
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

     اعتمادهابيان بفروع شركة الفحص ومجال      

 TÜV NORD TURKEY الفحص:شركة  اسم

 الشهادات: تركيافرع إصدار 

    

 مجال اإلعتماد 

 ورق التواليت 1

 لعب األطفال. 2

 اليد والحائط ساعات 3

 أغطية األرضيات. 4

 السجاد 5

 .منتجاتهالصابون و 6

 .المالبس 7

 .والمكتبي المنزلي   األثاث 8

 .المنزليبالط االستخدام  9

 .لالستخدام المنزلي أجهزة االنارة 10

 والغواسل مثل الشامبو وغسول الجسم. مستحضرات التجميل 11

 أدوات المائدة  12

 أدوات المطبخ 13

 غطية ألوا المقاعد- المراحيض-حواض األ-االستحمام أحواض  14

  واألطفال  للكبارالحفاضات الصحية  15

الغساالت -المراوح -ء مكيفات الهوا- قاليات-األجهزة الكهربائية المنزلية )المواقد  16

 الخالطات(-

 األحذية 17

 المنسوجات والمنسوجات المنزلية 18

 المنتجات الجلدية 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها        

 TÜV Middle Eastالفحص: شركة  اسم

 ظبى الشهادات: أبوفرع إصدار 

 مجال اإلعتماد    

 ساعات اليد والحائط 1

 المنزلية.نارة اإل أجهزة 2

 لعب األطفال. 3

 المالبس  4

 مستحضرات التجميل 5

 الغواسل مثل الشامبو وغسول الجسم 6

 الصابون ومنتجاته 7

 أدوات المطبخ 8

 أدوات المائدة 9

 غطية.ألوامقاعد ال--مراحيض ال-حواض األ-االستحمام حواض أ 10

 .المنزلي لالستخداموبالطات  الكتل 11

 ورق تواليت  12

 الحفاضات الصحية للكبار واألطفال 13

-المراوح -ء الهوا مكيفات-القاليات -األجهزة الكهربائية المنزلية )المواقد  14

 الخالطات(-الغساالت 

 .ومكتبي منزليأثاث  15

 الدراجات والدراجات النارية 16

  .السجاد 17

 أغطية األرضيات. 18

 .األحذية 19

 المنسوجات والمنسوجات المنزلية 20

 المنتجات الجلدية 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

     اعتمادهابيان بفروع شركة الفحص ومجال 

 TÜV NORD India اسم شركة الفحص:

 الهند          الشهادات:فرع إصدار 

 

 اإلعتماد مجال 

 المالبس.  .1

 المنسوجات  .2

 المراتب  .3

 المناشف  .4

 .السجاد  .5

 والجدران من المنسوجات أو من غير المنسوجات. أغطية األرضيات  .6

 و الحنة الشاور و الشامبومستحضرات   .7

 و العطور و معطرات الجو  التجميلمستحضرات   .8

 منتجات المكياج  .9

 كريمات الجسم والبشرة  .10

 .مستحضرات الغسيل كالصابونوالصابون   .11

 والزجاج والبالستيك والميالمينمن السراميك والبورسلين المائدة أدوات   .12

 المطبخ أواني  .13

 واألوراق المشابهة. التواليتورق   .14

 .الحفاضات الصحية للكبار واألطفال  .15

 .المقاعد واألغطية-المراحيض -حواض األ-أحواض االستحمام األدوات الصحية و  .16

 .المنزلي لالستخدامبالط   .17

 ساعات اليد والحائط.  .18

 .والمنزلي المكتبياألثاث   .19

 المنزلية. نارةاإلأجهزة   .20

 لعب األطفال.  .21

 الجلدية. واألحزمة والسلع األحذية  .22

 الكهربائيمحوالت التيار   .23

 لكوالينا  .24

 المنزليمنظمات الضغط المنخفض لالستخدام   .25

 المسال يدوياصمامات أسطوانة غاز البترول   .26

 الكابالت الكهربائية ذات الجهد المنخفض  .27

 باالست فلورنست  .28

 المصابيح الموفرة للطاقة ومصابيح الليد   .29

 أسالك اللحام  .30

 البطاريات  .31

 أجهزة منزلية كهربائية  .32

 بخور  .33
 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 

     اعتمادهايان بفروع شركة الفحص ومجال ب

  
 TÜV NORD INTEGRA ( Belgium ) اسم شركة الفحص:

 فرع إصدار الشهادات: بلجيكا   

 مجال اإلعتماد 

 المالبس.  .1

 المنسوجات  .2

 المراتب  .3

 المناشف  .4

 السجاد.  .5

 والجدران من المنسوجات أو من غير المنسوجات. أغطية األرضيات  .6

 الشاورو الحنة و الشامبومستحضرات   .7

 و العطور و معطرات الجو التجميلمستحضرات   .8

 منتجات المكياج  .9

 كريمات الجسم والبشرة  .10

 .مستحضرات الغسيل كالصابونالصابون و  .11

 من السراميك والبورسلين والبالستيك والميالمين والزجاجالمائدة أدوات   .12

 أواني المطبخ  .13

 واألوراق المشابهة. التواليتورق   .14

 الحفاضات الصحية للكبار واألطفال.  .15

 المقاعد واألغطية.-المراحيض -األحواض -أحواض االستحمام األدوات الصحية و  .16

 بالط لالستخدام المنزلي.  .17

 ساعات اليد والحائط.  .18

 األثاث المكتبي والمنزلي.  .19

 أجهزة اإلنارة المنزلية.  .20

 لعب األطفال.  .21

 واألحزمة والسلع الجلدية. األحذية  .22

 محوالت التيار الكهربائي  .23

 الكوالين  .24

 منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنزلي  .25

 صمامات أسطوانة غاز البترول المسال يدويا  .26

 الكابالت الكهربائية ذات الجهد المنخفض  .27

 باالست فلورنست  .28

 المصابيح الموفرة للطاقة ومصابيح الليد   .29

 أسالك اللحام  .30

 البطاريات  .31

 أجهزة منزلية كهربائية  .32

 بخور  .33

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 

 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال اعتمادها         

 TÜV HELLASاسم شركة الفحص: 

 فرع إصدار الشهادات: اليونان

 

 مجال اإلعتماد 

 ورق التواليت 1

 أدوات المائدة 2

 أدوات المطبخ 3

 الصابون ومحضرات الغواسل. 4

 مستحضرات التجميل. 5

 الشامبو وجل االستحمام 6

 وكريمات البشرةمرطبات الجسم  7

 الحفاضات الصحية للكبار واألطفال   8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال اعتمادها    

 TÜV NORD Egypt اسم شركة الفحص:

          مصرفرع إصدار الشهادات:

 

 مجال اإلعتماد 

 المالبس.  .1

 المنسوجات  .2

 المراتب  .3

 المناشف  .4

 السجاد.  .5

 والجدران من المنسوجات أو من غير المنسوجات. أغطية األرضيات  .6

 الشاورو الحنة و الشامبومستحضرات   .7

 و العطور و معطرات الجو التجميلمستحضرات   .8

 منتجات المكياج  .9

 كريمات الجسم والبشرة  .10

 .مستحضرات الغسيل كالصابونالصابون و  .11

 والميالمين والزجاجمن السراميك والبورسلين والبالستيك المائدة أدوات   .12

 أواني المطبخ  .13

 واألوراق المشابهة. التواليتورق   .14

 الحفاضات الصحية للكبار واألطفال.  .15

 المقاعد واألغطية.-المراحيض -األحواض -أحواض االستحمام األدوات الصحية و  .16

 بالط لالستخدام المنزلي.  .17

 ساعات اليد والحائط.  .18

 األثاث المكتبي والمنزلي.  .19

 أجهزة اإلنارة المنزلية.  .20

 لعب األطفال.  .21

 واألحزمة والسلع الجلدية. األحذية  .22

 محوالت التيار الكهربائي  .23

 الكوالين  .24

 منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنزلي  .25

 صمامات أسطوانة غاز البترول المسال يدويا  .26

 الكابالت الكهربائية ذات الجهد المنخفض  .27

 باالست فلورنست  .28

 المصابيح الموفرة للطاقة ومصابيح الليد   .29

 أسالك اللحام  .30

 البطاريات  .31

 أجهزة منزلية كهربائية  .32

 بخور  .33
 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال اعتمادها    

 TÜV NORD (Hangzhou) اسم شركة الفحص:

    (Hangzhou)فرع إصدار الشهادات:   

 

 مجال اإلعتماد 

 المالبس.  .1

 المنسوجات  .2

 المراتب  .3

 المناشف  .4

 السجاد.  .5

 والجدران من المنسوجات أو من غير المنسوجات. أغطية األرضيات  .6

 الشاورو الحنة و الشامبومستحضرات   .7

 و العطور و معطرات الجو التجميلمستحضرات   .8

 منتجات المكياج  .9

 كريمات الجسم والبشرة  .10

 .مستحضرات الغسيل كالصابونالصابون و  .11

 من السراميك والبورسلين والبالستيك والميالمين والزجاجالمائدة أدوات   .12

 أواني المطبخ  .13

 واألوراق المشابهة. التواليتورق   .14

 الحفاضات الصحية للكبار واألطفال.  .15

 المقاعد واألغطية.-المراحيض -األحواض -أحواض االستحمام األدوات الصحية و  .16

 بالط لالستخدام المنزلي.  .17

 والحائط.ساعات اليد   .18

 األثاث المكتبي والمنزلي.  .19

 أجهزة اإلنارة المنزلية.  .20

 لعب األطفال.  .21

 واألحزمة والسلع الجلدية. األحذية  .22

 محوالت التيار الكهربائي  .23

 الكوالين  .24

 منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنزلي  .25

 صمامات أسطوانة غاز البترول المسال يدويا  .26

 ذات الجهد المنخفضالكابالت الكهربائية   .27

 باالست فلورنست  .28

 المصابيح الموفرة للطاقة ومصابيح الليد   .29

 أسالك اللحام  .30

 البطاريات  .31

 أجهزة منزلية كهربائية  .32

 بخور   .33
 

 


