
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

  INTERTEK:إسم شركة الفحص

 SHANGHAI : فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

 لعب االطفال  1

 مواد التجميلالعاب  2

 ثالثية العجالتدراجات االطفال والدراجات العاب الركوب و 3

 االجهزة المنزلية 4

 اجهزة العناية الشخصية 5

 التكييف 6

 محوالت الكهرباء 7

 الكهربائيةوالكبالت االسالك  8

 االدوات الكهربائية 9

 والمصابيحمعدات االضاءة  10

 البطاريات 11

 الساعات 12

 الدراجات 13

 الدراجات البخارية 14

 بطاريات السيارات 15

 منتجات التجميل و منتجات العين و الوجه 16

 الراس ومنتجات صبغة الشعر والوان الشعرمنتجات الشعر و فروة  17

 منتجات االظافر والبشرة 18

 منتجات العناية بالفم 19

 منتجات العناية الشخصية 20

 منتجات الحالقة و ازالة الشعر 21

 منتجات العناية بالجلد والوجه والجسم 22

 العطور و مركبات العطور 23

 مزيالت العرق و مضادات التعرق 24

 امالح االستحمام المعطرة 25

 كريم الحماية من الشمس و كريمات اسمرار البشرة 26

 بودرة التلك  27

 الزيوت االساسية 28

 الفوط الصحية 29

 حفاضات كبار السن 30

 معقمات اليد 31

 المناديل الصحية 32

 المنظفات 33

 المطهرات 34

 معطرات الهواء 35

 اعواد البخور 36

 بالط الرخام والجرانيت السيراميك وبالط  37

 

 مجال اإلعتماد



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 التركيبات الصحية  38

 وارضيات بالستيكية مرنة PVCارضيات  39

 االبواب و اكسسواراتها 40

 المواقد 41

 اسطوانات الغاز و مستلزماتها 42

 معدات اللحام ومستلزماتها 43

 المالبس 44

 الحقائب 45

 محافظ 46

 احذية 47

 مفروشات منزلية 48

 اغطية السرير 49

 مناشف 50

 بطاطين 51

 اواني الطعام 52

 ادوات المطبخ 53

 ادوات المائدة 54

 زجاجات التغذية 55

 القوارير المضغوطة 56

 االثاث المنزلي والمكتبي و المدرسي و التجاري 57

 حفاضات االطفال 58

 المنظمات 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

    INTERTEK:إسم شركة الفحص

 ايطاليا : فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

 لعب االطفال  1

 مواد التجميلالعاب  2

 دراجات االطفال والدراجات ثالثية العجالتالعاب الركوب و 3

 االجهزة المنزلية 4

 اجهزة العناية الشخصية 5

 التكييف 6

 محوالت الكهرباء 7

 الكهربائيةوالكبالت االسالك  8

 االدوات الكهربائية 9

 والمصابيحمعدات االضاءة  10

 البطاريات 11

 الساعات 12

 الدراجات 13

 الدراجات البخارية 14

 بطاريات السيارات 15

 منتجات التجميل و منتجات العين و الوجه 16

 الراس ومنتجات صبغة الشعر والوان الشعرمنتجات الشعر و فروة  17

 منتجات االظافر والبشرة 18

 منتجات العناية بالفم 19

 منتجات العناية الشخصية 20

 منتجات الحالقة و ازالة الشعر 21

 منتجات العناية بالجلد والوجه والجسم 22

 العطور و مركبات العطور 23

 مزيالت العرق و مضادات التعرق 24

 امالح االستحمام المعطرة 25

 كريم الحماية من الشمس و كريمات اسمرار البشرة 26

 بودرة التلك  27

 الزيوت االساسية 28

 الفوط الصحية 29

 حفاضات كبار السن 30

 معقمات اليد 31

 المناديل الصحية 32

 المنظفات 33

 المطهرات 34

 معطرات الهواء 35

 اعواد البخور 36

 السيراميك و بالط الرخام والجرانيتبالط  37

 

 مجال اإلعتماد



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 التركيبات الصحية  38

 وارضيات بالستيكية مرنة PVCارضيات  39

 االبواب و اكسسواراتها 40

 المواقد 41

 اسطوانات الغاز و مستلزماتها 42

 معدات اللحام ومستلزماتها 43

 المالبس 44

 الحقائب 45

 محافظ 46

 احذية 47

 مفروشات منزلية 48

 اغطية السرير 49

 مناشف 50

 بطاطين 51

 اواني الطعام 52

 ادوات المطبخ 53

 ادوات المائدة 54

 زجاجات التغذية 55

 القوارير المضغوطة 56

 االثاث المنزلي والمكتبي و المدرسي و التجاري 57

 حفاضات االطفال 58

 المنظمات 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

     INTERTEK:إسم شركة الفحص

 Kowloon, Hong Kong, SAR, CHINA : فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

 لعب االطفال  1

 مواد التجميلالعاب  2

 دراجات االطفال والدراجات ثالثية العجالتالعاب الركوب و 3

 االجهزة المنزلية 4

 اجهزة العناية الشخصية 5

 التكييف 6

 محوالت الكهرباء 7

 الكهربائيةوالكبالت االسالك  8

 االدوات الكهربائية 9

 والمصابيحمعدات االضاءة  10

 البطاريات 11

 الساعات 12

 الدراجات 13

 الدراجات البخارية 14

 بطاريات السيارات 15

 منتجات التجميل و منتجات العين و الوجه 16

 منتجات الشعر و فروة الراس ومنتجات صبغة الشعر والوان الشعر 17

 منتجات االظافر والبشرة 18

 منتجات العناية بالفم 19

 منتجات العناية الشخصية 20

 منتجات الحالقة و ازالة الشعر 21

 منتجات العناية بالجلد والوجه والجسم 22

 العطور و مركبات العطور 23

 العرق و مضادات التعرقمزيالت  24

 امالح االستحمام المعطرة 25

 كريم الحماية من الشمس و كريمات اسمرار البشرة 26

 بودرة التلك  27

 الزيوت االساسية 28

 الفوط الصحية 29

 حفاضات كبار السن 30

 معقمات اليد 31

 المناديل الصحية 32

 المنظفات 33

 المطهرات 34

 معطرات الهواء 35

 اعواد البخور 36

 بالط السيراميك و بالط الرخام والجرانيت 37

 

 مجال اإلعتماد



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 التركيبات الصحية  38

 وارضيات بالستيكية مرنة PVCارضيات  39

 االبواب و اكسسواراتها 40

 المواقد 41

 اسطوانات الغاز و مستلزماتها 42

 معدات اللحام ومستلزماتها 43

 المالبس 44

 الحقائب 45

 محافظ 46

 احذية 47

 مفروشات منزلية 48

 اغطية السرير 49

 مناشف 50

 بطاطين 51

 اواني الطعام 52

 ادوات المطبخ 53

 ادوات المائدة 54

 زجاجات التغذية 55

 القوارير المضغوطة 56

 االثاث المنزلي والمكتبي و المدرسي و التجاري 57

 حفاضات االطفال 58

 المنظمات 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

     INTERTEK:إسم شركة الفحص

 Taipei, Taiwan, greater China : فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

 لعب االطفال  1

 مواد التجميلالعاب  2

 دراجات االطفال والدراجات ثالثية العجالتالعاب الركوب و 3

 المنزليةاالجهزة  4

 اجهزة العناية الشخصية 5

 التكييف 6

 محوالت الكهرباء 7

 الكهربائيةوالكبالت االسالك  8

 االدوات الكهربائية 9

 والمصابيحمعدات االضاءة  10

 البطاريات 11

 الساعات 12

 الدراجات 13

 الدراجات البخارية 14

 بطاريات السيارات 15

 العين و الوجهمنتجات التجميل و منتجات  16

 منتجات الشعر و فروة الراس ومنتجات صبغة الشعر والوان الشعر 17

 منتجات االظافر والبشرة 18

 منتجات العناية بالفم 19

 منتجات العناية الشخصية 20

 منتجات الحالقة و ازالة الشعر 21

 منتجات العناية بالجلد والوجه والجسم 22

 العطور و مركبات العطور 23

 مزيالت العرق و مضادات التعرق 24

 امالح االستحمام المعطرة 25

 كريم الحماية من الشمس و كريمات اسمرار البشرة 26

 بودرة التلك  27

 الزيوت االساسية 28

 الفوط الصحية 29

 حفاضات كبار السن 30

 معقمات اليد 31

 المناديل الصحية 32

 المنظفات 33

 المطهرات 34

 الهواء معطرات 35

 اعواد البخور 36

 بالط السيراميك و بالط الرخام والجرانيت 37

 

 مجال اإلعتماد



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 التركيبات الصحية  38

 وارضيات بالستيكية مرنة PVCارضيات  39

 االبواب و اكسسواراتها 40

 المواقد 41

 اسطوانات الغاز و مستلزماتها 42

 معدات اللحام ومستلزماتها 43

 المالبس 44

 الحقائب 45

 محافظ 46

 احذية 47

 مفروشات منزلية 48

 اغطية السرير 49

 مناشف 50

 بطاطين 51

 اواني الطعام 52

 ادوات المطبخ 53

 ادوات المائدة 54

 زجاجات التغذية 55

 القوارير المضغوطة 56

 االثاث المنزلي والمكتبي و المدرسي و التجاري 57

 حفاضات االطفال 58

 المنظمات 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

     INTERTEK:إسم شركة الفحص

 بولندا : فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

 لعب االطفال  1

 مواد التجميلالعاب  2

 دراجات االطفال والدراجات ثالثية العجالتالعاب الركوب و 3

 االجهزة المنزلية 4

 اجهزة العناية الشخصية 5

 التكييف 6

 محوالت الكهرباء 7

 الكهربائيةوالكبالت االسالك  8

 االدوات الكهربائية 9

 والمصابيحمعدات االضاءة  10

 البطاريات 11

 الساعات 12

 الدراجات 13

 الدراجات البخارية 14

 بطاريات السيارات 15

 منتجات التجميل و منتجات العين و الوجه 16

 منتجات الشعر و فروة الراس ومنتجات صبغة الشعر والوان الشعر 17

 منتجات االظافر والبشرة 18

 منتجات العناية بالفم 19

 منتجات العناية الشخصية 20

 منتجات الحالقة و ازالة الشعر 21

 منتجات العناية بالجلد والوجه والجسم 22

 العطور و مركبات العطور 23

 العرق و مضادات التعرقمزيالت  24

 امالح االستحمام المعطرة 25

 كريم الحماية من الشمس و كريمات اسمرار البشرة 26

 بودرة التلك  27

 الزيوت االساسية 28

 الفوط الصحية 29

 حفاضات كبار السن 30

 معقمات اليد 31

 المناديل الصحية 32

 المنظفات 33

 المطهرات 34

 معطرات الهواء 35

 اعواد البخور 36

 بالط السيراميك و بالط الرخام والجرانيت 37

 

 مجال اإلعتماد



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 التركيبات الصحية  38

 وارضيات بالستيكية مرنة PVCارضيات  39

 االبواب و اكسسواراتها 40

 المواقد 41

 اسطوانات الغاز و مستلزماتها 42

 معدات اللحام ومستلزماتها 43

 المالبس 44

 الحقائب 45

 محافظ 46

 احذية 47

 مفروشات منزلية 48

 اغطية السرير 49

 مناشف 50

 بطاطين 51

 اواني الطعام 52

 ادوات المطبخ 53

 ادوات المائدة 54

 زجاجات التغذية 55

 القوارير المضغوطة 56

 االثاث المنزلي والمكتبي و المدرسي و التجاري 57

 حفاضات االطفال 58

 المنظمات 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

     INTERTEK:إسم شركة الفحص

 أسبانيا : فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

 لعب االطفال  1

 مواد التجميلالعاب  2

 دراجات االطفال والدراجات ثالثية العجالتالعاب الركوب و 3

 االجهزة المنزلية 4

 الشخصيةاجهزة العناية  5

 التكييف 6

 محوالت الكهرباء 7

 الكهربائيةوالكبالت االسالك  8

 االدوات الكهربائية 9

 والمصابيحمعدات االضاءة  10

 البطاريات 11

 الساعات 12

 الدراجات 13

 الدراجات البخارية 14

 بطاريات السيارات 15

 منتجات التجميل و منتجات العين و الوجه 16

 الشعر و فروة الراس ومنتجات صبغة الشعر والوان الشعرمنتجات  17

 منتجات االظافر والبشرة 18

 منتجات العناية بالفم 19

 منتجات العناية الشخصية 20

 منتجات الحالقة و ازالة الشعر 21

 منتجات العناية بالجلد والوجه والجسم 22

 العطور و مركبات العطور 23

 التعرقمزيالت العرق و مضادات  24

 امالح االستحمام المعطرة 25

 كريم الحماية من الشمس و كريمات اسمرار البشرة 26

 بودرة التلك  27

 الزيوت االساسية 28

 الفوط الصحية 29

 حفاضات كبار السن 30

 معقمات اليد 31

 المناديل الصحية 32

 المنظفات 33

 المطهرات 34

 معطرات الهواء 35

 اعواد البخور 36

 بالط السيراميك و بالط الرخام والجرانيت 37

 

 مجال اإلعتماد



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 التركيبات الصحية  38

 وارضيات بالستيكية مرنة PVCارضيات  39

 االبواب و اكسسواراتها 40

 المواقد 41

 اسطوانات الغاز و مستلزماتها 42

 معدات اللحام ومستلزماتها 43

 المالبس 44

 الحقائب 45

 محافظ 46

 احذية 47

 مفروشات منزلية 48

 اغطية السرير 49

 مناشف 50

 بطاطين 51

 اواني الطعام 52

 ادوات المطبخ 53

 ادوات المائدة 54

 زجاجات التغذية 55

 القوارير المضغوطة 56

 االثاث المنزلي والمكتبي و المدرسي و التجاري 57

 حفاضات االطفال 58

 المنظمات 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

    INTERTEK:إسم شركة الفحص

 : Brentwood, Essex, united Kingdom فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

 لعب االطفال  1

 مواد التجميلالعاب  2

 دراجات االطفال والدراجات ثالثية العجالتالعاب الركوب و 3

 االجهزة المنزلية 4

 اجهزة العناية الشخصية 5

 التكييف 6

 محوالت الكهرباء 7

 الكهربائيةوالكبالت االسالك  8

 االدوات الكهربائية 9

 والمصابيحمعدات االضاءة  10

 البطاريات 11

 الساعات 12

 الدراجات 13

 الدراجات البخارية 14

 بطاريات السيارات 15

 منتجات التجميل و منتجات العين و الوجه 16

 منتجات الشعر و فروة الراس ومنتجات صبغة الشعر والوان الشعر 17

 منتجات االظافر والبشرة 18

 منتجات العناية بالفم 19

 منتجات العناية الشخصية 20

 منتجات الحالقة و ازالة الشعر 21

 منتجات العناية بالجلد والوجه والجسم 22

 العطور و مركبات العطور 23

 العرق و مضادات التعرقمزيالت  24

 امالح االستحمام المعطرة 25

 كريم الحماية من الشمس و كريمات اسمرار البشرة 26

 بودرة التلك  27

 الزيوت االساسية 28

 الفوط الصحية 29

 حفاضات كبار السن 30

 معقمات اليد 31

 المناديل الصحية 32

 المنظفات 33

 المطهرات 34

 معطرات الهواء 35

 اعواد البخور 36

 بالط السيراميك و بالط الرخام والجرانيت 37

 التركيبات الصحية  38



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 مجال اإلعتماد 

 وارضيات بالستيكية مرنة PVCارضيات  39

 االبواب و اكسسواراتها 40

 المواقد 41

 اسطوانات الغاز و مستلزماتها 42

 معدات اللحام ومستلزماتها 43

 المالبس 44

 الحقائب 45

 محافظ 46

 احذية 47

 مفروشات منزلية 48

 اغطية السرير 49

 مناشف 50

 بطاطين 51

 اواني الطعام 52

 ادوات المطبخ 53

 ادوات المائدة 54

 زجاجات التغذية 55

 القوارير المضغوطة 56

 االثاث المنزلي والمكتبي و المدرسي و التجاري 57

 حفاضات االطفال 58

 المنظمات 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 
 

    INTERTEK:إسم شركة الفحص

 الواليات المتحدة االمريكية : فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

 لعب االطفال  1

 مواد التجميلالعاب  2

 دراجات االطفال والدراجات ثالثية العجالتالعاب الركوب و 3

 االجهزة المنزلية 4

 اجهزة العناية الشخصية 5

 التكييف 6

 محوالت الكهرباء 7

 الكهربائيةوالكبالت االسالك  8

 االدوات الكهربائية 9

 والمصابيحمعدات االضاءة  10

 البطاريات 11

 الساعات 12

 الدراجات 13

 الدراجات البخارية 14

 بطاريات السيارات 15

 منتجات التجميل و منتجات العين و الوجه 16

 الراس ومنتجات صبغة الشعر والوان الشعر منتجات الشعر و فروة 17

 منتجات االظافر والبشرة 18

 منتجات العناية بالفم 19

 منتجات العناية الشخصية 20

 منتجات الحالقة و ازالة الشعر 21

 منتجات العناية بالجلد والوجه والجسم 22

 العطور و مركبات العطور 23

 مزيالت العرق و مضادات التعرق 24

 امالح االستحمام المعطرة 25

 كريم الحماية من الشمس و كريمات اسمرار البشرة 26

 بودرة التلك  27

 الزيوت االساسية 28

 الفوط الصحية 29

 حفاضات كبار السن 30

 معقمات اليد 31

 المناديل الصحية 32

 المنظفات 33

 المطهرات 34

 معطرات الهواء 35

 اعواد البخور 36

 السيراميك و بالط الرخام والجرانيتبالط  37

 التركيبات الصحية  38



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 مجال اإلعتماد 

 وارضيات بالستيكية مرنة PVCارضيات  39

 االبواب و اكسسواراتها 40

 المواقد 41

 اسطوانات الغاز و مستلزماتها 42

 معدات اللحام ومستلزماتها 43

 المالبس 44

 الحقائب 45

 محافظ 46

 احذية 47

 مفروشات منزلية 48

 اغطية السرير 49

 مناشف 50

 بطاطين 51

 اواني الطعام 52

 ادوات المطبخ 53

 ادوات المائدة 54

 زجاجات التغذية 55

 القوارير المضغوطة 56

 االثاث المنزلي والمكتبي و المدرسي و التجاري 57

 حفاضات االطفال 58

 المنظمات 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 
 

    INTERTEK:إسم شركة الفحص

 تركيا : فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

 لعب االطفال  1

 مواد التجميلالعاب  2

 دراجات االطفال والدراجات ثالثية العجالتالعاب الركوب و 3

 االجهزة المنزلية 4

 اجهزة العناية الشخصية 5

 التكييف 6

 محوالت الكهرباء 7

 الكهربائيةوالكبالت االسالك  8

 االدوات الكهربائية 9

 والمصابيحمعدات االضاءة  10

 البطاريات 11

 الساعات 12

 الدراجات 13

 الدراجات البخارية 14

 بطاريات السيارات 15

 منتجات التجميل و منتجات العين و الوجه 16

 منتجات الشعر و فروة الراس ومنتجات صبغة الشعر والوان الشعر 17

 والبشرةمنتجات االظافر  18

 منتجات العناية بالفم 19

 منتجات العناية الشخصية 20

 منتجات الحالقة و ازالة الشعر 21

 منتجات العناية بالجلد والوجه والجسم 22

 العطور و مركبات العطور 23

 مزيالت العرق و مضادات التعرق 24

 امالح االستحمام المعطرة 25

 اسمرار البشرةكريم الحماية من الشمس و كريمات  26

 بودرة التلك  27

 الزيوت االساسية 28

 الفوط الصحية 29

 حفاضات كبار السن 30

 معقمات اليد 31

 المناديل الصحية 32

 المنظفات 33

 المطهرات 34

 معطرات الهواء 35

 اعواد البخور 36

 بالط السيراميك و بالط الرخام والجرانيت 37

 التركيبات الصحية  38



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 مجال اإلعتماد 

 وارضيات بالستيكية مرنة PVCارضيات  39

 االبواب و اكسسواراتها 40

 المواقد 41

 اسطوانات الغاز و مستلزماتها 42

 معدات اللحام ومستلزماتها 43

 المالبس 44

 الحقائب 45

 محافظ 46

 احذية 47

 مفروشات منزلية 48

 اغطية السرير 49

 مناشف 50

 بطاطين 51

 اواني الطعام 52

 ادوات المطبخ 53

 ادوات المائدة 54

 زجاجات التغذية 55

 القوارير المضغوطة 56

 االثاث المنزلي والمكتبي و المدرسي و التجاري 57

 حفاضات االطفال 58

 المنظمات 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها        

   Intertek اسم شركة الفحص:

 الصين-فرع إصدار الشهادات: شينزن

 

 مجال اإلعتماد 

 أدوات المطبخ 1

 تجهيزات المطابخ 2

 السكاكين 3

 تركيبات  االضاءة 4

 المنسوجات 5

 المالبس الجاهزة 6

 الوسائد  7

 أغطية المقاعد 8

 سجاد و مشايات  9

 مفارش السفرة  10

 العطور 11

 االلعاب 12

 الشنط 13

 االحذية 14

 طفاية سجائر 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

     INTERTEK:إسم شركة الفحص

 السعودية -الرياض  : فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

 لعب االطفال  1

 مواد التجميلالعاب  2

 دراجات االطفال والدراجات ثالثية العجالتالعاب الركوب و 3

 االجهزة المنزلية 4

 اجهزة العناية الشخصية 5

 التكييف 6

 محوالت الكهرباء 7

 الكهربائيةوالكبالت االسالك  8

 االدوات الكهربائية 9

 والمصابيحمعدات االضاءة  10

 البطاريات 11

 الساعات 12

 الدراجات 13

 الدراجات البخارية 14

 بطاريات السيارات 15

 منتجات العين و الوجهمنتجات التجميل و  16

 منتجات الشعر و فروة الراس ومنتجات صبغة الشعر والوان الشعر 17

 منتجات االظافر والبشرة 18

 منتجات العناية بالفم 19

 منتجات العناية الشخصية 20

 منتجات الحالقة و ازالة الشعر 21

 منتجات العناية بالجلد والوجه والجسم 22

 العطورالعطور و مركبات  23

 مزيالت العرق و مضادات التعرق 24

 امالح االستحمام المعطرة 25

 كريم الحماية من الشمس و كريمات اسمرار البشرة 26

 بودرة التلك  27

 الزيوت االساسية 28

 الفوط الصحية 29

 حفاضات كبار السن 30

 معقمات اليد 31

 المناديل الصحية 32

 المنظفات 33

 المطهرات 34

 معطرات الهواء 35

 اعواد البخور 36

 بالط السيراميك و بالط الرخام والجرانيت 37

 

 مجال اإلعتماد



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 التركيبات الصحية  38

 وارضيات بالستيكية مرنة PVCارضيات  39

 االبواب و اكسسواراتها 40

 المواقد 41

 اسطوانات الغاز و مستلزماتها 42

 معدات اللحام ومستلزماتها 43

 المالبس 44

 الحقائب 45

 محافظ 46

 احذية 47

 مفروشات منزلية 48

 اغطية السرير 49

 مناشف 50

 بطاطين 51

 اواني الطعام 52

 ادوات المطبخ 53

 ادوات المائدة 54

 زجاجات التغذية 55

 القوارير المضغوطة 56

 االثاث المنزلي والمكتبي و المدرسي و التجاري 57

 حفاضات االطفال 58

 المنظمات 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

  INTERTEK:إسم شركة الفحص

 الهند  : فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

 لعب االطفال  1

 مواد التجميلالعاب  2

 دراجات االطفال والدراجات ثالثية العجالتالعاب الركوب و 3

 االجهزة المنزلية 4

 اجهزة العناية الشخصية 5

 التكييف 6

 محوالت الكهرباء 7

 الكهربائيةوالكبالت االسالك  8

 االدوات الكهربائية 9

 والمصابيحمعدات االضاءة  10

 البطاريات 11

 الساعات 12

 الدراجات 13

 الدراجات البخارية 14

 بطاريات السيارات 15

 منتجات التجميل و منتجات العين و الوجه 16

 منتجات الشعر و فروة الراس ومنتجات صبغة الشعر والوان الشعر 17

 منتجات االظافر والبشرة 18

 منتجات العناية بالفم 19

 منتجات العناية الشخصية 20

 منتجات الحالقة و ازالة الشعر 21

 منتجات العناية بالجلد والوجه والجسم 22

 العطور و مركبات العطور 23

 العرق و مضادات التعرقمزيالت  24

 امالح االستحمام المعطرة 25

 كريم الحماية من الشمس و كريمات اسمرار البشرة 26

 بودرة التلك  27

 الزيوت االساسية 28

 الفوط الصحية 29

 حفاضات كبار السن 30

 معقمات اليد 31

 المناديل الصحية 32

 المنظفات 33

 المطهرات 34

 معطرات الهواء 35

 اعواد البخور 36

 بالط السيراميك و بالط الرخام والجرانيت 37

 مجال االعتماد 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 التركيبات الصحية  38

 وارضيات بالستيكية مرنة PVCارضيات  39

 االبواب و اكسسواراتها 40

 المواقد 41

 اسطوانات الغاز و مستلزماتها 42

 معدات اللحام ومستلزماتها 43

 المالبس 44

 الحقائب 45

 محافظ 46

 احذية 47

 مفروشات منزلية 48

 اغطية السرير 49

 مناشف 50

 بطاطين 51

 اواني الطعام 52

 ادوات المطبخ 53

 ادوات المائدة 54

 زجاجات التغذية 55

 القوارير المضغوطة 56

 االثاث المنزلي والمكتبي و المدرسي و التجاري 57

 حفاضات االطفال 58

 المنظمات 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

    INTERTEK:إسم شركة الفحص

 فرنسا  : فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

 لعب االطفال  1

 مواد التجميلالعاب  2

 دراجات االطفال والدراجات ثالثية العجالتالعاب الركوب و 3

 االجهزة المنزلية 4

 العناية الشخصية اجهزة 5

 التكييف 6

 محوالت الكهرباء 7

 الكهربائيةوالكبالت االسالك  8

 االدوات الكهربائية 9

 والمصابيحمعدات االضاءة  10

 البطاريات 11

 الساعات 12

 الدراجات 13

 الدراجات البخارية 14

 بطاريات السيارات 15

 منتجات التجميل و منتجات العين و الوجه 16

 منتجات الشعر و فروة الراس ومنتجات صبغة الشعر والوان الشعر 17

 منتجات االظافر والبشرة 18

 منتجات العناية بالفم 19

 منتجات العناية الشخصية 20

 منتجات الحالقة و ازالة الشعر 21

 منتجات العناية بالجلد والوجه والجسم 22

 العطور و مركبات العطور 23

 مضادات التعرقمزيالت العرق و  24

 امالح االستحمام المعطرة 25

 كريم الحماية من الشمس و كريمات اسمرار البشرة 26

 بودرة التلك  27

 الزيوت االساسية 28

 الفوط الصحية 29

 حفاضات كبار السن 30

 معقمات اليد 31

 المناديل الصحية 32

 المنظفات 33

 المطهرات 34

 معطرات الهواء 35

 البخوراعواد  36

 بالط السيراميك و بالط الرخام والجرانيت 37

 

 مجال اإلعتماد



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 التركيبات الصحية  38

 وارضيات بالستيكية مرنة PVCارضيات  39

 االبواب و اكسسواراتها 40

 المواقد 41

 اسطوانات الغاز و مستلزماتها 42

 معدات اللحام ومستلزماتها 43

 المالبس 44

 الحقائب 45

 محافظ 46

 احذية 47

 مفروشات منزلية 48

 اغطية السرير 49

 مناشف 50

 بطاطين 51

 اواني الطعام 52

 ادوات المطبخ 53

 ادوات المائدة 54

 زجاجات التغذية 55

 القوارير المضغوطة 56

 االثاث المنزلي والمكتبي و المدرسي و التجاري 57

 حفاضات االطفال 58

 المنظمات 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

    INTERTEK:إسم شركة الفحص

 : ألمانيا  فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

 لعب االطفال  1

 مواد التجميلالعاب  2

 دراجات االطفال والدراجات ثالثية العجالتالعاب الركوب و 3

 االجهزة المنزلية 4

 اجهزة العناية الشخصية 5

 التكييف 6

 محوالت الكهرباء 7

 الكهربائيةوالكبالت االسالك  8

 االدوات الكهربائية 9

 والمصابيحمعدات االضاءة  10

 البطاريات 11

 الساعات 12

 الدراجات 13

 الدراجات البخارية 14

 بطاريات السيارات 15

 منتجات التجميل و منتجات العين و الوجه 16

 فروة الراس ومنتجات صبغة الشعر والوان الشعرمنتجات الشعر و  17

 منتجات االظافر والبشرة 18

 منتجات العناية بالفم 19

 منتجات العناية الشخصية 20

 منتجات الحالقة و ازالة الشعر 21

 منتجات العناية بالجلد والوجه والجسم 22

 العطور و مركبات العطور 23

 مزيالت العرق و مضادات التعرق 24

 امالح االستحمام المعطرة 25

 كريم الحماية من الشمس و كريمات اسمرار البشرة 26

 بودرة التلك  27

 الزيوت االساسية 28

 الفوط الصحية 29

 حفاضات كبار السن 30

 معقمات اليد 31

 المناديل الصحية 32

 المنظفات 33

 المطهرات 34

 معطرات الهواء 35

 اعواد البخور 36

 السيراميك و بالط الرخام والجرانيت بالط 37

 التركيبات الصحية  38

 وارضيات بالستيكية مرنة PVCارضيات  39



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 مجال اإلعتماد 

 االبواب و اكسسواراتها 40

 المواقد 41

 اسطوانات الغاز و مستلزماتها 42

 معدات اللحام ومستلزماتها 43

 المالبس 44

 الحقائب 45

 محافظ 46

 احذية 47

 مفروشات منزلية 48

 اغطية السرير 49

 مناشف 50

 بطاطين 51

 اواني الطعام 52

 ادوات المطبخ 53

 ادوات المائدة 54

 زجاجات التغذية 55

 القوارير المضغوطة 56

 االثاث المنزلي والمكتبي و المدرسي و التجاري 57

 حفاضات االطفال 58

 المنظمات 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 


