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Household  Synthetic  Detergent Low Foam Laundry Detergents (2nd Revision) 

  المجال–١
     حتدد هذه املواصفة الشروط القياسية للمنظفات االصطناعية اجلافة ذات الرغوة املنخفضة  

 و بطاقة البيان و معيار املطابقة و تشري               و املستخدمة يف عمليات الغسيل املرتيل ، و تتضمن التعبئة 
 .                   إىل مراجع طرائق االختبار

  التعاريف–٢
 :       املنظف االصطناعي٢/١   

                   و هو منتج خيتلف يف تركيبه الكيميائي عن الصابون و يستخدم يف عمليات التنظيف و يشتمل على  
 ات أساسية كاملواد العضوية ذات النشاط السطحي و املواد البناءة و املواد املبيضة باإلضافـة                    مركب

 .                   إىل مواد متممة كاملسطعات الضوئية و كربونات الصوديوم و سيليكات الصوديوم و املواد املالئة
 ":        املواد الفعالة سطحيا٢/٢  

 كبات كيميائية حتتوي على أجزاء شغوفة باملاء وأجزاء دفوعة للماء تقوم باالنتشار عند إذابتها                     هي مر
 .                 أو مزجها باألوساط على أسطح هذه األوساط مما يؤدي إىل خفض التوتر السطحي

 :        التوتـر الســطحي٢/٣  
 . عل مساحة هذا السطح أقل ما ميكن                هو القوى املطبقة على السطح جل

 :        املواد البنـاءة٢/٤  
                 أحـد املركبات األساسية اليت تدخل يف صيغ املنظفات االصطناعية و تقوم بتحسـني كفاءة هذه  

 .                 املنظفات يف عمليات الغسيل
 :          املواد املسطعة ضوئيا٢/٥ً

       مركبات عضوية ذات قدرة على امتصاص األشعة فوق البنفسجية غري املرئية من الضوء وعكسه يف               
               اال املرئي تضاف إىل املنظفات االصطناعية إذ تقوم فتتوضع على خيوط النسيج مما جيعلها أكثر نصاعة

 تاريخ االعتماد إلزامية التطبيق
٢٠٠١ / ٥ / ٢ 

 رار االعتمادرقم ق
١٢٩ 
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  المتطلبات العامة–٣

 
 : جيب أن يتوافر يف مسحوق الغسيل املتطلبات التالية          

 
٣/١  اأن تكون املواد األولية الداخلة يف تركيب املنظف االصطناعي مطابقة للمواصفات اخلاصة . 
 
 .أن يكون متجانساً على شكل حبيبات أو مسحوق و أن يكون خالياً من الكتل ٣/٢
 
 . أن يكون سهل االنسياب و خالياً من أية روائح كريهة  ٣/٣
 
 ).١١ – ٨,٥(تتراوح مابني )   ٪١(للمحلول املائي ) PH(أن تكون قيمة  ٣/٤
 
 ).  ٪٢(وديوم على أال تزيد نسبة الكلوريدات مقدرة على شكل كلور الص ٣/٥
 
 . أال حيتوي على مادة اليوريا  ٣/٦
 
 . كغ  حمسوبة كرصاص/ملغ) PPM ٤٠( عن ) ١ (أال تزيد العناصر املعدنية السامة ٣/٧
 
 ). ٪٨٠(أال تقل قابلية التحلل البيولوجي للمواد ذات النشاط السطحي عن  ٣/٨
 
 . قمشة و امللبوسات بعد عملية الغسيلأال يكون له تأثري سليب على التجهيز النهائي لأل  ٣/٩
 
 أال يكون له تأثري سليب على ثبات ألوان املالبس و األقمشة عند درجات احلرارة املستخدمة يف الغساالت  ٣/١٠
 

 .املرتلية يف حالة استخدام كمية املسحوق احملددة عند اتباع الطريقة املوضحة على العبوة          
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . الرصاص– الزرنيخ – االنتموان – الكادميوم – الزئبق –الكروم : يقصد بالعناصر املعدنية السامة )   ١(
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  االشتراطات–٤
 
 :جيب أن يكون تركيب املادة املنظفة االصطناعية اجلافة كما يلي ٤/١
 حد أقصى  ٪ ١٥                                        النـداوة       ٤/١/١
 حد أقصى ٪ ٢                              املادة غري الذوابة باملاء ٤/١/٢
 حد أدنـى  ٪ ١٢                                    )١(مادة فعالة ال صابونية  ٤/١/٣
 حد أدنـى ٪ ٢٥)      متعدد ثالثي فوسفات الصوديوم(املركب الفوسفايت على شكل  ٤/١/٤

 حد أدنـى ٪ ١٣,٧٥ عند استخدام مركبات فوسفاتية أخرى         P2O5أو على شكل               
 حد أدنـى ٪ ٢                   SiO2مقدرة على شكل ) ٢(مركبات سيليكاتية ٤/١/٥
 حد أقصى  ٪ ١٠                                     كربونات الصوديوم  ٤/١/٦
 ٪ )٢,٥ – ١                                  ( د مبيضة مقدرة كأكسجني فعال موا ٤/١/٧
               .وغريها)  ليباز–اميالز -بروتيناز (يسمح بإضافة أنزميات مثل  ٤/١/٨
 يسمح بإضافة عوامل ضبط الرغوة و املسطعات الضوئية و مواد متنع إعادة متوضع األوساخ و كذلك         ٤/١/٩
 .امللونات و العطور و املطريات و املواد احلافظة               
 يسمح باستخدام فوق كربونات الصوديوم كمادة مبيضة و عندئذ جيب التصريح عنها يف بطاقة البيان ،       ٤/١/١٠

 . نات الصوديوموتضاف الكمية املكافئة من الكربونات ، املتولدة عنها إىل النسبة املسموحة من كربو               
 يسمح باالستعاضة عن كامل املركب الفوسفايت أوجزء منه مبركبات أخرى هلا نفس العمل مثل الزيوليت      ٤/١/١١

 وعندئذ جيب التصريح عنها يف بطاقة البيان ، وتضاف الكمية املكافئة من السيليكات واملواد غري الذوابة                
                    .نها إىل النسب املسموحة من كليهمااملتولدة ع               

        
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : املركبات الشاردية و الالشاردية:                يقصـد باملادة الفعالة الالصابونية

 : املركبات الشاردية-  أ         
                  –من أمثال الكيل أريل سلفونات الصوديوم أو البوتاسيوم أو األمونيوم : رسبيةالش-                      

 . الكيل ايتر كربيتات الصوديوم–                                    الكيل كربيتات الصوديوم 
 . مركبات األمونيوم الرباعية العضوية: الشرجبية-                      

 .ايترات و استرات متعدد الغليكول:  املركبات الالشاردية-   ب       
 .  وغريها– اورثوسيليكات الصوديوم –ميتا سيليكات الصوديوم :              ويقصد باملركب السيليكايت
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  التعبئة–٥
 يته من التلف أو املؤثرات     جيب أن يعبأ املنتج يف أوعية مناسبة حمكمة اإلغالق ملنع التغري يف خصائصه و محا            
 .اخلارجية أثناء النقل أو التخزين            

  االعتيان–٦
 :جيب أن تتخذ االحتياطات التالية عند سحب و حتضري و ختزين و تداول العينات       ٦/١
 . جيب أخذ العينات يف مكان حممي غري معرض للهواء الرطب أو الغبار    ٦/١/١
 . تكون أدوات االعتيان نظيفة و جافة عند االستعمالجيب أن    ٦/١/٢
 . جيب أن حتمى العينات و املادة املعتانة و أدوات االعتيان مناي مؤثر سليب ٦/١/٣
 .جيب أن توضع العينات يف أوعية زجاجية نظيفة و جافة أو بأي أوعية مناسبة ال تؤثر باملادة ٦/١/٤
 .جم حبيث ميكن أن متأل بالعينة بشكل كامل تقريباًجيب أن تكون أوعية العينات ذات ح ٦/١/٥
 جيب أن تسد األوعية بإحكام بعد امتالئها و أن يكتب عليها التفصيالت الكاملة لالعتيان تاريخ االعتيان    ٦/١/٦

 . ورقم أو رمز الدفعة واسم الصانع وأي تفاصيل هامة عن اإلرسالية             
 طريقة تضمن عدم اختالف درجة حرارا كثرياً عن درجة احلرارة النظامية ومحايتها  جيب أن ختزن العينات ب ٦/١/٧

 .من الضوء             
 :سـلم االعتيـان ٦/٢
 هي مجيع العبوات يف إرسالية واحدة اليت حتتوي على املنظفات االصطناعيـة من نفـس النوع   : الدفعـة   ٦/٢/١

 جبة املصنعة وإذا كانـت اإلرسالية تتكون من عبوات منظفات اصطناعية خمتلفة   واملسحوبة من نفس الو            
 عندئـذ جتمع العبوات املتماثلة النوع من املنظفات االصطناعية والعائدة لوجبة التصنيع نفسها يف    ، النوع             
 . جمموعة واحدة يشكل كل منها دفعة منفصلة           

 .ترب العينات العائدة لكل دفعة للتأكد من مطابقة املادة هلذه املواصفةجيب أن خت   ٦/٢/٢
 ).١(يعتمـد عـدد العبوات املسحوبة عشوائياً من كل دفعة على حجمها طبقاً للجدول رقـم    ٦/٢/٣

 
 سـلم االعتيـان)  ١(جــدول 

 عـدد العبـوات يف الدفعـة عـدد العبـوات املسحوبة
١٥– ٤ ٣ 
٤٠ – ١٦ ٤ 
٦٥ – ٤١ ٥ 
١١٠– ٦٦ ٧ 
  فما فوق– ١١١ ١٠



 ٢٠٠١   / ٢٧٢س    .ق .م

 ٥

 
 :  مـالحظـة               
 إذا كان حجم الدفعة أقل أو يساوي ثالث عبوات فيجب أن يتم االتفاق بني الشاري واملورد على عدد                  
 . املواصفة يف هذهاألوعية املختارة و معيار املطابقة لتقرير مطابقة الدفعة احملددة               

 :تسحب األوعية من الدفعة عشوائياً وفق الطريقة التالية ٦/٢/٤
 )     ر( حىت الوصـول إىل الرقـم ٣ ، ٢ ، ١بدءاً من أي وعاء يف الدفعة ترقم العبوات يف التسلسل                
 هو اجلزء الصحيح من ناتج قسمة) ر: (حيث               

 حجم الدفعة
   ــــــــــــــــــــــ       

 عدد العبوات التي يتعين سحبها
 

 .  يعـاد الترقيـم جمدداً وفق الترتيب السابق حىت االنتهاء من مجيع العبوات-             
 ). ١(من الدفعة حىت الوصول إىل عدد العبوات املبني يف اجلدول ) ر( تسحب كل عبوة حتمل الرقم -             

 ): عينات االختبار و العينة املرجعية(لعينة اإلمجالية حتضري ا ٦/٣
 : العينة اإلمجالية ٦/٣/١

 و بشكل عشوائي واحدة أو أكثر من األوعية     ) ٦/٢(تسحب من كل واحدة من العبوات املختارة يف               
 وبة تقريباً لتحقيق األغراض املشار إليها وجيب أن تكون املادة يف األوعية ثالثة أضعاف كمية املادة املطل              
 ).٩(يف               
 جيب أن تفتت املادة املختارة من األوعية إذا كان ذلك ضرورياً و متزج جيداً لتعطي العينة اإلمجالية مـن                 
 .كل عبوة              

 :عينات االختبار ٦/٣/٢
 إلمجالية املمثلة املكونة من املنظف االصطناعي كمية صغرية واملادة ومتزج متاماً   تؤخـذ من العينـة ا              
 ).٩(لتشكل العينة املركبة اليت جيب أن تكون كافية احلجم إلجناز ثالثة اختبارات للخصائص احملددة يف               

 ىل ثالثة أقسام متساوية أحدها للمورد والثانية     جيب أن تقسم العينة املركبة املمثلة من املنظف االصطناعي إ   ٦/٣/٢/١
 . للشاري والثالثة كعينة مرجعية              

 جيب أن يقسم اجلزء املتبقي من املادة من العينة اإلمجالية إىل ثالثة أجزاء متساوية حبيث يشكل كل منها        ٦/٣/٢/٢
 .عينة فردية               
 عبوة خمتارة للشاري و الثانية للمورد     ) n( تكون جمموعة واحدة من العينات الفردية املمثلة لـ جيب أن               
 . والثالثة كعينة مرجعية               

 جيب أن تنقل كافة العينات املركبة و الفردية إىل أوعية منفصلة و جيب أن تسد هذه األوعية بإحكام        ٦/٣/٢/٣
 ). ٦/١/٦(لصق عليها بطاقة البيان احملددة يف و               
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  طرائق الفحص و االختبار–٧

 : لتقسيم العينات ٧/١
  اخلاصة باملنظفات عمالء التنشيط السطحي  ١٩٨٥لعام  / ٢٦٩/ تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم             
 . تقسيم العينات-            

 :لتعيني النداوة ٧/٢
  تعيني احملتوى – اخلاصة بتحليل املنظفات  ١٩٩٢لعام  / ٧٧٥/ تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم             

 . املراجعة األوىل-من املاء بطريقة كارل فيشر              
 : لتعيني املادة غري املنحلة باملاء ٧/٣

  تعيني املواد غري    – اخلاصة بتحليل املنظفات  ١٩٨٩ لعام / ٧٨٤/ تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم             
 .املنحلة باملاء             

 : لتعيني املادة الفعالة ٧/٤
 : تعتمد املواصفات القياسية السورية ذوات األرقام            
 . شاردية تعيني احملتوى الكلي من املواد الال– اخلاصة بتحليل املنظفات ١٩٨٩ / ٧٨١/ -             

  تعيني احملتوى الكلي من املادة   –حتليل املنظفات " اخلاصـة بـ .. ١٩٨٩ / ١ ج– ٧٨٢/ -               
 ". املادة الفعالة الشرجبية عالية الكتلة اجلزيئية :  اجلزء األول–الفعالة الشرجبية                  
  تعيني احملتوى من املادة   –حتليل املنظفات " اخلاصـة بـ .. ١٩٩٢ / ٢ ج– ٧٨٢/ -               
 املادة الفعالة الشرجبية منخفضة الكتلة اجلزيئية            :  اجلزء الثاين–الفعالة الشرجبية                  
 . املراجعة الثانية) ٥٠٠ – ٢٠٠(                

  تعيني احملتوى من املادة الفعالة   –ت حتليل املنظفا" اخلاصـة بـ .. ١٩٨٩ / ٧٨٣ / -             
 ". اليدوية أو اآللية –الشرسبية األيونية بطريقة املعايرة املباشرة ثنائية الطور                 

 :لتعيني احملتوى من الصابون ٧/٥
  احملتوى تعيني– اخلاصة بتحليل املنظفات ١٩٨٩ / ٧٧٦/ تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم              
 . من الصابون              

 : لتعيني احملتوى من الفوسفات ٧/٦
  تعيني احملتوى – اخلاصة بتحليل املنظفات ١٩٨٩ / ٧٨٠/ تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم               
 . الكلي من مخاسي أكسيد الفوسفور بطريقة فسفو موليبدات الكينولني الوزنية               

 : لتعيني احملتوى من الكربيتات ٧/٧
  تعيني الكربيتات    – اخلاصة بتحليل املنظفات ١٩٨٩ / ٧٨٧/ تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم               
 . الطريقة الوزنية-الالعضوية                
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 : لتعيني احملتوى من السيلكا ٧/٨

  تعيني احملتوى الكلي– اخلاصة بتحليل املنظفات ١٩٨٩/ ٧٨٧/ ية السورية رقمتعتمد املواصفة القياس            
 . الطريقة الوزنية–من السيلكا               

 :لتعيني احملتوى من الكربونات ٧/٩
  تعيني احملتوى من    – اخلاصة بتحليل املنظفات ١٩٨٩/ ٧٧٧/ تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم            

 . كربونات             
 :لتعيني احملتوى من كربوكسي متيل سلولوز ٧/١٠

  تعيني احملتوى من    – اخلاصة بتحليل املنظفات ١٩٨٩/ ٧٧٨/ تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم            
 . كربوكسي ميتيل سلولوز             

 :   احمللول PHلتعيني   ٧/١١
  احملاليل  PH تعيني – اخلاصة بتحليل املنظفات ١٩٨٩/ ٧٨٨/ صفة القياسية السورية رقمتعتمد املوا            
 . املائية بطريقة قياس فرق الكمون             

 :لتعيني احملتوى من األكسجني الفعال ٧/١٢
  احملتوى من      تعيني– اخلاصة بتحليل املنظفات ١٩٨٩/ ٧٧٩/ تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم            
 . األكسجني الفعال بطريقة املعايرة             

 :لتعيني احملتوى من الكلور ٧/١٣
 .  تعيني احملتوى من الكلور– اخلاصة بتحليل املنظفات ١٩٩٢/ ٩٧٧/ تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم            

 :لتعيني قابلية التحلل البيولوجي للمواد الفعالة ٧/١٤
  اخلاصة بطريقة تعيني قابلية التحلل البيولوجي    )١(/     / لعام /    / تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم            
 . للمواد ذات النشاط السطحي            

 : لتعيني الزيوليت ٧/١٥
 .  تعيني الزيوليت–اصة بتحليل املنظفات  اخل)٢(/     / لعام /    / تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم            

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بطريقة تعيني قابلية التحلل البيولوجي    اخلاصة١٩٧٦لعام / ١٧٩٢/ األسترالية رقم املواصفة تعتمد حالياً )١(

 ".           للعوامل الفعالة سطحياً 
 . اخلاصة بتحليل املنظفات/ ٢٠٩/ القياسية األردنية رقمتعتمد املواصفة )     ٢(
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 : لتعيني العناصر املعدنية السامة    ٧/١٦

 .تعيني بطريقة طيف االمتصاص الذري أو بأي طريقة أخرى            
 

  العينات المرجعية–٨
 
 . عينة فردية) n( من جيب أن تتكون العينات املرجعية من العينة املركبة و اموعة املكونة     ٨/١

 جيب أن حتمل كافة األوعية أختام كل من الشاري واملورد وأن حتفظ يف مكان متفق عليه بني األطراف املعنية                   
 . جيب أن تستخدم العينات املرجعية يف حالة أي خالف بني الشاري واملورد    ٨/٢
 

  عدد االختبارات–٩
 
 .بارات تعيني املكون الفعال على كل العينات الفرديةجيب أن جترى اخت    ٩/١
 على العينة املركبة  ) ٤ و ٣(جيب أن جترى االختبارات املتعلقة جبميع اخلصائص األخرى واحملددة يف الفقرتني     ٩/٢
 

  معيار المطابقة-١٠
 

 : مستوى اجلودة املقبول  ١٠/١
 تقريباً   )  ١٠٠ من أصل ٩٥(لعينات اليت تكون مقبولة يف معظم احلاالت هو قيمة امسية متثل النسبة املئوية ل           
 . عند اتباع خطة االعتيان            

 :العينات الفردية  ١٠/٢
 .للنتائج) ر(و اال ) س(جيب أن حيسب املتوسط             
 : وتعني اخلصائص على العينة الفردية من العالقة            

 
                               جمموع نتائج االختبار           

   ــــــــــ = )س(  ملتوسطا                   
   عدد نتائج االختبار                                         

     
 .الفرق بني القيمة القصوى والدنيا من نتائج االختبار) = ر(اال                      
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 :  إذا كان احلد املعني للخاصة معطى كحد أدىن–آ       

 وإذا كانت ) د(من نتائج االختبار املتعلقة انظر الفقرة ) ر. ع–س (جيب أن حتسب القيم املعرب عنها بـ          
 .صائصالقيم الناجتة أكرب أو تساوي احلد األدىن فيجب أن يصرح على أن الدفعة مطابقة ملتطلبات هذه اخل          

 
 : إذا كان احلد املعني للخاصة معطى كحد أقصى–ب     

 وإذا كانت    ) د(من نتائج االختبار املتعلقة انظر الفقرة ) ر.ع+ س (جيب أن حتسب القيم املعرب عنها بـ          
 . هذه اخلصائصالقيم الناجتة أقل أو تساوي احلد األقصى فيجب أن يصرح بأن الدفعة مطابقة ملتطلبات           

 
 من نتائج    ) ر.ع+ س ( إذا كانت اخلاصة ذات حدين معينني عندئذ جيب أن حتسب القيم املعرب عنها بـ–ج       
 وإذا كانت القيم الناجتة بني احلدين املعينني فيجب أن يصرح بأن الدفعة   ) د(االختبار املتعلقة انظر الفقرة             

 .  تطلبات هذه اخلصائصمطابقة مل            
 
 تبعاً ملستوى اجلودة     ) ٢(من اجلدول رقم )  ج–آ (العائدة إىل الفقرة ) ع( جيب أن ختتار قيمة العامل –د        
 . املقبول حبيث أن النسبة املئوية للعبوات غري املطابقة يكون مقبوالً بصورة معقولة            
 

 )٢(جـدول رقم 
 ملستويات خمتلفة من اجلودة املقبولة) ع(قيمـة العـامل 

 
 مسـتوى اجلـودة املقبـول )ع(العـامــل 
  ٪٣,٠عندما ال تزيد العيوب عن  ٠,٤
  ٪١,٥عندما ال تزيد العيوب عن  ٠,٥
  ٪٠,٥عندما ال تزيد العيوب عن  ٠,٦

 
 :للعينة املركبة ١٠/٣

 ينة املركبة باملتطلبات احملددة يف هذه املواصفة فيما يتعلق   جيب أن تفي نتائج االختبار املنفذة على الع           
 .باخلصائص األخرى للمادة           
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  بطاقة البيان–١١
 

 جيب أن تتضمن بطاقة البيان املعلومات التالية مكتوبة باللغة العربية  خبط واضح و جيوز كتابتها                     
 :رىبلغة أجنبية أخ             

 
 ". مسحوق غسيل منخفض الرغوة "   اسم و نوع املنتج   ١١/١
 
 .  اسم الصانع و بلد الصنع و العالمة الفارقة ١١/٢
 
 .  املكونات األساسية ١١/٣
 
 .  الوزن اجلزيئي للمواد الفعالة الداخلة و نسبتها املئوية ١١/٤
 
 .تعمال  جمال االستخدام و طريقة االستعمال و حتذيرات االس  ١١/٥
 
 .  الوزن الصايف بالوحدات الدولية ١١/٦
 
 .  ٪٢ ±  يسمح بتفاوت يف الوزن املدون على العبوة قدره   ١١/٧
 
 .  رقم أو رمز الدفعة ١١/٨
 
 . التصريح عن وجود فوق كربونات الصوديوم و كذلك الزيوليت مع ذكر نسبتهما     ١١/٩
 
 .مدة الصالحيةتاريخ اإلنتاج بالشهر و السنة و      ١١/١٠
 
 /. ٢٠٠٠/ لعـام  / ٢٧٢/ منتج وفق املواصفة القياسية السورية رقـم      ١١/١١
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 ١١

 
 

 
  المصطلحات الفنية–١٢

 
Surface tension توتر سطحي 

Sodium silicate سيليكات الصوديوم 

Anionic agents   عوامل شرسبية 

Cationic agents   عوامل شرجبية 

Sodium sulfate ريتات الصوديوم كب 

Sodium carbonate كربونات الصوديوم 

Optical brightened  مسـطع ضوئي 

Active matter  مـادة فعالـة 

Insoluble matter in water  مادة غير ذوابة بالماء 

Synthetic detergents  منظفات اصطناعية 

Moisture  نـداوة 

Anti-redeposition agents  تموضع األوساخمانع إعادة 

Enzyme – Protease – Amylase – Lipase  أنزيـم 

Builder  مـواد بنـاءة 

Bio-gradable قابلية التحلل البيولوجي 

Sample  عينــة 

Molecular weight   الوزن الجزيئي 
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  المراجع–١٣
 
 .                       IS      4955 / 1982  املواصفة القياسية اهلنديـة رقـم  -
 .١٩٨٦ / ١٩٩                  املواصفة القياسية األردنيـة رقـم-
 .١٩٧٩ / ٥١٨                 املواصفة القياسية التركيـة رقـم  -

 
 
 
 
 
 

  الجهات التي شاركت في إعداد هذه المواصفة–١٤
 

 .  وزارة التموين و التجارة الداخلية-
 .سار/ ات الكيميائية   الشركة العامة لصناعة املنظف-
 /. حلب - محاه –دمشق /   غرفة الصناعة -
 /. حلب –دمشق /   اجلمعية احلرفية لصناعة الصابون و املنظفات و املبيضات -
 .كلية العلوم/   جامعة دمشق -
 .   هيئـة املواصـفات و املقاييـس العربيـة السوريـة-

 
 
 
 
 
 
 
 

E.M       
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