
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

    SGS :إسم شركة الفحص

 الفلبين:  فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

ات التجميل والزينه والعنايه بالفم واالسنان ومزيالت الروائح  1 مستحضر
ات العطور ات االستحمام ومحضر  ومحضر

ات الغواسل معده لالستعمال   2 كصابون المهيأه للبيع بالتجزئه الصابون ومحضر
 . 

 أدوات المائده وادوات الطعام والمطبخ 3

 مغاطس واحواضه ، ومغاسل ، ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها 4

 الورق الصحي ، ورق التجميل وحفاضات االطفال والفوط 5

 أغطيه االرضيات 6

 ادوات للمائده  من زجاج 7

 حديد التسليح 8

ليه 9 ر ) مواقد، قاليات،اجهزه  االجهزه المنر
 تكييف،مراوح،غساالت،خالطات،دفايات(

ليه 10 ر  كتل وترابيع وبالطات لالستخدامات المنر

 الدراجات العاديه والناريه والمزوده بمحرك 11

 الساعات 12

لي  13
ر  أجهزه االناره لالستخدام المنر

 لعب االطفال 14

ي  15 لي واالمكتب 
ر  االثاث المنر

ر  16  الكوالي 

لي  17
ر  منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنر

ي تعمل باليد 18
وليه المساله البر  محابس اسطوانات الغازات البنر

كيلو فولت  3كابالت كهربائيه معزوله بجهود مقننه ال تزيدعن  19  

 سلك اللحام 20
 خانق التيار )باالست ( للمصابيح او انابيب التفري    غ 21

عدا لمبات الليد للمركبات (اللمبات الليد ) فيما  22  

 خاليا ومدخرات كهربائيه ) بطاريات ( 23

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

    SGS :إسم شركة الفحص

 : سويسرا فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

ات التجميل والزينه والعنايه بالفم واالسنان ومزيالت الروائح  1 مستحضر
ات  ات العطورومحضر االستحمام ومحضر  

ات الغواسل معده لالستعمال كصابون المهيأه للبيع بالتجزئه  2 الصابون ومحضر
 . 

 أدوات المائده وادوات الطعام والمطبخ 3

 مغاطس واحواضه ، ومغاسل ، ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها 4

 الورق الصحي ، ورق التجميل وحفاضات االطفال والفوط 5

االرضياتأغطيه  6  

 ادوات للمائده  من زجاج 7

 حديد التسليح 8

ليه ) مواقد، قاليات،اجهزه  9 ر االجهزه المنر
 تكييف،مراوح،غساالت،خالطات،دفايات(

ليه 10 ر  كتل وترابيع وبالطات لالستخدامات المنر

 الدراجات العاديه والناريه والمزوده بمحرك 11

 الساعات 12

لي  أجهزه االناره لالستخدام 13
ر المنر  

 لعب االطفال 14

ي  15 لي واالمكتب 
ر  االثاث المنر

ر  16  الكوالي 

لي  17
ر  منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنر

ي تعمل باليد 18
وليه المساله البر  محابس اسطوانات الغازات البنر

كيلو فولت  3كابالت كهربائيه معزوله بجهود مقننه ال تزيدعن  19  

 سلك اللحام 20
التيار )باالست ( للمصابيح او انابيب التفري    غخانق  21  

 اللمبات الليد ) فيما عدا لمبات الليد للمركبات ( 22

 خاليا ومدخرات كهربائيه ) بطاريات ( 23

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

    SGS :إسم شركة الفحص

 ايطاليا : فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

ات التجميل والزينه والعنايه بالفم واالسنان ومزيالت الروائح  1 مستحضر
ات العطور ات االستحمام ومحضر  ومحضر

ات الغواسل معده لالستعمال كصابون المهيأه للبيع بالتجزئه  2 الصابون ومحضر
 . 

 أدوات المائده وادوات الطعام والمطبخ 3

وأغطيتهامغاطس واحواضه ، ومغاسل ، ومراحيض ومقاعدها  4  

 الورق الصحي ، ورق التجميل وحفاضات االطفال والفوط 5

 أغطيه االرضيات 6

 ادوات للمائده  من زجاج 7

 حديد التسليح 8

ليه ) مواقد، قاليات،اجهزه  9 ر االجهزه المنر
 تكييف،مراوح،غساالت،خالطات،دفايات(

ليه 10 ر  كتل وترابيع وبالطات لالستخدامات المنر

العاديه والناريه والمزوده بمحركالدراجات  11  

 الساعات 12

لي  13
ر  أجهزه االناره لالستخدام المنر

 لعب االطفال 14

ي  15 لي واالمكتب 
ر  االثاث المنر

ر  16  الكوالي 

لي  17
ر  منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنر

ي تعمل باليد 18
وليه المساله البر  محابس اسطوانات الغازات البنر

كيلو فولت  3كهربائيه معزوله بجهود مقننه ال تزيدعن كابالت   19  

 سلك اللحام 20
 خانق التيار )باالست ( للمصابيح او انابيب التفري    غ 21

 اللمبات الليد ) فيما عدا لمبات الليد للمركبات ( 22

 خاليا ومدخرات كهربائيه ) بطاريات ( 23

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

    SGS :شركة الفحصإسم 

 رومانيا:  فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

ات التجميل والزينه والعنايه بالفم واالسنان ومزيالت الروائح  1 مستحضر
ات العطور ات االستحمام ومحضر  ومحضر

ات الغواسل معده لالستعمال كصابون المهيأه للبيع بالتجزئه  2 الصابون ومحضر
 . 

وادوات الطعام والمطبخأدوات المائده  3  

 مغاطس واحواضه ، ومغاسل ، ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها 4

 الورق الصحي ، ورق التجميل وحفاضات االطفال والفوط 5

 أغطيه االرضيات 6

 ادوات للمائده  من زجاج 7

 حديد التسليح 8

ليه ) مواقد، قاليات،اجهزه  9 ر االجهزه المنر
 تكييف،مراوح،غساالت،خالطات،دفايات(

ليه 10 ر  كتل وترابيع وبالطات لالستخدامات المنر

 الدراجات العاديه والناريه والمزوده بمحرك 11

 الساعات 12

لي  13
ر  أجهزه االناره لالستخدام المنر

 لعب االطفال 14

ي  15 لي واالمكتب 
ر  االثاث المنر

ر  16  الكوالي 

لي منظمات الضغط المنخفض  17
ر لالستخدام المنر  

ي تعمل باليد 18
وليه المساله البر  محابس اسطوانات الغازات البنر

كيلو فولت  3كابالت كهربائيه معزوله بجهود مقننه ال تزيدعن  19  

 سلك اللحام 20
 خانق التيار )باالست ( للمصابيح او انابيب التفري    غ 21

للمركبات (اللمبات الليد ) فيما عدا لمبات الليد  22  

 خاليا ومدخرات كهربائيه ) بطاريات ( 23

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

    SGS :إسم شركة الفحص

 أمريكا:  فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

ات التجميل والزينه والعنايه بالفم واالسنان ومزيالت الروائح  1 مستحضر
ات  ات االستحمام ومحضر العطورومحضر  

ات الغواسل معده لالستعمال كصابون المهيأه للبيع بالتجزئه  2 الصابون ومحضر
 . 

 أدوات المائده وادوات الطعام والمطبخ 3

 مغاطس واحواضه ، ومغاسل ، ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها 4

 الورق الصحي ، ورق التجميل وحفاضات االطفال والفوط 5

 أغطيه االرضيات 6

للمائده  من زجاجادوات  7  

 حديد التسليح 8

ليه ) مواقد، قاليات،اجهزه  9 ر االجهزه المنر
 تكييف،مراوح،غساالت،خالطات،دفايات(

ليه 10 ر  كتل وترابيع وبالطات لالستخدامات المنر

 الدراجات العاديه والناريه والمزوده بمحرك 11

 الساعات 12

لي  13
ر  أجهزه االناره لالستخدام المنر

االطفاللعب  14  

ي  15 لي واالمكتب 
ر  االثاث المنر

ر  16  الكوالي 

لي  17
ر  منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنر

ي تعمل باليد 18
وليه المساله البر  محابس اسطوانات الغازات البنر

كيلو فولت  3كابالت كهربائيه معزوله بجهود مقننه ال تزيدعن  19  

 سلك اللحام 20
للمصابيح او انابيب التفري    غخانق التيار )باالست (  21  

 اللمبات الليد ) فيما عدا لمبات الليد للمركبات ( 22

 خاليا ومدخرات كهربائيه ) بطاريات ( 23

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

    SGS :إسم شركة الفحص

 ماليزيا: فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد 

ات التجميل والزينه  1 والعنايه بالفم واالسنان ومزيالت الروائح مستحضر
ات العطور ات االستحمام ومحضر  ومحضر

ات الغواسل معده لالستعمال كصابون المهيأه للبيع بالتجزئه  2 الصابون ومحضر
 . 

 أدوات المائده وادوات الطعام والمطبخ 3

 مغاطس واحواضه ، ومغاسل ، ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها 4

ورق التجميل وحفاضات االطفال والفوط الورق الصحي ، 5  

 أغطيه االرضيات 6

 ادوات للمائده  من زجاج 7

 حديد التسليح 8

ليه ) مواقد، قاليات،اجهزه  9 ر االجهزه المنر
 تكييف،مراوح،غساالت،خالطات،دفايات(

ليه 10 ر  كتل وترابيع وبالطات لالستخدامات المنر

بمحركالدراجات العاديه والناريه والمزوده  11  

 الساعات 12

لي  13
ر  أجهزه االناره لالستخدام المنر

 لعب االطفال 14

ي  15 لي واالمكتب 
ر  االثاث المنر

ر  16  الكوالي 

لي  17
ر  منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنر

ي تعمل باليد 18
وليه المساله البر  محابس اسطوانات الغازات البنر

كيلو فولت  3ال تزيدعن كابالت كهربائيه معزوله بجهود مقننه  19  

 سلك اللحام 20
 خانق التيار )باالست ( للمصابيح او انابيب التفري    غ 21

 اللمبات الليد ) فيما عدا لمبات الليد للمركبات ( 22

 خاليا ومدخرات كهربائيه ) بطاريات ( 23

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

    SGS :إسم شركة الفحص

 تايوان:  الشهاداتفرع إصدار 

 مجال اإلعتماد 

ات التجميل والزينه والعنايه بالفم واالسنان ومزيالت الروائح  1 مستحضر
ات العطور ات االستحمام ومحضر  ومحضر

ات الغواسل معده لالستعمال كصابون المهيأه للبيع بالتجزئه  2 الصابون ومحضر
 . 

 أدوات المائده وادوات الطعام والمطبخ 3

واحواضه ، ومغاسل ، ومراحيض ومقاعدها وأغطيتهامغاطس  4  

 الورق الصحي ، ورق التجميل وحفاضات االطفال والفوط 5

 أغطيه االرضيات 6

 ادوات للمائده  من زجاج 7

 حديد التسليح 8

ليه ) مواقد، قاليات،اجهزه  9 ر االجهزه المنر
 تكييف،مراوح،غساالت،خالطات،دفايات(

ليه كتل وترابيع وبالطات 10 ر لالستخدامات المنر  

 الدراجات العاديه والناريه والمزوده بمحرك 11

 الساعات 12

لي  13
ر  أجهزه االناره لالستخدام المنر

 لعب االطفال 14

ي  15 لي واالمكتب 
ر  االثاث المنر

ر  16  الكوالي 

لي  17
ر  منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنر

وليه  18 ي تعمل باليدمحابس اسطوانات الغازات البنر
المساله البر  

كيلو فولت  3كابالت كهربائيه معزوله بجهود مقننه ال تزيدعن  19  

 سلك اللحام 20
 خانق التيار )باالست ( للمصابيح او انابيب التفري    غ 21

 اللمبات الليد ) فيما عدا لمبات الليد للمركبات ( 22

 خاليا ومدخرات كهربائيه ) بطاريات ( 23

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

    SGS :إسم شركة الفحص

 االمارات )دبي(:  فرع إصدار الشهادات

 مجال اإلعتماد

 المكواة 1

 ماكينات المطبخ 2

 المواقد 3

 أفران 4

 أفران ميكروويف 5

 أدوات الطبخ 6

 أجهزة الطهي الكهربائية الحرارية 7

 الكهربائيةطباخات األرز  8

 المقالة العميقة الكهربائية 9

ر  10  لوحات التسخي 

 المحامص 11

 ماكينات الفشارالكهربائية 12

 المحمصات 13

 سخانات المياه 14

 الثالجات 15

 المراوح ومراوح السقف 16

 مكيفات الهواء 17

 أجهزة تنقية الهواء 18

 غساالت المالبس 19

 غساالت الصحون 20

 التجفيف وأجهزة تجفيف المالبس أجهزة 21

 أدوات المطبخ 22

 أجهزة العناية الشخصية / الحالقة 23

 المكانس الكهربائية 24

 الغاليات والغاليات الكهربائية 25

 مجففات الشعر 26

 الخالطات 27



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 معدات التدفئة والتهوية 28

 العصارات 29

 المجمدات 30

 مصابيح السقف 31

 المثبتة عىل الحائطالمصابيح  32

 المصابيح 33

ات وحامالت االضاءة 34 ر  تجهن 

 وحدات االضاءة 35

 المصابيح الكهربائية 36

 حامالت المصابيح المتوهجة سواء منفصلة كجزء من المصباح 37

 المصابيح المتوهجة 38

 مصابيح الفلورسنت 39

 مصابيح التفري    غ 40

 كشافات اضاءة الطوارئ 41

 الكشافات 42

 األضواء الكاشفة 43

 مصابيح الفلورسنت المدمجة 44

 الورق 45

 المنسوجات 46

 المالبس 47

 األحذية 48

ي الزجاجية 49
ر
 األوان

 األثاث 50

 الساعات 51

ة والشعر 52  منتجات العناية بالبشر

 العطور 53

ات التجميل 54  مستحضر

 منتجات العناية الشخصية 55

 األطفال والعرباتالعاب  56

 المنظفات 57

 المنظفات النسيجية واألقمشة 58

 المطهرات 59



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 المنظفات المطهرة 60

 الزجاج -ران األف -ألرضيات ا -لمطبخ ا -المنظفات المستخدمة لنظافة الحمام  61

 المصنوعات من الحديد والصلب 62

اميك  63 ( -البالط )سن  ر  بورسلي 

 الرخام 64

 السجاد 65

 األدوات الصحية 66

 الصابون وصابون اليد 67

 الصابون السائل 68

 الحفاضات 69

 معطرات الجو 70

 المعطرات المرشوشة 71

 حديد التسليح 72

 PVCكابالت  73

 كابالت االلياف 74

 المحوالت  75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

    SGS :إسم شركة الفحص

 (  جوانزوالصين):  فرع إصدار الشهادات

 

 مجال اإلعتماد 

 المالبس 1

لية 2 ر  المنسوجات المنر

 األقمشة 3

 الحقائب  4

 األحذية 5

لية الكهربية 6 ر  األجهزة المنر

لية 7 ر  الدفايات  الكهربائية المنر

 منتجا ت االضاءة 8

 الساعات 9

 لعب األطفال 10

لي  11
ر  األثاث المنر

 أدوات المائدة  12

 أدوات المطبخ 13

 

 

 

 

 

 

 

 


