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   المجال- ١

الواجب توافرها يف الشامبو بأنواعه املستخدم يف تنظيف الشعر حتدد هذه املواصفة القياسية الشروط 
كما حتدد التعبئة واالعتيان وبطاقة البيان، تشري . واألوساخ والدهون، والذي أساسه املواد الفعالة السطحية

 .إىل مراجع طرائق الفحص واالختبار
يسية ذات فعل عالجي واليت حتدد ال تتضمن هذه املواصفة أنواع الشامبو الطيب اليت حتتوي على مواد رئ

  )شامبو القشرة مثالً(بوصفة طبية 

   التعريف- ٢
هو مستحضر لتنظيف وجلدة الرأس من الدهون السطحية واألوساخ والشوائب األخرى،وحيافظ على قوام 

  .الشعر وصفاته  األساسية وال يؤثر بشكل ضار على فروة الرأس

   المتطلبات- ٣
  :الوصف  ٣/١
كون الشامبو على شكل سائل، صافياً رأو مستحلباً متجانساً وقد يصل القوام إىل قوام الكرمي جيب أن ي  ٣/١/١

نصف الصلب أو اهلالمي،كما جيب أن يكون خالياً من أي معلقات إال املصرح عنها ضمن احملسنات يف 
  .هذه املواصفة

  

  رقم قرار االعتماد

٧٠  

  تاريخ االعتماد 

١٩٩٣ / ٥ / ١٢  

  قإلزامية التطبي

for Standardization and Metrology Syrian Arab Organization  
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  ٢

 
جيب أن يكون وافر الرغوة سهل االستعمال يزيل األوساخ وينقص الدهون دون أن يسبب ذلك   ٣/١/٢

 .تأثريات غري مرغوبة مثل خترش اجللد أو تقصيف الشعر أو جفافه
  :املكونات الفعالة  ٣/٢
 األولية املستخدمة يف تصنيع الشامبو مطابقة للمواصفات القياسية اخلاصة ا ما مل جيب أن تكون املواد  ٣/٢/١

  حيدد غري ذلك 
  /*٩٥/جيب أن تكون االصبغة واملكونات األخرى الداخلة يف صناعة الشامبو متوافقة مع القرار   ٣/٢/٢
  أن يكون خاليا من الكيل أريل سلفونات الصوديوم   ٣/٣
  ٪)٣(لوريدات حمسوبة على شكل كلور الصوديوم عن أال تزيد نسبة الك  ٣/٤
  .٪ يف شامبو األطفال)٨(٪ وعن )١٠(يف كافة انواع الشامبو عن ) ١(أال تقل نسبة املادة الفعالة   ٣/٥
  جيب أن تكون املادة الفعالة من النوع القابل للتفكك البيولوجي   ٣/٦
  ٪)٢(يسمح بإضافة معزز الرغوة بنسبة   ٣/٧
  س ٥)٢٥(٪ يف الدرجة )٢٥( حملول مائي PHون جيب أن يك  ٣/٨

  )٧,٥-٥(الشامبو بكافة أنواعه -
  )٧-٦,٥(شامبو األطفال -

  .جيب إضافة مادة حافظة من النوع املسموح ا دوليا  ٣/٩
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :عتماد املتضمن ا١٩٨٧لعام ) ٩٥( قرار السيد وزير الصناعة رقم ∗
كمواصفة " قوائم مضافات مواد التجميل املسموح باستخدامها لدى جمموعة دول السوق األوربية وتعديالا"

  قياسية وطنية إلزامية 
  املركبات الشاردية والالشاردية واملذبذبة س: يقصد باملادة الفعالة

  :يقصد باملركبات الشاردية
  .تات اميد االلكيل،وغريهاكربيتات االلكيل،كربي: من امثال: الشرسبية-أ
  من أمثال مركبات األمونيوم الرباعية العضوية وغريها : الشرجبية-ب
من أمثال ايتوكسيالت الكحوالت الدمسة ومشتقات اوكسيدات أمني االغوال : يقصد باملركبات الالشاردية-

  .الدمسة وغريها
  ريهااميد الكيل البينت وغ-من أمثال الكيل البينت: يقصد باملذبذبة-
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  ٣

  

   االشتراطات الصحية-٤
  جيب أال حيتوي على مادة ضارة للجلد أو الشعر ثبت ضررها من السلطات الصحية   ٤/١
  اوجانيزم لكل غرام ) ١٠٠(جيب أال يزيد العدد البكتريي على أكثر من   ٤/٢
  .جيب أن يكون الشامبو خال من البكتريا العضوية متاما  ٤/٣
  متاما من البكتريا العنقودية جيب أن يكون الشامبو خال   ٤/٤
  جيب أن يكون الشامبو خال من الفطريات  ٤/٥
  

   المكونات اإلضافية- ٥
  :يسمح بإضافة العديد من املواد االختيارية واليت حتسن من مواصفات الشامبو مثل

  :الدهنيات  ٥/١
 الدمسة أو االغوال الالنولني ومشتقاته او الزيوت النباتية واحليوانية ومشتقاما أو أسترات احلموض

  الدمسة ومشتقاما
  ال تستخدم الدهنيات يف حال إنتاج شامبو الشعر الدهين : مالحظة

  :العطور  ٥/٢
  امللونات املستخدمة يف مستحضرات التجميل   ٥/٣
  مكونات الربيق واللمعان  ٥/٤

  مشعات االتيلني غليكول : االغوال الدمسة: لامن امث
  :املرطبات  ٥/٥

  يسرين، الربوبيلني غليكول من أمثال الغل
  :عوامل االستحالب  ٥/٦

  من أمثال الربوتينات التجميلية، الشحوم الغضروفية والليستني 
  منع الكهرباء الساكنة ) بوليمريات(متماثرات   ٥/٧

  من أمثال الغرويات النباتية ومتعدد فينيل البريوليدون 
  : معززات اللزوجة  ٥/٨

 البوتاسيوم واخلالصات النباتية لتحسني نوعية الشامبو واملسموح كلور الصوديوم وكلور: من أمثال
  .باستخدامها دوليا
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  ٤

  
  :عوامل ختفيض درجة جتمد الشامبو  ٥/٩

من أمثال الغول االيزوبيلي واالتيلني غليكول ومرسبات املعادن من رباعي خالت االتيلني ثنائي االمني 
)EDTA(  

  :اخلالصات العشبية  ٥/١٠
كما يسمح بإضافة املطهرات املختلفة -احلناء–االوكتانول - ورق الكينا–ة البابونج من أمثال خالص

  .وصباغات الشعر املسموح باستخدامها دوليا

   التعبئة- ٦
  .جيب أن يعبا املنتج يف أوعية لدائنية ال تتأثر باملنتج وال تؤثر به حمكمة اإلغالق

  ة لألشعة فوق البنفسجيةإذا كانت العبوات شفافة فيجب أن حتتوي على مادة ماص

   االعتيان- ٧
  :جيب أن تتخذ االحتياطات التالية عند سحب وحتضري وختزين وتداول العينات  ٧/١
  …جيب اخذ العينات يف مكان حممي غري معرض للهواء الرطب أو الغبار   ٧/١/١
  جيب أن تكون أدوات االعتيان نظيفة وجافة عند االستعمال   ٧/١/٢
  لعينات واملادة املعتانة وأدوات االعتيان وأوعية العينات من أي تلوث طارئجيب أن حتمى ا  ٧/١/٣
  .جيب أن توضع العينات يف أوعية زجاجية نظيفة وجافة أو بأي أوعية مناسبة ال تؤثر باملادة  ٧/١/٤
  .جيب أن تكون العينات ذات حجم حبيث ميكن أن متال بالعينة بشد كامل تقريبا  ٧/١/٥
األوعية بإحكام بعد امتالئها وان يكتب عليها التفصيالت الكاملة لالعتيان،تاريخ جيب أن تسد   ٧/١/٦

  االعتيان،رقم أو رمز الدفعة واسم الصانع وأي تفاصيل أخرى هامة عن اإلرسالية 
جيب ان ختزن العينات بطريقة تضمن عدم اختالف درجة حرارا كثريا عن درجة احلرارة النظامية   ٧/١/٧

  .لضوءومحايتها من ا
  :عدد العينات

يسحب بطريقة عشوائية عدد من األوعية يساوي نصف اجلذر التربيعي لعدد األوعية الكلي يف الدفعة 
  .الواحدة

  :حتضري العينات
  جيب مزج العينة جيدا قبل إجراء االختبارات -
 قبل  س تترك بعدها مدة ساعةº)٣٠- ٢٠(عندما يكون الطقس باردا جيب تدفئة العينة يف الدرجة -

  إجراء االختبارات 
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   طرائق االختبار والفحص- ٨
  :لتعيني املادة الفعالة

  :تعتمد املواصفات القياسية السورية ذوات األرقام
املادة : اجلزء االول–تعيني احملتوى من املادة الفعالة الشرجبية -حتليل املنظفات"  اخلاصة بـ١ج/٧٨٢/

  "الفعالة الشرجبية عالية الكتلة اجلزئية
املادة :  تعيني احملتوى من املادة الفعالة الشرجبية  اجلزء الثاين-حتليل املنظفات"  اخلاصة بـ٢ج/٧٨٢/

  املرجعة الثانية ) ٥٠٠- ٢٠٠(الفعالة الشرجبية منخفضة الكتلة اجلزئية 
  تعيني احملتوى الكلي من املواد الالشاردية –حتليل املنظفات " اخلاصة بـ/ ٧٨١/
بطريقة املعايرة ) االنيونية(تعيني احملتوى من املادة الفعالة الشرسبية –ليل املنظفات حت" اخلاصة بـ/٧٨٣/

  "اليدوية أو اآللية –املباشرة ثنائية الطور 
  :تعيني احملتوى من الصابون

  "تعيني احملتوى من الصابون-حتليل املنظفات"اخلاصة بـ/ ٧٧٦/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم 
  :pt1لتعيني 

 احملاليل املائية بطريقة phتعيني -حتليل املنظفات"اخلاصة بـ/ ٧٨٥/تعتمد املواصفة القياسية السورية 
  .قياس فرق الكمون

  :إلجراء الفحص اجلرثومي
  "الطرق القياسية لفحص وحتليل مياه الشرب" اخلاصة بـ/ ٤٦/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم 

  :لتعيني احملتوى من الكلور
  "تعيني احملتوى من الكلور-حتليل املنظفات" اخلاصة بـ/ ٩٧٧/تمد املواصفة القياسية السورية رقمتع
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  : بطاقة البيان- ٩
  .جيب أن تتضمن بطاقة البيان املعلومات التالية مكتوبة باللغة العربية وجيوز كتابتها بلغة أجنبية أخرى

  تاسم الصانع وبلد الصنع والعالمة الفارقة إن وجد  ٩/١
  )اخل…شامبو للشعر الدهين او (اسم املنتج ونوعه   ٩/٢
  املكونات األساسية ونسبة املادة الفعالة   ٩/٣
  الوزن اجلزيئي للمواد الفعالة ونسبتها املئوية   ٩/٤
  السعة الصافية بالوحدات الدولية   ٩/٥
  جمال وطريقة االستعمال   ٩/٦
  تاريخ الصنع ومدة الصالحية بالشهر والسنة   ٩/٧
  رقم الدفعة املصنعة  ٩/٨
  املالحظات وحتذيرات االستعمال  ٩/٩
  ٪)٣±(يسمح بتفاوت يف الكتلة املدونة على العبوة قدرة   ٩/١٠
  رقم الترخيص الصناعي ورقم الترخيص الصحي يف حالة الشامبو الطيب   ٩/١١
  لي يف حالة اإلنتاج احمل/ ١٩٩٣/لعام /١٨٧/منتج وفقا املواصفة القياسية السورية   ٩/١٢
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  ٧

  
  

   المصطلحات الفنية-١٠
  

ACTIVE MATTER مادة فعالة 

CLRAR  صاف

GEL  هالم

HAIR SPLITTING  تقصف الشعر

CATIONIC  شرجيب

NONIONIC  ال شاردي

ANIONIC  شرسيب
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  ٨

  
  

   المراجع-١١

  
  ٤٨٣/١٩٨٦  املواصفة القياسية األردنية رقم -
  ٧٦٦٩/١٩٧٥  املواصفة القياسية اهلندية -
  COSMETICS AND TOILETRIESتاب   ك-

PUB: ELLIS HORWOOD LIMITED/1991  
  

 
 
 
 
 
 
 
  

  الجهات التي شاركت في وضع المواصفة-١٢

  
    وزارة التموين والتجارة الداخلية -
    وزارة الصحة -
  كلية الصيدلة -  جامعة دمشق-
    مركز االختبارات واألحباث الصناعية -
  دمشق –بون واملنظفات واملبيضات   اجلمعية احلرفية لصناعة الصا-
  دمشق –  غرفة الصناعة -
    هيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية -


