
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

   TUV AUSTRIA( SHANGHAI) CO.,LTD :إسم شركة الفحص

 المملكة العربية السعودية : فرع إصدار الشهادات 

 مجال اإلعتماد 

 أدوات الطبخ 1

 أدوات المطبخ والمائدة  2

 الزجاجيات 3

 أجهزة المطبخ 4

 أواني الضغط 5

 و مستحضرات التجميلمنتجات التجميل  6

 مستحضرات صحة الفم واالسنان 7

 و مضادات التعرق مزيالت العرق الشخصية 8

 معطرات الجو  9

 المستحضرات المعطرة 10

 الصابون 11

 مستحضرات الغسيل 12

 مناديل الحمام 13

 المناديل المبللة لالطفال 14

 الصحية و المناديل  الفوط  15

 الحفاضات 16

 ساعات اليد 17

 ساعات الحائط  18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

   TUV AUSTRIA( SHANGHAI) CO.,LTD :إسم شركة الفحص

  االماراتفرع إصدار الشهادات : 

 مجال اإلعتماد 

 أدوات الطبخ 1

 أدوات المطبخ والمائدة  2

 الزجاجيات 3

 أجهزة المطبخ 4

 أواني الضغط 5

 منتجات التجميل و مستحضرات التجميل 6

 مستحضرات صحة الفم واالسنان 7

 مزيالت العرق الشخصية و مضادات التعرق 8

 معطرات الجو  9

 المستحضرات المعطرة 10

 الصابون 11

 مستحضرات الغسيل 12

 مناديل الحمام 13

 المناديل المبللة لالطفال 14

 الفوط  و المناديل الصحية  15

 الحفاضات 16

 ساعات اليد 17

 ساعات الحائط  18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 بيان بفروع شركة الفحص ومجال إعتمادها    

   TUV AUSTRIA( SHANGHAI) CO.,LTD :إسم شركة الفحص

  الصينفرع إصدار الشهادات : 

 

 مجال اإلعتماد 

 ادوات الطبخ 1

 المائدة والزجاجياتادوات المطبخ و  2

 االدوات و االجهزة المستخدمة في المطبخ 3

 اواني الضغط 4

 المنسوجات 5

 المالبس 6

 مالبس الحماية الشخصية 7

 منتجات المنسوجات 8

 الجلود 9

 المنتجات الجلدية 10

 االحذية  11

 الحقائب 12

 السجاد 13

 البطانيات 14

 الصناعيةاغطية االرضيات و النجيلة  15

 سوائل التنظيف 16

 منتجات التجميل و العناية 17

 مستحضرات التجميل 18

 مستحضرات صحة الفم واالسنان 19

 مزيالت العرق الشخصية 20

 معطرات الجو  21

 المستحضرات المعطرة 22

 الصابون 23

 مستحضرات الغسيل 24

 مناديل التواليت والمنتجات المماثلة  25

 المناديل المبللة لالطفال 26

 الفوط الصحية 27

 الحفاضات 28

 االثاث 29

 لعب االطفال 30

 اجهزة و معدات الضغط و ملحقاتها 31

 اجهزه الغاز و ملحقاتها 32

 المواقد 33

 الكوالين 34

 البالط 35

 السيراميك  36

 االدوات الصحية 37



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 
 الواردات

  

  

 

 

 
 

 مجال اإلعتماد 

 الرخام 38

 السباكةتركيبات  39

 الحنفيات 40

 حديد التسليح 41

 االجهزة الكهربائية المنزلية 42

 منتجات االضاءة 43

 ادوات الحالقة 44

 اجهزه العناية بالشعر 45

 الساعات 46

 الدراجات  47

 الدراجات النارية 48

 الدراجات الكهربائية 49

 السكوتر 50

 الدراجات االخري غير المزودة بمحركات  51

 االسالك 52

 الكابالت المعزولة 53

 البطاريات الكهربائية 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


