
  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها        

   Intertek إسم شركة الفحص:

 الصين-شينزن :فرع إصدار الشهادات

 العنوان:.....................................................................................   

 مجال اإلعتماد 

 :السلع الصناعية

 السكاكينآالت القطع  مثل  1

 األدوات المستخدمة فى المطابخ 2

 األدوات المستخدمة فى اإلنارة. 3

 المنسوجات. 4

 أغطية الكراسى. 5

 أغطية الطاوالت. 6

 لعب األطفال. 7

 األجهزة المنزلية. 8

 الشنط واألحذية. 9

 تجهيزات المطابخ. 10

 لمبات الحدائق. 11

 منظفات المالبس 12

 حامل الشمع 13

 سالل المهمالت 14

 المرايا 15

 البراويز واألدوات المستخدمة للصور 16

 و الوسائد المراتب الهوائية 17

 العطور 18

 منتجات الديكور 19

 طفايات السجائر 20

 القفازات 21

 ادوات الطهى 22

 غاليات غير كهربائية 23

 ادوات الشواء 24

 فرشاة 25

 ملقط 26

 شوكة 27

 الطعام الفوالذ المقاوم للصدأأوانى  28

 أوانى زرع )اصيص( 29

 مزهريات 30

 أوانى ماء الرى 31

 مفارش المائدة 32

 األجهزة الكهربائية للعناية الشخصية 33

 معطرات الجو 34

 مالبس 35

 ستائر 36



  

 

 

 
 

 لحاف 37

 ماليات 38

 مخدات و وسائد 39

 فوط 40

 مناشف 41

 مفارش 42

 كيس نوم 43

 النسيج المنسوج  44

 نسيج التريكو 45

 البساط 46

 السجاد 47

 الحصير 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

   Intertek إسم شركة الفحص:.

 هونج كونج:  فرع إصدار الشهادات

 العنوان:.....................................................................................   

 مجال اإلعتماد 

 السلع الصناعية:

 األجهزة الكهربية. 1

 أغطية األسطح 2

 األجهزة التى تعمل بالوقود الصلب 3

 منتجات البالستيك 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 

 الفحص ومجال إعتمادهابيان بفروع شركة 

    Intertek إسم شركة الفحص:

 تايوان  :فرع إصدار الشهادات

 العنوان:.....................................................................................   

 مجال اإلعتماد 

 السلع الصناعية:

 األثاث 1

 بالطات 2

 المالبس  3

 األحذية 4

 أدوات الحمامات 5

 الجوارب 6

 سجاد من الفوم 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

   Intertek إسم شركة الفحص:

  اإلمارات-دبى  :فرع إصدار الشهادات

 العنوان:.....................................................................................   

 مجال اإلعتماد 

 السلع الصناعيةأوالً: 

 لعب األطفال. 1

 العجالت الكهربية 2

 األجهزة الكهربية  3

 األجهزة المنزلية 4

 مستحضرات التجميل. 5

 المنتجات الصيدالنية والكيميائية. 6

 منتجات العناية الشخصية. 7

 األدوات الصحية. 8

 المنسوجات ومنتجاتها 9

 والخيوطاألقمشة  10

 المفروشات المنزلية 11

 السجاد والحصير 12

 ومنتجاتهاالجلود  13

 المطاط ومنتجاته 14

 البالستيك ومنتجاته 15

 الخيام والمشمع ومنتجات التخييم 16

 أدوات المطابخ. 17

 منضدة الطعام 18

 أغطية األرضيات 19

 األرضيات البالستيك المرنة 20

 واألسقفأغطية الجدران  21

 المالبس واكسسواراتها 22

 أغطية الرأس 23

 منتجات الجلود الطبيعية والمصنعة )حافظات النقود ( 24

 الشنط 25

 األحزمة 26

 األحذية 27

 الجواكت 28

 اإلنشاء والبناء مواد 29

 الورق ومنتجاته 30

 المناديل الورقية 31

 أدوات المائدة 32

 مفروشات منزلية 33

      بالطات 34

 عطور 35

 منقيات الجو 36



  

 

 

 
 

 الحفاضات 37

 الفوط الصحية 38

 أدوات اإلنارة 39

 حلل الضغط 40

 األدوات المنزلية الزجاجية 41

 السلع الغذائيةثانياً: 

 المنتجات الغذائية 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

   Intertek إسم شركة الفحص:

 السعودية -الخبر : فرع إصدار الشهادات

 العنوان:.....................................................................................   

 مجال اإلعتماد 

 أوالً: السلع الصناعية

 لعب األطفال. 1

 العجالت الكهربية 2

 األجهزة الكهربية  3

 المنزليةاألجهزة  4

 مستحضرات التجميل. 5

 المنتجات الصيدالنية والكيميائية. 6

 منتجات العناية الشخصية. 7

 األدوات الصحية. 8

 المنسوجات ومنتجاتها 9

 األقمشة والخيوط 10

 المفروشات المنزلية 11

 السجاد والحصير 12

 الجلود ومنتجاتها 13

 المطاط ومنتجاته 14

 ومنتجاتهالبالستيك  15

 الخيام والمشمع ومنتجات التخييم 16

 أدوات المطابخ. 17

 منضدة الطعام 18

 أغطية األرضيات 19

 األرضيات البالستيك المرنة 20

 أغطية الجدران واألسقف 21

 المالبس واكسسواراتها 22

 أغطية الرأس 23

 منتجات الجلود الطبيعية والمصنعة )حافظات النقود ( 24

 الشنط 25

 األحزمة 26

 األحذية 27

 الجواكت 28

 مواد اإلنشاء والبناء 29

 الورق ومنتجاته 30

 المناديل الورقية 31

 أدوات المائدة 32

 مفروشات منزلية 33

 بالطات      34

 عطور 35

 منقيات الجو 36



  

 

 

 
 

 الحفاضات 37

 الفوط الصحية 38

 أدوات اإلنارة 39

 حلل الضغط 40

 األدوات المنزلية الزجاجية 41

 ثانياً: السلع الغذائية

 المنتجات الغذائية 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها      

   :Intertek شركة الفحص اسم

 الصين-فرع إصدار الشهادات:  شنغهاى 

 العنوان:    

 مجال اإلعتماد 

 أوالً السلع الصناعية:

 األجهزة الكهربائية 1

 أجهزة  ونظم التكييف 2

 األجهزة المنزلية الكهربائية والميكانيكية للمطابخ 3

 ثالجات 4

 مجمدات 5

 أفران 6

 ميكروويف 7

 مواقد غاز 8

 أجهزة الغاز المنزلية وللتخييم 9

 شوايات 10

 محمصات 11

 سخانات المياه 12

 والشعر ونظافة الفم األجهزة الكهربية للعناية بالجلد 13

 أجهزة تسخين السوائل 14

 غساالت المالبس 15

 مجففات المالبس 16

 غساالت األطباق 17



  

 

 

 
 

 المكانس الكهربائية 18

 البطانيات الكهربائية 19

 مراوح وأنظمة المراوح 20

 كهربية الكهربية والغيرالساعات  21

 سخانات الغرف واألجهزة المماثلة 22

 التدفئة التبخيرية والتبريدأجهزة  23

 مكاوى مالبس 24

 مصابيح اإلنارة 25

 حوامل المصابيح 26

 األثاث المكتبى 27

 األثاث المنزلى 28

 األدوات الصحية 29

 صحن الصابون 30

 حامل فرشاة األسنان ومنتجات الحمامات المماثلة 31

 طوب و كتل بالطات السيراميك  32

 الدراجات  33

 الدراجات غير مزودة بمحركات 34

 الدراجات النارية 35

 الدراجات البخارية 36

 مستحضرات التجميل  37

 مستحضرات العناية بالفم واألسنان 38

 محضرات االستحمام والعطور 39

 المنتجات المعطرة 40

 مزيالت الروائح 41



  

 

 

 
 

 المنتجات المنزلية الكيماوية المنزلية 42

 شفرات حالقة 43

 حفاضات  44

 فوط صحية  45

 أدوات المطبخ  46

 أدوات المائدة والطعام 47

 األقمشة 48

 اكسسواراتها المالبس و 49

 السجاد واألبسطة 50

 أغطية األرضيات 51

 المفروشات والمنسوجات المنزلية 52

 التالخيام والقماش المشمع والمظ 53

 المنتجات الجلدية 54

 الوقايةاألحذية وأحذية  55

 حقائب ومحافظ 56

 ألعاب األطفال  57

 العاب أطفال كهربائية 58

 األحزمة 59

 الورق ومنتجاته 60

 المناديل الورقية 61

 ثانياً السلع الغذائية:

 المنتجات الغذائية 1

 

 

 



  

 

 

 
 

 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها       

   :Intertek شركة الفحص اسم

 المملكة المتحدة-فرع إصدار الشهادات:  برنتوود  

 العنوان:    

 مجال اإلعتماد 

 أوالً السلع الصناعية:

 األجهزة الكهربائية 1

 التكييف أجهزة ونظم 2

 األجهزة المنزلية الكهربائية والميكانيكية للمطابخ 3

 ثالجات 4

 مجمدات 5

 أفران 6

 ميكروويف 7

 مواقد غاز 8

 الغاز المنزلية وللتخييم أجهزة 9

 شوايات 10

 محمصات 11

 سخانات المياه 12

 األجهزة الكهربية للعناية بالجلد والشعر ونظافة الفم 13

 أجهزة تسخين السوائل 14

 غساالت المالبس 15

 مجففات المالبس 16

 غساالت األطباق 17



  

 

 

 
 

 المكانس الكهربائية 18

 البطانيات الكهربائية 19

 مراوح وأنظمة المراوح 20

 كهربية الكهربية والغيرالساعات  21

 سخانات الغرف واألجهزة المماثلة 22

 أجهزة التدفئة التبخيرية والتبريد 23

 مكاوى مالبس 24

 مصابيح اإلنارة 25

 حوامل المصابيح 26

 األثاث المكتبى 27

 األثاث المنزلى 28

 األدوات الصحية 29

 صحن الصابون 30

 حامل فرشاة األسنان ومنتجات الحمامات المماثلة 31

 السيراميك  وكتل بالطاتطوب  32

 الدراجات  33

 الدراجات غير مزودة بمحركات 34

 الدراجات النارية 35

 الدراجات البخارية 36

 مستحضرات التجميل  37

 مستحضرات العناية بالفم واألسنان 38

 محضرات االستحمام والعطور 39

 المنتجات المعطرة 40

 مزيالت الروائح 41



  

 

 

 
 

 المنتجات المنزلية الكيماوية المنزلية 42

 شفرات حالقة 43

 حفاضات  44

 فوط صحية  45

 أدوات المطبخ  46

 أدوات المائدة والطعام 47

 األقمشة 48

 المالبس واكسسواراتها 49

 السجاد واألبسطة 50

 أغطية األرضيات 51

 والمنسوجات المنزليةالمفروشات  52

 التالخيام والقماش المشمع والمظ 53

 المنتجات الجلدية 54

 األحذية وأحذية الوقاية 55

 حقائب و محافظ 56

 ألعاب األطفال  57

 العاب أطفال كهربائية 58

 األحزمة 59

 الورق ومنتجاته 60

 المناديل الورقية 61

 ثانياً السلع الغذائية:

 الغذائيةالمنتجات  1

 

 

 



  

 

 

 
 

 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

   Intertek إسم شركة الفحص:

 فرع إصدار الشهادات: اسبانيا 

 العنوان:.....................................................................................   

 مجال اإلعتماد 

 أوالً: السلع الصناعية

 الكهربية المنزلية األجهزة 1

 أجهزة المطابخ 2

 أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 3

 أجهزة العناية بالبشرة والشعر 4

 المكانس الكهربائية 5

     غساالت المالبس 6

 االت تجفيف المالبس 7

 الثالجات و المجمدات 8

 ثالجات العرض والمبردات 9

 واإلنارةمنتجات اإلضاءة والمصابيح  10

 المقابس ومنافذ المقبس 11

 أجهزة التدفئة والمكاوى 12

 أقمشة المالبس 13

 منقيات الهواء 14

 مبخرات 15

 المراوح 16

 الدراجات النارية والدراجات العادية والدراجات البخارية 17

 بالط السيراميك  18

 بالط الرخام والجرانيت 19

 األدوات الصحية وتركيباتها 20

 منتجات الزجاج 21

 األرضيات البالستيكية المرنة)بولى فينيل( 22

 أغطية األرضيات و أغطية األسقف وأغطية الجدران 23

 أوانى الصابون والمنتجات المماثلة 24

 المالبس ومستلزماتها 25

 المنتجات الجلدية 26

 األحذية ومنتجاتها واألحذية الواقية 27

 الحقائب والمحافظ 28

 السجاد والمفروشات المنزلية 29

 الستائر  30

 األقمشة و أقمشة الخيام 31

 المراتب 32

 المنتجات البالستيكية والمطاطية 33

 العاب األطفال واأللعاب الكهربائية 34



  

 

 

 
 

 حاويات الطعام 35

 أوانى الطعام 36

 أدوات المطبخ وأدوات التقطيع 37

 أدوات المائدة 38

 والقواريرزجاجات الغذاء  39

 مستحضرات التجميل 40

 المنتجات العطرية والعطور 41

 العطور 42

 منتجات النظافة 43

 منتجات العناية بالوجه والشعر والبشرة 44

 فرش األسنان ومنتجات صحة الفم واألسنان 45

 منتجات العناية بالقدم 46

 الصابون 47

 الحفاضات والفوط الصحية 48

 بالطفل منتجات العناية 49

 المناديل الورقية والمبللة 50

 المنتجات الكيماوية المنزلية والمنظفات والمطهرات 51

 األثاث المنزلى والمكتبى 52

 ثانياً: السلع الغذائية

 المنتجات الغذائية 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

   Intertek إسم شركة الفحص:

 الشهادات: بولندافرع إصدار 

 العنوان:.....................................................................................   

 مجال اإلعتماد 

 أوالً: السلع الصناعية

 األجهزة الكهربية المنزلية 1

 أجهزة المطبخ 2

 أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 3

 بالبشرة والشعرأجهزة العناية  4

 المكانس الكهربائية 5

 غساالت المالبس     6

 االت تجفيف المالبس 7

 الثالجات و المجمدات 8

 خزائن العرض والمبردات 9

 منتجات اإلضاءة والمصابيح واإلنارة 10

 المقابس ومنافذ المقبس 11

 أجهزة التدفئة  12

 المكاوى 13

 بواخر أقمشة المالبس 14

 منقيات الهواء 15

 المبخرات 16

 المراوح 17

 الدراجات النارية والدراجات العادية والدراجات البخارية 18

 بالط السيراميك  19

 بالط الرخام والجرانيت 20

 األدوات الصحية وتركيباتها 21

 منتجات الزجاج 22

 األرضيات البالستيكية المرنة)بولى فينيل( 23

 أغطية األسقف وأغطية الجدرانأغطية األرضيات و  24

 أوانى الصابون والمنتجات المماثلة 25

 المالبس ومستلزماتها 26

 المنتجات الجلدية 27

 األحذية واألحذية الواقية 28

 الحقائب والمحافظ 29

 السجاد والمفروشات المنزلية 30

 الستائر  31

 القماش و أقمشة الخيام 32

 المراتب 33

 السريرأغطية  34



  

 

 

 
 

 المنتجات البالستيكية والمطاطية 35

 العاب األطفال واأللعاب الكهربائية 36

 حاويات الطعام 37

 أوانى الطعام 38

 أدوات المطبخ وأدوات التقطيع 39

 أدوات المائدة 40

 زجاجات التغذية والقوارير 41

 مستحضرات التجميل 42

 المنتجات العطرية  43

 منتجات النظافة 44

 منتجات العناية بالوجه والشعر والبشرة 45

 فرش األسنان ومنتجات صحة الفم واألسنان 46

 منتجات العناية بالقدم 47

 الصابون 48

 حفاضات األطفال والفوط الصحية 49

 منتجات العناية بالطفل 50

 المناديل الورقية والمبللة 51

 والمطهراتالمنتجات الكيماوية المنزلية والمنظفات  52

 األثاث المنزلى والمكتبى 53

 اطارات الصور 54

 ثانياً: السلع الغذائية

 المنتجات الغذائية 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها                       

 Intertek إسم شركة الفحص:   

 فرع إصدار الشهادات:   ايطاليا

 العنوان:.....................................................................................   

 مجال اإلعتماد 

 أوالً: السلع الصناعية

 بالط السيراميك  1

 بالط الرخام والجرانيت 2

 األدوات الصحية وتركيباتها 3

 منتجات الزجاج 4

 المرنة)بولى فينيل(األرضيات البالستيكية  5

 أغطية األرضيات و أغطية األسقف وأغطية الجدران 6

 أوانى الصابون والمنتجات المماثلة 7

 العاب األطفال واأللعاب الكهربائية 8

 حاويات الطعام 9

 أوانى الطعام 10

 أدوات المطبخ وأدوات التقطيع 11

 أدوات المائدة 12

 زجاجات التغذية والقوارير 13

 ثانياً: السلع الغذائية

 المنتجات الغذائية 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

   Intertek شركة الفحص: اسم

 الفحص: بيروفرع شركة 

 العنوان:.....................................................................................   

 مجال اإلعتماد 

 السلع الغذائية: 

 المنتجات الزراعية 1

 منتجات األغذية 2

 

 

 


