
صناعة والتجارة والمشروعات الصغیرة صناعة والتجارة والمشروعات الصغیرة وزارة الوزارة ال
والمتوسطةوالمتوسطة

        
الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والوارداتالھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

    
اإلدارة المركزیة لمعامل إختبارات الجودة للسلع الصناعیةاإلدارة المركزیة لمعامل إختبارات الجودة للسلع الصناعیة



المعامل الصناعیة المعتمدة ومجال اعتماد كال منھاالمعامل الصناعیة المعتمدة ومجال اعتماد كال منھا
Ø إنشاء منظومة متمیزة من معامل إختبارات الجودة للسلع تم

الصناعیة والھندسیة بالھیئة العامة للرقاب ة عل ى الص ادرات    
والواردات بھدف إحكام السیطرة على ج ودة وس المة الس لع    
الصناعیة والھندسیة المس توردة وفًق ا للمواص فات القیاس یة     الصناعیة والھندسیة المس توردة وفًق ا للمواص فات القیاس یة     
المصریة أوالمواصفات القیاسیة العالمیة المعتمدة م ن ھیئ ة   

.المواصفات والجودة



Ø مط ار الق اھرة   (المعامل الصناعیة بالمنافذ المختلف ة  وتنتشر
ى  م ع  دد    معم  ل، مین  اء اإلس  كندریة ومین  اء     ٣٧الج  وى وی
معم ل، مین اء بورس عید ویض م ع دد       ١٩الدخیلة ویضم ع دد  

معام   ل، مین   اء  ١٠معام   ل، مین   اء دمی   اط ویض   م ع   دد  ١١
، وتنقس   م ھ   ذه  )م   لامع ٤األدبی   ة بالس   ویس ویض   م ع   دد   

معام    ل لفح    ص قط    ع غی    ار (المعام    ل إل    ى أربع    ة أقس    ام  معام    ل لفح    ص قط    ع غی    ار (المعام    ل إل    ى أربع    ة أقس    ام 
المركبات والمعدات، معامل لفحص السلع الكھربائیة، معامل 
لفحص الكیماویات والحراریات ومواد البناء، معامل لفح ص  

).المتنوعات الصناعیة



Ø  المعامل الصناعیة تقدم خدمة ذات مستوى ع الى م ن   جمیع
الجودة لتلبی ة احتیاج ات المس توردین ولحم ایتھم م ن الغ ش       

س   لع غی   ر مطابق   ة لش   روط التعاق   د    س   تیراد إالتج   ارى او 
جمی    ع لتزام إب    والعالمی    ة وذل    ك قلیمی    ة اإلاوالمواص    فات 

المعام  ل ب  الحرص عل  ى الج  ودة فنظ  ام العم  ل بالمعام  ل یف  ى   
\ IECبمتطلب  ات المواص  فة القیاس  یة العالمی  ة    ISO    بمتطلب  ات المواص  فة القیاس  یة العالمی  ةIEC \ ISO 

بالش  روط العام  ة لكف  اءة أداء  (والخاص  ة  17025/2005
والخاص ة    GLPباالض افة ال ى   ) معامل اإلختب ار والمع ایرة  

).بالممارسة الجیدة للمعامل(



Ø لح رص الھیئ ة عل ى الج ودة أول ت اإلدارة المركزی ة       ونتیجة
لمعام   ل الس   لع الص   ناعیة أكب   ر إھتم   ام إلعتم   اد المعام   ل       

\ IECالصناعیة طبًق ا المواص فة القیاس یة العالمی ة      ISO     
فق   د ت   م الحص   ول عل   ى االعتم   اد   وبالفع   ل 17025/2005

معام  ل  ٣ع  دد ومعم  ل بف  رع مط ار الق  اھرة  ١١ال دولى لع  دد  
 ٣وع  دد  بورس  عید معم  ل بف  رع ١وع  دد  االس  كندریةبف  رع 

معام    ل بمین    اء األدبی    ة   ٣وع    دد  ،معام    ل بف    رع دمی    اط   معام    ل بمین    اء األدبی    ة   ٣وع    دد  ،معام    ل بف    رع دمی    اط  
معام ل   ١٠ع دد   تأھی ل وجارى حالًیا االنتھ اء م ن    بالسویس

بعد ذل ك  لى ا، وستتوبجمیع الفروعصناعیة لالعتماد الدولى 
والمعام ل الص ناعیة   .اعتماد باقى المعامل الصناعیة بالكامل 

:المعتمدة ھى



q فرع المطار–المعامل الصناعیة المعتمدة:

.معامل إختبارات السلع المیكانیكیة والكھربائیة: أوًال
.معامل إختبارات قطع غیار المركبات والمعدات: ثانیًا
.معامل إختبارات الكیماویات والحراریات ومواد البناء: ثالثًا

.معامل إختبارات المتنوعات الصناعیة: رابعًا .معامل إختبارات المتنوعات الصناعیة: رابعًا



معامل إختبارات السلع المیكانیكیة والكھربائیة: أوًال
:معمل إختبارات البطاریات ١.

مجلس حاصل على االعتماد الدولى من الالمعمل 
 ٢٠١٤فبرایر وذلك منذ ) إیجاك(إلعتماد الوطنى 
 ٢٠١٨أربع سنوات تنتھي فى فبرایر  ولمدة 







:معمل إختبارات القوابس والمقابس والمفاتیح الكھربائیة. ٢

مجلس  حاصل على االعتماد الدولى من الالمعمل 
  ٢٠١٤فبرایر وذلك منذ ) إیجاك(إلعتماد الوطنى   ٢٠١٤فبرایر وذلك منذ ) إیجاك(إلعتماد الوطنى 
٢٠١٨أربع سنوات تنتھي فى فبرایر ولمدة 







:معمل اإلختبارات الضوئیة والفوتومتریة.٣

مجلس  حاصل على االعتماد الدولى من الالمعمل 
  ٢٠١٤فبرایر وذلك منذ ) إیجاك(إلعتماد الوطنى   ٢٠١٤فبرایر وذلك منذ ) إیجاك(إلعتماد الوطنى 
٢٠١٨أربع سنوات تنتھي فى فبرایر ولمدة 







:معمل إختبارات القواطع الكھربائیة.٤

مجلس  حاصل على االعتماد الدولى من الالمعمل 
  ٢٠١٣یولیو وذلك منذ ) إیجاك(إلعتماد الوطنى   ٢٠١٣یولیو وذلك منذ ) إیجاك(إلعتماد الوطنى 
٢٠١٧ نیویوأربع سنوات تنتھي فى ولمدة 







:معمل إختبارات وحدات اإلضاءة.٥

مجلسحاصل على االعتماد الدولى من الالمعمل 
  ٢٠١٣یولیو وذلك منذ ) إیجاك(الوطنى إلعتماد    ٢٠١٣یولیو وذلك منذ ) إیجاك(الوطنى إلعتماد  

٢٠١٨أربع سنوات تنتھي فى یولیو  ولمدة 







.معامل إختبارات قطع غیار المركبات والمعدات: ثانیًا
:معمل إختبار أجھزة إمتصاص الصدمات للمركبات١.

مجلسحاصل على االعتماد الدولى من الالمعمل 
٢٠١٤فبرایر وذلك منذ ) إیجاك(إلعتماد الوطنى  ٢٠١٤فبرایر وذلك منذ ) إیجاك(إلعتماد الوطنى 

٢٠١٨ولمدة أربع سنوات تنتھي فى فبرایر 







:معمل إختبار فالتر الزیت.٢

مجلسالمعمل حاصل على االعتماد الدولى من ال
٢٠١٢دیسمبر وذلك منذ ) إیجاك(الوطنى إلعتماد 

٢٠١٦ دیسمبرولمدة أربع سنوات تنتھي فى  ٢٠١٦ دیسمبرولمدة أربع سنوات تنتھي فى 







:معامل إختبارات الكیماویات والحراریات ومواد البناء: ثالثًا
:معمل إختبارات أحجار القطع والجلخ الدوارة١.

مجلسالمعمل حاصل على االعتماد الدولى من ال
٢٠١٢أغسطس وذلك منذ ) إیجاك(الوطنى إلعتماد 

٢٠١٦ أغسطسولمدة أربع سنوات تنتھي فى 







:مان لعب األطفالمعمل إختبارات أ١.

مجلسالمعمل حاصل على االعتماد الدولى من ال
٢٠١٥وذلك منذ یونیو ) إیجاك(الوطنى إلعتماد 

٢٠١٩ولمدة أربع سنوات تنتھي فى یونیو 











:معامل إختبارات المتنوعات الصناعیة: رابعًا
:طن ٦٠معمل إختبار الشد .١

مجلسالمعمل حاصل على االعتماد الدولى من ال
٢٠١٢إبریل وذلك منذ ) إیجاك(الوطنى إلعتماد 

٢٠١٦ إبریلولمدة أربع سنوات تنتھي فى 







معمل إختبارات األجھزة المنزلیة التي تعمل بحرق الغازات . ٢
:البترولیة المسالة

مجلسالمعمل حاصل على االعتماد الدولى من ال
٢٠١٢مایو وذلك منذ) إیجاك(الوطنى إلعتماد  ٢٠١٢مایو وذلك منذ) إیجاك(الوطنى إلعتماد 

٢٠١٦ مایوولمدة أربع سنوات تنتھي فى 







q فرع اإلسكندریة–المعامل الصناعیة المعتمدة:
:معمل إختبارات الكوالین١.
 

مجلسالمعمل حاصل على االعتماد الدولى من ال
٢٠١٣مارس وذلك منذ) إیجاك(الوطنى إلعتماد 

٢٠١٧ مارسولمدة أربع سنوات تنتھي فى 







:كجم ٥٠٠معمل الشد . ٢

مجلسالمعمل حاصل على االعتماد الدولى من ال
٢٠١٤مایو وذلك منذ) إیجاك(الوطنى إلعتماد 

٢٠١٨ إبریلولمدة أربع سنوات تنتھي فى  ٢٠١٨ إبریلولمدة أربع سنوات تنتھي فى 







:إختبارات محابس المیاه معمل . ٣

مجلسالمعمل حاصل على االعتماد الدولى من ال
٢٠١٥فبرایر وذلك منذ) إیجاك(الوطنى إلعتماد 

٢٠١٩ ینایرولمدة أربع سنوات تنتھي فى  ٢٠١٩ ینایرولمدة أربع سنوات تنتھي فى 







:معمل إختبارات طلمبات المیاة .٤

مجلسالمعمل حاصل على االعتماد الدولى من ال
٢٠١٥فبرایر وذلك منذ) إیجاك(الوطنى إلعتماد 

٢٠١٩ ینایرولمدة أربع سنوات تنتھي فى  ٢٠١٩ ینایرولمدة أربع سنوات تنتھي فى 







q فرع بورسعید–المعامل الصناعیة المعتمدة:
:األحذیة والجلودمعمل إختبارات ١.

مجلسالمعمل حاصل على االعتماد الدولى من ال
٢٠١٦مارس  وذلك منذ) إیجاك(الوطنى إلعتماد 

٢٠٢٠ مایوولمدة أربع سنوات تنتھي فى 







q فرع دمیاط–المعامل الصناعیة المعتمدة:
:السلك المتوھجمعمل إختبارات ١.

مجلسالمعمل حاصل على االعتماد الدولى من ال
٢٠١٢مایو  وذلك منذ) إیجاك(الوطنى إلعتماد 

٢٠١٦ مایوولمدة أربع سنوات تنتھي فى 





:األثاث واألخشابمعمل إختبارات . ٢

مجلسالمعمل حاصل على االعتماد الدولى من ال
٢٠١٢مایو  وذلك منذ) إیجاك(الوطنى إلعتماد  ٢٠١٢مایو  وذلك منذ) إیجاك(الوطنى إلعتماد 

٢٠١٦ مایوولمدة أربع سنوات تنتھي فى 







: الكوالینمعمل إختبارات . ٣

مجلسالمعمل حاصل على االعتماد الدولى من ال
٢٠١٥فبرایر  وذلك منذ) إیجاك(الوطنى إلعتماد 

٢٠١٩ فبرایرولمدة أربع سنوات تنتھي فى  ٢٠١٩ فبرایرولمدة أربع سنوات تنتھي فى 







q میناء األدبیة بالسویس–المعامل الصناعیة المعتمدة:
:كابالت الجھد المنخفضمعمل إختبارات ١.

مجلسالمعمل حاصل على االعتماد الدولى من ال
٢٠١٥دیسمبر  وذلك منذ) إیجاك(الوطنى إلعتماد 

٢٠١٩ دیسمبرولمدة أربع سنوات تنتھي فى 







:وحدات اإلضاءةمعمل إختبارات . ٢

مجلسالمعمل حاصل على االعتماد الدولى من ال
٢٠١٥دیسمبر  وذلك منذ) إیجاك(الوطنى إلعتماد 

٢٠١٩ دیسمبرولمدة أربع سنوات تنتھي فى  ٢٠١٩ دیسمبرولمدة أربع سنوات تنتھي فى 







:األحذیة والجلودمعمل إختبارات . ٣

مجلسالمعمل حاصل على االعتماد الدولى من ال
٢٠١٥دیسمبر  وذلك منذ) إیجاك(الوطنى إلعتماد 

٢٠١٩ دیسمبرولمدة أربع سنوات تنتھي فى  ٢٠١٩ دیسمبرولمدة أربع سنوات تنتھي فى 






