص الفيزياوية لمادة فرش المكائن / فحص الصالدة . ايطرق ق 2/1995/ 697   4

 الفيزياوية لمادة فرش المكائن / فحص المقاومية . ص طرق قياس الخوا 3/1995/ 697   5

ني والمحتوى  قاومة الث رش المكائن / فحص مطرق قياس الخواص الفيزياوية لمادة ف 4/1996/ 697   6

 الرمادي .

ة  ة الكهربائية والمقاومية للمواد العازلة في درجات الحرارموطرق فحص المقا 1998/ 862م   7

 المرتفعة .

 قياس المقاومية للمواد المعدنية . رقط 1998/ 863م  8

مفرد  سلك أو قابلو رأسي لوات الكهربائية تحت ظروف الحريق / فحص فحص القاب 878/1/1999 9

 ل .معزو

وف الحريق / فحص سلك أو قابلو نحاسي مفرد  رظت الكهربائية تحت فحص القابلوا 878/2/1999 10

 معزول .

 كائن المتناوبة خالل التشغيل على جهد متناوب لمقياس مقاومة ملفات ا 1999/ 892م  11

 ئية الدوارة.لمصطلحات الكهروتقنية ، للمكائن الكهرباا 896/1999 12

 تعاريف  –طئ/ الجزء االول  اوة التحكم للجهد الجموعة المفاتيح الكهربائية واجهزم 913/2000 13

 رق الفحص صناديق الربط / ط 941/2000 14

 ربائية فحص المواد العازلة المصنوعة من الخزف والزجاج لالغراض الكهق طر   2002/  1012 15

 الضغط  بخار الزئبق عالي  طرق فحص مصابيح   2004/  1048 16

 حديد للتسخين الكهربائي.  -كروم -لكيكروم , ن  –ك نيكل طريقة فحص عمر سبائ 1267/2008م 17

   

 

 

 

 الموضوع  لب رقم المتط ت

1 7 /2011 

7/2011 

 اكيب االنارة تر

LUMINARIES 

2 9 /2018 

9/2018 

 لهواء مضخة ماء مبردة ا

WATER PUMP FOR EVAPORATIVE AIR COOLER 

3 78 /2020 

78/2020 

 ائي قوابيس والمقابس والتقسيم الكهربال

PLUGS , SOCKET – OUT LETS AND ADAPTORS 

 المتطلبات الفنية 
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4 79 /2021 

79/2021 

 ربائي السيار الكه

CORD EXTENSION SET 

5 83 /2011 

83/2011 

 المفاتيح الكهربائية لألغراض المنزلية 

SWITCHES FOR HOUSEHOLD FIXED ELECTRICAL 

INSTULLATION 

6 84 /2015 

84/2015 

 مةمصابيح التنكستين/ متطلبات السال

TUNGSTEN LAMPS 

7 85 /2015 

85/2015 

 ة العامة( ارذاتية الكبح الستخدامات االن المصباح االقتصادي )مصابيح الفلورستت 

ENERGY SAVING LAMPS (SELF – BALLASTED LAMPS) 

8 86 /2011 

86/2011 

 تشغيلحامل المصباح وبادئ ال

STARTER HOLDERS 

9 87 /2013 

87/2013 

 ة المنزلية ي ئنات الماء الكهرباعنصر التسخين لسخا 

HEATING ELEMENTS FOR HOUSEHOLD ELECTRIC 

STORAGE WATER HEATERS 

10 88 /2019 

88/2019 

 منظم درجة الحرارة لسخان الماء الكهربائي المنزلي 

TEMPERATURE REGULATOR FOR HOUSEHOLD 

ELECTRIC WATER 

11 90 /2018 

90/2018 

 محرك مبردة الهواء

MOTOR FOR EVOPORATIVE AIR COOLER 

12 103/2012 

103/2012 

 لرأس واحادية الرأس( ت)ثنائية انمصابيح الفلورس

FLUORESCENT LAMPS 

13 138/2020 

138/2020 

 زلية قواطع الدورة الكهرائية المن 

CIRCUIT – BREAKERS FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR 

INSTALLATIONS 

14 147/2016 

147/2016 

 الثنائي الباعث للضوء  ةدات االنارة بتقنيمصابيح ووح

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR LIGHTING LAMPS 

USING (LED) 
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    المكائن واألدوات الزراعية والمركبات والعجالت   6-12

6-12 AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT ,VEHICLES 

,CYCLES  

 الموضوع  م ق ع ت

1  495/1/1986 

495 /1 / 1986 

 .  3,2,1االصناف  جهاز التعليق الثالثي -ت الزراعية المدولبة ارالجرا

AGRICULTURAL MACHINES AND IMPLEMENTS 

AGRICULTURAL WHEELED TRACTORS-THREE-POINT 

LINKAGE. PART 1: CATEGORIES 1,2  AND 3 . 

2  495/2/1987 

495 /2 /1987 

 ات الزراعية المدولبة / ربط ضيق .الجرار

AGRICULTURAL MACHINES AND IMPLEMENTS  

AGRICULTURAL WHEELED TRACTORS-THREE-POINT 

LINKAGE. PART 2: CATEGORY-IN (NARROW  HTTCH). 

3  941/1987 

941 /1987 

 قدرة الخلفي .مأخذ ال ات الزراعية /الجرار

AGRICULTURAL TRACTORS REAR MOUNTED POWER 

TAKE- OFF . 

4  1109 /1987 

1109 /1987 

 تعيين سرعة السير القصوى . / ارات الزراعية المدولبةرجلا

AGRICULTURAL WHEELED TRACTORS / 

DETERMINATION OF MAXIMUM TRAVEL SPEED . 

5  1129 /1987 

 

1129 /1987 

ذات مقعد مخروطى مع موضع تثبيتها  M14x1,25 رية / شمعات القدح المركبات الب

 نة .فى راس االسطوا

ROAD VEHICLES-SPARK PLUGS  M14 x 1,25  WITH 

CONICAL SEATING AND THEIR CYLINDER HEAD 

HOUSING. 

6  1130 /1987 

 

1130 / 1987 

موضع تثبيتها فى  قعد مسطح  معذات م M14x1,25ية / شمعات القدح بات البرالمرك

 االسطوانة.راس 

ROAD VEHICLES-SPARK PLUGS  M14 x 1,25  WITH FLAT 

SEATING AND THEIR CYLINDER HEAD HOUSING . 

7  1303 /1988 

1303 / 1988 

 الكرك والمسحاة .

 

SHOVEL AND SPADE . 

8  1803 /1993 

1803 /1993 

 ور المتنقلة بالمركبات البرية .بات البعدية لكرة ربط الد المتطل

DIMENSIONAL CHARACTERISTIC FOR COUPLING RALL 

FOR CARAVANS AND LIGHT TRALLERS WITH ROAD 

VEHICLES.  

 المواصفات القياسية العراقية 
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9  1884 /1 /2006 

 )التحديث االول( 

1884/ 1/ 2006  

FIRST 

REVISION 

 متطلبات السالمة –االول  الجزء  –لالطفال اليافعين وائية اجات الهالدر

  

CYCLES – SAFETY REQUIREMENT FOR BICYCLES FOR 

YOUNG CHILDREN – PART -1.  

10  1884 /2 /2010 

 )التحديث االول( 

1884/2/2010 

FIRST 

REVISION 

 طرق فحص . -2ج –لالطفال اليافعين الدراجات الهوائية 

 

BEDAL BICYCLES FOR NORMAL ROAD USE –PART 2 

TEST METHOD . 

11 2172 /2002 

2172 / 2002 

 المركبات ن في محركات مفاتيح الضوء المنبه لضغط الده

WRRNING LAMP SWITCHES OF LUPRICATING OIL 

PRESSURE FOR AUTOMOBILES . 

12 2196 /2002 

2196 / 2002 

 خواص المواد. -زء االولالج-اخلىحلقات مكابس مكائن االحتراق الد 

INTERNAL COMPUSTION ENGINES PISTON RINGS-PART 

1-MATERIAL SPECIFICATIONS. 

13 2225 / 2003 

2225 /2003 

 مواد بطانات المكابح للمركبات البرية/ المتطلبات العامة. 

ROED VEHICLES BRAKE LININING MATERIALS – 

GENERAL REQUIREMENTS. 

14 2241 /2006   

 

2241/2006  

السالسل  –سطوانة اقطار اذرع المكابس وتجاويف اال –ة ومكونات قدرة المائع انظم

 ترية . الم

FLUID POWER SYSTEMS AND COMPONENTS – CYLINDR 

BORES AND PISTON ROD DIAMETERS – METRIC SERIES .  

15 2251  /2006 

2251/2006   

 

 حص المرشات متطلبات عامة وطرق الف –لزراعية معدات الري ا

AGRICUITURAL IRRIGATION                                   

EQUIPMENT – SORAYERS – GENERAL                               

REQIURMENTS AND TEST METHODS      

16 2305 /2013 

 

2305/2013 

مولدات والرقائقية المنبعثة من عادم ال  الغازية الحدود المسموح بها للملوثات البيئية

 وزيت الغاز.الكهربائية التي تعمل بوقود البنزين )الكازولين( 

PERMITTED LIMITS FOR GASEOUS AND PARTICULATES 

POLLUTIONS EMITTED FROM THE GENERATORS 

ENGINES EXHAUSTEDS TO INVIRONMENT WHICH 

OPERATED BY GASOLINE AND GAS OIL FUEL. 

17 5005 /2017   

 

5005/2017 

المحتويات   –(  ) رقم الهيكلVINالرقم التعريفي للمركبة  –مركبات الطريق 

 كيب .  والتر

ROAD VEHICLES – VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER 

(VIN)- CONTENT AND STRUCTURE.  

18   5024  /2017 

5024/2017 

 . WMIصنع عريف المالرمز العالمي لت –مركبات الطريق 

ROAD VEHICLES – WORLD MANUFACTURE 

IDENTIFICATION (WMI) CODE    
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19 5061 /2018 

5061/2018 

فر المستخدم في قلوب  صوالنحاس االرطة ورقائق النحاس  خصائص أش

 المشعات)الراديتر(

COPPER AND BRASS STRIPS / FOR RADIATOR CORES 

SPECIFICATION                                          

20 5072 /2018 

 ( 2019/ 1)تعديل رقم 

 ( 2021 /2)تعديل رقم 

5072/2018 

(AMENDMENT 

NO.1/2019) 

(AMENDMENT 

NO.2/2021) 

 تقييم المطابقة/ شهادات المطابقة  -مركبات الطريق

 

 

ROAD VEHICLES_ CONFORMITY ASSESSMENT/                

CONFORMITY CERTIFICATES     

21 5077 /2018 

5077/2018 

 تعاريف وال لمصطلحات ا –ائية  متطلبات السالمة العامة للدرجات الهو

CYCLES – SAFETY REQUIREMENTS FOR BICYCLES – 

TERMS AND DEFINITIONS                                                         

  

22 5161 /2022 

5161/2022 
 المطابقة  ةتقييم المطابقة / شهاد   – (النارية والكهربائية) ليةآللاالدراجات 

MOTORCYCLE – CONFORMITY ASSESSMENTS / 

CONFORMITY CERTIFICATES 
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 ت

 

 م م ع 

 

 ضوع موال

 ة .راطات العامة للسالمتشاال -السيارات  1986/ 2531  1

 انات الرفع االحادية . سطوالمقطورات الزراعية ا 1998/ 3614  2

 دراجة التمارين الرياضية الثابتة للبالغين . 1998/ 3619  3

 م .( م  150-40ذات اقطار ) المضخات الحلزونية الشكل  1999/ 3678 4

 الثاني  طلبات العامة /الجزءتمبس مكائن االحتراق الداخلي / الكاحلقات م 2004/ 2/  2723 5

 متطلبات الجودة  –ئن االحتراق الداخلي مكا حلقات مكابس    2005/ 3/ 3723 6

 بطانة االسطوانة لمكائن االحتراق الداخلي . 2000/ 3745 7

 القطرية  التضمين والخطوة –المخروطية المستقيمة  التروس 2002/  3749 8

وشرائح النحاس االصفر   س االحمررقائق النحا –رات ( تيمشعات السيارات ) الراد  2006/ 3966 9

 شعات ) الراديترات ( .  الملقلوب 

 التوزيع المنتظم وطرق الفحص. –المرشات الدوارة  –معدات الري  2007/ 4012 10

لمنبعثة من السيارات واازية للبيئة  بها للملوثات الغارات / الحدود المسموح السي 2008/ 4034 11

 كات بنزين.رحالمزودة بم

ثة من السيارات المزودة الغازية للبيئة والمنبعات طرق اختبار الملوث –السيارات  2008/ 1/ 4035 12

عقب  الجزء االول: طريقة تقدير الملوثات الغازية في  العادم  –بمحركات بنزين 

 لبارد. التشغيل من الوضع ا

ت المزودة السيارا للبيئة والمنبعثة من ةطرق اختبار الملوثات الغازي –ت راالسيا 2008/ 2/ 4035 13

في العادم عند سرعة دوران   25بة الثاني: طريقة تقدير نسزء الج -بمحركات بنزين

 المحرك في وضع الالتعشيق 

   

   

   

   

   

 قية ار مسودات المواصفات الع 
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 الموضوع  الدليل ت

 لصدمة االمامية . ا طرق اختبار -الركوب للصدمات  تحمل سيارات  166/1/1990  1

 طرق اختبار الصدمة الخلفية .  -صدمات تحمل سيارات الركوب لل 166/2/1992  2

 راعية المدولبة / مأخذ القدرة .الجرارات الز 275/1/1991  3

 يق . الجرارات الزراعية المدولبة / نقاط ربط اذرع التعل 275/2/1991  4

 االنواع . كبات البرية دليلالمر 1998/ 851م   5

 فحص مقاومة القص الداخلية .طريقة  –بطانات مكبح السيارات  –ة يرالمركبات الب 1998/ 1/ 853 م  6

 طريقة فحص قابلية االنضغاط . –بطانات مكبح السيارات  –لبرية المركبات ا 1998/ 2/ 853 م 7

ى شكل علثير الحراري طريقة فحص التأ –بطانات مكبح السيارات   –المركبات البرية   2000/ 3/ 853م  8

 وابعاد البطانة .

اء والمحلةول الملحةي المةطريقةة فحةص مقاومةة  –ات الكةبح بطانة  –ة  المركبات البرية 853/4/2006 9

 زيت وسائل التزييت . وال

حص الرفع الكلي طريقة ف –طرق فحص المضخات المركزية والمختلطة والمحورية   2000/ 1/ 943م  10

 .للمضخة 

الرفق  طرق فحص مقدار  –المختلطة  و  مضخات المركزية والمحوريةالطرق فحص    2005/ 2/ 943م  12

 حص االداء .  وف

 اختبارات القبول  –لالسطوانات  قدرة المائع الهدرولية 2002/   1020م    13

14 

 

ية ونعل بح ووسائد المسند القرصطرق فحص المواد االحتكاكية للعجالت ) بطانة المك 1135/2006م

 .  يالوزن النوع  –لجزء االول ا –لمترابطة ( المكبح ا

 

 

 

 ت

 

 م المتطلب رق

 

 الموضوع 

1 167/2019 

167/2019 

 .ة واالمان للمركبات طلبات السالممت

GENERAL SAFTY REQUIREMENTS FOR VEHICALES 

2 170/2021 

 ( 2021/ 1تعديل رقم )

170/2021 

(AMENDMENT 

NO.1/2021) 

 .متطلبات السالمة العامة -نارية والكهربائيةلاالدراجات 

MOTORCYCLES AND ELECTRICS- GENERAL SAFTY 

REQUIREMENTS. 

   

 االسترشادية المرجعية  االدلة

 ات الفنية لبمتطال
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 EQUIPMENT FOR  13-6                             ادوات ومستلزمات المنتجات النفطية 6-13

         PETROLEUM  PRODUCTS                                                      

  

 

 

 

 الموضوع  م ق ع ت

1  1261 /2021 

 لتحديث االول ا

1261 /2021 

FIRST 

REVISION 

 انات الغازات النفطية المسالة . اول اسطوتد 

 

.HANDLING OF LPG CYLINDERS. 

2  1262 /1988 

1262 / 1988 

 .ة سالوانات الغازات النفطية المخزن وبيع اسط ساحات 

LPG CYLINDERS STORAGE AND RETAIL YARDS. 

3  1263 /1988 

1263 / 1988 

 ات الغازات النفطية المسالة .ع اسطوانئة وبي لى تعب ع السيطرة

CONTROL OF FILLING OF LPG CYLINDERS 

4  1265 /1988 

1265 / 1988 

 لة .ساالمضية لنقل الغازات النفطية السيارات الحو

LPG ROAD TANKERS . 

5  1281 /1988 

1281 / 1988 

 تأهيلها . ةواعاد  المسالة لنفطيةالفحوص الدورية السطوانات الغازات ا

PERIODIC TESTING AND REQUALIFICATION OF LPG 

CYLINDERS . 

6  1284 /1988 

1284 / 1988 

 النفطية المسالة . ات غازئط نقل وتوزيع اسطوانات الوسا

VEHICLES  FOR TRANSPORTATION AND 

DISTRIBUTTION OF  LPG 

7  1285 /1988 

1285 / 1988 

 .النفطية المسالة  ت غازافحص وصيانة صمامات اسطوانات ال

TESTING AND MAINTENANCE OF L.P.G CYLINDE 

VALVES. 

8  1286 /1988 

1286 /1988 

 مات ذاتية الغلق السطوانات الغازات النفطية المسالة .ماص

SELF  CLOSING VALVES FOR  LIQUEFIED PETROLEUM 

GAS CYLINDERS 

9  1287 /1988 

1287 / 1988 

 وانة الغازات النفطية المسالة .طسلواطئ لصمام امنظم الضغط ا

LOW PRESSURE  REGULATOR FOR VALVES OF LPG 

CYLINDERS . 

10  1289 /1988 

 

1289 /1988 

 معامل تعبئة االسطوانات بالغازات النفطية المسالة . 

 

LPG CYLINDERS  FILING PLANTS. 

11  1290 /1988 

1290 / 1988 

 .  ةتنصب خزانات الغازات النفطية المسالة الثاب

LPG FIXED TANKS  INSTALLATION AT CONSUMERS  

PREMISES. 

 المواصفات القياسية العراقية 
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12  1325 /1988 

1325 / 1988 

 نقل الغازات النفطية المسالة بالسيارات الحوضية . 

L.P.G BULK  TRANSPORTATION BY ROAD TANKERS. 

13  1326 /1988 

1326 / 1988 

 عبوات غاز البيوتان للقداحات . 

BUTAN,LIGHTER GAS  CONTAINERS FILLING. 

14  1327 /1988 

1327 / 1988 

 نصب وفحص منظومة مقاييس الغازات النفطية المسالة .

INSTALLATON AND INSPECTION OF LPG METERING 

ASSEMBLES. 

15  1333 /1988 

1333 / 1988 

 نصب االجهزة الغازية المنزلية .

INSTALLATON  OF  LPG  DOMESTIC  APPLIANCES. 

16  1335 /1989 

1335 / 1989 

 خزانات الصلب الثابتة للغازات النفطية المسالة .

LPG FIXED STEEL STORAGE TANKS. 

17  1357 /1989 

1375 /1989 

 الصلب الثابتة للغازات النفطية المسالة .فحص وصيانة خزانات 

INSPECTION AND MAINTENANCE OF LPG STEEL TANKS. 

18  1358 /1989 

1358 / 1989 

 ام اسطوانة الغازات النفطية المسالة .مصمنظم الضغط المتغير ل

ADJUSTABLE PRESSURE REGULATOR FOR LPG  

CYLINDERS VALVE. 

19  1403 /1989 

1403 / 1989 

 مسالة . ات النفطية التصنيف المناطق الخطرة للغاز

CLASSIFICATIONN OF LPG HAZARDOUS AREAS. 

20  1409 /1989 

1409 / 1989 

 لة . لنفطية المساا الصهاريج الفوالذية للغازات 

LPG  BULK STEEL STORAGE TANKS. 

21  1410 /1989 

1410 / 1989 

 اخل المباني .شبكة انابيب الغازات النفطية المسالة د 

LPG PIPING NETWORK INSIDE  BUILDINGS. 

22  1411 /1989 

1411/ 1989 

 . مسالة شاحنات السكك الحديدية الحوضية للغازات النفطية ال

TRANSPORTATION OF L.P.G BY RAIL ROAD TANKERS. 

23  1426 /1989 

1426 / 1989 

 . عيةة على تيارات الهواء الطبيلمسالة العاملمشاعل الغازات النفطية ا

LPG NATURAL DRAUGHT BURNERS. 

24 5007 /2017 

5007/2017 

 ورية .ات الد التفتيش واالختبار –اسطوانات الغاز المركبة  

GAS CYLINDERS – COMPOSITION CONSTRUCTION – 

PERIODIC INSPECTION AND TESTING  

25 5079 /1 /2018            

5079/1/2018 

 ( LPGوقود من الغاز النفطي المسال )م  تخد ن الوقود للمركبات التي تسخزا

AUTOMOTIVE LPG COMPONENTS – CONTAINERS         
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 موضوع ال م م  ع  ت

 الحوضية. ائع الخطرة / الخزانات ات الحوضية لنقل البضراالسي 2001/ 3796 1

واطئة  الذ لمقاوم للصدأ وسبائك الفوالذ الكربوني اصناعات النفط والغاز / الفوال 2007/  4018 2

 الكربون واستخدام حديد الزهر . 

  

 

 الموضوع  م م ع  ت

 ال توجد أدلة حاليا  .  

 

 

 

 

 الموضوع  المتطلب رقم  ت 

1 110/2017 

110/2017 

 .تنور غازي

OPEN OVEN TO GRILL THE BREAD 

2 120/2013 

 

120/2013 

 .تعمل بالغاز المسال  ات الماء التيسخان

 

GAS-FIRED STORAGE WATER HEATER FOR THE 

PRODUCTION OF DOMESTIC HOT WATER 

3 123/2013 

 

123/2013 

 . لالتي تعمل بالغاز المسمنزلية اطبخ الاجهزة الم

 

DOMESTIC COOKING APPLIANCES BURNING 

4 127/2013 

 

127/2013 

لتي تتضمن ناشر  وانة ل بالغاز المسال بدون مداخمشعة التي تعمالمدافئ المنزلية ال

 .حرارة

LIQUEFIED PETROLEUM GAS-DOMESTIC FLUE LESS 

SPACE HEATERS 

5 160/2019 

160/2019 

 -التصميم والتركيب –  ة للنقل واعادة التعبئةة والقابلمولغاز الفوالذية الملحطوانات ااس

 ( LPGالفوالذ الكربوني ما عدا )

WEL-DED, REMOVABLE AND REFILLABLE STEEL GAS 

CYLINDERS- DESIGN AND INSTALLATION- CARBON 

STEEL EXCEPT (LPG) 

6 161/2019 

161/2019 

الفوالذية الملحومة   ات الغازنا ( وملحقاتها اسطوLPG) ي المسالالنفط معدات الغاز

 للقابلة العادة التعبئة والنقل للغازات النفطية المساوا

LIQUFIED PETROLEUM GAS EQUIPMENT AND 

ACCESSORIES- PORTABLE AND REFILLABLE WELDED 

STEEL GAS CYLINDERS – DESIGN AND INSTALLATION 

 مسودات المواصفات العراقية 

 األدلة االسترشادية المرجعية 

 نية بات الفالمتطل
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     MISCELLANEOUS 14-7                                                       المتفرقات     14 -7

                                                                            

  

 

 

  

 ت 

 وع الموض م ق ع

1 2180 /2001 

  (1/2002)تعديل رقم

(2180 /2001) 

AMENDMENT 

NO.(1 / 2002 ) 

 صحة والسالمة ض الارمديات كثافة الفيض المغناطيسي الغ

 

PERMISSIBLE LIMITS OF MAGNATIC FLUX DENSITY 

FOR HEALTH SAFETY . 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 ية المواصفات القياسية العراق



345 
 

 الموضوع  م م  ع  ت

 الجزء االول االسس العامة .  –المتغلغلة تالفي باستخدام الصبغة الفحص الال 2005/ 3961 1

 ة عامالمتطلبات ال –ت المتنقلة  المسقفا   2005 / 3962 2

 (. 2متطلبات كتلة المعايرة رقم ) -الفحص فوق الصوتي -الفحص الالتالفي 2008/ 4027 3

 قوالب الفحص المرجعية.الجزء الثالث  –لصبغة المتغلغلة تالفي لحص الالالف 2010/ 4102 4

 

 

 

 

 الموضوع  م م ع  ت

ات والتوافقات في التشغيل افنحرفقات / اسس التفاوتات واال للحدود والتوا يالنظام الدول 834/1/2000 1

 الميكانيكي . 

 القياسية . تفاوتات اتب الالنظام الدولي للحدود والتوافقات / جداول مر 1997/ 2/ 834م  2

 والقواعد العامة لتحديد المتطلبات .  المتغيرات وقيمها –سطح خشونة ال 864/2000 3

 الشبكة والدائرة الكهربائية   –الول ا جزءالكهروتقنية الدولية / ال المفردات   2004/  1/  1060 4

كهربائية ومرادفاتها  قاومة الالم –  المفردات الكهروتقنية االدولية / الجزء الثاني   2004/ 2/ 1060 5

 ى ومفردات اخر

بالتأكل ذات المساس  ةدليل اختيار الماد  –منظومة تسخين الماء   –ة الشمسية الطاق 1314/2009م 6

 الداخلي. 

 

 

 راقية مسودات المواصفات الع

 األدلة االسترشادية المرجعية 
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7 
          مواصفات

السالمة المهنية 
 واألنظمة اإلدارية
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 Page Contents الصفحة المحتويات 

السالمة المهنية   7-1
 والحرائق 

348 348 
 Standards of occupational 
Safety and Fire 

7-1 

النظم اإلدارية  7-2
 353 353 وتقييم المطابقة 

Standards of Management 
Systems and Conformity 
Assessment 

7-2 
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  Standards of Occupational 1-7 مواصفات السالمة المهنية والحرائق 7-1

       Safety and Fire 

 

 الموضوع م ق ع ت
1 1508/1990 

1508/1990 
 خـوذ السالمة الصناعية  

INDUSTRIAL SAFETY HELMETS  
2 1526/2011 

 قيد التحديث 
1526/2011 

UNDER REVISION  

 الجزم المطاطية المفلكنة المبطنة المستخدمة في المصانع  –األحذية المطاطية 
 

LIMED INDUSTRIAL RUBBER BOOTS  
 

3 1685/1992 
 قيد التحديث 

1685/1992 
UNDER REVISION 

 المالبس الواقية ضد اللهب
 

PROTECTIVE CLOTHING AGAINST FLAMMABILITY.  

4 1686/1992 
 قيد التحديث 

1686/1992 
UNDER REVISION 

 المالبس الواقية ضد المواد الكيمياوية 
 

PROTECTIVE CLOTHING AGAINST CHEMICAL.  

5 1761/1992 
 قيد التحديث 

1761/1992 
UNDER REVISION 

 التعاريف –الواقيات الشخصية للعيون  
 

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT — EYE AND 
FACE PROTECTION — VOCABULARY 

6 1769/1992 
1769/1992 

 السالمة وطرق الفحص متطلبات  –القفازات الواقية 
PROTECTIVE GLOVES – BASIC SAFETY 
REQUIREMENTS AND TESTING. 

7 1770/1992 
1770/1992 

متطلبات السالمة وطرق  –ضد المواد الكيمياوية   2درجة   –القفازات الواقية 
 الفحص 

PROTECTIVE GLOVES – GRADE 2 GLOVES 
AFFORDING – PROTECTION AGAINST CHEMICALS- 
SAFETY REQUIREMENTS.  

 المواصفات القياسية العراقية
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8 1771/1991 
1771/1991 

متطلبات السالمة   –القفازات الواقية ضد االجهاد الحراري   –القفازات الواقية 
 وطرق الفحص 

PROTECTIVE GLOVES – GLOVES GIVING PROTECTION 
AGAINST THERMAL STRESS-SAFETY REQUIREMENTS 
& TESTING 

9 1772/1992 
1772/1991 

متطلبات السالمة   –القفازات الواقية ضد االجهاد الميكانيكي  –القفازات الواقية 
 وطرق الفحص 

PROTECTIVE GLOVES – GLOVES GIVING PROTECTION 
AGAINST MECHANICAL STRESS-SAFETY 
REQUIREMENTS & TESTING 
 

10 2308/2013 
2308/2013 

 تصنيف الحرائق 
FIRE CLASSIFICATION  

11 5036/2017 
5036/2017 

 مسافات األمان لمنع سحق أجزاء الجسم   –سالمة المكائن   –متطلبات  
SAFETY OF MACHINERY - MINIMUM GAPS TO AVOID 
CRUSHING OF PARTS OF THE HUMAN BODY. 

12 5046/2017 
5046/2017 

 
 

 متطلبات األداء وطرق الفحص المختبرية  –القفازات الواقية لرجال اإلطفاء 
PROTECTIVE GLOVES FOR FIREFIGHTERS- 
LABORATORY TEST METHODS AND PERFORMANCE 
REQUIREMENTS. 

13 5071 /2019 
5071/ 2019 

تبني للمواصفة الدولية  
ISO7165/2017 

 متطلبات األداء والتركيب )معدلة(  مطافئ الحريق المحمولة -االطفاء  
FIRE FIGHTING — PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS 
PERFORMANCE AND CONSTRUCTION (MOD) 
 

14 5073/2017 
5073/2017 

 خوذ اطفائيي الحريق في األبنية واالنشاءات األخرى 
HELMETS FOR FIRE FIGHTING IN BUILDING AND 
OTHER STRUCTURES.  

15 5107/1/2019 
5107/2019 

 . االول: حزام االمان الرباعي الجزء- السقوط لألشخاص  كبحمنظومة 
PERSONAL FALL-ARREST SYSTEMS-PART 1: FULL- 
BODY HARNESSES. 
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16 5126/2019 
5126/2019 

للسيطرة على الضوضاء المهنية في المكاتب وغرف ارشادات -الصوتيات 
 العمل بواسطة الحواجز الصوتية. 

ACOUSTICS GUIDELINES FOR NOISE CONTROL IN 
OFFICES AND WORKROOMS BY MEANS OF 
ACOUSTICAL SCREENS. 

17 5148/1/2021 
5148/1/2021 

 االول: اساليب  الجزء –ألوان السالمة وعالمات السالمة  –الرموز البيانية 
 تصميم عالمات السالمة واشارات السالمة

GRAPHICAL SYMBOLS – SAFETY COLOURS AND 
SAFETY SIGNS  
PART 1: DESIGN PRINCIPLES FOR SAFETY SIGN AND 
SAFETY MARKINGS    

18 5148/2/2022 
5148/2/2022   

الجزء الثاني : مبادئ  –الوان السالمة وعالمات السالمة  –الرموزالبيانية  
 تصميم ملصقات سالمة المنتج 

GRAPHICAL SYMBOLS – SAFETY COLOURS AND 
SAFETY SIGNS  
PART 2: DESIGN PRINCIPLES FOR PRODUCT SAFETY 
LABELS.    

19 5152/1/2021 
5152/1/2021 

واللدائنية غير القابلة للطي الخاصة بخدمات اطفاء  خراطيم المياه المطاطية 
 الحرائق :الجزءاالول :الخراطيم شبه الصلبة المستخدمة في المنظومات الثابتة 

RUBBER AND PLASTICS HOSES, NON-COLLAPSIBLE, 
FOR FIRE-FIGHTING SERVICE 
PART 1: SEMI-RIGID HOSES FOR FIXED SYSTEMS 
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 الموضوع المسودة  ت

1 3691/2011 

 قيد التحديث 

 متطلبات السالمة لشاحنات نقل السوائل القابلة لالشتعال

2 4163/2012 

 قيد التحديث 

 نظام خطر بصري وسمعي واشارات المعلومات   –المالءمة المهنية 

3 4170/2012 

 قيد التحديث 

متطلبات عامة التصميم   -المالئمة المهنية )ارجنوميك(/ إشارات الخطر البصرية 
 والفحص

  

4 4183/2013 

 

متطلبات األداء للمالبس   –الجزء األول   –المالبس الواقية ضد الدقائق الصلبة 
الواقية من المواد الكيمياوية التي توفر الحماية ضد الدقائق الصلبة المحمولة في  

 ( 5مالبس نوع الهواء )ال

أساليب تصميم الرموز البيانية   –ألوان السالمة وعالمات السالمة   –الرموز البيانية  5148/3/2012 5
 الستخدامها في عالمات السالمة 

الخصائص اللونية والضوئية   –ألوان السالمة وعالمات السالمة   –الرموز البيانية  5148/4/2012 6
 لمواد عالمة السالمة 

 مسودات المواصفات العراقية
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 الموضوع الدليل ت
 قياس خواص انتشار اللهب للعينات الموجهة عموديًا. –االقمشة النسيجية سلوك االحتراق   201/1991 1

 تعيين سهولة اشتعال العينات الموجهة عموديًا.  –االقمشة النسيجية سلوك االحتراق   206/1991 2

 المالبس الواقية عند تناثر كميات قليلة من المعادن المنصهرة عليها. سلوك  265/2018 3
 تعيين خصائص المقاومة الكهربائية.  –تقييم السلوك االليكتروستاستي للمواد النسيجية  319/1992 4

 توصيات عامة.  –مالبس الوقاية ضد الحرارة والنار   –المالبس الواقية  346/2019 5

6 417/2018 
تعيين مقاومة المواد لالختراق  –الوقاية تجاه المواد الكيميائية السائلة  –المالبس الواقية 

 بالسوائل.
 تصنيف الحرائق ودرجة الخطورة لألبنية  1334/2013 7

 طرق فحص مقاومة االنزالق.  –األحذية    –معدات الوقاية الشخصية  1361/2013 8

   

   

   

   

 االدلة االسترشادية المرجعية
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7-2 Standards of Management Systems          7-2  مواصفات النظم اإلدارية   
and  Conformity Assessment          وتقييم المطابقة 

 
         

  

 الموضوع م ق ع ت
 ال تـوجــد --------- 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 المواصفات القياسية العراقية
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 الموضوع الدليل ت
 المتطلبات  –أنظمة إدارة الجودة  1001/2018 1
 المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة  1058/2021 2
 المتطلبات. –أنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية   1298/2021 3
4 1357/2013 

 قيد التحديث 
 (1298أنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية / إشارات لتطبيق الدليل االسترشادي المرجعي رقم )

  
 المتطلبات -انظمة ادارة البيئة   1370/2019 5
 مبادئ، متطلبات ومالحق استرشادية.  –البصمة المائية   1373/2018 6
 ارشادات.  -ادارة المخاطر 1384/2021 7
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 االدلة االسترشادية المرجعية
 



 
8 

المواصفات التي تم 
 ايقاف العمل بها 

 
 



 المواصفات االنشائية التي تم ايقاف العمل بها  8-1

 

 الموضوع  م ق ع  ت 

1 1383 /1989 

1383 /1989 

 الزجاج االمين للمركبات  

SAFETY GLASSES FOR ROAD VECHLES          
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 التي تم ايقاف العمل بها الغذائية  المواصفات8-2

 

 الموضوع  م ق ع  ت 

1 

 

1193/1988 

1193/1988 

 الخضر المنوعة المعلبة . .

CANNED MIXED VEGETABLES 
 

2 

1665/1991 

1665/1991 

 الحمص المعلب . 

CANNED CHICK PEAS 
 

3 

 

702/  1999 

   التحديث االول

 2013/ 1مع تعديل رقم  

 حديث  قيد الت

702/1999 

FIRST REVISION  

AMENDMENT 
NO.1/2013  

UNDER REVISION  

 

 المثلجات وخالئط المثلجات المعدة لالستهالك . 

 

 

 

EDIBLE  ICES AND ICE MIXES. 

 

4 

1890 /1995 

1890/1995 

 جبن القشطة .-منتجات االلبان 

DAIRY PRODUCTS –CREAM CHEESE 
 

5 2158 /2001 

2158/2001 

 وظة بالتدخين )المدخنة ( مورتيدال البقري . اللحوم المحف

SMOKED MEAT BEEF MORTADELLA .               
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 التي تم ايقاف العمل بها  النسيجية المواصفات 8-3
 

 الموضوع  م ق ع  ت 

1 1370/1988 
 1/2011تعديل رقم  

1370/1988    
AMENDMENT )     

NO.1/2011) 

 قياسات حماالت الصدر النسائية ) المنهدات (  

 

BRASSIER  SIZES 

2 

 

289/1989 

289/1989   

 طريقة العد المباشر   –رم الخيوط  ين بتعي

DETERMINATION  OF  TWISTING  YARNS  - 

DIRECT  COUNTING METHOD                                    
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 المواصفات الكيمياوية التي تم ايقاف العمل بها  8-4

 

 الموضوع م ق ع ت

 
1 

1636/1991 
1636/1991 

 اقالم التجميل الخشبية . 
WOODEN  COSMETIC  PENCILS .                        

 
2 

1518/2001 
 ( 1/2011تعديل رقم )

1518/2001 
AMENDMENT 

NO.1/2011 

 حفاظات االطفال . 
 

DIAPERS  . 

3 
 

1519/1989 
 ( 1/2011 تعديل رقم)

1519/1989 
AMENDMENT 

NO.1/2011 

 المناشف الصحية النسائية . 
 

PADS,  SANITARY  . 

4 1296/2002 

  (التحديث االول)
1296/2002 

FIRST REVISION  

 معجون التسوية 
 
 

POLYESTER  PASTE  . 

5 1503/1990   
1503/1990  

 طين التشكيل  
MODELING CLAY                                                   

6 1126 /1988 

1126/1988 

 الحامض .  –الماء المستخدم في بطاريات الرصاص 

WATER  FOR  LEAD  -  ACID  BATTERIES  . 
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 المواصفات البتروكيمياوية التي تم ايقاف العمل بها  8-5

 

 الموضوع م ق ع ت

1 1044/1997 
 )التحديث االول ( 

 ( 2011/ 1)ملحق تعديل رقم

1044/1997 
AMENDMENT 

 NO.1 /2011 

 فرش االسنان .    

 

 
TOOTH BRUSHES  . 

2 1197  /2000 

 )التحديث االول( 

1197/2000 
(FIRST REVISION) 

 الديزل ( .  –تزييت محركات االحتراق الداخلي ) البنزين   زيوت 
 

LUBRICATING  OILS  FOR  INTERNAL  COMBUSTION 
ENGINES – (GASOLINE – DIESEL ) 

3 1267/1988 

1267/1988 
 أنابيب البولي فينيل كلوريد غير الملدن المستعملة لنقل مياه المجاري  

UNPLASTICIZED  POLYVINYL  CHLORIDE  

SEWAGE  AND  DRAIN  PIPE                            
4 1462/2000   

 )التحديث االول ( 
 2011/ 1ملحق تعديل رقم 
 ملحق تعديل رقم  

2 /2011 
1462/2000 

(FIRST REVISION) 
AMENDMENT 

NO. 1/2011 
AMENDMENT 

NO.2/2011 

 أنابيب البولي اثيلين المستخدمة لنقل الماء البارد .

 

 

POLYETHYLENE  PIPES  FOR  COLD  WATER 

 SERVICES  . 

5 1471/1989 

1471/1989 

االنابيب المصنوعة من البولي فينيل كلوريد المستخدمة لالغراض  
 الصناعية . 

UNPLASTICIZED  POLYVINYL  CHLORIDE  PIPES  FOR  
INDUSTRIAL  USES  .                          
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6 1491/1989 
 2011/ 1قم ر  يلملحق تعد 

1491/1989 
AMENDMENT 

NO.1/2011  

أنابيب البولي فينيل كلوريد غير الملدن المستخدمة لنقل مياه الشرب 
. 

UNPLASTICIZED  POLYVINYL  CHLORIDE( VPVC ) 
PRESSVRE PIPES FOR POTABLE WATER . 

7 1572/1990 
 

1572/1990 

لمسوتخدمة لتصوري  ة واانابيب البوولي اسوتر المقوواا لااليواز الي ا يو
 مياه المجاري 

GLASS  FIBRE  REINFORCED  UNSATURATED  
             .   POLYESTER  SEWER  PIPES 

8 1787/1/1993 
1787/1/1993 

 

مسموح بها لنيوح متطلبات السالمة للعب ااطفال /التراكيي ال
   العناصر الخطرا وطرق تعيينها

SEFETY  OF  TOYS                                 
 ALLOOWED  CONCENTRATIONS  FOR  MIGRATMIN  
OF  DAMGEROUS  ELEMENTS.                     

9 1787/2/1993 

1787/2/1993 
االشتعال وطرق متطلبات السالمة للعب ااطفال / متطلبات قابلية 

 تعيينها . 
SAFETY  OF  TOYS                               
FLAMMBILITY  REQUIREMENTS  &  TEST METHODS.  

10 1787/3/1993 
 2002/ 1تعديل رقم 

1787/3/1993 
AMENDMENT NO. 

1/2002 

متطلبات السالمة للعب ااطفال / متطلبات الخصائص الميكانيكية  
 والفيييائية . 

SAEFTY  OF  TOYS 
REQUIREMENTS  FOR  MECHANICAL  AND 
PHYSICAL  PROPURTIES  .                                     

11 1299/1988 
1299/1988 

 انابيب اطارات الدرا ات الهوائية . 
RUBBER  INNER  TUBES  FOR  BICYCLES  . 

12 1328/ 2/2006 
 التحديث االول  

1328/2/2006 

FIRST REVISION  

 .   العامة ت المتطلبا –اطارات سيارات الركوب 

    

PASSENGER  CAR  TYRES - REQIURMENTS        

طرق فحص الواح الديكور المصنوعة من رقائق مشربة براتنجات     1990/ 30دليل  13
 تتصلب حرارياً )الفورمايكا ( . 
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 المواصفات الهندسية التي تم ايقاف العمل بها  8-6

 

 الموضوع  م ق ع  ت 

1 59 /2/1987 

 ( 1/1988رقم تعديل ملحق)
59/2/1988    

AMENDMENT 

  NO. ( 1/1988) 

 سخانات الماء الغازية المنزلية .

 
GAS- FIRED  WATER  HEATERS  FOR  

HOUSEHOLD  USE. 

2 59 /3/1987 
 (1987/ 1ق تعديل رقم)ملح

 (1989/ 2)ملحق تعديل رقم 
 ( 1990/ 3)ملحق تعديل رقم 
 (1999/ 4)ملحق تعديل رقم 

59/3/1987  

AMENDMENT  

NO.(1/1987  

 AMENDMENT 

NO.2/1989 
AMENDMENT 

NO.3/1990 

AMENDMENT 

NO.4/1999) 

 .  سخانات الماء الكهربائية المنزلية
 
 

  
 
ELECTRIC   WATER  HEATERS  FOR  

HOUSEHOLD  USE. 
 

3 119   /1988   

 

119/1988  

طرق قياس االداء للمكاوي الكهربائية لالستعماالت المنزلية واالستعماالت 

 المماثلة 

METHODS  OF  MEASUREMENT  OF  

PERFORMANCE  OF  ELECTRIC  IRONS  FOR  

HOUSEHOLD OR  SIMILAR  USE  
4 210/1999 

 ( التحديث االول)
                  210 /1999 

FIRST REVISION 

 مصابيح الفلورسنت الغراض االنارة العامة . 

 
FLORESCENT  LAMPS FOR GENERAL  LIGHTING 

SERVICE . 

5 283/2002   
283 /2002 

 

 متطلبات عامة .  /من االلمنيوم اواني الطبخ المصنوعة 

ALUMINIUM COOKING UTENSILS –GENERAL 
REQUIRMENTS . 
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6 285/2006 
 يث االول(تحد )ال

285/2006 

FIRST REVISION 

 الماء والشاي. اباريق
 

KETTLES 

7 375  /1990 

 ( 1/2010)تعديل رقم 
375\1990 

AMENDMENT 

NO.1/2010 

                 اجهزة الطبخ الغازية المنزلية التي تعمل بالغاز المسال 

    
  DOMESTIC LPG COOKING APPLIANCES 

8 572/1992 
 تحديث()قيد ال

572 /  1992 

UNDER REVISION 

 فوالذ ) صلب ( االنشاءات .

STRUCTURAL STEEL . 

9 745/1992 
745/1992 

 الماء .لملحومة للغاز والمجاري و األنابيب الملحومة وغير ا

WELDED OR SEAMLESS STEEL TUBES FOR 

WATER ,SEWAGE AND GAS . 

10 1080  /1986   
 1988/ 1ملحق تعديل رقم 
 (د التحديث يق)

1080/1986 

AMENDMENT 

NO.(1/1988) 

UNDER REVISION 

 المنزلية المشعة . ازيةالغ المدافئ 

 

 
RADIANT  GAS FIRED DOMESTIC HEATERS. 

 

11 1264 /1988 

             1264 / 1988 
 اسطوانات الصلب للغازات النفطية . 

STEEL CYLINDERS FOR LIQUEFIED PETROLEUMGASES.    

12 1488/1989 
               1488 /1989 

 القضبان واألنابيب والمقاطع / االبعاد .  -االلمنيوم المشكل وسبائكه 
ALUMINUM FOR WROUGHT ALUMINIUM AND 

ALUMINIUMALLOY BORS ,EXTRUDED ROUND 

TUBES AND SECTION 

13 1730/1992 
              1730 / 1992 

 اللواح والصفائح والشرائح . كه / اكل وسبائااللمنيوم المش
WROUGHT ALUMINUM AND ALUNINIUM 

ALLOY FOR GENERAL ENGINEERING PURPOSES 

:LLATES SHEETS AND STRINS . 
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14 1777/1992 
1777/1992 

 أ .للصد  مقاوماوعية الطبخ المصنوعة من الفوالذ ال
STAINLESS STEEL COOKING UTENSILS 

15 1924/1995 

            1924 / 1995 

صناديق الربط المستعملة للتأسيسات الكهربائية بجهد مقرر ال يتجاوز  
 فولت / متطلبات عامة . 250

 JUNCTION BOXES FOR USE IN ELECTRICAL 

INSTALLATIONS WITH RATED VOLAGES NOT 

 EXCEEDING 250 V/ GENERAL REQUIREMENTS 

16 2030/1/1997 
 (2009/ 1ل رقم )ملحق تعدي

 (قيد التحديث )

2030/1/1997 

AMENDMENT 

NO(1/2009). 

UNDER REVISION 

المتطلبات  -متطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها
 العامة .

 
SAFETY   OF  HOUSEHOLD  AND  SIMILAR  

ELECTRICAL  APPLIANCES/GENERAL  

REQUIREMENTS 

17 2030/2/1997 
 (تحديث ال قيد )

2030/2/1997 

UNDER REVISION 

االختبارات  -متطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها
 العامة .

SAFETY OF HOUSEEHOLD AND SIMILAR 

ELECTRICAL APPLIANCES /GENERAL TESTS. 

18 2030/3/1 /1997 
2030/3/1/1997 

صة بمدافئ  طلبات خامت-ابهها سالمة االجهزة الكهربائية المنزلية وما يش 
 الغرف . 

SAFETY  OF HOUSEHOLD AND SIMILAR-  

ELECTRICAL  ROOM HEATER. 
19 2030/3/2 /1997 

 )قيد التحديث( 
2030/3/2/1997 

UNDER REVISION 

 

متطلبات خا صة   – ا يشابههاسالمة االجهزة الكهربائية المنزلية وم
 بالمضخات الكهربائية للسوائل 

SAFETY OF HOUSEEHOLD AND SIMILAR 

ELECTRICAL 

APPLIANCES /PARTICULAR REQUIREMENTS  

FOR ELECTRIC PUMPS FOR LIQUIDS  HAVING  
ATEMPERATURE NOT EXCEEDING 35 C. 

20 2030 /3/3 /1999 
 )قيد التحديث( 

2030/3/4/1999 
UNDER REVISION 

خاصة   متطلبات -يشابهها  متطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلية وما
 .بالثالجات ومجمدات الطعام 

SAFETY OF HOUSEHOLD AND SIMILAR 

ELECTRICAL   

APPLIANCES/PARTICULAR   REQUIREMENTS 

FOR ELECTRICAL 
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21 2030/3/4 /1999 
2030/3/4/1999 

 

متطلبات خاصة  -المنزلية وما يشابهها الكهربائيةة لالجهزة متطلبات السالم
 الكهربائية . بالغساالت 

SAFETY OF HOUSEHOLD AND SIMILAR 

ELECTRICAL   

APPLIANCES/PARTICULAR   REQUIREMENTS  

FOR WASHING MACHINES.                                   
22 2030/3/5 /1999 

 )قيد التحديث( 

2030/3/5/1999 

UNDER REVISION 

متطلبات خاصة  -ة وما يشابههامتطلبات السالمة لالجهزة الكهربائية المنزلي
 ائية ومنظماتها .بالمراوح الكهرب

SAFETY OF HOUSEHOLD AND SIMILAR 

ELECTRICAL   
APPLIANCES/PARTICULAR   REQUIREMENTS  

FOR FANS  AND REGULATORS. 
23 2030/3/6 /1999 

 (تحديث )قيد ال
2030/3/6/1999 

UNDER REVISION 

متطلبات خاصة  -ربائية المنزلية وما يشابههامتطلبات السالمة لالجهزة الكه
 بالمكاوي المنزلية الكهربائية .

SAFETY   OF HOUSEHOLD AND SIMILAR   
ELECTRICAL APPLIANCES PARTICULAR 

REQUIREMENT FOR ELECTRICAL IRONS . 
24 2030/3/7 /1999 

 ديث( )قيد التح
2030/3/7/1999 

UNDER REVISION 

متطلبات خاصة  -هزة الكهربائية المنزلية وما يشابههامتطلبات السالمة لالج
 بشاحنات البطاريات الكهربائية . 

ELECTRICAL  OF HOUSEHOLD AND SIMILAR   

SAETY APPLIANCES / PARTICULAR 

REQUIREMENT FOR BATTERY CHARGE 

25 2030/3/8 /2006   
 د التحديث( )قي

2030/3/8/2006  

UNDER REVISION 

متطلبات   –مة لالجهزة الكهربائية المنزلية وماشابهها  متطلبات السال
 خاصة باجهزة تسخين السوائل .

SAFETY OF HOUSE HOLD AND SIMILAR 

ELECTRICA  APPLIANCES PARTICULAR 

REQUIREMENT FOR HEATING LIQUIDS           
26 2091/1999 

 2012/ 1تعديل رقم 
 قيد التحديث 

2091 / 1999 

AMENDMENT 

NO.(1/2012) 

UNDER REVISION 

 قضبان ) اسياخ ( الفوالذ الكربوني  لتسليح الخرسانة . 

 

 
CARBON STEEL BARS FOR THE 

REINFORCEMENT OF CONCRETE . 
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27 2135 /2000 

2135/2000 
 طرق قياس اداء سخانات الماء الكهربائية المنزلية . 

METHODS FOR MEASURING THE 

PERFORMANCE OF ELECTRIC STORAGE 

WATER-HEATERS FOR  HOUSEHOLD PURPOSES. 

28 2153/2001 
2153/2001 

العلب المعدنية المقصدرة المستديرة ومحكمة القفل اليًا المستخدمة في تعبئة  
 .  المواد الغذائية

HERMETICALLY SEALED ROUND TIN CANS 

USED FOR CANNING FOOD – STUFFS 

29 2184/2001 
2184 /2001 

 ان الكهربائية المنزلية االفر 
HOUSEHOLD ELECTRICAL OVENS 

30 2185 /2001 

2185/2001 

 طريقة قياس اداء خالطات الطعام الكهربائية المنزلية. 

METHODS FOR MEASURING THE 

PERFORMANCE OF HOUSEHOLD ELECTRIC 

FOOD BLENDERS. 

31 2186 /1 /2001 
2186/1/2001 

 العامة.مياه الشرب/المتطلبات  رادات ب

DRINKING WATER COOLERS /GENERAL 

REQUIRMENTS 

32 2186 /2 /2001 
2186/2/2001 

 برادات مياه الشرب /طرق الفحص 

DRINKING WATER COOLERS/METHODS  OF 

TEST 

33 2198 /2002 
               2198 /2002 

 السدادات المعدنية للعبوات الزجاجية . 
METAL  CLOSURES FOR GLASS CONTAINERS . 

34 2209 /2002   
 قيد التحديث 

2209/2002 

UNDER REVISION 

 . يفات  هواء الغرفةمك

ROOM AIR CONDITIONERS. 

35 2210  /2002   

              2210 /2002 
 طرق قياس اداء غساالت المالبس الكهربائية المنزلية . 

METHODS FOR MEASURING THE 

PERFORMANCE OF ELECTIC CLOTHES 

MACHINES FOR HOUSEHOLD USE . 
36 2233  /2004 

2233/2004 
 طرق قياس االداء لمدافئ الغرف الكهربائية غير التخزينية.

METHODS FOR MEASURING PERFORMANCE. 

HOUSEHOLD ELECTRIC ROOM HEATERS OTHER 

THAN STORAGE HEATERS. 
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37 2238    /2005   
2238/2005  

 اواني الطبخ .  
COOK WARE                                                                

38 2239 /1 /2005 

2239/1/2005  

 القداحات / متطلبات السالمة . 

LIGHTERS – SAFETY REQUIRMENT . 

39 2250 /2006 
2250/2006 

 علب الصفائح االسطوانية المقصدرة ذات السداد االحتكاكي . 
CYLINDRICAL TIN PLATE CANS WITH  

FRICTION CLOSURE .                                                    

40 2272/2008 
2272/2008 

ات التجارية  لنوعيبوني المقلل سمكها على البارد من اصفائح الفوالذ الكر 
 والمسحوبة

COLD -REDUCED  CARBON STEEL SHEET OF 

COMMERCIAL AND DRAWINC QUALITIES 

41 2276 /2008 
2276/2008 

 

  –ادوات المائدة المصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ او المطلية بالفضة 
 متطلبات  

STAINLESS STEEL AND SILVER-PLATED TABLA 

  CUTLERY-REQUIREMENT 

42 2277 /2008 
2277/2008 

 قفل ومزالج االبواب. –ادوات البنائين  
BUILDERS HARD WARE:LOCK AND LATCH 

FURNITURE(DOORS). 

43 2284 /1 /2008 
2284/1/2008 

 اقفال ومزاليج ابواب المباني /الجزء االول.
LOCKS AND LATCHES FOR DOORS IN 

BUILDING. 

   
   

 
  

 
  

 
  

 



 
٩ 

 الملغاةالمواصفات 
 

 



٣٦٨ 
 

 الملغاة االنشائ�ةالمواصفات  ۹-۱

 الموضوع م ق ع ت

١ ۱۷۰٤/۱/۱۹۹۲ 

 )۱/۲۰۰۲(تعديل رقم 

1704 /1 /1992  
AMENDMENT 

NO.1/2002  

متطلبات بالط البثق ذو  –المستخدم لألرضيات والجدران  السيراميكيالبالط 
 ۱% المجموعة أ۳ ≤قابلية امتصاص للماء ص 

CERAMIC FLOOR AND WALL TILES – SPECIFICATION FOR   
EXTRUDED CERAMIC TILES WITH A WATER ABSORPTION  OF 
E < 3%  GROUP AR1 

٢ ۱۷۰٤/۲/۱۹۹۲ 

 )١/٢٠٠٢(تعديل رقم 
1704 /2 /1992   

AMENDMENT 
NO.1/2002 

متطلبات بالط البثق ذو  –المستخدم لألرضيات والجدران  لسيراميكيالبالط ا
 )۱-۲% المجموعةأ( ٦ ≤ص <%۳قابلية امتصاص للماء

CERAMIC FLOOR AND WALL TILES –SPECIFICATION FOR 
EXTRUDED CEAMIC TILES WITH A WATER ABSORPTION    OF 

1)       -6% GROUP A(2 <3% < E  

٣ ۱۷۰٤/۳/۱۹۹۲ 

 ) ۱/۲۰۰۲(تعديل رقم 

 ( قيد التحديث ) 

1704 /3 /1992  
AMENDMENT 

NO.1/2002 
UNDER REVISION 

لبثق ذو امتطلبات بالط  –المستخدم لألرضيات والجدران  السيراميكيط البال
 )۲-۲%المجموعة أ (۱۰≤ص<%٦قابلية امتصاص للماء

CERAMIC FLOOR AND WALL TILES – SPECIFICATION FOR 
EXTRUDED CERAMIC TILES WITH A WATER ABSORPTION  
OF(2-2) 10% ≥ E>6% GROUP A  ( 2-2 )           

٤ 

 

۱۷۰٤/٤/۱۹۹۸ 

 ۱/۲۰۰۲(تعديل رقم 

1704/4/1998 

AMENDMENT NO.1/2002 

متطلبات بالط البثق ذي نسبة  -البالط الخزفي المستخدم لألرضيات والجدران 
 .۳المجموعة أ %۱۰ >امتصاص للماء ص 

CERAMIC FLOOR AND WALL TILES – SPECIFICATION     FOR 
EXTRUDED CERAMIC TILES WITH A WATER   ABSORPTION  

OF E > 10 % GROUP AR3R                                     

٥ ۱۷۰٤/٥/۱۹۹۸ 

 )۱/۲۰۰۲(تعديل رقم

1704 /5 /1998  
AMENDMENT 

NO.1/2002 

متطلبات البالط المصنع  –البالط الخزفي المستخدم لألرضيات والجدران 
  ۱عة ب % المجمو۳ ≤بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص واطئة للماء ص 

CERAMIC FLOOR AND WALL TILES – SPECIFICATION FOR 
DUST – PRESSED CERAMIC TILES WITH ALOW WATER  

3% GROUP B1        U< UABSORPTION E  

٦ ۱۷۰٤/٦/۱۹۹۸ 

 )۱/۲۰۰۲(تعديل رقم 

1704 /6 /1998  
AMENDMENT 

NO.1/2002 

ت البالط المصنع متطلبا –البالط الخزفي المستخدم لألرضيات والجدران 
% المجموعة ب ٦ ≤% < ص ۳بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص  للماء 

)۲-۱   . ( 

CERAMIC FLOOR AND WALL TILES – SPECIFICATION FOR 
DUST – PRESSED CERAMIC TILES WITH ALOW WATER   

1)      -6% GROUP B(2<ABSORPTION 3%<E 



٣٦٩ 
 

٧ ۱۷۰٤/۷/۱۹۹۸ 

 )۱/۲۰۰۲(تعديل رقم 

 

1704 /7 /1998  
AMENDMENT 

NO.1/2002 

متطلبات البالط المصنع  –البالط الخزفي المستخدم لألرضيات والجدران 
% المجموعة ب ۱۰ ≤% < ص ٦  بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص  للماء

)۲-۱   . ( 

CERAMIC FLOOR AND WALL TILES – DUST – PRESSED 
CERAMIC TILES WITH A WATER ABSORPTION OF   6% < E 

2)          -10%   GROUP B(2< 

٨ ۱۷۰٤/۸/۱۹۹۷ 

 ) ۱/۲۰۰۲(تعديل رقم 

1704 /8 /1997  
AMENDMENT 

NO.1/2002 

متطلبات البالط المصنع  –البالط الخزفي المستخدم لألرضيات والجدران 

 .    ۳% المجموعة ب ۱۰بطريقة الكبس ذي  امتصاص  للماء  ص > 

       CERAMIC FLOOR AND WALL TILES – DUST –

PRESSED CERAMIC TILES –WITH A WATER 

ABSORPTION OF E > 10% GROUP B3  

٩ ۱۷۰٤/۱/۱۹۹۲ 

 )۱/۲۰۰۲(تعديل رقم 

1704 /1 /1992  
AMENDMENT 

NO.1/2002  

متطلبات بالط البثق ذو  –المستخدم لألرضيات والجدران  السيراميكيالبالط 

 ۱مجموعة أ% ال۳ ≤قابلية امتصاص للماء ص 

CERAMIC FLOOR AND WALL TILES – SPECIFICATION FOR   

EXTRUDED CERAMIC TILES WITH A WATER ABSORPTION  OF 

E < 3%  GROUP AR1 

١٠ ۱۷۰٤/۲/۱۹۹۲ 

 )١/٢٠٠٢(تعديل رقم 
1704 /2 /1992   

AMENDMENT 
NO.1/2002 

الط البثق ذو متطلبات ب –المستخدم لألرضيات والجدران  لسيراميكيالبالط ا
 )۱-۲% المجموعةأ( ٦ ≤ص <%۳قابلية امتصاص للماء

CERAMIC FLOOR AND WALL TILES –SPECIFICATION FOR 
EXTRUDED CEAMIC TILES WITH A WATER ABSORPTION    OF 

1)       -6% GROUP A(2 <3% < E  

١١ ۱۷۰٤/۳/۱۹۹۲ 

 ) ۱/۲۰۰۲(تعديل رقم 

 ( قيد التحديث ) 

1704 /3 /1992  
AMENDMENT 

NO.1/2002 
UNDER REVISION 

لبثق ذو امتطلبات بالط  –المستخدم لألرضيات والجدران  السيراميكيالبالط 
 )۲-۲%المجموعة أ (۱۰≤ص<%٦قابلية امتصاص للماء

CERAMIC FLOOR AND WALL TILES – SPECIFICATION FOR 
EXTRUDED CERAMIC TILES WITH A WATER ABSORPTION  
OF(2-2) 10% ≥ E>6% GROUP A  ( 2-2 )           

١٢ ۱۷۰٤/٤/۱۹۹۸ 

 ۱/۲۰۰۲(تعديل رقم 

1704/4/1998 

AMENDMENT NO.1/2002 

متطلبات بالط البثق ذي نسبة  -البالط الخزفي المستخدم لألرضيات والجدران 
 .۳المجموعة أ %۱۰ >امتصاص للماء ص 

CERAMIC FLOOR AND WALL TILES – SPECIFICATION     FOR 
EXTRUDED CERAMIC TILES WITH A WATER   ABSORPTION  

OF E > 10 % GROUP AR3R                                     

١٣ ۱۷۰٤/٥/۱۹۹۸ 

 )۱/۲۰۰۲(تعديل رقم

1704 /5 /1998  
AMENDMENT 

NO.1/2002 

متطلبات البالط المصنع  –البالط الخزفي المستخدم لألرضيات والجدران 
  ۱% المجموعة ب ۳ ≤س ذي نسبة امتصاص واطئة للماء ص بطريقة الكب

CERAMIC FLOOR AND WALL TILES – SPECIFICATION FOR 
DUST – PRESSED CERAMIC TILES WITH ALOW WATER  

3% GROUP B1        U< UABSORPTION E  



٣٧٠ 
 

١٤ ۱۷۰٤/٦/۱۹۹۸ 

 )۱/۲۰۰۲(تعديل رقم 

1704 /6 /1998  
AMENDMENT 

NO.1/2002 

متطلبات البالط المصنع  –الخزفي المستخدم لألرضيات والجدران  البالط
% المجموعة ب ٦ ≤% < ص ۳بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص  للماء 

)۲-۱   . ( 

CERAMIC FLOOR AND WALL TILES – SPECIFICATION FOR 
DUST – PRESSED CERAMIC TILES WITH ALOW WATER   

     1) -6% GROUP B(2<ABSORPTION 3%<E 

١٥ ۱۷۰٤/۷/۱۹۹۸ 

 )۱/۲۰۰۲(تعديل رقم 

1704 /7 /1998  

AMENDMENT 
NO.1/2002 

متطلبات البالط المصنع  –البالط الخزفي المستخدم لألرضيات والجدران 
% المجموعة ب ۱۰ ≤% < ص ٦  بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص  للماء

)۲-۱   . ( 

CERAMIC FLOOR AND WALL TILES – DUST – PRESSED 
CERAMIC TILES WITH A WATER ABSORPTION OF   6% < E 

2)          -10%   GROUP B(2< 

١٦ ۱۷۰٤/۸/۱۹۹۷ 

 ) ۱/۲۰۰۲(تعديل رقم 

1704 /8 /1997  
AMENDMENT 

NO.1/2002 

متطلبات البالط المصنع  –البالط الخزفي المستخدم لألرضيات والجدران 
 .    ۳% المجموعة ب ۱۰بطريقة الكبس ذي  امتصاص  للماء  ص > 

       CERAMIC FLOOR AND WALL TILES – DUST –
PRESSED CERAMIC TILES –WITH A WATER 
ABSORPTION OF E > 10% GROUP B3  

٤١/١٩٨٤ ١٧ 

1984 /41 

 فحص السحج للركام باستعمال جهاز لوس انجلس

ABRASION TEST FOR AGGREGATE BY USINGLOS 
ANGELES MACHINE 

١١٠٦/١٩٨٧ ١٨ 

1987/1106 

 حافات االرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب

PRE-CAT CONCRETE KERBS AND CHANNELS 

   

 

 

 

 

 



٣٧١ 
 

 

 

 

 

 الموضوع الدليل ت

التعاريف والتصنيف الخواص ومتطلبات  –البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران  ۱۹۹۲/۲٥٦ ١
 التأشير . 

 تعيين األبعاد ونوعية السطح . –السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران  البالط ۱/۱۹۹۸/۲٥٦ ٢

 تعيين معامل التصدع . –البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران  ۲/۱۹۹۱/۲٥٦ ٣

طريقة تعيين المقاومة الكيميائية  –البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران  ۳/۱۹۹۳/۲٥٦ ٤

 ر المزججة .للبالطات غي

 طريقة تعيين مقاومة الصدمة الحرارية . –البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران  ۱۹۹۳/۲٥٦/٤ ٥

طريقة تعيين مقاومة التجزع للبالطات  –البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران  ۱۹۹۸/۲٥٦/٥ ٦
 المزججة .

طريقة تعيين المقاومة الكيميائية للبالط  –لألرضيات والجدران  البالط السيراميكي المستخدم ۱۹۹۱/۲٥٦/٦ ٧
 المزجج .

طريقة تعيين صالدة السطح بالخدش  –البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران  ۷/۱۹۹۱/۲٥٦ ٨
 وعلى مقياس موه .

 ء تعيين امتصاص الما –البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران  ۸/۱۹۹۲/۲٥٦ ٩

 طريقة تعيين التمدد الحراري الخطي . –البالط الخزفي المستخدم لألرضيات والجدران  ۹/۱۹۹۸/۲٥٦ ١٠

تعيين تمدد البالط غير المزجج نتيجة  –البالط الخزفي المستخدم لألرضيات والجدران  ۱۰/۱۹۹۸/۲٥٦ ١١
 الرطوبة باستعمال الماء المغلي .

تعيين مقاومة البالط غير المزجج للتآكل  –تخدم لألرضيات والجدران البالط الخزفي المس ۱۱/۱۹۹۸/۲٥٦ ١٢
 العميق .

 

 الملغاة االنشائ�ة االدلة



٣٧٢ 
 

 الملغاة الغذائ�ةالمواصفات  ۹-۲

 الموضوع م ق ع ت

١ ۳۸/۲۰۱۱ 

38/2011 

 قطع الدجاج المقرمش

 

٢ ۹٤/۲۰۱۲ 

94/2012 

 لحم مطبوخ مثروم مع لحوم الطيور

٣ ۲۲٦٤/۲۰۰٦ 

2264/2006 

 منتجات لحم الدواجن /صوصج الدجاج.

POULTRY MEAT PRODUCTS – SAUSAGE. 

٤ 
۱۰۹٤/۱۹۹۷  

 ۱/۲۰۱٥تعديل رقم

 ۲/۲۰۱٦تعديل رقم 

 ۳/۲۰۱۷تعديل رقم 

 قيد التحديث

1094/1997 

AMENDMENT 
NO.1/2015 

AMENDMENT 
NO.2/2016 

AMENDMENT 
NO.3/2017 

UNDER REVITION 

 ۱بدائل حليب االم /ج -اغذية االطفال الرضع 

 

 

 

 

   OD FOR INFANTS INFANT FORMULA/ 

 PART 1 

 

 

 

 

 



 الملغاة النس�ج�ة المواصفات ٣-٩
 

۳۷۳ 

 الموضوع م ق ع ت

۱ ٣٦٤/١٩٩٠ 
364/ 1990 

 

 طر�قة الضغط المائي (الهیدروستاتي) –تعیین مقاومة االقمشة لنفاذ الماء 
DETERMINATION OF FABRIC RESISTANCE TO WATER 
PENETRATION  HYDROSTATIC  PRESSURE  TEST  

۲ ۱۳٥٦/۱۹۸۸ 
1356/1988 

 اللبائس الرجالية ) لية الرجالية بدون ساق ( ل الداخالسراوي
COTTON  BRIEFS  FOR  MEN 

 
۳ 

۱۱٤٦/۱۹۸۸ 
 ۱/۲۰۱۱تعديل رقم 

1146/1988   
AMENDMENT (    

 NO.1/2011) 

 جواريب القطنية ال
 
 

COTTON  SOCKS  &STOCKINGS                                        

 
٤ 

۱۱٤۷/۱۹۸۸ 
 ۱/۲۰۱۱تعديل رقم 

1147/1988   
AMENDMENT (    

 NO.1/2011) 

 جواريب النايلون المطاطة قصيرة الساق 

 
NYLON  SOCKS                                                                     

 

٥ 

۱۱٤۸/۱۹۸۸ 
 ۱/۲۰۱۱تعديل رقم 

1148/1988 
AMENDMENT ( 

NO.1/2011) 

 مخلوطة الجواريب الصوفية والصوفية ال
 

WOOLEN  &WOOL  MAN-MADE  BLENDED -SOCKS 
&STOCKING 

٦ ۱٥۰۱/۱۹۹۰ 
 ۱/۲۰۱۱تعديل رقم 

1501/1990   
AMENDMENT (    

 NO.1/2011) 

 الجواريب النسائية الطويلة والثالثة ارباع ( تحت الركبة ) 
 
 

LONG  &THREE  -QUARTERS  STOCKINGS  FOR  WOMEN  
            

۷ ۲۱۳۸/۲۰۰۰ 
 ۱/۲۰۱۱يل رقم تعد

    2138/2000 
AMENDMENT (    
 NO.1/2011) 

 الجواريب المصنوعة من الغزول المخلوطة 
 

BLENDE YARN  SOCKS                                                      

۸ ٥۰۷/۱۹۸۸ 
         507/1988 

 عرض االقمشة تعيين 
DETERMINATION  OF  WIDTH   OF  FABRICS 

۹ ٥۰۸/۱۹۸۸ 
           508/1988 

 تعيين طول االقمشة 
DETERMINATION  OF  LENGTH  OF   FABRICS 

۱۰ ۱٥۲۰/۱۹۹۰ 
1520/1990  

 تعيين درجة تكور االلياف على سطح القماش 
TESTING  METHODS  OF  PILLING  FOR  FABRICS        

۱۱ ۱٥۲۱/۱۹۹۰ 
1521/1990    

 الي قماش العباءة الرج
MENS  GOWN  FABRIC  

 



٣٧٤ 
 

 الملغاةالمواصفات الكيمياوية  ٤-۹

 الموضوع م ق ع ت
۱ ٦٦/۱۹۸۷ 

66/1987 
 طريقة بالوتيني . –فحص جفاف السطح  –الطالء والوارنيش 

PAINTS AND VARNISHES                   
SURFACE – DRYING TEST – BALLOTINE  
METHOD 

۲ ٦۷/۱۹۸۸ 
67/1988 

 ة وغير المتطايرة .متطايرتعيين المواد ال –الطالء والوارنيش 
PAINT AND VARNISHES  DETERMINATION  OF 
 VOLATILE  AND NON- VOLATILE  MATTTER   . 

۳ ۷۰/۱۹۸٤ 

70/1984  

 فحص االنحناء  -الطالء والوارنيش 

PAINTS  & VARNISHES  -  BEND  TEST 

٤ ٤۷۷/۱۹۸۷ 

477/1987 

 معجون تثبيت زجاج النوافذ .

PUTTY FOR USE ON WINDOW GLASS   

٥ ۷۸۷/۲/۱۹۸۸ 

787/2/1988 

 – ۲ج –طرق عامة لفحص الخضاب والممددات  –الطالء والوارنيش 
 م . ٥ ۱۰٥تعيين المادة المتطايرة عند درجة 

 PAINTS AND VARNISHES                            
GENERAL METHODS OF TEST FOR PIGMENTS   
AND EXTENDERS DETERMINATION                     
 OF MATTER VOLATILE AT  150 C .  

٦ ۷۹۰/٥/۱۹۸۹ 
790/5/1989 

 – ٥ج –طرق عامة لفحص الخضاب والممددات  –الطالء والوارنيش 
 تعيين قيمة امتصاص الزيت .

 PAINTS AND VARNISHES GENERAL  
METHODS OF TEST FOR PIGMENTS AND   
EXTENDERS -  DETERMINATION OF OIL  
ABSORPTION  VALUE 

۷ ۱۰۷٤/۱۹۸٥ 

1074/1985 

 المبيدات المكلورة ومستحضراتها –المبيدات الحشرية 
CHLORINATED  INSECTICIDES  AND 
FORMULATIONS  

۸ ۱۰۸۷/۱۹۸٤ 

1087/1984 

 المالثيون  ومستحضراته . –المبيدات الحشرية 
INSECTIDES  MALATHION  AND  MALATHION  
FORMULATIONS     

۹ ۱۲۱۱/۱۹۸۸ 
1211/1988 

 الكارباريل ومستحضراته . –المبيدات الحشرية 
INSECTIDES MALATHION  -  CARBARYL AND 
FORMULATIONS  . 

۱۰ ۱۲۱۲/۱۹۸۸ 
1212/1988 

 اندوسلفان ومستحضراته . –المبيدات الحشرية 
INSECTICIDES  ENDOSULFAN  AND  ITS  
FORMULATIONS  . 



٣٧٥ 
 

۱۱ ۱۲۱٥/۱۹۸۸ 

1215/1988   

 ازينفوس مثيل ومستحضراته .–المبيدات الحشرية 
INSECTICIDES  AZINPHOS – METHYL  AND  ITS 
 FORMULATIONS  . 

۱۲ ۱۲۲۱/۱۹۸۸ 

1221/1988 

 ازينفوس اثيل ومستحضراته . –لمبيدات الحشرية ا
INSECTICIDES AZINPHOS -  ETHYL  AND  ITS  
FORMULATIONS  .      

۱۳ ۱۲٥۱/۱۹۸۸ 
1251/1988 

 الكابتان . –المبيدات الفطرية 
FUNGICIDES -  CAPTAN 

۱٤ ۱۲٥۹/۱۹۸۸ 
1259/1988 

 باراكوات . –مبيدات االدغال 
HERPICDES – PARAQUAT .                                      

۱٥ ۱٤٥۲/۱۹۸۹ 
1452/1989 

 سي . –او  –ان  –دي  –مبيد االفات 
PESTICIDE  -  DNOC  .                                             

۱٦ ۱٥۰٦/۱۹۹۰ 
 ) ۱/۲۰۰۲تعديل رقم  (

1506/1990 
AMENDMENT 

NO.1/2002  

 طالء الكيدي شبه لماع . –الطالء والوارنيش 

 
PAINTS  AND  VARNISHES  -  SEMIGLOSS  
ENAMEL  . 

۱۷ ۱٦٤۰/۱۹۹۱ 

1640/1991 

 االلمنيوم ) .شب االلمنيوم ( كبريتات 

ALUMINUM  SULPHATE  (ALUM)  . 
۱۸ ۱٦٤۱/۱۹۹۱ 

1641/1991 
 شب البوتاسيوم .

POTASSIUM  ALUM  . 

۱۹ ۲۰٦۸/۱۹۹۸ 
2068/1998 

 الطالء والوارنيش 
الصفوات النفطية المستعملة في تخفيف الطالء والوارنيش والمواد ذات  

 القة .الع
 PAINTS  AND  VARNISHES  THINNER  - PAINTS 
 VOLATILE  SPIRITS  PETROLEUM  SPIRITS          

۲۰ ۲۱٦٥/۲۰۰۱ 
2165/2001 

 المخلوطة الصلبة . االسمدة

SOLID  MIXED -  FERTILIZERS . 

 



٣٧٦ 

 الملغاة لبترو��م�او�ةالمواصفات ا ٥-۹

 الموضوع م ق ع ت
۱ ۱۳٤/۱۹۸٦ 

134/1986 
 . بكأس كاليفالند المفتوح تعيين نقطتي الوميض واالشتعال –منتجات نفطية ال

PETROLEUM  PRODUCTS                 
DETERMINATION  OF  FLASH  AND  FIRE  POINTS   
BY  CLEVELAND  OPEN  CUP.             

۲ ۱۰۹۳ /۱۹۸٦ 

1093/1986  

 لتر ٦۰ – ۰.۱أوعية البولي اثيلين المقولبة بالنفخ السعة :  -اللدائن 

BLOW  MOULDED  POLYETHYLENE  CONTAINERS   

  (CAPACITY   0.100   - 60  LITRES )  .            

۳ ۱٤۲۰/۱۹۸۹ 
1420/1989 

 . لي كاربوناتبوالقناني الرضاعة المصنوعة من  -اللدائن 
PLASTICS POLYCARBONATE BABY FEEDING 
BOTTLES .  

٤ ۱٤۹۸/۱۹۸۹ 

1498/1989 

               ال���واح ال���ديكور المص���نوعة م���ن رق���ائق مش���ربة براتنج���ات تتص���لب حراري���ا
 ( الفورميكا )

DECORATIVE  LAMINATED  SHEETS  BASED  ON   

THEMOSETTING  RESINS  . 

٥ ۱٦۰۰/۱۹۹۰ 
1600/1990 

 ريد غير الملدن للتأسيسات الكهربائية.انابيب البولي فينيل كلو
RIGID CONDUITS MADE OF UNPLASTICIZED  
POLYVINYL CHLORIDE FOR ELECTRECAL 
INSTALLATIONS 

٦ ۱۷٦۲/۱۹۹۲ 
1762/1992 

 لبولي فينيل كلوريد المرن .موانع تسرب الماء المصنوعة من ا

FLEXIBLE  POLYVINYL  CHLORIDE  WATER  -  
STOPS  . 

۷ ۲۲۹٥/۲۰۱۲ 

2295/2012 

 خزانات الماء المصنوعة من البولي اثيلين .

POLYETHYLENE  WATER  STORAGE  TANKS.  

۸ ۱٥٦۹/۱۹۹۰ 

1569/1990 

 من اللدائن .  اطارات النظارات المصنوعة

PLASTIC  SPECTACLE  FRAMES  . 

   

 



٣٧٨ 

 الملغاة الهندس�ةالمواصفات  ٦-۹

 الموضوع م ق ع ت
۱ ۲۲۲ /۱/۲۰۰۸  

 التحديث االول)( 
222/1 /2008 

FIRST REVISION  

 المتطلبات الميكانيكية . –مبردات الهواء التبخيرية 

EVAPORATIVE AIR  COOLERS 

۲ ۲۱۱۳/۱/۱۹۹۹ 

2113/1/1999 

 ام االنظمة السمعية والمرئية والتلفاز والفديو / ع

AUDIO-VISUAL-VIDEO AND TELEVISION 
EQUIPMMENT AND SYSTEMS .                                         

۳ ۲۱۱۳/۲/۱۹۹۹ 

2113/2/1999 

 االنظمة السمعية والمرئية والتلفاز والفديو /المصطلحات العامة

AUDIO-VISUAL AND TELEVISION EQUIPMENT AND  
SYSTEM GENERAL TERMS.                                                

٤ ۲۰۹٦/۱۹۹۹ 

2096/1999 

 انابيب الفوالذ الكربوني للتأسيسات المائية والصحية .

WELDED STEEL TUBES FOR HEAT EXCHANGERS . 
٥ ٥۰٥۲/۲۰۱۷ 

5052/ 2017  

 ة لتسليح الخرسانة . زقضبان الفوالذ الكربوني الملساء والمحز

DEFORMED AND PLAIN CARBON-STEEL BARS FOR 
CONCRETE REINFORCEMENT . 

٦ ۱۲۷۲/۱۹۸۸ 

         1272 / 1988  

 خصائص مقاومية الحريق للقابلوات الكهربائية .

FIRE-RESISTING CHARACTERISTICS OF ELECTRIC 
CABLES .  

۷ ۲۳۱٥/۲۰۱٥ 

2315/2015 

 متطلبات السالمة العامة للمركبات

GENERAL SAFETY REQUIREMENT FOR VEHICLES 

 

 

 الموضوع يلالدل ت

 طرق قياس اداء الغاليات واالباريق الكهربائية لالستعماالت المنزلية . ۱۹۹۷/۸۳٦ ١

 طرق قياس اداء المحمصة الكهربائية لالستعماالت المنزلية . ۸۹۰/۱۹۹۹ ٢

 

 اد�ة المرجع�ةاالدلة االسترش
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