
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

املسموح هلا بإصدار شهادات الفحص واملطابقة للرسائل الغذائية شركات القائمة 
ستوردة 

ُ
  اهليئة والتي استوفت اشرتاطاتامل

 2022 أغسطسحتديث شهر 
 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

تى أو فاو نورد  1

إيجيبت لخدمات 

التفتيش ومنح 

 الشهادات ش.م.م.

 TUV NORD Egypt 

 –اليونان –بلجيكا  –سينغافورة  –الهند  القمح 

 البحرين -  عمان –االمارات العربية املتحدة 

اململكة  –اليمن  –الكويت  –قطر  –

الهند  –األردن  –لبنان –العربية السعودية 

 –سينغافورة  –تايالند  –إندونيسيا  –

الفلبين  –كوريا  –ماليزيا  –تايوان  –الصين 

 –اليونان  –هولندا  –بلجيكا  –أملانيا  –

 –أوكرانيا  –روسيا  –إيطاليا  –تركيا 

 –أسبانيا  –النمسا  –بولندا  –رومانيا 

 –السويد  –إنجلترا  –سويسرا  –البرتغال 

 –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك  –التفيا 

 –بلغاريا  –سلوفاكيا  –التشيك  –إستونيا 

الواليات  –لوكسمبرج  –فرنسا  –قبرص 

 –األرجنتين  –كندا  –املتحدة األمريكية 

 جنوب أفريقيا –املكسيك  –البرازيل 

 -الذرة -القمح الحبوب الكاملة )

الشعير    -األرز  –الفول الصويا 

. وغيرها من الحبوب( ومنتجات .

واملعجنات مطاحن الحبوب 

والنشويات واملخبوزات 

 –اليونان –بلجيكا  – سينغافورة –الهند 

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين -اندونيسيا-السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين  –تايالند –األردن



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

الخبز، ومنتجات النشا، 

املكرونة، البسكويت . . . الخ( 

 واملنتجات النشوية املماثلة.

 

 

 

 –تركيا –هولندا –املانيا –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –ندا بول

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 

 –اليونان –بلجيكا  –سينغافورة  –الهند  البهارات واألعشاب والتوابل

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  - اندونيسيا-السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين  –تايالند –األردن

 –تركيا –هولندا –املانيا –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –بولندا 

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  – كندا –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 

 –اليونان –بلجيكا  –سينغافورة  –الهند  األغذية املعبأة واملعلبة



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  -اندونيسيا –السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين  –تايالند –األردن

 –تركيا –هولندا –املانيا –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –بولندا 

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 

 اللحوم النيئة واملطبوخة

 ومنتجاتها

 –اليونان –بلجيكا  –سينغافورة  –الهند 

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  - اندونيسيا–السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين –تايالند –األردن 

 –تركيا –هولندا–املانيا  –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –بولندا 

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 

 الدواجن النيئة واملطبوخة

 ومنتجاتها

 ––اليونان  –بلجيكا  – سينغافورة –الهند 

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  - اندونيسيا-السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين –تايالند –األردن 

 –تركيا –هولندا–املانيا  –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –بولندا 

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 

والقشريات األسماك 

 النيئة واملطبوخةوالرخويات 

 ومنتجاتها 

 –اليونان  –بلجيكا  –سينغافورة  –الهند 

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  - اندونيسيا-–السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين –تايالند –األردن 

 –تركيا –هولندا–املانيا  –الفلبين – كوريا

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –بولندا 

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

تحدة الواليات امل –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 
األغذية الجافة واملضافات 

 الغذائية

 ––اليونان  –بلجيكا  – سينغافورة –الهند 

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  -اندونيسيا -السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين  –تايالند –األردن

 –تركيا –هولندا –املانيا –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –بولندا 

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 

 ––اليونان  –بلجيكا  –سينغافورة  –الهند  العسل و املربات

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  -اندونيسيا -السعودية 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 -ماليزيا –تايوان  –الصين  –تايالند –األردن

 –تركيا –هولندا –املانيا –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –بولندا 

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 

واملنتجات والكاكاو الشيكوالتة 

 املحضرة من الكاكاو ومشتقاتها

 –اليونان  –بلجيكا  –سينغافورة  –الهند 

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  - اندونيسيا-السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين –تايالند –األردن 

 –تركيا –هولندا–املانيا  –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –بولندا 

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  – بلغاريا–سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

مياه الشرب الطبيعية واملعبأة 

 واملعدنية والغازية 

 –اليونان  –بلجيكا  – سينغافورة –الهند 

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  - اندونيسيا-السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين –تايالند –األردن 

 –تركيا –هولندا–املانيا  –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –بولندا 

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 

 –اليونان  –بلجيكا  –سينغافورة  –الهند  والخضر  الفاكهةعصائر 

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  -اندونيسيا -السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين –تايالند –األردن 

 –تركيا –هولندا–املانيا  –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –بولندا 

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 

 الزيوت والدهون بأنواعها

 القابلة لألكل
 –اليونان  –بلجيكا  –سينغافورة  –الهند 

 –عمان  –االمارات العربية املتحدة  –تركيا 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت  –قطر 

 -لبنان -البحرين  - اندونيسيا–السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين  –تايالند –األردن

 –ايطاليا  –هولندا –املانيا –الفلبين –كوريا 

 –بولندا –رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا 

 –سويسرا  -البرتغال –اسبانيا  –النمسا 

 –الدنمارك  –التفيا  –السويد  –إنجلترا 

 –التشيك  –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا 

 –فرنسا  –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا 

 –الواليات املتحدة األمريكية  –لوكسمبرج 

 –املكسيك  –البرازيل  –االرجنتين  –كندا 

 جنوب افريقيا
اإلمارات  –إندونيسيا  -تركيا  -اليونان  مالمسة للغذاء املواد ال

السعودية اململكة العربية  – العربية املتحدة

 -قطر –الكويت  –البحرين  –عمان  –

 –تايالند  –الهند –األردن  -لبنان -اليمن 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين  –سنغافورة 

 –بلجيكا  –املانيا  –الفلبين –كوريا 

 –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا  –هولندا



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 –اسبانيا  –النمسا  –بولندا –رومانيا 

 –السويد  – إنجلترا –سويسرا  -البرتغال

 –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك  –التفيا 

 –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك  –استونيا 

الواليات  –لوكسمبرج  –فرنسا  –قبرص 

 –االرجنتين  –كندا  –املتحدة األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك  –البرازيل 

املجففة والخضروات ة هاكالف

 والطازجه املحفوظةاملصنعة و و 

 –اليونان –بلجيكا  –سينغافورة  –الهند 
 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 
 -لبنان -البحرين  -اندونيسيا -السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين –تايالند –األردن 

 –تركيا –هولندا–املانيا  –الفلبين –كوريا 
–رومانيا  –انيا أوكر  –روسيا  –ايطاليا 
 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –بولندا 

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 
 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 
 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 
 نوب افريقياج –املكسيك 

املنتجات السكرية السكر و 

مصاصات  –)منتجات الحلوي 

 –لبان  –حلوي الجيلي  –

 (. . . الخاملارشملو 

 –اليونان  –بلجيكا  –سينغافورة  –الهند 

 –عمان  –االمارات العربية املتحدة  –تركيا 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت  –قطر 

البحرين  – إندونيسيا  -  اليونان –السعودية

 –تايوان  –الصين  –تايالند –األردن -لبنان -



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 –هولندا  –املانيا  –الفلبين –كوريا  -ماليزيا

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –بولندا 

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 

 –اليونان –بلجيكا  – سينغافورة –الهند  مقرمشات الجمبري 

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  -اندونيسيا –السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين –تايالند –األردن 

 –تركيا –هولندا–املانيا  –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –ولندا ب

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 –اليونان  –بلجيكا  – سينغافورة –الهند  اآليس كريم

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  -اندونيسيا -السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين –تايالند –األردن 

 –تركيا –هولندا–املانيا  –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –بولندا 

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 
قهوة سريعة الو  القهوةالشاي و 

 التحضير

 –اليونان  –بلجيكا  – سينغافورة –الهند 

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  -اندونيسيا -السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين –تايالند –األردن 

 –تركيا –هولندا–املانيا  –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –بولندا 

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 

 –اليونان –بلجيكا  –سينغافورة  –الهند  امللح

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  -اندونيسيا -السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين –تايالند –األردن 

 –تركيا –هولندا–املانيا  –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –بولندا 

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –يك املكس

 –اليونان –بلجيكا  – سينغافورة –الهند  الوجبات واألطباق الجاهزة

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  -اندونيسيا -السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين –تايالند –األردن 

 –تركيا –هولندا–املانيا  –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –ولندا ب

املستحضرات الغذائية 

 املتجانسة وأغذية الحمية

 واألغذية الخاصة



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 
حبوب اإلفطار والوجبات 

 الخفيفة

 –اليونان  –بلجيكا  – سينغافورة –الهند 

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  -اندونيسيا -السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين –تايالند –األردن 

 –تركيا –هولندا–املانيا  –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –بولندا 

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 

 –اليونان –بلجيكا  –سينغافورة  –الهند  البذور الزيتية

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  -اندونيسيا -السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين –تايالند –األردن 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 –تركيا –هولندا–املانيا  –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  – ايطاليا

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –بولندا 

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –ل البرازي –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 
 –اليونان –بلجيكا  – سينغافورة –الهند  األلبان ومنتجاتها  

 –قطر  –عمان  –االمارات العربية املتحدة 

اململكة العربية  –اليمن  –الكويت 

 -لبنان -البحرين  -اندونيسيا –السعودية 

 -ماليزيا –تايوان  –الصين –تايالند –األردن 

 –تركيا –هولندا–املانيا  –الفلبين –كوريا 

–رومانيا  –أوكرانيا  –روسيا  –ايطاليا 

 -البرتغال –اسبانيا  –النمسا  –ولندا ب

 –التفيا  –السويد  –إنجلترا  –سويسرا 

 –استونيا  –فنلندا  –كرواتيا  –الدنمارك 

 –قبرص  –بلغاريا –سلوفاكيا  –التشيك 

الواليات املتحدة  –لوكسمبرج  –فرنسا 

 –البرازيل  –االرجنتين  –كندا  –األمريكية 

 جنوب افريقيا –املكسيك 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

انترتيك إنترناشيونال  2

الدولية املحدودة 

 باململكة املتحدة

INTERTEK 

 - " والية ميامي " الواليات املتحدة األمريكية اللحوم ومنتجاتها

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –رن البحي -قطر   –السعودية 

جنوب  –بولندا  –إيطاليا  –اليمن  –عمان 

 -أملانيا  –دبي  –تركيا  –أسبانيا  –أفريقيا 

 –إندونيسيا  –الهند  –بنجالديش  –الصين 

 –باكستان  –سينغافورة  –الفلبين  –كوريا 

 –أستراليا  –فيتنام  –تايالند  –تايوان 

   -ماليزيا  –سريالنكا  –نيوزيالندا  –اليابان 

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية  األلبان ومنتجاتها

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة عمان  –البحيرن  -قطر  –السعودية 

 – أسبانيا –بولندا  –إيطاليا  –اليمن  –

 –اململكة العربية املتحدة  –دبي  –تركيا 

 –الهند  –بنجالديش  –الصين  -أملانيا 

سينغافورة  –الفلبين  –كوريا  –إندونيسيا 

 –فيتنام  –تايالند  –تايوان  –باكستان  –

 –سريالنكا  –نيوزيالندا  –اليابان  –أستراليا 

النرويج  -اململكة املتحدة  –إنجلترا  - ماليزيا

إسرائيل  –السويد  –فنلندا  –الدنمارك  –

 قبرص -هولندا  –أيرالندا  –



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية  الدواجن ومنتجاتها

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة عمان  –البحيرن  -قطر  –السعودية 

جنوب  –بولندا  –إيطاليا  –اليمن  –

 –الصين  -دبي  –تركيا  –أسبانيا  –أفريقيا 

 –كوريا  –إندونيسيا  –الهند  –بنجالديش 

تايوان  –باكستان  –سينغافورة  –الفلبين 

 –اليابان  –أستراليا  –فيتنام  –تايالند  –

 –را إنجلت - ماليزيا –سريالنكا  –نيوزيالندا 

 –الدنمارك  –النرويج  -اململكة املتحدة 

 –أيرالندا  –إسرائيل  –السويد  –فنلندا 

 قبرص -هولندا 

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية  املكسرات

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –البحيرن  -قطر   –السعودية 

جنوب  –بولندا  –إيطاليا  –اليمن  –عمان 

 -أملانيا  –دبي  –تركيا  –أسبانيا  –أفريقيا 

 –إندونيسيا  –الهند  –بنجالديش  –الصين 

 –باكستان  –سينغافورة  –الفلبين  –وريا ك

 –أستراليا  –فيتنام  –تايالند  –تايوان 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 - ماليزيا –سريالنكا  –نيوزيالندا  –اليابان 

 –النرويج  -اململكة املتحدة  –إنجلترا 

 –إسرائيل  –السويد  –فنلندا  –الدنمارك 

 قبرص -هولندا  –أيرالندا 

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية  الحبوب ومنتجاتها

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –البحيرن    -قطر –السعودية 

 –تركيا  –جنوب أفريقيا  –اليمن  –عمان 

 –ن الصي -أملانيا  –اململكة املتحدة 

 –كوريا  –إندونيسيا  –الهند  –بنجالديش 

تايوان  –باكستان  –سينغافورة  –الفلبين 

 –اليابان  –أستراليا  –فيتنام  –تايالند  –

 –إنجلترا  - ماليزيا –سريالنكا  –نيوزيالندا 

 –الدنمارك  –النرويج  -اململكة املتحدة 

 –أيرالندا  –إسرائيل  –السويد  –فنلندا 

 قبرص -هولندا 

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية    البذور 

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

 –بنجالديش  –الصين  -البرازيل  –األرجنتين 

 –الفلبين  –كوريا  –إندونيسيا  –الهند 

 –تايالند  –تايوان  –باكستان  – سينغافورة

 –نيوزيالندا  –اليابان  –أستراليا  –فيتنام 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 ماليزيا –سريالنكا 

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية  البقوليات

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة عمان  –البحيرن   -قطر –السعودية 

 –الصين  -تركيا  -أملانيا –اليمن  –

 –كوريا  –إندونيسيا  –الهند  –بنجالديش 

تايوان  –باكستان  –سينغافورة  –الفلبين 

 –اليابان  –أستراليا  –فيتنام  –ند تايال  –

 –إنجلترا  - ماليزيا –سريالنكا  –نيوزيالندا 

 –الدنمارك  –النرويج  -اململكة املتحدة 

 –أيرالندا  –إسرائيل  –السويد  –فنلندا 

 قبرص -هولندا 

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية  منتجات أغذية األطفال

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –البحيرن  -قطر   –السعودية 

أسبانيا  –بولندا  –إيطاليا  –اليمن  –عمان 

 –الصين  -أملانيا  –دبي  –تركيا  –

 –كوريا  –إندونيسيا  –الهند  –بنجالديش 

تايوان  – باكستان –سينغافورة  –الفلبين 

 –اليابان  –ستراليا ا –فيتنام  –تايالند  –



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 –إنجلترا  - ماليزيا –سريالنكا  –نيوزيالندا 

 –الدنمارك  –النرويج  -اململكة املتحدة 

 –أيرالندا  –إسرائيل  –السويد  –فنلندا 

 قبرص -هولندا 

بيرو  –تشيلي  –الواليات املتحدة األمريكية  حبوب اإلفطار

اإلمارات  –البرازيل  –األرجنتين  –كندا  –

اململكة العربية  –الكويت  –املتحدة العربية 

سلطنة  –البحيرن    -قطر –السعودية 

 –الصين  -تركيا  –أملانيا  –اليمن  –عمان 

 –كوريا  –إندونيسيا  –الهند  –بنجالديش 

تايوان  –باكستان  –ورة سينغاف –الفلبين 

 –اليابان  –أستراليا  –فيتنام  –تايالند  –

 –إنجلترا  - ماليزيا –سريالنكا  –نيوزيالندا 

 –الدنمارك  –النرويج  -اململكة املتحدة 

 –أيرالندا  –إسرائيل  –السويد  –فنلندا 

 قبرص –هولندا 

 –اإلمارات املتحدة العربية  –والية ميامي  األطعمة املخلوطة

 –اململكة العربية السعودية  –الكويت 

 –اليمن  –سلطنة عمان  –البحيرن    -قطر

  تركيا -أملانيا

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية  املشروبات وخلطات املشروبات

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

سلطنة  –البحيرن  -قطر   –السعودية 

 –جنوب أفريقيا  –بولندا –اليمن  –عمان 

الهند  –بنجالديش  –الصين  -تركيا  –أملانيا 

 –الفلبين  –كوريا  –إندونيسيا  –

 –تايالند  –تايوان  –باكستان  –سينغافورة 

 –نيوزيالندا  –اليابان  –أستراليا  –فيتنام 

 ماليزيا –سريالنكا 

 –اإلمارات املتحدة العربية  –والية ميامي  هةعصير الفاك

 –اململكة العربية السعودية  –الكويت 

 –اليمن  –سلطنة عمان  –البحيرن    -قطر

 –أسبانيا  –بولندا  –إيطاليا  –شنغهاي 

 أملانيا –اململكة املتحدة  –تركيا 

مشروبات الطاقة والغازية وغير 

ية وغير الفاكهة ومشروبات الغاز 

 الشعير

بيرو  –تشيلي  –الواليات املتحدة األمريكية 

اإلمارات  –البرازيل  –األرجنتين  –كندا  –

اململكة العربية  –الكويت  –املتحدة العربية 

سلطنة  –البحيرن  -قطر   –السعودية 

 –الصين  -تركيا  –أملانيا  –اليمن  –عمان 

 –كوريا  –إندونيسيا  –الهند  –بنجالديش 

تايوان  –باكستان  –سينغافورة  –الفلبين 

 –اليابان  –أستراليا  –فيتنام  –تايالند  –

 ماليزيا –سريالنكا  –نيوزيالندا 

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية  املشروبات الكحولية

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –البحيرن  -قطر   –السعودية 

 –الصين  -تركيا  –أملانيا  –اليمن  –عمان 

 –كوريا  –إندونيسيا  –الهند  –بنجالديش 

تايوان  –باكستان  –سينغافورة  –الفلبين 

 –اليابان  –أستراليا  –فيتنام  –تايالند  –

 –إنجلترا  - ليزياما –سريالنكا  –نيوزيالندا 

 –الدنمارك  –النرويج  -اململكة املتحدة 

 –أيرالندا  –إسرائيل  –السويد  –فنلندا 

 قبرص -هولندا 

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية  التوابل والتوابل املختلطة

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –البحيرن  -قطر   –السعودية 

أسبانيا  –بولندا  –إيطاليا  –اليمن  –عمان 

 –الصين  -أملانيا  –دبي  –تركيا  –

 –كوريا  –إندونيسيا  –الهند  –بنجالديش 

تايوان  –باكستان  –سينغافورة  –الفلبين 

 –اليابان  –أستراليا  –فيتنام  –تايالند  –

 –إنجلترا  - ماليزيا –سريالنكا  –نيوزيالندا 

 –الدنمارك  –النرويج  -اململكة املتحدة 

 –أيرالندا  –إسرائيل  –السويد  –فنلندا 

 قبرص –هولندا 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية  البهارات والبهارات املختلطة

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –البحيرن    -قطر –السعودية 

أسبانيا  –بولندا  –إيطاليا  –اليمن  –عمان 

 –صين ال -أملانيا  –دبي  –تركيا  –

 –كوريا  –إندونيسيا  –الهند  –بنجالديش 

تايوان  –باكستان  –سينغافورة  –الفلبين 

 –اليابان  –أستراليا  –فيتنام  –تايالند  –

 –إنجلترا  - ماليزيا –سريالنكا  –نيوزيالندا 

 –الدنمارك  –النرويج  -اململكة املتحدة 

 –أيرالندا  –إسرائيل  –السويد  –فنلندا 

 قبرص -هولندا 

 –اإلمارات املتحدة العربية  –والية ميامي  األعشاب

قطر  –اململكة العربية السعودية  –الكويت 

أملانيا  –اليمن  –سلطنة عمان  –البحيرن   -

 تركيا  –

 –اإلمارات املتحدة العربية  –والية ميامي  حساء املخلوط واملكعبات

 –اململكة العربية السعودية  –الكويت 

 –اليمن  –سلطنة عمان  –البحيرن    -قطر

 تركيا  -أملانيا

مياة الشرب املعبأه واملياة 

 املعدنية والطبيعية والغازية

 –اإلمارات املتحدة العربية  –والية ميامي 

قطر  –اململكة العربية السعودية  –الكويت 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 –اليمن  –سلطنة عمان  –ن ير البح  -

 تركيا  -أملانيا –اململكة املتحدة  –شنغهاي 

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية  منتجات السكر

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –البحيرن   -قطر  –السعودية 

 –إيطاليا  –شنغهاي  –اليمن  –عمان 

اململكة  –دبي  –تركيا  –أسبانيا  –بولندا 

 –بنجالديش  –الصين  -أملانيا  -املتحدة  

 –الفلبين  –كوريا  –إندونيسيا  –الهند 

 –تايالند  –تايوان  –باكستان  –سينغافورة 

 –نيوزيالندا  –اليابان  –أستراليا  –فيتنام 

 –النرويج  –إنجلترا  - ماليزيا –سريالنكا 

 –إسرائيل  –السويد  –فنلندا  –الدنمارك 

 قبرص -هولندا  –أيرالندا 
 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية  الدقيق

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة عمان  –قطر  البحيرن  –السعودية 

اململكة املتحدة  –جنوب أفريقيا  –اليمن  –

 تركيا  –أملانيا  –



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

الدهون والزيوت الصالحة 

وبدائل الدهون وخالطاتها لألكل 

  املختلفة

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية 

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –البحيرن    -قطر –السعودية 

 –إيطاليا  –شنغهاي  –اليمن  –عمان 

 –تركيا  –أسبانيا  –جنوب أفريقيا  –لندا بو 

 –الصين  -أملانيا  –اململكة املتحدة  –دبي 

 –كوريا  –إندونيسيا  –الهند  –بنجالديش 

تايوان  –باكستان  –سينغافورة  –الفلبين 

 –اليابان  –أستراليا  –فيتنام  –تايالند  –

 –إنجلترا  - ماليزيا –سريالنكا  –نيوزيالندا 

 –السويد  –فنلندا  –الدنمارك  –النرويج 

 قبرص -هولندا  –أيرالندا  –إسرائيل 

معززات  –النكهات الغذائية 

  النكهات الغذائية -النكهة  

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية 

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –البحيرن    -قطر –السعودية 

أسبانيا  –بولندا  –إيطاليا  –اليمن  –عمان 

 –الصين  - أملانيا –دبي  –تركيا  –

 –كوريا  –إندونيسيا  –الهند  –بنجالديش 

تايوان  –باكستان  –سينغافورة  –الفلبين 

 –اليابان  –أستراليا  –فيتنام  –تايالند  –



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 –إنجلترا  - ماليزيا –سريالنكا  –نيوزيالندا 

 –الدنمارك  –النرويج  –اململكة املتحدة 

 –أيرالندا  –إسرائيل  –السويد  –فنلندا 

 قبرص -هولندا 

 –اإلمارات املتحدة العربية  –والية ميامي  امللح

قطر  –اململكة العربية السعودية  –الكويت 

أملانيا  –اليمن  –سلطنة عمان  –البحيرن  –

 تركيا  –

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية  املضافات الغذائية

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –البحيرن  -قطر   –السعودية 

أسبانيا  –بولندا  –إيطاليا  –اليمن  –عمان 

 –الصين  -أملانيا  –دبي  –تركيا  –

 –كوريا  –إندونيسيا  –الهند  –بنجالديش 

تايوان  –باكستان  –سينغافورة  –الفلبين 

 –اليابان  –أستراليا  –فيتنام  –تايالند  –

 –إنجلترا  - ماليزيا –سريالنكا  –نيوزيالندا 

 –السويد  –فنلندا  –الدنمارك  –النرويج 

 قبرص -هولندا  –أيرالندا  –إسرائيل 
صلصات  –املايونيز  –تشب االك

خل وبدائل  –محضرات  –

 –خميرة  –بودر  بيكنج –الخل 

 مكونات خاصة

 –اإلمارات املتحدة العربية  –والية ميامي 

 –اململكة العربية السعودية  –الكويت 

 –اليمن  –سلطنة عمان  –البحيرن    -قطر

 أملانيا –تركيا  –أسبانبا  –إيطاليا 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

شيكوالته واملنتجات التي 

 تحتوي علي الكاكاو

 –اإلمارات املتحدة العربية  –والية ميامي 

قطر  –اململكة العربية السعودية  –الكويت 

 –اليمن  –سلطنة عمان  –البحيرن   -

 تركيا  –أملانيا  –اململكة املتحدة  –شنغهاي 

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية  أسماك ومنتجات مائية

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –البحيرن   -قطر  –السعودية 

أسبانيا  –بولندا  –إيطاليا  –اليمن  –عمان 

 –الصين  -أملانيا  –دبي  –تركيا  –

 –كوريا  –إندونيسيا  –الهند  –بنجالديش 

تايوان  –باكستان  –سينغافورة  –الفلبين 

 –اليابان  –أستراليا  –فيتنام  –تايالند  –

 –إنجلترا  - ماليزيا –سريالنكا  –نيوزيالندا 

 –السويد  –فنلندا  –الدنمارك  –النرويج 

 قبرص -هولندا  –أيرالندا  –إسرائيل 

 –اإلمارات املتحدة العربية  –والية ميامي  هالبيض بأنواع

 –اململكة العربية السعودية  –الكويت 

 –اليمن  –سلطنة عمان  –البحيرن    -قطر

 تركيا  –أملانيا 

 –اإلمارات املتحدة العربية  –والية ميامي  القهوة –الشاي 

قطر  –اململكة العربية السعودية  –الكويت 

 –اليمن  –سلطنة عمان  – البحيرن   -



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 –دبي  –تركيا  –أسبانيا  –بولندا  –إيطاليا 

 أملانيا

الفواكه والخضروات الطازجة 

 واملصنعة

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية 

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –البحيرن   -قطر  –السعودية 

 –إيطاليا  –شنغهاي  –اليمن  –عمان 

 –اململكة املتحدة  –دبي  –أسبانيا  –بولندا 

الهند  –بنجالديش  –الصين  -تركيا  -أملانيا

 –الفلبين  –كوريا  –دونيسيا إن –

 –تايالند  –تايوان  –باكستان  –سينغافورة 

 –نيوزيالندا  –اليابان  –أستراليا  –فيتنام 

 –النرويج  –إنجلترا  - ماليزيا –سريالنكا 

 –إسرائيل  –السويد  –فنلندا  –الدنمارك 

 قبرص -هولندا  –أيرالندا 

مركزات الفاكهة والنكتارات 

 والعصائر

 –اإلمارات املتحدة العربية  –والية ميامي 

قطر   –اململكة العربية السعودية  –الكويت 

 –اليمن  –سلطنة عمان  –البحيرن  -

 تركيا  -أملانيا –بولندا  –إيطاليا 

بيرو  –تشيلي  –الواليات املتحدة األمريكية  املعجنات

اإلمارات  –البرازيل  –األرجنتين  –كندا  –

اململكة العربية  –الكويت  –املتحدة العربية 

سلطنة  –البحيرن  -قطر   –السعودية 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

اململكة املتحدة  –شنغهاي  –اليمن  –عمان 

 –بنجالديش  –الصين  -تركيا  -أملانيا –

 –الفلبين  –كوريا  –إندونيسيا  –الهند 

 –تايالند  –تايوان  –باكستان  –سينغافورة 

 –نيوزيالندا  –اليابان  –أستراليا  –فيتنام 

 ماليزيا –سريالنكا 

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية  العسل

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –البحيرن    -قطر –السعودية 

أسبانيا  –بولندا  –إيطاليا  –اليمن  –عمان 

بنجالديش  –الصين  -تركيا  -أملانيا –دبي  –

 –الفلبين  –كوريا  –إندونيسيا  –الهند  –

 –تايالند  –تايوان  –باكستان  –سينغافورة 

 –نيوزيالندا  –اليابان  –أستراليا  –فيتنام 

 –النرويج  –إنجلترا  - ماليزيا –سريالنكا 

 –إسرائيل  –السويد  –فنلندا  –الدنمارك 

 قبرص -هولندا  –أيرالندا 

الوجبات  –الكيك  –البسكويت 

 –بار الطاقة  –الخفيفة 

 –الغذائية الخاصة األطعمة 

 املكمالت الغذائية

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية 
 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 
اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –البحيرن    -قطر –السعودية 

 –الصين  -تركيا  -أملانيا –اليمن  –عمان 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 –كوريا  –إندونيسيا  –الهند  –بنجالديش 
تايوان  –باكستان  –سينغافورة  –الفلبين 

 –اليابان  –أستراليا  –فيتنام  –تايالند  –
 ماليزيا –سريالنكا  –نيوزيالندا 

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية  املخبوزات

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –البحيرن    -قطر –السعودية 

 –الصين  -تركيا  -أملانيا –اليمن  –عمان 

 –كوريا  –إندونيسيا  –الهند  –بنجالديش 

تايوان  –باكستان  – سينغافورة –الفلبين 

 –اليابان  –أستراليا  –فيتنام  –تايالند  –

 –إنجلترا  - ماليزيا –سريالنكا  –نيوزيالندا 

 –السويد  –فنلندا  –الدنمارك  –النرويج 

 قبرص -هولندا  –أيرالندا  –إسرائيل 

املنتجات الغذائية الجاهزة 

 لألكل واملواد الغذائية املعبأة

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية 

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  – املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –البحيرن   -قطر  –السعودية 

جنوب أفريقيا  –شنغهاي  –اليمن  –عمان 

 –بنجالديش  –الصين  -تركيا  –أملانيا  –

 –الفلبين  –كوريا  –إندونيسيا  –الهند 

 –تايالند  –تايوان  –باكستان  –سينغافورة 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 –نيوزيالندا  –اليابان  –أستراليا  –فيتنام 

 ماليزيا –سريالنكا 

خلطات الطعام الفوري 

واملنتجات الغذائية الجاهزة 

 للطهي

 –اإلمارات املتحدة العربية  –والية ميامي 

 –اململكة العربية السعودية  –الكويت 

 –اليمن  –سلطنة عمان  –البحيرن   -قطر

 -أملانيا –اململكة املتحدة  –جنوب أفريقيا 

 تركيا 

 - " والية ميامي "الواليات املتحدة األمريكية  املنتجات املالمسة للغذاء

 –كندا  –بيرو  –تشيلي  –  املكسيك

اإلمارات املتحدة  –البرازيل  –األرجنتين 

اململكة العربية  –الكويت  –العربية 

سلطنة  –البحيرن    -قطر –السعودية 

 –إيطاليا  –شنغهاي  –اليمن  –عمان 

اململكة  –دبي  –تركيا  –أسبانيا  –بولندا 

 –بنجالديش  –الصين  -أملانيا  –املتحدة 

 –الفلبين  –كوريا  –ندونيسيا إ –الهند 

 –تايالند  –تايوان  –باكستان  –سينغافورة 

 –نيوزيالندا  –اليابان  –أستراليا  –فيتنام 

 –النرويج  –إنجلترا  -  ماليزيا –سريالنكا 

 –إسرائيل  –السويد  –فنلندا  –الدنمارك 

 قبرص -هولندا  –أيرالندا 

 إس جي إس 3

SGS Société 

 -األرجنتين  -الجزائر  -الفلبين  -سويسرا  القمح

 -بيالروسيا  -بنجالديش  -النمسا  -استراليا 

 -البرازيل  -البوسنه والهرسك  -بنين  -بلجيكا 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

Générale de 

Surveillance SA 

(Switzerland) 

 -الصين  -شيلي  -كندا  -الكاميرون  -بلغاريا 

جمهورية  -كرواتيا  -الكونغو  -كولومبيا 

 -إستونيا  -مصر  -الدنمارك  -التشيك 

 -غانا  -املانيا  -فرنسا  -فنلندا  -إثيوبيا 

 -املجر  -هونج كونج  -جواتيماال -اليونان 

 -إيطاليا  -أيرلندا  -إيران  -إندونيسيا  -الهند 

 -اليابان -دي فوار )ساحل العاج( كوت 

 -لبنان  -التفيا  -كوريا  -كينيا  -األردن 

 -املكسيك  -موريشيوس  -ماليزيا  -ليتوانيا 

 -نيجيريا  -نيوزيلندا  -هولندا  -املغرب 

 –بولندا  –بيرو  –بينما  -باكستان  -النرويج 

 –السنغال  –روسيا  –رومانيا  –البرتغال 

سلوفينيا  –سلوفاكيا  –سنغافورة  –صربيا 

 –سريالنكا  –أسبانيا  –جنوب أفريقيا  –

توجو  –تايالند  –تنزانيا  –تايوان  –السويد 

 –أوكرانيا  –أوغندا  –تركيا  –تونس  –

الواليات  –اململكة املتحدة  –أوكرانيا 

 -فيتنام  –أورجواي  –املتحدة األمريكية 

 زامبيا

 -األرجنتين  -الجزائر  -بين الفل -سويسرا  الزيوت النباتية

 -بيالروسيا  -بنجالديش  -النمسا  -استراليا 

 -البرازيل  -البوسنه والهرسك  -بنين  -بلجيكا 

 -الصين  -شيلي  -كندا  -الكاميرون  -بلغاريا 

جمهورية  -كرواتيا  -الكونغو  -كولومبيا 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 -إستونيا  -مصر  -الدنمارك  -التشيك 

 -غانا  -املانيا  -نسا فر  -فنلندا  -إثيوبيا 

 -املجر  -هونج كونج  -جواتيماال -اليونان 

 -إيطاليا  -أيرلندا  -إيران  -إندونيسيا  -الهند 

 -اليابان -كوت دي فوار )ساحل العاج( 

 -لبنان  -التفيا  -كوريا  -كينيا  -األردن 

 -املكسيك  -موريشيوس  -ماليزيا  -ليتوانيا 

 -نيجيريا  -ندا نيوزيل -هولندا  -املغرب 

 –بولندا  –بيرو  –بينما  -باكستان  -النرويج 

 –السنغال  –روسيا  –رومانيا  –البرتغال 

سلوفينيا  –سلوفاكيا  –سنغافورة  –صربيا 

 –سريالنكا  –أسبانيا  –جنوب أفريقيا  –

توجو  –تايالند  –تنزانيا  –تايوان  –السويد 

 –أوكرانيا  –أوغندا  –تركيا  –تونس  –

الواليات  –اململكة املتحدة  –أوكرانيا 

 –فيتنام  –أورجواي  –املتحدة األمريكية 

 الصين -زامبيا 

 -األرجنتين  -الجزائر  -الفلبين  -سويسرا  األرز 

 -بيالروسيا  -بنجالديش  -النمسا  -استراليا 

 -البرازيل  -البوسنه والهرسك  -بنين  -بلجيكا 

 -الصين  -شيلي  -كندا  -الكاميرون  -بلغاريا 

جمهورية  -كرواتيا  -الكونغو  -كولومبيا 

 -إستونيا  -مصر  -الدنمارك  -التشيك 

 -غانا  -املانيا  -فرنسا  -فنلندا  -إثيوبيا 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 -املجر  -هونج كونج  -جواتيماال -اليونان 

 -إيطاليا  -أيرلندا  -إيران  -إندونيسيا  -الهند 

 -اليابان -كوت دي فوار )ساحل العاج( 

 -لبنان  -التفيا  -كوريا  -كينيا  -األردن 

 -املكسيك  -موريشيوس  -ماليزيا  -ليتوانيا 

 -نيجيريا  -نيوزيلندا  -لندا هو  -املغرب 

 –بولندا  –بيرو  –بينما  -باكستان  -النرويج 

 –السنغال  –روسيا  –رومانيا  –البرتغال 

سلوفينيا  –سلوفاكيا  –سنغافورة  –صربيا 

 –سريالنكا  –أسبانيا  –جنوب أفريقيا  –

توجو  –تايالند  –تنزانيا  –تايوان  –السويد 

 –أوكرانيا  –أوغندا  –تركيا  –تونس  –

الواليات  –اململكة املتحدة  –أوكرانيا 

 -فيتنام  –أورجواي  –املتحدة األمريكية 

 زامبيا

 -األرجنتين  -الجزائر  -الفلبين  -سويسرا  السكر

 -بيالروسيا  -بنجالديش  -النمسا  -استراليا 

 -البرازيل  -البوسنه والهرسك  -بنين  -بلجيكا 

 -الصين  -شيلي  -كندا  -الكاميرون  -بلغاريا 

جمهورية  -كرواتيا  -الكونغو  -كولومبيا 

 -إستونيا  -مصر  -الدنمارك  -التشيك 

 -غانا  -املانيا  -فرنسا  -فنلندا  -إثيوبيا 

 -املجر  -هونج كونج  -جواتيماال -اليونان 

 -إيطاليا  -أيرلندا  -إيران  -إندونيسيا  -الهند 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 -اليابان -كوت دي فوار )ساحل العاج( 

 -لبنان  -التفيا  -كوريا  -كينيا  -األردن 

 -املكسيك  -موريشيوس  -ماليزيا  -ليتوانيا 

 -نيجيريا  -نيوزيلندا  -هولندا  -املغرب 

 –بولندا  –بيرو  –بينما  -باكستان  -النرويج 

 –السنغال  –روسيا  –رومانيا  –البرتغال 

 سلوفينيا –سلوفاكيا  –سنغافورة  –صربيا 

 –سريالنكا  –أسبانيا  –جنوب أفريقيا  –

توجو  –تايالند  –تنزانيا  –تايوان  –السويد 

 –أوكرانيا  –أوغندا  –تركيا  –تونس  –

الواليات  –اململكة املتحدة  –أوكرانيا 

 –فيتنام  –أورجواي  –املتحدة األمريكية 

 زامبيا

 -األرجنتين  -الجزائر  -الفلبين  -سويسرا  األلبان ومنتجاتها

 -بيالروسيا  -بنجالديش  -النمسا  -استراليا 

 -البرازيل  -البوسنه والهرسك  -بنين  -بلجيكا 

 -الصين  -شيلي  -كندا  -الكاميرون  -بلغاريا 

جمهورية  -كرواتيا  -الكونغو  -كولومبيا 

 -إستونيا  -مصر  -الدنمارك  -التشيك 

 -غانا  -املانيا  -فرنسا  -فنلندا  -إثيوبيا 

 -املجر  -هونج كونج  -جواتيماال -اليونان 

 -إيطاليا  -أيرلندا  -إيران  -إندونيسيا  -الهند 

 -اليابان -كوت دي فوار )ساحل العاج( 

 -لبنان  -التفيا  -كوريا  -كينيا  -األردن 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 -املكسيك  -موريشيوس  -ماليزيا  -ليتوانيا 

 -نيجيريا  -نيوزيلندا  -لندا هو  -املغرب 

 –بولندا  –بيرو  –بينما  -باكستان  -النرويج 

 –السنغال  –روسيا  –رومانيا  –البرتغال 

سلوفينيا  –سلوفاكيا  –سنغافورة  –صربيا 

 –سريالنكا  –أسبانيا  –جنوب أفريقيا  –

توجو  –تايالند  –تنزانيا  –تايوان  –السويد 

 –أوكرانيا  –أوغندا  –تركيا  –تونس  –

الواليات  –اململكة املتحدة  –أوكرانيا 

 –فيتنام  –أورجواي  –املتحدة األمريكية 

 فرنسا –زامبيا 

 -األرجنتين  -الجزائر  -الفلبين  -سويسرا  الفواكه املحفوظة واملجففة

 -بيالروسيا  -بنجالديش  -النمسا  -استراليا 

 -البرازيل  -البوسنه والهرسك  -بنين  -بلجيكا 

 -الصين  -شيلي  -كندا  -الكاميرون  -بلغاريا 

جمهورية  -كرواتيا  -الكونغو  -كولومبيا 

 -إستونيا  -مصر  -الدنمارك  -التشيك 

 -غانا  -املانيا  -فرنسا  -فنلندا  -إثيوبيا 

 -املجر  -هونج كونج  -جواتيماال -اليونان 

 -إيطاليا  -أيرلندا  -إيران  -إندونيسيا  -الهند 

 -اليابان -كوت دي فوار )ساحل العاج( 

 -لبنان  -التفيا  -كوريا  -كينيا  -األردن 

 -املكسيك  -موريشيوس  -ماليزيا  -ليتوانيا 

 -نيجيريا  -نيوزيلندا  -لندا هو  -املغرب 

 –بولندا  –بيرو  –بينما  -باكستان  -النرويج 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 –السنغال  –روسيا  –رومانيا  –البرتغال 

سلوفينيا  –سلوفاكيا  –سنغافورة  –صربيا 

 –سريالنكا  –أسبانيا  –جنوب أفريقيا  –

توجو  –تايالند  –تنزانيا  –تايوان  –السويد 

 –أوكرانيا  –أوغندا  –تركيا  –تونس  –

الواليات  –اململكة املتحدة  –أوكرانيا 

 –فيتنام  –أورجواي  –املتحدة األمريكية 

 زامبيا
 -األرجنتين  -الجزائر  -الفلبين  -سويسرا  السكريات والحلويات

 -بيالروسيا  -بنجالديش  -النمسا  -استراليا 

 -البرازيل  -البوسنه والهرسك  -بنين  -بلجيكا 

 -الصين  -شيلي  -كندا  -الكاميرون  -بلغاريا 

جمهورية  -كرواتيا  -الكونغو  -كولومبيا 

 -إستونيا  -مصر  -الدنمارك  -التشيك 

 -غانا  -املانيا  -فرنسا  -فنلندا  -إثيوبيا 

 -املجر  -هونج كونج  -جواتيماال -اليونان 

 -إيطاليا  -أيرلندا  -إيران  -إندونيسيا  -الهند 

 -اليابان -كوت دي فوار )ساحل العاج( 

 -لبنان  -التفيا  -كوريا  -كينيا  -األردن 

 -املكسيك  -موريشيوس  -ماليزيا  -ليتوانيا 

 -نيجيريا  -نيوزيلندا  -لندا هو  -املغرب 

 –بولندا  –بيرو  –بينما  -باكستان  -النرويج 

 –السنغال  –روسيا  –رومانيا  –البرتغال 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

سلوفينيا  –سلوفاكيا  –سنغافورة  –صربيا 

 –سريالنكا  –أسبانيا  –جنوب أفريقيا  –

توجو  –تايالند  –تنزانيا  –تايوان  –السويد 

 –أوكرانيا  –أوغندا  –تركيا  –تونس  –

الواليات  –اململكة املتحدة  –أوكرانيا 

 –فيتنام  –أورجواي  –املتحدة األمريكية 

 فرنسا -زامبيا 
 -األرجنتين  -الجزائر  -الفلبين  -سويسرا  الفاكهةعصائر 

 -بيالروسيا  -بنجالديش  -النمسا  -استراليا 

 -البرازيل  -البوسنه والهرسك  -بنين  -بلجيكا 

 -الصين  -شيلي  -كندا  -الكاميرون  -بلغاريا 

جمهورية  -كرواتيا  -الكونغو  -كولومبيا 

 -إستونيا  -مصر  -الدنمارك  -التشيك 

 -غانا  -املانيا  -فرنسا  -فنلندا  -إثيوبيا 

 -املجر  -هونج كونج  -جواتيماال -اليونان 

 -إيطاليا  -أيرلندا  -إيران  -إندونيسيا  -الهند 

 -اليابان -كوت دي فوار )ساحل العاج( 

 -لبنان  -التفيا  -كوريا  -كينيا  -األردن 

 -املكسيك  -موريشيوس  -ماليزيا  -ليتوانيا 

 -نيجيريا  -نيوزيلندا  -لندا هو  -املغرب 

 –بولندا  –بيرو  –بينما  -باكستان  -النرويج 

 –السنغال  –روسيا  –رومانيا  –البرتغال 

سلوفينيا  –سلوفاكيا  –سنغافورة  –صربيا 

 –سريالنكا  –أسبانيا  –جنوب أفريقيا  –



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

توجو  –تايالند  –تنزانيا  –تايوان  –السويد 

 –أوكرانيا  –أوغندا  –تركيا  –تونس  –

الواليات  –اململكة املتحدة  –أوكرانيا 

 –فيتنام  –أورجواي  –املتحدة األمريكية 

اململكة  –اإلمارات املتحدة العربية  –زامبيا 

 الكويت -العربية السعودية 

 -األرجنتين  -الجزائر  -الفلبين  -سويسرا  منتجات الخضروات

 -بيالروسيا  -بنجالديش  -النمسا  -استراليا 

 -البرازيل  -البوسنه والهرسك  -بنين  -بلجيكا 

 -الصين  -شيلي  -كندا  -الكاميرون  -بلغاريا 

جمهورية  -كرواتيا  -الكونغو  -كولومبيا 

 -إستونيا  -مصر  -الدنمارك  -التشيك 

 -غانا  -املانيا  -فرنسا  -فنلندا  -إثيوبيا 

 -املجر  -هونج كونج  -جواتيماال -اليونان 

 -إيطاليا  -أيرلندا  -إيران  -إندونيسيا  -الهند 

 -اليابان -كوت دي فوار )ساحل العاج( 

 -لبنان  -التفيا  -كوريا  -كينيا  -األردن 

 -املكسيك  -موريشيوس  -ماليزيا  -ليتوانيا 

 -نيجيريا  -نيوزيلندا  -لندا هو  -املغرب 

 –بولندا  –بيرو  –بينما  -باكستان  -النرويج 

 –السنغال  –روسيا  –رومانيا  –البرتغال 

سلوفينيا  –سلوفاكيا  –سنغافورة  –صربيا 

 –سريالنكا  –أسبانيا  –جنوب أفريقيا  –



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

توجو  –تايالند  –تنزانيا  –تايوان  –السويد 

 –أوكرانيا  –أوغندا  –تركيا  –تونس  –

الواليات  –اململكة املتحدة  –أوكرانيا 

 –فيتنام  –أورجواي  –املتحدة األمريكية 

 الصين -زامبيا 
 -األرجنتين  -الجزائر  -الفلبين  -سويسرا  منتجات الفاكهة

 -بيالروسيا  -بنجالديش  -النمسا  -استراليا 

 -البرازيل  -البوسنه والهرسك  -بنين  -بلجيكا 

 -الصين  -شيلي  -كندا  -الكاميرون  -بلغاريا 

جمهورية  -كرواتيا  -الكونغو  -كولومبيا 

 -إستونيا  -مصر  -الدنمارك  -التشيك 

 -غانا  -املانيا  -فرنسا  -فنلندا  -إثيوبيا 

 -املجر  -هونج كونج  -جواتيماال -اليونان 

 -إيطاليا  -أيرلندا  -إيران  -إندونيسيا  -الهند 

 -اليابان -كوت دي فوار )ساحل العاج( 

 -لبنان  -التفيا  -كوريا  -كينيا  -األردن 

 -املكسيك  -موريشيوس  -ماليزيا  -ليتوانيا 

 -نيجيريا  -نيوزيلندا  -لندا هو  -املغرب 

 –بولندا  –بيرو  –بينما  -باكستان  -النرويج 

 –السنغال  –روسيا  –رومانيا  –البرتغال 

سلوفينيا  –سلوفاكيا  –سنغافورة  –صربيا 

 –سريالنكا  –أسبانيا  –جنوب أفريقيا  –

توجو  –تايالند  –تنزانيا  –تايوان  –السويد 

 –أوكرانيا  –أوغندا  –تركيا  –تونس  –



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

الواليات  –اململكة املتحدة  –أوكرانيا 

 –فيتنام  –أورجواي  –املتحدة األمريكية 

اململكة  –اإلمارات املتحدة العربية  -زامبيا 

 الكويت -العربية السعودية 

 -األرجنتين  -الجزائر  -الفلبين  -سويسرا  مياه الشرب املعدنية والطبيعية

 -بيالروسيا  -بنجالديش  -النمسا  -استراليا 

 -البرازيل  -البوسنه والهرسك  -بنين  -بلجيكا 

 -الصين  -شيلي  -كندا  -الكاميرون  -بلغاريا 

جمهورية  -كرواتيا  -الكونغو  -كولومبيا 

 -إستونيا  -مصر  -الدنمارك  -التشيك 

 -غانا  -املانيا  -فرنسا  -فنلندا  -إثيوبيا 

 -املجر  -هونج كونج  -جواتيماال -اليونان 

 -إيطاليا  -أيرلندا  -إيران  -إندونيسيا  -الهند 

 -اليابان -كوت دي فوار )ساحل العاج( 

 -لبنان  -التفيا  -كوريا  -كينيا  -األردن 

 -املكسيك  -موريشيوس  -ماليزيا  -ليتوانيا 

 -نيجيريا  -نيوزيلندا  -لندا هو  -املغرب 

 –بولندا  –بيرو  –بينما  -باكستان  -النرويج 

 –السنغال  –روسيا  –رومانيا  –البرتغال 

سلوفينيا  –سلوفاكيا  –سنغافورة  –صربيا 

 –سريالنكا  –أسبانيا  –جنوب أفريقيا  –

توجو  –تايالند  –تنزانيا  –تايوان  –السويد 

 –أوكرانيا  –أوغندا  –تركيا  –تونس  –



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

الواليات  –اململكة املتحدة  –أوكرانيا 

 –فيتنام  –أورجواي  –املتحدة األمريكية 

 هولندا –املانيا  –فرنسا  –الصين  –زامبيا 
 ةالدهون والزيوت النباتي

 والحيوانية
 -األرجنتين  -الجزائر  -الفلبين  -سويسرا 

 -بيالروسيا  -بنجالديش  -النمسا  -استراليا 

 -البرازيل  -البوسنه والهرسك  -بنين  -بلجيكا 

 -الصين  -شيلي  -كندا  -الكاميرون  -بلغاريا 

جمهورية  -كرواتيا  -الكونغو  -كولومبيا 

 -إستونيا  -مصر  -الدنمارك  -التشيك 

 -غانا  -املانيا  -فرنسا  -فنلندا  -إثيوبيا 

 -املجر  -هونج كونج  -جواتيماال -اليونان 

 -إيطاليا  -أيرلندا  -إيران  -إندونيسيا  -الهند 

 -اليابان -كوت دي فوار )ساحل العاج( 

 -لبنان  -التفيا  -كوريا  -كينيا  -األردن 

 -املكسيك  -موريشيوس  -ماليزيا  -ليتوانيا 

 -نيجيريا  -نيوزيلندا  -لندا هو  -املغرب 

 –بولندا  –بيرو  –بينما  -باكستان  -النرويج 

 –السنغال  –روسيا  –رومانيا  –البرتغال 

سلوفينيا  –سلوفاكيا  –سنغافورة  –صربيا 

 –سريالنكا  –أسبانيا  –جنوب أفريقيا  –

توجو  –تايالند  –تنزانيا  –تايوان  –السويد 

 –أوكرانيا  –أوغندا  –تركيا  –تونس  –

الواليات  –اململكة املتحدة  –أوكرانيا 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 –فيتنام  –أورجواي  –املتحدة األمريكية 

 هولندا –أملانيا  –فرنسا  –الصين  –زامبيا 
واملنتجات الغذائية  ةالشيكوالت

 التي تحتوي علي الكاكاو
 -األرجنتين  -الجزائر  -الفلبين  -سويسرا 

 -بيالروسيا  -بنجالديش  -النمسا  -استراليا 

 -البرازيل  -والهرسك  البوسنه -بنين  -بلجيكا 

 -الصين  -شيلي  -كندا  -الكاميرون  -بلغاريا 

جمهورية  -كرواتيا  -الكونغو  -كولومبيا 

 -إستونيا  -مصر  -الدنمارك  -التشيك 

 -غانا  -املانيا  -فرنسا  -فنلندا  -إثيوبيا 

 -املجر  -هونج كونج  -جواتيماال -اليونان 

 -إيطاليا  -أيرلندا  -إيران  -إندونيسيا  -الهند 

 -اليابان -كوت دي فوار )ساحل العاج( 

 -لبنان  -التفيا  -كوريا  -كينيا  -األردن 

 -املكسيك  -موريشيوس  -ماليزيا  -ليتوانيا 

 -نيجيريا  -نيوزيلندا  -لندا هو  -املغرب 

 –بولندا  –بيرو  –بينما  -باكستان  -النرويج 

 –السنغال  –روسيا  –رومانيا  –البرتغال 

سلوفينيا  –سلوفاكيا  –سنغافورة  –صربيا 

 –سريالنكا  –أسبانيا  –جنوب أفريقيا  –

توجو  –تايالند  –تنزانيا  –تايوان  –السويد 

 –أوكرانيا  –أوغندا  –تركيا  –تونس  –

الواليات  –اململكة املتحدة  –أوكرانيا 

 –فيتنام  –أورجواي  –املتحدة األمريكية 

 زامبيا



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

اململكة العربية  –اإلمارات املتحدة العربية  املشروبات الروحية

 الكويت -السعودية 

اململكة  –اإلمارات العربية املتحدة  املواد املالمسة للغذاء

 –صربيا  –الكويت  –السعودية العربية 

 الصين 

 الصين –اللبحرين  املأكوالت البحرية

 صربيا –هولندا  –فرنسا  –الصين  الحبوب ومنتجاتها

 صربيا –هولندا  –فرنسا  البقوليات

 فرنسا دبس السكر

 أملانيا دقيق الساولينا –دقيق الذرة 

 صربيا  –هولندا  البذور الزيتية

 –الشاي  –القهوة –الشعير 

 –فول الصويا  –البهارات 

 قصب السكر

 صربيا

كوتكنا للفحص  4

 بمصر

COTECNA 

-بوليفيا -االرجنتين  –جنيف)سويسرا(  األلبان ومنتجاتها

-اورجواي-بيرو-اكوادور -كولومبيا-البرازيل

 -كندا -الواليات املتحده األمريكية -بارجواي

سنغفورا -الفلبين-كوريا-هونج كونج-الصين

–فارنسا –اليابان –فيتنام –تايالند –

–اململكه املتحده -تركيا –اسبانيا –إيطاليا 

االمارات -التفيا –املانيا –روسيا –أوكرانيا

جنوب -ماليزيا –اندونسيا –العربية املتحده 

استراليا -مينامار-األردن -سريالنكا  –افريقيا 

 اللحوم ومنتجاتها

 الدواجن ومنتجاتها

الفاكهة املحفوظة والجافة 

 والطازجة

 السكر

 الفاكهةعصائر 

 البقول 

 األعشاب

 األسماك واملنتجات البحرية



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 –ملكه العربيه السعوديةامل-نيوزيلندا  - الحبوب واملعجنات ومنتجاتها

 الزيوت والدهون بأنواعها  الهند

 التوابل

 البهارات

 األرز 

-بوليفيا -االرجنتين  –جنيف)سويسرا(  البذور الزيتية

-اورجواي-بيرو-اكوادور -كولومبيا-البرازيل

 -كندا -الواليات املتحده األمريكية -بارجواي

سنغفورا -الفلبين-كوريا-هونج كونج-الصين

–فارنسا –اليابان –فيتنام –تايالند –

–اململكه املتحده -تركيا –اسبانيا –إيطاليا 

االمارات -التفيا –املانيا –روسيا –أوكرانيا

جنوب -ماليزيا –اندونسيا –ملتحده العربية ا

استراليا -مينامار-األردن -سريالنكا  –افريقيا 

 اململكه العربيه السعودية-نيوزيلندا  -

 الهند الوجبات الخفيفة 

 املشروبات املعبأة 

 والخضروات الفاكهة

 املكمالت الغذائية 

 األغذية املجففة 

 الشاي

 الصين  الدقيق 

 الفول الصويا 

 الذرة



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

  السمسم

 الشعير

 بذور اللفت

 الهند  -الصين   األغذية املعبأة

 الهند -تركيا  املواد املالمسة للغذاء

 تي يو في راينالند 5

TUV_ Rheinland 

Quality Control 

  

 -إيران  -العراق  -إثيوبيا  -بتسوانا  -الجزائر  الحبوب والبذور الزيتية

اململكة العربية  -الكويت  -كينيا  -إندونيسيا 

 -تنزانيا  -قطر  -الفلبين  -عمان  -السعودية 

 -األردن  -تركيا  -املانيا  -اململكة املتحدة 

 -السويد  -بولندا  -االمارات العربية املتحدة 

 -بلجيكا  -نيا أسبا -لبنان  -فرنسا  -إيطاليا 

الواليات املتحدة  -روسيا  -اوكرانيا  -البرازيل 

 -الدنمارك  -ماليزيا  -املغرب  -األمريكية 

 استراليا -الهند 

 -األردن  -تركيا  -املانيا  -اململكة املتحدة  األدوات املالمسه للغذاء

 -السويد  -بولندا  -االمارات العربية املتحدة 

 -بلجيكا  -أسبانيا  -لبنان  -فرنسا  -إيطاليا 

الواليات املتحدة  -روسيا  -اوكرانيا  -البرازيل 

 -الدنمارك  -ماليزيا  -املغرب  -األمريكية 

 الصين  –الهند 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 ةة واملحفوظالفواكه الجاف-
 –جاتها اللحوم ومنت -واملعبأه 

 –فول  –الذرة  –الشعير 
الدواجن -البقوليات  –الصويا 

جاتها األسماك ومنت-ومنتجاتها 

–املعكرونات –لبيض ا–
لفواكه ا-البسكويت 

 والخضروات

 -األردن  -تركيا  -املانيا  -اململكة املتحدة 
 -يد السو  -ولندا ب -االمارات العربية املتحدة 

 -بلجيكا  -أسبانيا  -لبنان  -فرنسا  -إيطاليا 
تحدة الواليات امل -روسيا  -اوكرانيا  -البرازيل 

 -الدنمارك  -ماليزيا  -املغرب  -األمريكية 

 -إثيوبيا  -بتسوانا  -الجزائر  -استراليا  -الهند 
اململكة العربية  –الكويت  -العراق 

 –سيا اندون –ران اي –طر ق -السعودية 

 تنزانيا –لفلبين ا –مان ع –كينيا 

 -األغذية املجمدة -األرز –لقمح ا

الزيوت  -األلبان ومنتجاتها 
 والدهون والبذور الزيتية 

مياه الشرب الطبيعية  -

واملعدنية والصودا واملشروبات 
 الكحولية وغير الكحولية

 

 -األردن  -تركيا  -املانيا  -اململكة املتحدة 

 -السويد  -بولندا  -االمارات العربية املتحدة 
 -بلجيكا  -أسبانيا  -لبنان  -فرنسا  -إيطاليا 
الواليات املتحدة  -روسيا  -اوكرانيا  -البرازيل 

 -الهند  -الدنمارك  -ماليزيا  -املغرب  -األمريكية 
 -العراق  -إثيوبيا  -وانا بتس -الجزائر  -استراليا 
 –قطر  -اململكة العربية السعودية  –الكويت 

 –الفلبين  –عمان  –كينيا  –اندونسيا  –ايران 
 اليمن  –البحرين  -تنزانيا

 –العصائر  –املربي  –العسل 
األغذية  –املضافات الغذائية 

 –امللح  –السكر  –املعلبة 

النشويات  –الشاي  –الدقيق 
 –القهوة  –القابلة لألكل 

 األعشاب الجافة 

 –البحرين  –اإلمارات العربية املتحدة 
قطر  –عمان  –اململكة العربية السعودية 

 اليمن  –الكويت  –



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 –واملنتجات السكرية السكر  
الشيكوالتة واألغذية األخري 

القمح  -املحضرة من الكاكاو  
 –الشعير  –األرز  –السائب 

الحبوب  –اللحوم ومنتجاتها 

 –األلبان ومنتجاتها  –املعبأة 
الفواكه  –الزيوت والدهون 

 الجافة

 –أثيوبيا  –بوتسوانا  –الجزائر  –ستراليا ا
العربية السعودية  اململكة –الكويت  –العراق 

 –تركيا  –أملانيا  –اململكة املتحدة  –قطر  –
 –بولندا  –اإلمارات العربية املتحدة  –األردن 

أسبانيا  –لبنان  –فرنسا  –إيطاليا  –السويد 

الواليات  –روسيا  –أوكرانيا  –البرازيل  –
 –ماليزيا  –املغرب  –املتحدة األمريكية 

 الهند  –الدنمارك 
 كونترول يونيون  6

Control Union 

 فرنسا -رومانيا  الحبوب 

 البذور الزيتية ومشتقاتها

 النباتيةالزيوت والدهون 

 رومانيا  البقول 

 البرغل

 السكر

 الحبوب واملعجنات ومنتجاتها

 بأنواعهاالزيوت والدهون 

 فيجليانزوني أدرياتيكا 7
Viglienzone 

Adriatica 

 إيطاليا األلبان ومنتجاتها 

الفواكه املحفوظة واملجففة 

 واملعبأة

زيوت الطعام والزيوت النباتية 
 والدهون الحيوانية 

 حلويات السكر 

الشيكوالتة وتجهيزات الطعام 

 املحتوية علي الشيكوالتة

 منتجات الكاكاو ومشتقاتها



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

مياه الشرب الطبيعية واملعدنية 
 والصودا واملشروبات

 القمح

 األرز 

 فول الصويا

 البقوليات 

الحبوب والبذور الزيتية 

 ومشتقاتها

 األدوات املالمسة للغذاء 

 الدواجن املجمدة 

 اللحوم املجمدة

 األسماك املجمدة 

 البيض

 املكرونات والبسكويت 

 الفواكه والخضروات 
8  

 بالتيك كونترول
Baltic Control Ltd. 

 باكستان -أوكرانيا  –األرجنتين  –دنمارك  الحبوب  

 أوكرانيا - األرجنتين البذور والبذور الزيتية 

 دنمارك  السوائل 

 باكستان  –أوكرانيا  – األرجنتين البقوليات 

  القمح 
 األرز  باكستان

 الذرة
 الهند السكر

 الشاي

  القمح س ي اي اس 9



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

CIS الشعير  
 روسيا

 
 الذرة

 الشوفان

 البذور الزيتية

 البقول 

 بيروفيريتاس 10
Bureau Veritas 

 –البرازيل  –بلجيكا  –البحرين  –أستراليا  اللحوم ومنتجاتها
 –فرنسا  –ساحل العاج  –الصين  –كندا 

 –الهند  –هونج كونج  –غانا  –أملانيا 
 –اليابان  –إيطاليا  –العراق  –إندونيسيا 

الكويت  –كوريا الجنوبية  –كينيا  –األردن 
 –ناميبيا  –املغرب  –ماليزيا  –لبنان  –

 –باكستان  –عمان  –نيوزيلندا  –هولندا 
روسيا  –قطر  –البرتغال  –بولندا  –الفلبين 

 –السنغال  –اململكة العربية السعودية  –
 –أسبانيا  –جنوب أفريقيا  –ة سنغافور 
 –تنزانيا  –تايوان  –سويسرا  –سريالنكا 
 –أوكرانيا  –تركيا  –تونس  –تايالند 

اململكة املتحدة  –اإلمارات العربية املتحدة 
 –فيتنام  –الواليات املتحدة األمريكية  –

 الهند  –زامبيا 

 األلبان ومنتجاتها

 البقوليات

)من القمح  حبوب اإلفطار
 واألرز والذرة(

)عصائر  بأنواعها شروباتامل
شراب  –الفاكهة والخضروات 

مياه معدنية/طبيعية/فوارة  –
 –مياه صودا  –مياه غازية  –

مشروبات  –مشروبات طاقة 
 كحولية/روحية(

 ومنتجاتها األعشاب

 والحلوي  منتجات السكر

الدهون والزيوت الصالحة 
 لألكل

 بأنواعها املضافات الغذائية

 خميرة  –صلصات 

شيكوالته واملنتجات التي 
 تحتوي علي الكاكاو

 أسماك ومنتجات مائية

 البيض بأنواعة



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية
لسالمة الغذاءالهيئة القومية   

 

 

 املنتج / الصنف اسم الشركة املسلسل
 للعمل بنطاقهم  ةالدول املعتمد

 ةمن قبل الشرك

 القهوة –الشاي 

املعلبة الفواكه والخضروات 
 واملجففة

 السكر

 املعجنات

 العسل

الوجبات الخفيفة  –البسكويت 
 املكمالت الغذائية –

 املخبوزاتمنتجات القمح و 

املنتجات الغذائية الجاهزة 
 لألكل واملواد الغذائية املعبأة

 املنتجات املالمسة للغذاء
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