
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

 TÜV Rheinland   إسم شركة الفحص:  

 .TÜV Rheinland UK Ltd  :فرع إصدار الشهادات

 (السلع الصناعية)             مجال اإلعتماد    

 األجهزة الكهربائية 1

 األجهزة المنزلية 2

 مستحضرات التجميل 3

 مستحضرات النظافة الشخصية 4

 اإلنارة منتجات 5

 الصحية الحفاضات 6

 تواليتلل يةورقالمناديل ال 7

 الورق الصحى 8

 معطر جو 9

 الصابون 10

 مواد اإلنشاءات والبناء 11

 السيراميك 12

 األدوات الصحية 13

 الرخام 14

 حديدال 15

 أغطية األرضيات 16

  واالقمشة  المنسوجات 17

 المالبس 18

 ومنتجات الجلودو  األحذية 19

 السجاد 20

 البطاطين 21

 أدوات المطبخ 22

 من زجاجأدوات المائدة  23

 أثاث منزلى ومكتبى 24

 حقائب 25

 يد ساعات 26

 لعب اطفال 27

 محوالت التيار 28

 الكوالين 29

 لالستخدام المنزلي منظمات الضغط المنخفض 30

 المسالة التي تعمل باليدمحابس اسطوانات الغاز البترولية  31

 كابالت الجهد المنخفض 32

 سلك لحام 33

 بطاريات جافة 34

 بطاريات محكمة االغالق)بطارية كشاف الطوارئ( 35

 بطاريات الجولف 36

 باالست فلورسنت 37

 ثانياً: السلع الغذائية

 األغذية 1

 القمح السائب 2

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 يان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    ب

 TÜV Rheinland إسم شركة الفحص:              

  DIN CERTCO GmbH (Germany): فرع إصدار الشهادات

 (السلع الصناعية)             مجال اإلعتماد     

 األجهزة الكهربائية 1

 األجهزة المنزلية 2

 مستحضرات التجميل 3

 النظافة الشخصيةمستحضرات  4

 اإلنارة منتجات 5

 الحفاضات الصحية 6

 المناديل الورقية للتواليت 7

 الورق الصحى 8

 معطر جو 9

 الصابون 10

 مواد اإلنشاءات والبناء 11

 السيراميك 12

 األدوات الصحية 13

 الرخام 14

 الحديد 15

 أغطية األرضيات 16

  واالقمشة  المنسوجات 17

 المالبس 18

 ومنتجات الجلود األحذية 19

 السجاد 20

 البطاطين 21

 أدوات المطبخ 22

 من زجاجأدوات المائدة  23

 أثاث منزلى ومكتبى 24

 حقائب 25

 ساعات يد 26

 لعب اطفال 27

 محوالت التيار 28

 الكوالين 29

 منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنزلي 30

 الغاز البترولية المسالة التي تعمل باليدمحابس اسطوانات  31

 كابالت الجهد المنخفض 32

 سلك لحام 33

 بطاريات جافة 34

 بطاريات محكمة االغالق)بطارية كشاف الطوارئ( 35

 بطاريات الجولف 36

 باالست فلورسنت 37

 ثانياً: السلع الغذائية

 األغذية 1

 القمح السائب 2

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 يان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    ب

 TÜV Rheinland إسم شركة الفحص:    

 TÜV Rheinland Turkey: فرع إصدار الشهادات

 (السلع الصناعية)             مجال اإلعتماد     

 األجهزة الكهربائية 1

 األجهزة المنزلية 2

 مستحضرات التجميل 3

 مستحضرات النظافة الشخصية 4

 اإلنارة منتجات 5

 الحفاضات الصحية 6

 المناديل الورقية للتواليت 7

 الورق الصحى 8

 معطر جو 9

 الصابون 10

 مواد اإلنشاءات والبناء 11

 السيراميك 12

 األدوات الصحية 13

 الرخام 14

 الحديد 15

 أغطية األرضيات 16

  و االقمشة  المنسوجات 17

 المالبس 18

 ومنتجات الجلود األحذية 19

 السجاد 20

 البطاطين 21

 أدوات المطبخ 22

 من زجاجأدوات المائدة  23

 أثاث منزلى ومكتبى 24

 حقائب 25

 ساعات يد 26

 لعب اطفال 27

 محوالت التيار 28

 الكوالين 29

 منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنزلي 30

 المسالة التي تعمل باليدمحابس اسطوانات الغاز البترولية  31

 كابالت الجهد المنخفض 32

 سلك لحام 33

 بطاريات جافة 34

 بطاريات محكمة االغالق)بطارية كشاف الطوارئ( 35

 بطاريات الجولف 36

 باالست فلورسنت 37

 ثانياً: السلع الغذائية

 األغذية 1

 القمح السائب 2

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 يان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    ب

 TÜV Rheinland إسم شركة الفحص:    

 .TÜV Rheinland (India) Pvt. Ltd:  فرع إصدار الشهادات

 (السلع الصناعية)             مجال اإلعتماد    

 األجهزة الكهربائية 1

 األجهزة المنزلية 2

 مستحضرات التجميل 3

 الشخصيةمستحضرات النظافة  4

 اإلنارة منتجات 5

 الحفاضات الصحية 6

 المناديل الورقية للتواليت 7

 الورق الصحى 8

 معطر جو 9

 الصابون 10

 مواد اإلنشاءات والبناء 11

 السيراميك 12

 األدوات الصحية 13

 الرخام 14

 الحديد 15

 أغطية األرضيات 16

  و االقمشة  المنسوجات 17

 المالبس 18

 ومنتجات الجلود األحذية 19

 السجاد 20

 البطاطين 21

 أدوات المطبخ 22

 من زجاجأدوات المائدة  23

 أثاث منزلى ومكتبى 24

 حقائب 25

 ساعات يد 26

 لعب اطفال 27

 محوالت التيار 28

 الكوالين 29

 منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنزلي 30

 البترولية المسالة التي تعمل باليدمحابس اسطوانات الغاز  31

 كابالت الجهد المنخفض 32

 سلك لحام 33

 بطاريات جافة 34

 بطاريات محكمة االغالق)بطارية كشاف الطوارئ( 35

 بطاريات الجولف 36

 باالست فلورسنت 37

 ثانياً: السلع الغذائية

 األغذية 1

 القمح السائب 2



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

 TÜV Rheinland إسم شركة الفحص:    

 TÜV Rheinland Middle East (Jordan):  فرع إصدار الشهادات

 (السلع الصناعية)             مجال اإلعتماد    

 األجهزة الكهربائية 1

 األجهزة المنزلية 2

 مستحضرات التجميل 3

 النظافة الشخصيةمستحضرات  4

 اإلنارة منتجات 5

 الحفاضات الصحية 6

 المناديل الورقية للتواليت 7

 الورق الصحى 8

 معطر جو 9

 الصابون 10

 مواد اإلنشاءات والبناء 11

 السيراميك 12

 األدوات الصحية 13

 الرخام 14

 الحديد 15

 أغطية األرضيات 16

  و االقمشة  المنسوجات 17

 المالبس 18

 ومنتجات الجلود األحذية 19

 السجاد 20

 البطاطين 21

 أدوات المطبخ 22

 من زجاجأدوات المائدة  23

 أثاث منزلى ومكتبى 24

 حقائب 25

 ساعات يد 26

 لعب اطفال 27

 محوالت التيار 28

 الكوالين 29

 منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنزلي 30

 الغاز البترولية المسالة التي تعمل باليدمحابس اسطوانات  31

 كابالت الجهد المنخفض 32

 سلك لحام 33

 بطاريات جافة 34

 بطاريات محكمة االغالق)بطارية كشاف الطوارئ( 35

 بطاريات الجولف 36

 باالست فلورسنت 37

 ثانياً: السلع الغذائية

 األغذية 1

 القمح السائب 2



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

 TÜV Rheinland إسم شركة الفحص:    

 .TÜV Rheinland France S.A.S:  فرع إصدار الشهادات

 (السلع الصناعية)             مجال اإلعتماد    

 األجهزة الكهربائية 1

 األجهزة المنزلية 2

 مستحضرات التجميل 3

 الشخصيةمستحضرات النظافة  4

 اإلنارة منتجات 5

 الحفاضات الصحية 6

 المناديل الورقية للتواليت 7

 الورق الصحى 8

 معطر جو 9

 الصابون 10

 مواد اإلنشاءات والبناء 11

 السيراميك 12

 األدوات الصحية 13

 الرخام 14

 الحديد 15

 أغطية األرضيات 16

  و االقمشة  المنسوجات 17

 المالبس 18

 ومنتجات الجلود األحذية 19

 السجاد 20

 البطاطين 21

 أدوات المطبخ 22

 من زجاجأدوات المائدة  23

 أثاث منزلى ومكتبى 24

 حقائب 25

 ساعات يد 26

 لعب اطفال 27

 محوالت التيار 28

 الكوالين 29

 منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنزلي 30

 البترولية المسالة التي تعمل باليدمحابس اسطوانات الغاز  31

 كابالت الجهد المنخفض 32

 سلك لحام 33

 بطاريات جافة 34

 بطاريات محكمة االغالق)بطارية كشاف الطوارئ( 35

 بطاريات الجولف 36

 باالست فلورسنت 37

 ثانياً: السلع الغذائية

 األغذية 1

 القمح السائب 2



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

 TÜV Rheinland إسم شركة الفحص:    

 TÜV Rheinland Sweden AB: فرع إصدار الشهادات

 (السلع الصناعية)             مجال اإلعتماد    

 األجهزة الكهربائية 1

 األجهزة المنزلية 2

 مستحضرات التجميل 3

 مستحضرات النظافة الشخصية 4

 اإلنارة منتجات 5

 الحفاضات الصحية 6

 المناديل الورقية للتواليت 7

 الورق الصحى 8

 معطر جو 9

 الصابون 10

 مواد اإلنشاءات والبناء 11

 السيراميك 12

 األدوات الصحية 13

 الرخام 14

 الحديد 15

 أغطية األرضيات 16

  و االقمشة  المنسوجات 17

 المالبس 18

 ومنتجات الجلود األحذية 19

 السجاد 20

 البطاطين 21

 أدوات المطبخ 22

 من زجاجأدوات المائدة  23

 أثاث منزلى ومكتبى 24

 حقائب 25

 ساعات يد 26

 لعب اطفال 27

 محوالت التيار 28

 الكوالين 29

 منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنزلي 30

 المسالة التي تعمل باليدمحابس اسطوانات الغاز البترولية  31

 كابالت الجهد المنخفض 32

 سلك لحام 33

 بطاريات جافة 34

 بطاريات محكمة االغالق)بطارية كشاف الطوارئ( 35

 بطاريات الجولف 36

 باالست فلورسنت 37

 ثانياً: السلع الغذائية 

 األغذية 1

 القمح السائب 2



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها

 TÜV Rheinland إسم شركة الفحص:    

 ايطاليا:  فرع إصدار الشهادات

 TÜV Rheinland Italia S.r.l. (Italy)   العنوان:   

 (السلع الصناعية)             مجال اإلعتماد    

 األجهزة الكهربائية 1

 األجهزة المنزلية 2

 مستحضرات التجميل 3

 مستحضرات النظافة الشخصية 4

 اإلنارة منتجات 5

 الحفاضات الصحية 6

 المناديل الورقية للتواليت 7

 الورق الصحى 8

 معطر جو 9

 الصابون 10

 مواد اإلنشاءات والبناء 11

 السيراميك 12

 األدوات الصحية 13

 الرخام 14

 الحديد 15

 أغطية األرضيات 16

 و االقمشة  المنسوجات  17

 المالبس 18

 ومنتجات الجلود األحذية 19

 السجاد 20

 البطاطين 21

 أدوات المطبخ 22

 من زجاجأدوات المائدة  23

 أثاث منزلى ومكتبى 24

 حقائب 25

 ساعات يد 26

 لعب اطفال 27

 محوالت التيار 28

 الكوالين 29

 منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنزلي 30

 المسالة التي تعمل باليدمحابس اسطوانات الغاز البترولية  31

 كابالت الجهد المنخفض 32

 سلك لحام 33

 بطاريات جافة 34

 بطاريات محكمة االغالق)بطارية كشاف الطوارئ( 35

 بطاريات الجولف 36

 باالست فلورسنت 37

 ثانياً: السلع الغذائية

 األغذية 1

 القمح السائب 2



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

 TÜV Rheinland إسم شركة الفحص:    

 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. (Poland):  فرع إصدار الشهادات

 (السلع الصناعية)             مجال اإلعتماد    

 األجهزة الكهربائية 1

 األجهزة المنزلية 2

 مستحضرات التجميل 3

 مستحضرات النظافة الشخصية 4

 اإلنارة منتجات 5

 الحفاضات الصحية 6

 المناديل الورقية للتواليت 7

 الورق الصحى 8

 معطر جو 9

 الصابون 10

 مواد اإلنشاءات والبناء 11

 السيراميك 12

 األدوات الصحية 13

 الرخام 14

 الحديد 15

 أغطية األرضيات 16

  و االقمشة  المنسوجات 17

 المالبس 18

 ومنتجات الجلود األحذية 19

 السجاد 20

 البطاطين 21

 أدوات المطبخ 22

 من زجاجأدوات المائدة  23

 أثاث منزلى ومكتبى 24

 حقائب 25

 ساعات يد 26

 لعب اطفال 27

 محوالت التيار 28

 الكوالين 29

 منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنزلي 30

 محابس اسطوانات الغاز البترولية المسالة التي تعمل باليد 31

 كابالت الجهد المنخفض 32

 سلك لحام 33

 بطاريات جافة 34

 بطاريات محكمة االغالق)بطارية كشاف الطوارئ( 35

 بطاريات الجولف 36

 باالست فلورسنت 37

 ثانياً: السلع الغذائية

 األغذية 1

 القمح السائب 2



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

 TÜV Rheinland إسم شركة الفحص:    

 TÜV Rheinland Ibérica, S.A. (Spain)فرع إصدار الشهادات: 

 (السلع الصناعية)             مجال اإلعتماد    

 األجهزة الكهربائية 1

 األجهزة المنزلية 2

 مستحضرات التجميل 3

 مستحضرات النظافة الشخصية 4

 اإلنارة منتجات 5

 الحفاضات الصحية 6

 الورقية للتواليتالمناديل  7

 الورق الصحى 8

 معطر جو 9

 الصابون 10

 مواد اإلنشاءات والبناء 11

 السيراميك 12

 األدوات الصحية 13

 الرخام 14

 الحديد 15

 أغطية األرضيات 16

 و االقمشة  المنسوجات  17

 المالبس 18

 ومنتجات الجلود األحذية 19

 السجاد 20

 البطاطين 21

 المطبخأدوات  22

 من زجاجأدوات المائدة  23

 أثاث منزلى ومكتبى 24

 حقائب 25

 ساعات يد 26

 لعب اطفال 27

 محوالت التيار 28

 الكوالين 29

 منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنزلي 30

 محابس اسطوانات الغاز البترولية المسالة التي تعمل باليد 31

 كابالت الجهد المنخفض 32

 سلك لحام 33

 بطاريات جافة 34

 بطاريات محكمة االغالق)بطارية كشاف الطوارئ( 35

 بطاريات الجولف 36

 باالست فلورسنت 37

 ثانياً: السلع الغذائية

 األغذية 1

 القمح السائب 2



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

 TÜV Rheinlandإسم شركة الفحص:  

 TÜV Rheinland Middle East FZE (UAE)  فرع إصدار الشهادات:

 (السلع الصناعية)             مجال اإلعتماد       

 األجهزة الكهربائية 1

 األجهزة المنزلية 2

 مستحضرات التجميل 3

 مستحضرات النظافة الشخصية 4

 اإلنارة منتجات 5

 الحفاضات الصحية 6

 المناديل الورقية للتواليت 7

 الورق الصحى 8

 معطر جو 9

 الصابون 10

 مواد اإلنشاءات والبناء 11

 السيراميك 12

 األدوات الصحية 13

 الرخام 14

 الحديد 15

 أغطية األرضيات 16

  و االقمشة  المنسوجات 17

 المالبس 18

 ومنتجات الجلود األحذية 19

 السجاد 20

 البطاطين 21

 أدوات المطبخ 22

 من زجاجأدوات المائدة  23

 أثاث منزلى ومكتبى 24

 حقائب 25

 ساعات يد 26

 لعب اطفال 27

 محوالت التيار 28

 الكوالين 29

 منظمات الضغط المنخفض لالستخدام المنزلي 30

 محابس اسطوانات الغاز البترولية المسالة التي تعمل باليد 31

 كابالت الجهد المنخفض 32

 سلك لحام 33

 بطاريات جافة 34

 بطاريات محكمة االغالق)بطارية كشاف الطوارئ( 35

 بطاريات الجولف 36

 باالست فلورسنت 37

 ثانياً: السلع الغذائية

 األغذية 1

 القمح السائب 2



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

  TÜV Rheinlandإسم شركة الفحص:  

 .TÜV Rheinland Australia Pty. Ltdفرع إصدار الشهادات: 

 

 مجال اإلعتماد 

 أوالً السلع الصناعية:

 لعب األطفال 1

 المنتجات الكهربية 2

 مستحضرات التجميل 3

 ثانياً: السلع الغذائية

 المنتجات الغذائية 1

 السلع الزراعية 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

 TÜV Rheinlandإسم شركة الفحص: 

 .TÜV Rheinland Shanghai Co., Ltdفرع إصدار الشهادات:  

 

 

 مجال اإلعتماد 

 السلع الصناعية                    
 لعب األطفال. 1
 المالبس. 2

 األحذية العامة 3

 المنسوجات المنزلية 4

 أثاث الحدائق 5

 أدوات المطبخ والمائدة 6

 منتجات السباكة الصحية 7

 األجهزة المنزلية 8
 السيراميك 9

 الحقائب 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

 TÜV Rheinlandإسم شركة الفحص:  

 .TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltdفرع إصدار الشهادات: 

 

 مجال اإلعتماد 

 السلع الصناعية           
 لعب األطفال. 1
 المالبس. 2

 األقمشة 3
 الحقائب 4
 األحذية العامة 5

 المنسوجات المنزلية 6

 األثاث و أثاث الحدائق 7

 أدوات المطبخ والمائدة 8

 المنتجات الصحية 9
 األجهزة الكهربائية 10

 منتجات السيراميك 11

 المصابيح 12

 

 

 

 

 

 

 


