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  11/11/2122 الممنوحة بتاريخ  JAS Test – 118  لشهادة االعتماد رقم

  عمان/ وشركاه للصناعات الكيماوية / شركة محمد بسام البيطار مؤسسة ألفالمختبر 

 مجال االعتماد 

 الفحوصات الكيمائية لسائل غسيل األيدي، شامبو األطفال،  شامبو الشعر للكبار وشامبو الجسم 
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 المواصفات المتبعة/ طرق الفحص
 / القيمة المقاسة
 نوع الفحص/

 الخاصية المقاسة

المواصفت القياسيت االردنيت لطرق فحص شامبو الشعر وشامبو الجسم رقم 

  االصدار الثاني 4651/6005

المواصفت القياسيت االردنيت لطرق فحص شامبو الشعر وشامبو الجسم رقم 

 االصدار الثاني 4651/6005
 

المواصفت القياسيت االردنيت لطرق فحص شامبو الشعر وشامبو الجسم رقم 

 االصدار الثاني 4651/6005
 تقدير محتوى الكلوريدات

 ISOالمواصفت القياسيت الدوليت لتحديد المادة الفعالت االنيونيت بالطريقت اليدويت 

  االصدار الثاني 2271/1989

تقدير محتوى المادة الفعالة السطحية 
 سالبة الشحنة

 

 قائمة باألشخاص الذين يتحملون المسؤولية الفنية لتقارير االختبار الصادرة عن المختبر في مجال االعتماد:

 مذير المختبر./بسام البيطار محمذ   د. .1

 م. سالم دعاس/ محلل مختبر. .2

 م. رزان الشوابكت/ ضابط الجودة. .3

 



 

 

 
 

 

THE HASHEMITE KINGDOM OF 

JORDAN  

 

Accreditation Unit 

 

 

 

Annex (1) 
 

To The Accreditation Certificate No. JAS Test -118 Dated 19-10-2022  

for Laboratory of Alfa Chemical Manufacturing Establishment /Mohammed Bassam Al-

Bitar and Parteners Company / Amman 

Scope of Accreditation 

In the Field of  Chemical Testing of Hand washing liquid , Baby Shampoo, Hair Shampoo 

for Adults, and Body Shampoo 
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Tested Parameter/ 
Type of Test/ 

Measured Quantity 
Test Methods/ Standards 

 Determination of pH  
JS#1564/2006,2

nd
 edition   

 Testing methods of hair and body shampoos 

Dertermination of Total Solids 
JS#1564/2006,2

nd
 edition   

 Testing methods of hair and body shampoos 

Determination of Chlorides  
JS#1564/2006,2

nd
 edition   

 Testing methods of hair and body shampoos 

Determination of Anionic-Active Matter 

ISO 2271:1989(en) 2
nd

 edition   
Surface active agents -Detergents — Determination of 

anionic-active matter by manual procedure  

 

List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test 

reports in the scope of accreditation: 

1- Dr. Mohammed Bassem Al-Bitar /lab manager. 

2- Eng. Salam Daas/ Lab Analyst 

3- Eng. Razan Shawabkeh/ Quality Assurance 

 


