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   اعتمادهابيان بفروع شركة الفحص ومجال           

 International American Quality Certification(IAQC)شركة الفحص:  اسم     

 الصينفرع إصدار الشهادات: 

 االعتماد مجال      

 السلع الصناعية:  أوالً:

 أدوات المطبخ  1

 أدوات المائدة   2

     والشوك والمالعق    السكاكين 3

 األجهزة الكهربائية المنزلية  4

 أجهزة االنارة  5

 األثاث المنزلي والمكتبي  6

 المنسوجات  7

 المفروشات  8

 المالبس الجاهزة  9

 المالبس الجلدية  10

 السجاد  11

لالستخدام   –العسكرية  –الطبية  –الجلدية    –األحذية )الرياضية  12

 الصناعي 

 الحقائب  13

 مطبخ(  فوط -مناديل حمام  –منتجات الورق الصحي )مناديل ورقية  14

 حفاضات أطفال  15

 حفاضات كبار السن  16

 فوط صحية 17

 ساعات اليد  18

 ساعات الحائط  19

 المنبهات  20

 األطفال لعب  21

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و  
 الواردات 

  

  

 

 

 
 

 اعتمادها بيان بفروع شركة الفحص ومجال 

 International American Quality Certification(IAQC)شركة الفحص:  اسم     

 فرع إصدار الشهادات: ماليزيا 

 االعتماد مجال  

 السلع الصناعية:  أوالً:

 أدوات المطبخ  1

 أدوات المائدة   2

 السكاكين  3

 الكهربائية المنزلية األجهزة  4

 أجهزة االنارة  5

 األثاث المنزلي والمكتبي  6

 المنسوجات  7

 المفروشات  8

 المالبس الجاهزة  9

 المالبس الجلدية  10

 السجاد  11

لالستخدام   –العسكرية  –الطبية  –الجلدية    –األحذية )الرياضية  12

 الصناعي 

 الحقائب  13

 مطبخ(  فوط -مناديل حمام  –)مناديل ورقية منتجات الورق الصحي  14

 حفاضات أطفال  15

 حفاضات كبار السن  16

 فوط صحية 17

 ساعات اليد  18

 ساعات الحائط  19

 المنبهات  20

 لعب األطفال  21

 

   

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و  
 الواردات 

  

  

 

 

 
 

    اعتمادهابيان بفروع شركة الفحص ومجال   

 International American Quality Certification(IAQC) شركة الفحص: اسم     

 الشهادات: سنغافورة فرع إصدار 

 االعتماد مجال      

 السلع الصناعية:  أوالً:

 أدوات المطبخ  1

 أدوات المائدة   2

 السكاكين  3

 األجهزة الكهربائية المنزلية  4

 أجهزة االنارة  5

 األثاث المنزلي والمكتبي  6

 المنسوجات  7

 المفروشات  8

 المالبس الجاهزة  9

 المالبس الجلدية  10

 السجاد  11

لالستخدام   –العسكرية  –الطبية  –الجلدية    –األحذية )الرياضية  12

 الصناعي 

 الحقائب  13

 مطبخ(  فوط -مناديل حمام  –منتجات الورق الصحي )مناديل ورقية  14

 حفاضات أطفال  15

 السن حفاضات كبار   16

 فوط صحية 17

 ساعات اليد  18

 ساعات الحائط  19

 المنبهات  20

 لعب األطفال  21

 

 

 

 

 

 


