
     اعتمادهابيان بفروع شركة الفحص ومجال 

 Cotecna Inspection SA  الفحص:شركة  اسم

 سويسرا الشهادات:إصدار  فرع

 االعتمادمجال     

 : السلع الصناعيةاوالا 

 المنتجات الكهربية  1

 المنسوجات  2

 المالبس 3

        اغطية القدم 4

 منتجات العناية الشخصية 5

 التدفقمحوالت  6

 ضالمنخفمنظمات الضغط  7

 ضالمنخف  هدالجكابالت  8

 المصابيح الموفرة للطاقة 9

 البطاريات 10

 اسالك اللحام 11

 الكوالين 12

 باالست الفلوروسنت 13

 

 

ا: السلع الغذائية  ثانيا

 السلع الزراعية          1

 األغذية          2

 الفواكه والخضروات 3

          والنباتية الحيوانيةالدهون  4

 األرز  5

 الزيوت النباتية  6

 الحبوب  7

 البقوليات 8

 البذور الزيتية 9

 

  



     اعتمادهابيان بفروع شركة الفحص ومجال 

 Inspeccion SA Cotecnaالفحص: إسم شركة 

 الشهادات: األرجنتينفرع إصدار 

 

 مجال االعتماد 

 اوالا: السلع الصناعية

 المنسوجات  1

 المالبس 2

 اغطية القدم        3

 منتجات العناية الشخصية 4

 محوالت التدفق 5

 ضالمنخفمنظمات الضغط  6

 ضالمنخف  الجهدكابالت  7

 المصابيح الموفرة للطاقة 8

 البطاريات 9

 اسالك اللحام 10

 الكوالين 11

 باالست الفلوروسنت 12

 

 

ا: السلع الغذائية  ثانيا

 السلع الزراعية          1

 األغذية          2

 الفواكه والخضروات 3

 الدهون الحيوانية والنباتية          4

 األرز  5

 الزيوت النباتية  6

 الحبوب  7

 البقوليات 8

 البذور الزيتية 9

 

  



  اعتمادهاان بفروع شركة الفحص ومجال بي

 Inspeccion SA Cotecna اسم شركة الفحص:   

 الشهادات: سنغافورةإصدار  فرع

 مجال االعتماد 

 اوالا: السلع الصناعية

 المنتجات الكهربية  1

 المنسوجات  2

 المالبس 3

 اغطية القدم        4

 منتجات العناية الشخصية 5

 محوالت التدفق 6

 ضالمنخفمنظمات الضغط  7

 ضالمنخف  الجهدكابالت  8

 للطاقةالمصابيح الموفرة  9

 البطاريات 10

 اسالك اللحام 11

  الكوالين 12

 باالست الفلوروسنت 13

 

 

ا: السلع الغذائية  ثانيا

 السلع الزراعية          1

 األغذية          2

 الفواكه والخضروات 3

 الدهون الحيوانية والنباتية          4

 األرز  5

 الزيوت النباتية  6

 الحبوب  7

 البقوليات 8

 البذور الزيتية 9

 

  



 بيان بفروع شركة الفحص ومجال اعتمادها    

 Cotecna Inspection SA اسم شركة الفحص:

 تركيا فرع إصدار الشهادات:

 مجال االعتماد 

 اوالا: السلع الصناعية

 السجاد  1

 أغطية األرضيات 2

 المالبس 3

 المنسوجات وأقمشة المفروشات والبطانيات  4

 منتجات الحديد والصلب 5

 منتجات التجميل والماكياج 6

 تحضيرات صحة الفم واألسنان 7

 مزيالت العرق ومضادات التعرق الشخصية 8

 المستحضرات المعطرة 9

 الصابون ومستحضرات الغسيل التي تستخدم كصابون للبيع بالتجزئة 10

 أدوات المائدة 11

 أدوات المطبخ 12

 وأحواض االستحماماألحواض  13

 المغاسل والمقاعد واألغطية 14

 ورق التواليت والمناديل الصحية 15

 الكتل والبالطات لالستخدام المنزلي 16

 أدوات مائدة من زجاج 17

مراوح  –مكيفات هواء –مقالي  –األجهزة الكهربائية المنزلية )مواقد  18

 سخانات( –خالطات  –غساالت  –

 والمكتبأثاث المنزل  19

 الدراجات والدراجات النارية 20

 الساعات 21

 معدات االنارة لالستخدام المنزلي 22

 العاب األطفال 23

 األحذية 24

 المحافظ 25

 األحزمة 26

 الحقائب 27

 

ا: السلع الغذائية  ثانيا

 المنتجات الزراعية 1

 الحبوب 2

 الزيوت النباتية 3

 والحيوانيةالدهون النباتية  4

 المنتجات الغذائية 5

 


