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تقديم

 التقييـــس أجهـزة عضـويتها في تضم إقليميـة هيئة العربيـة الخليج لدول التعاون مجلس لدول التقييس هيئة
 بواسطة الخليجية الفنية واللوائح القياسية املواصفات إعداد الهيئة مهام ومن ، الأعضاء الدول في الوطنية
.متخصصة فنية لجان

 بتاريــــخ) 52 (الـ الاجتمـــاع في العربيــة الخليــج لـدول التعــاون مجلـس لـدول التقييــس لهيئـة الفنـي املجلــس قـرر
GSO 151:2022 رقم الخليجية القياسية املواصفة تحديث اعتماد م2022/05/12 ،املوافق هـ1443/10/10

 ضـمن دراســتها تم التي العربيـة باللغـة " املنزليـة التركيبيـة الغسـيل مسـاحيق – التركيبـة املنظفـات " وعنوانهـا
 اململكة خطة في املدرجة) TC01 (والنسيج والغزل الكيميائية للمواصفات الخليجية الفنية اللجنة عمل برنامج
 . GSO 151:2007 رقم القياسية املواصفة محل وتحل تلغي أن على . السعودية العربية

Foreword

GCC Standardization Organization (GSO) is a regional organization which consists of the 
national standardization bodies of GCC member states. One of GSO main functions is to issue 
gulf standards and technical regulations through specialized technical committees.

GSO Technical Council in its meeting number (52) held on 10/10/1443H, which corresponds 
to 12/05/2022, has approved the update of Gulf Standard GSO 151:2022 titled "Synthetic 
Detergents –Household Synthetic Detergents Powder" in Arabic language which was studied 
through the technical program of GSO Technical Committee for Chemical and Textile Products 
(TC01) in SAUDI ARABIA schedule . This document will cancel and replace the Gulf Standard 
GSO 151:2007. 
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 مساحیق الغسیل التر�یبیة المنزلیة   -المنظفات التر�یبیة 
 

 المجال ونطاق التطبیق       .1

الغسیل  مساحیق  في  توافرها  الواجب  �المتطلبات  الخلیجیة  القیاسیة  المواصفة  هذه    تختص 
 .واألقمشة التر�یبیة المنزلیة والمعدة أساسا لغسیل المال�س 

 التكمیلیة  المراجع      .2

2.1 GSO 152          " المنزلیة مساحیق الغسیل التر�یبیةطرق اختبار  –المنظفات التر�یبیة " . 

2.2GSO ISO 607            "العینة تقسیمطرق  -  المواد ذات النشاط السطحي والمنظفات التر�یبیة". 

3.2      GSO 2555  "متطلبات السالمة العامة للمنظفات المنزلیة ." 

 التعار�ف      .3

تر�یبي:      1.3 غیر    منظف  ِقبل  من  الستخدامه  المال�س  لغسیل  مسحوق  شكل  على  منظف 
�ما في ذلك في المغاسل العامة لتنظیف المال�س واألقمشة (�مكن أن تكون ذات    المحترفین،

خصائص رغوة عالیة أو منخفضة اعتماًدا على نوع الغسالة المخصصة لالستخدام �ما في  
�شكل أساسي على مادة فعالة ومكونات تكمیلیة  المنظف  المسحوق    �شملذلك الغسیل �الید).  
ن األداء    ..إلخ  .المخففات.البصر�ة والمواد المالئة أو    التنصیع وعوامل    البانیة  والمواد مثل ُمحسِّ

مر�ب �یمیائي عضوي عند إذابته أو انتشاره في الماء فإنه �متص   مواد ذات نشاط سطحي:      3.2
و�حتوي �ذلك    عملیا.مرغو�ة    لتقلیل توترها السطحي و�عطي بذلك خواصاً   على السطوح البینیة

 .معهال تتآلف مع الماء وأخرى تتآلف   على أجزاء

 .�مكنتوتر الطبقة السطحیة للسائل لجعل سطحه أقل ما   توتر سطحي:      3.3

�انیة:      3.4 مثل    مادة  العضو�ة  أو غیر  العضو�ة  التر�یبیة  المنظفات  إلى  تضاف  تكمیلیة  مادة 
إذا استخدمت �مفردها ولكن    تنظیفیة محدودة أثناء الغسیلالز�والیت أو غیرها ولها إمكانیة  

التنظیفیة من خالل عملها على    تر�یبي تؤدي إلى تحسین �بیر في قدرته  فمنظإضافتها إلى  
 .التقلیل من عسرة المیاه
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مر�ب عضوي �یمیائي تمتصه خیوط األنسجة أثناء عملیة الغسیل وله   مادة منصعة ضوئیا:      3.5
وء مرئي فتعكس األنسجة الجزء  الضوء فوق البنفسجي غیر المرئي إلى ض على تحو�لالقدرة 

 .النصاعةالضوء معطیة تأثیر  كبر مناأل

مالئة:      3.6 �بر�تات    مادة  مثل  فاعلیته  من  تز�د  وال  التر�یبي  المنظف  إلى  تضاف  خاملة  مادة 
 الصودیوم.

مادة تز�د من ثبات تعلق الجز�ئات في الوسط السائل وتمنع األوساخ من التجمع    ترسیب:  مانع      3.7
 .ثانیة

مواد التي تضاف إلى مسحوق الغسیل بهدف رفع وتحسین مستوى  هي ال  محسنة لألداء:  مادة      3.8
وتشمل �إزا  أدائه  تختص  التي  والمواد  المیاه  لعسرة  المز�لة  البقع  المواد  من  معینة  أنواع  لة 

  مثل اإلنز�مات والمواد التي تمنع الترسیب العكسي لألوساخ والمواد المعطرة والمواد  خواألوسا
 .المنصعة ضوئیا وغیرها

تم استالمها في وقت واحد    :إرسالیة      3.9 التي  أو  الموزعة  التر�یبیة  الغسیل  �میة من مساحیق 
 .شحنوالمصحو�ة �عقد خاص أو وثیقة  

 العامة: المتطلبات  .   4

 :التالیة�جب أن یتوافر في مساحیق الغسیل المتطلبات  

ال  الكتل التي  �جب أن تكون متجانسة في صورة حبیبات أو مسحوق وأن تكون خالیة من        4.1
 .�سهولةتتفتت 

 .مرغو�ةأن تكون في صورة سهلة االنسیاب وخالیة من أ�ة روائح �ر�هة غیر  �جب       4.2

أن تحتوي على مواد ملونة وحافظة ومواد محسنة مثل اإلنز�مات و�ذلك على مادة أو   �جوز      4.3
سیلیكات الصودیوم أو  أو    ت الز�والیأكثر من المواد البانیة مألوفة مثل �ر�ونات الصودیوم أو  

 .أي مواد مشابهة له

استخدامها عند    البیئة�جب أال �كون لها تأثیر ضار على المستهلك أو األقمشة المغسولة بها أو        4.4
 . اال�ضاحيالموضحة على العبوة أو البیان بها  الموصيالصحیحة حسب الطرق  �الطر�قة
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  أال تتغیر خصائصها بدرجة تؤثر في أدائها وفاعلیتها عند تخز�نها في وعاء مناسب   �جب       4.5
 .°س  40مغلق لمدة سنة من تار�خ اإلنتاج تحت ظروف التخز�ن العاد�ة من صفر إلى 

الغسیل   �جب أال �كون لها تأثیر عكسي في التجهیز النهائي لألقمشة والملبوسات �عد عملیة      4.6
 .اإل�ضاحيموضحة على العبوة أو البیان طبقا للطر�قة ال

 .2.3لبند  ل طبقاً �جب أن �كون التكسر الحیوي البیولوجي       4.7

 . 2.3  للبند  طبقاً �جب أن �كون إجمالي المعادن الثقیلة        4.8

 جتاز اختبار الشطف.ت �جب أن       4.9

�ار�و�سي میثیل السلیلوز أو البولیمرات  �جب أن �حتوي على عامل مضاد للترسبات مثل       4.10
 . %0.3األخرى بنسبة ال تقل عن 

أمفوتر�ة  أنیونیة أو    غیر  لسطحیة سواء �انت أنیونیة أو أال �قل مجموع العوامل النشطة ا  �جب    4.11
 .%6وصابون أو مواد مماثلة عن  همخلیط منأو �اتیونیة 

 %. 10عن    لال �قن �كون مجموع المواد البانیة أ�جب      4.12

عند   11وال یز�د على    6% عن  1�جب أال �قل الرقم الهیدروجیني في محلول مائي تر�یزه       4.13
 . °س 25درجة حرارة 

 .التعبئة% عند  15�جب أال یز�د محتوى الرطو�ة في المنتج النهائي على      4.14

 .%12ثاني أكسید السلیكون عن � نسبة السلیكات القابلة للذو�ان معبرا عنها   �جب أال تز�د      4.15

 .2.3لبند لطبقًا مر�بات الفوسفات �جب أن تكون حدود      4.16

  عنقل  ت�جب أال    للمال�س البیضاء  بر�ورات الصودیوم مثل عامل التبییض   استخدامفي حالة       4.17
 �صلقد    ،المسحوق في    للمبیض   ةمنشطمادة  . في حالة وجود  فّعالمحسو�ة �أكسجین    % 1

عامل    استخدام�سمح �عدم    .فّعال�حد أدنى محسوً�ا �أكسجین    %0.3مستوى عامل التبییض  
 . معا تبییض للمنتجات المخصصة لألبیض واأللوان

 أخذ العینات      .5

 .اإلنتاج�جب أن تقسم اإلرسالیة إلى مجموعة متماثلة في النوع والحجم ودفعة     5.1
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 :اآلتيتحدد عدد الصنادیق المسحو�ة ألخذ العینات من �ل مجموعة طبقا للجدول  

 عدد الصنادیق في المجموعة عدد الصنادیق المسحو�ة ألخذ العینات 
3 
4 
5 
7 

                     10     

4- 15  
16- 40  
41- 65  

66- 110  
110    اكثر من 

الصنادیق    �جب أن تسحب الصنادیق من المجموعة �طر�قة عشوائیة وتؤخذ �ذلك العبوات من     5.2
تجاوز العدد    و�ذا   غم،  750�حیث ال �قل حجم العینة الكلیة عن    عشوائیة،المختارة �طر�قة  

 .منها% من الصنادیق ألخذ العینات  1�رتون تؤخذ   10000

 . 2.2لبند ل�جب أن تحضر عینة االختبار من العینة اإلجمالیة طبقا      5.3

 طرق االختبار      .6

 . 2.1لبند لتجري جمیع االختبارات طبقا      6.1

 . 5تجرى االختبارات التالیة على العینات المأخوذة طبقا للبند رقم      6.2

 .الظاهري الفحص     6.2.1

 .الرطو�ةتقدیر     6.2.2

 .السطحيتقدیر المادة الفعالة ذات النشاط     6.2.3

 .فات الفوس تقدیر نسبة     6.2.4

 .السلیكات تقدیر نسبة     6.2.5

 .مبیًضا  تحوي تقدیر األكسجین الفعال في المنظفات التي      6.2.6

 .الهیدروجینيتقدیر الرقم     6.2.7

 .(الشطف)تقدیر خصائص الغسیل     6.2.8

 .)تقدیر العناصر المعدنیة السامة (الرصاص     6.2.9
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 . التنصیععن وجود عامل  الكشف   6.2.10

 .التكسر الحیوي البیولوجيتقدیر    6.2.11

 .محتوى الصابون  تقدیر   6.2.12

 التعبئة      .7

 �جب أن �عبأ المنتج في عبوات أو أوعیة مناسبة مصنوعة من الكرتون أو أي مادة أخرى  
النقل    مالئمة وتغلق جیدا لمنع تغیر خصائصه وحمایته من التلف أو المؤثرات الخارجیة أثناء

 .التخز�نأو 

 البیانات اإل�ضاحیة      .8

واإلنجلیز�ة    توضح البیانات التالیة على �ل عبوة أو وعاء �اللغة العر�یة أو اللغة العر�یة�جب أن   
 :معا و�طر�قة تصعب إزالتها

المنتج     8.1 (عالي    اسم  الرغوةأ ونوعه  منخفض  التعبیر عنها أو    و  و�مكن  المال�س  نوع غسالة 
 . )�الكتا�ة أو صور

 المنشأ. اسم الشر�ة المصنعة و�لد      8.2

 .للعبوةالوزن الصافي      8.3

 رمز اإلنتاج (الشهر والسنة) و / أو رمز الُدفعة.      8.4

 . عبارة �فضل استخدامه قبلتار�خ انتهاء الصالحیة أو      8.5

  (و�مكن التعبیر عنها �الكتا�ة أو صور).م االستخدا تعلیمات      8.6

 .عنها �الكتا�ة أو صور)و�مكن التعبیر (التحذیر معلومات      8.7

 �حفظ �عیدا عن متناول األطفال -

" أو نوع الغساالت الموصى  منتج عالي الرغوةفیجب ذ�ر "  عالیة،  رغوةإذا �ان المنظف �حتوي على    مالحظة: 
 �ه على الملصق في نص أو صور.

 المكونات (�مكن أن تكون �اللغة اإلنجلیز�ة فقط).      8.8

5

GSO 151:2022 مواصفة قياسية خليجية

© GSO 2022 — جميع الحقوق محفوظة

ال يسمح بطباعة ونشر وتحميل هذه الوثيقة على الشبكة الداخلية والخارجية اال بعد موافقة مسبقة من الهيئة العامة للصناعة



  

 قائمة المواد المثیرة للحساسیة والمواد الحافظة متاحة �إحدى الطرق التالیة: �جب أن تكون      8.9

 • مدرجة في قائمة المكونات على العبوة.  

 المنتج. عبوةعلى    مذ�ور• متاح من خالل موقع و�ب عام  
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 :المراجع

المنظفات الصناعیة غیر السائلة  " 2018 : 4900رقم المواصفة المواصفة القیاسیة المصر�ة   -
 . )"(مساحیق الغسیل

 ."المنظفات الكیمیائیة ــ مساحیق الغسیل" 199:2018المواصفة القیاسیة األردنیة رقم  -

 "المواصفات   –مساحیق غسیل المال�س المنزلیة  "  4955:2016المواصفة القیاسیة الهند�ة رقم  -

 . والشر�ات المنتجة للمنظفات المصانع  -
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