مجهورية مصر العربية

Arab Republic of Egypt

اهليئة القومية لسالمة الغذاء

National Food Safety Authority

ُ
قائمة الشركات املاحنة املسموح هلا بإصدار شهادات الفحص واملطابقة للرسائل الغذائية املستوردة
والتي استوفت اشرتاطات اهليئة ومت تسجيلها 27/10/2020
م

اسم الشركة

1

تى أو فاو نورد إيجيبت لخدمات
التفتيش ومنح الشهادات ش.م.م.
TUV NORD Egypt

السلع

الدول

فرنسا – أوكرانيا – رومانيا – روسيا – االرجنتين-
القمح
البرازيل
أوكرانيا – روسيا – االرجنتين  -رومانيا
الزيوت
االرز
الصين  -الهند
البرازيل
السكر
االمارات – السعودية -سلطنه عمان -البحرين-
االلبان و منتجاتها (ماعدا البان األطفال)
الكويت -لبنان -األردن -الهند -اندونيسيا -تايالند-
املهيأة للبيع بالتجزئة في العبوات لالستهالك
سنغافورة -الصين -تايوان -ماليزيا-كوريا -الفلبين-
املباشر ال تتجاوز  2كجم
الفواكه املحفوظة او املجففة املهيأة للبيع املانيا -بلجيكا -هولندا -اليونان -تركيا -إيطاليا-روسيا-
بالتجزئه في العبوات لالستهالك املباشر ال أوكرانيا -رومانيا -بولندا -النمسا -اسبانيا -البرتغال-
سويسرا -إنجلترا-السويد -التفيا -الدنمارك-كرواتيا-
تتجاوز  2كجم
الزيوت و الدهون املهيأة للبيع بالتجزئة في فنلندا -استونيا -التشيك -سلوفاكيا-بلغاريا -قبرص-
فرنسا -لوكسمبرج -الواليات املتحدة األمريكية-كندا-
العبوات ال تتجاوز  2كجم
االرجنتين-البرازيل – املكسيك-جنوب أفريقيا
مصنوعات سكريه
شوكوالتة و محضرات غذائية تحتوى على
كاكاو املهيأة للبيع بالتجزئة في العبوات
لالستهالك املباشر ال تتجاوز  2كجم
عصائر الفواكه املهيأة للبيع بالتجزئة في
العبوات اقل من 10كجم
املياه الطبيعية و املعدنية و املياه الغازية
األدوات املالمسة للغذاء
العجائن الغذائية واألغذية املحضرة من
الحبوب والبذور الزيتية ومشتاقاتها
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مستلزمات إنتاج
(اللحوم ومنتاجاتها)

االمارات – إيطاليا – جنوب أفريقيا – بولندا –
أسبانيا – تركيا

مستلزمات إنتاج
(البهارات والتوابل)

االمارات – إيطاليا –بولندا – أسبانيا – تركيا
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م

اسم الشركة

2

كوتكنا للفحص بمصر

السلع
القمح
الزيوت
االرز
السكر
االلبان و منتجاتها (ماعدا البان األطفال)
املهيأة للبيع بالتجزئة في العبوات لالستهالك
املباشر ال تتجاوز  2كجم
الفواكه املحفوظة او املجففة املهيأة للبيع
بالتجزئه في العبوات لالستهالك املباشر ال
تتجاوز  2كجم
الزيوت والدهون املهيأة للبيع بالتجزئة في
العبوات ال تتجاوز  2كجم
مصنوعات سكرية
شوكوالتة ومحضرات غذائية تحتوي على
كاكاو املهيأة للبيع بالتجزئة في العبوات
لالستهالك املباشر ال تتجاوز  2كجم
املياه الطبيعية واملعدنية واملياه الغازية
األدوات املالمسة للغذاء
العجائن الغذائية واألغذية املحضرة من
الحبوب والبذور الزيتية ومشتاقاتها
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الدول
سويسرا ،االرجنتين ،بوليفيا ،برازيل،
كولومبيا ،أكوادورن ،بيرو ،اوروجواي،
أمريكا ،الصين ،هونج كونج ،الهند،
كوريا ،سينغافورة ،الفيليبين ،تايالند،
فيتنام ،اليابان ،فرنسا ،ايطاليا ،اسبانيا،
تركيا ،اململكة املتحدة ،اوكرانيا ،مصر،
روسيا ،االمارات العربية املتحدة ،املانيا ،اندونيسيا،
ماليزيا ،جنوب افريقيا ،سيريالنكا ،األردن ،ماينمار،
استراليا ،نيوزيالندا،
السعودية
سويسرا ،االرجنتين ،بوليفيا ،برازيل،
كولومبيا ،أكوادورن ،بيرو ،اوروجواي،
أمريكا ،الصين ،هونج كونج ،الهند،
كوريا ،سينغافورة ،الفيليبين ،تايالند،
فيتنام ،اليابان ،فرنسا ،ايطاليا ،اسبانيا،
تركيا ،اململكة املتحدة ،اوكرانيا ،مصر،
روسيا ،االمارات العربية املتحدة ،املانيا ،اندونيسيا،
ماليزيا ،جنوب افريقيا ،سيريالنكا ،األردن ،ماينمار،
استراليا ،نيوزيالندا،
السعودية
بوليفيا ،برازيل،
كولومبيا ،أكوادورن ،بيرو ،اوروجواي،
أمريكا ،الصين ،هونج كونج ،الهند،
كوريا،الفيليبين ،تايالند،
فيتنام ،اليابان ،فرنسا ،ايطاليا ،اسبانيا،
تركيا ،اململكة املتحدة ،اوكرانيا ،مصر،
روسيا ،االمارات العربية املتحدة ،املانيا ،اندونيسيا،
ماليزيا ،جنوب افريقيا ،سيريالنكا ،األردن ،ماينمار،
استراليا ،نيوزيالندا،
السعودية
رومانيا
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انترتيك إنترناشيونال الدولية
املحدودة باململكة املتحدة

السلع

الدول

مستلزمات إنتاج
(اللحوم ومنتاجاتها)
مستلزمات إنتاج
(البهارات والتوابل)

سويسرا ،االرجنتين ،سينغافورة
--/--

الصين ،هونغ كونغ ،اليابان ،اندونيسيا ،سنغافورة،
تايوان ،ماليزيا ،كوريا ،الفلبين ،الهند ،كمبوديا،
القمح
بنغالديش ،سريالنكا ،فيتنام  ،إندونيسيا ،باكستان ،
نيوزيلندا ،أستراليا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة
العربية السعودية ،سلطنة عمان ،البحرين ،الكويت ،
الزيوت
لبنان  ،األردن  ،تركيا  ،العراق  ،قطر ،روسيا ،أوكرانيا
 ،جورجيا ،هولندا  ،اليونان  ،إيطاليا  ،رومانيا ،
بولندا ،النمسا ،سويسرا  ،فرنسا  ،بلجيكا،
لوكسمبورغ  ،اسبانيا  ،البرتغال  ،اململكة املتحدة،
االرز
ايرلندا  ،السويد ،النرويج ،التفيا  ،الدنمارك ،كرواتيا،
فنلندا ،استونيا  ،جمهورية التشيك  ،سلوفاكيا ،
بلغاريا  ،قبرص ،ليتوانيا ،كينيا  ،غانا  ،إثيوبيا،
تنزانيا ،أوغندا ،املغرب ،الجزائر ،جنوب أفريقيا ،
كوتديفوار،الكاميرون،السنغال ،موزمبيق،
نيجيريا،جيبوتي ،تونس  ،ليبيا
السكر
األرجنتين ،بوليفيا ،البرازيل  ،تشيلي،
إكوادور،غواتيماال ،املكسيك ،كولومبيا ،بنما،
نيكاراغوا  ،إلسالفادور ،باراغواي  ،بيرو ،ترينيداد،,
فنزويال ،الواليات املتحدة ،كندا
الصين ،هونغ كونغ ،اليابان ،اندونيسيا ،سنغافورة،
االلبان ومنتجاتها (ماعدا البان األطفال)
تايوان ،ماليزيا ،كوريا ،الفلبين ،الهند ،سريالنكا،
املهيأة للبيع بالتجزئة في العبوات لالستهالك
فيتنام ،إندونيسيا ،باكستان ،نيوزيلندا ،أستراليا،
املباشر ال تتجاوز  2كجم
الفواكه املحفوظة او املجففة املهيأة للبيع اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة العربية السعودية،
سلطنة عمان ،البحرين ،الكويت ،لبنان ،األردن،
بالتجزئة في العبوات لالستهالك املباشر ال
تركيا ،العراق ،هولندا ،اليونان ،إيطاليا ،روسيا،
تتجاوز  2كجم
أوكرانيا ،رومانيا ،بولندا ،النمسا ،سويسرا ،فرنسا،
الزيوت والدهون املهيأة للبيع بالتجزئة في
بلجيكا ،لوكسمبورج اسبانيا ،البرتغال ،اململكة
العبوات ال تتجاوز  2كجم
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م

اسم الشركة
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إس جي إس
SGS Société Générale de
)Surveillance SA (Switzerland

السلع

الدول

مصنوعات سكرية
شوكوالتة ومحضرات غذائية تحتوي على
كاكاو املهيأة للبيع بالتجزئة في العبوات
لالستهالك املباشر ال تتجاوز  2كجم
عصائر الفواكه املهيأة للبيع بالتجزئة في
العبوات اقل من 10كجم

املتحدة ،ايرلندا ،السويد ،النرويج ،التفيا ،الدنمارك،
كرواتيا ،فنلندا ،استونيا ،جمهورية التشيك،
سلوفاكيا ،بلغاريا ،قبرص ،كينيا ،غانا ،إثيوبيا،
تنزانيا ،أوغندا ،املغرب ،الجزائر ،جنوب أفريقيا ،كوت
ديفوار ،كاميرون ،السنغال ،األرجنتين ،البرازيل،
تشيلي ،إكوادور ،املكسيك ،كولومبيا ،باراغواي ،بيرو،
الواليات املتحدة ،كندا

املياه الطبيعية واملعدنية واملياه الغازية
األدوات املالمسة للغذاء
العجائن الغذائية واألغذية املحضرة من
الحبوب والبذور الزيتية ومشتاقاتها
مستلزمات إنتاج
(اللحوم ومنتاجاتها)
مستلزمات إنتاج
(البهارات والتوابل)
القمح

الزيوت

االرز

السكر
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جنوب أفريقيا – تركيا – أسبانيا – بولندا – إيطاليا -
اإلمارات
تركيا – أسبانيا – بولندا – إيطاليا  -اإلمارات
سويسرا – الفلبين – الجزائر – األرجنتين – أستراليا
– النمسا – بنجالديش – بيالروسيا – بلجيكا – بنين
– البوسنة والهرسك – البرازيل – بلغاريا – الكاميرون
– كندا – شيلي – الصين – كولومبيا – الكونغو –
كرواتيا – جمهورية التشيك – الدنمارك – إستونيا –
أثيوبيا – فنلندا – فرنسا – املانيا – غانا – اليونان –
جوتيماال – هونج كونج – املجر – الهند – إندونيسيا
– إيران – إيرالندا – إيطاليا – كوت دي فوار (ساحل
العاج) – اليابان – األردن – كينيا – كوريا – التفيا –
لبنان – ليتوانيا – ماليزيا – موريشيوس – املكسيك –
املغرب – هولندا – نيزيلندا – نيجيريا – النرويج –
باكستان – بنما – بيرو – بولندا – البرتغال – رومانيا
– روسيا – الستغال – صربيا – سنغافورة –
سلوفاكيا – سلوفينيا – جنوب أفريقيا – أسبانيا –
سريالنكا – السويد – تايوان – تنزانيا – تايالند –
توجو – تونس – تركيا – أوغندا – أوكرانيا – اململكة
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السلع

الدول
املتحدة – الواليات املتحدة األمريكية – أورجواي –
فيتنام – زامبيا.

سويسرا – الفلبين – الجزائر – األرجنتين – أستراليا
– النمسا – بنجالديش – بيالروسيا – بلجيكا – بنين
– البوسنة والهرسك – البرازيل – بلغاريا – الكاميرون
– كندا – شيلي – الصين – كولومبيا – الكونغو –
كرواتيا – جمهورية التشيك – الدنمارك – إستونيا –
أثيوبيا – فنلندا – فرنسا – املانيا – غانا – اليونان –
جوتيماال – هونج كونج – املجر – الهند – إندونيسيا
– إيران – إيرالندا – إيطاليا – كوت دي فوار (ساحل
االلبان ومنتجاتها (ماعدا البان األطفال)
العاج) – اليابان – األردن – كينيا– كوريا – التفيا –
املهيأة للبيع بالتجزئة في العبوات لالستهالك
لبنان – ليتوانيا – ماليزيا – موريشيوس – املكسيك –
املباشر ال تتجاوز  2كجم
املغرب – هولندا – نيزيلندا – نيجيريا – النرويج –
باكستان – بنما – بيرو – بولندا – البرتغال – رومانيا
– روسيا – الستغال – صربيا – سنغافورة –
سلوفاكيا – سلوفينيا – جنوب أفريقيا – أسبانيا –
سريالنكا – السويد – تايوان – تنزانيا – تايالند –
توجو – تونس – تركيا – أوغندا – أوكرانيا – اململكة
املتحدة – الواليات املتحدة األمريكية – أورجواي –
فيتنام – زامبيا.
اإلمارات  -السعوديه – الكويت -سويسرا – الفلبين –
الجزائر – األرجنتين – أستراليا – النمسا – بنجالديش
– بيالروسيا – بلجيكا – بنين – البوسنة والهرسك –
البرازيل – بلغاريا – الكاميرون – كندا – شيلي –
الفواكه املحفوظة او املجففة املهيأة للبيع الصين – كولومبيا – الكونغو – كرواتيا – جمهورية
بالتجزئة في العبوات لالستهالك املباشر ال التشيك – الدنمارك – إستونيا – أثيوبيا – فنلندا –
فرنسا – املانيا – غانا – اليونان – جوتيماال – هونج
تتجاوز  2كجم
كونج – املجر – الهند – إندونيسيا – إيران – إيرالندا
– إيطاليا – كوت دي فوار (ساحل العاج) – اليابان–
كينيا – األردن– كوريا – التفيا – لبنان – ليتوانيا –
ماليزيا – موريشيوس – املكسيك – املغرب – هولندا
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السلع

الزيوت والدهون املهيأة للبيع بالتجزئة في
العبوات ال تتجاوز  2كجم
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الدول
– نيزيلندا – نيجيريا – النرويج – باكستان – بنما –
بيرو – بولندا – البرتغال – رومانيا – روسيا –
السنغال – صربيا – سنغافورة – سلوفاكيا –
سلوفينيا – جنوب أفريقيا – أسبانيا – سريالنكا –
السويد – تايوان – تنزانيا – تايالند – توجو – تونس
– تركيا – أوغندا – أوكرانيا – اململكة املتحدة –
الواليات املتحدة األمريكية – أورجواي – فيتنام –
زامبيا.
اليونان  -سويسرا – الفلبين – الجزائر – األرجنتين –
أستراليا – النمسا – بنجالديش – بيالروسيا – بلجيكا
– بنين – البوسنة والهرسك – البرازيل – بلغاريا –
الكاميرون – كندا – شيلي – الصين – كولومبيا –
الكونغو – كرواتيا – جمهورية التشيك – الدنمارك –
إستونيا – أثيوبيا – فنلندا – فرنسا – املانيا – غانا –
اليونان – جوتيماال – هونج كونج – املجر – الهند –
إندونيسيا – إيران – إيرالندا – إيطاليا – كوت دي
فوار (ساحل العاج) – اليابان – األردن – كينيا–
كوريا – التفيا – لبنان – ليتوانيا – ماليزيا –
موريشيوس – املكسيك – املغرب – هولندا – نيزيلندا
– نيجيريا – النرويج – باكستان – بنما – بيرو –
بولندا – البرتغال – رومانيا – روسيا – السنغال –
صربيا – سنغافورة – سلوفاكيا – سلوفينيا – جنوب
أفريقيا – أسبانيا – سريالنكا – السويد – تايوان –
تنزانيا – تايالند – توجو – تونس – تركيا – أوغندا –
أوكرانيا – اململكة املتحدة – الواليات املتحدة
األمريكية – أورجواي – فيتنام – زامبيا.
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5

تي يو في راينالند
TUV_ Rheinland

السلع

مصنوعات سكرية

شوكوالتة ومحضرات غذائية تحتوي على
كاكاو املهيأة للبيع بالتجزئة في العبوات
لالستهالك املباشر ال تتجاوز  2كجم

عصائر الفواكه املهيأة للبيع بالتجزئة في
العبوات اقل من 10كجم

الدول
سويسرا – الفلبين – الجزائر – األرجنتين – أستراليا
– النمسا – بنجالديش – بيالروسيا – بلجيكا – بنين
– البوسنة والهرسك – البرازيل – بلغاريا – الكاميرون
– كندا – شيلي – الصين – كولومبيا – الكونغو –
كرواتيا – جمهورية التشيك – الدنمارك – إستونيا –
أثيوبيا – فنلندا – فرنسا – املانيا – غانا – اليونان –
جوتيماال – هونج كونج – املجر – الهند – إندونيسيا
– إيران – إيرالندا – إيطاليا – كوت دي فوار (ساحل
العاج) – اليابان – األردن – كينيا– كوريا – التفيا –
لبنان – ليتوانيا – ماليزيا – موريشيوس – املكسيك –
املغرب – هولندا – نيزيلندا – نيجيريا – النرويج –
باكستان – بنما – بيرو – بولندا – البرتغال – رومانيا
– روسيا – السنغال – صربيا – سنغافورة –
سلوفاكيا – سلوفينيا – جنوب أفريقيا – أسبانيا –
سريالنكا – السويد – تايوان – تنزانيا – تايالند –
توجو – تونس – تركيا – أوغندا – أوكرانيا – اململكة
املتحدة – الواليات املتحدة األمريكية – أورجواي –
فيتنام – زامبيا.

املياه الطبيعية واملعدنية واملياه الغازية
األدوات املالمسة للغذاء
العجائن الغذائية واألغذية املحضرة من
الحبوب والبذور الزيتية ومشتاقاتها
مستلزمات إنتاج
(اللحوم ومنتاجاتها)
مستلزمات إنتاج
(البهارات والتوابل)
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القمح

أملانيا  -السعوديه – اإلمارات –الكويت -سويسرا -
الفلبين – الهند
اإلمارات –الكويت -السعودية -الواليات املتحده
األمريكية
تركيا
صربيا  -تركيا
اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،اململكة العربية
السعودية ،عمان ،قطر ،الكويت ،اليمن ،مصر،
110 Kasr Al Aini Street, Cairo, Egypt.
Telephone: +202/27933493
Fax: +202/27933496
Email: info@nfsa.gov.eg

مجهورية مصر العربية

Arab Republic of Egypt

اهليئة القومية لسالمة الغذاء

National Food Safety Authority

م

اسم الشركة

السلع

الدول

اململكة املتحدة ،أملانيا ،تركيا ،الهند ،األردن ،بولندا،
السويد ،إيطاليا ،فرنسا ،أسبانيا
اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،اململكة العربية
السعودية ،عمان ،قطر ،الكويت ،اليمن ،مصر،
الزيوت
اململكة املتحدة ،أملانيا ،تركيا ،الهند ،األردن ،بولندا،
السويد ،إيطاليا ،فرنسا ،أسبانيا
اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،اململكة العربية
السعودية ،عمان ،قطر ،الكويت ،اليمن ،مصر،
االرز
اململكة املتحدة ،أملانيا ،تركيا ،الهند ،األردن ،بولندا،
السويد ،إيطاليا ،فرنسا ،أسبانيا
اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،اململكة العربية
السكر
السعودية ،عمان ،قطر ،الكويت ،اليمن
اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،اململكة العربية
االلبان ومنتجاتها (ماعدا البان األطفال)
السعودية ،عمان ،قطر ،الكويت ،اليمن ،مصر،
املهيأة للبيع بالتجزئة في العبوات لالستهالك
اململكة املتحدة ،أملانيا ،تركيا ،الهند ،األردن ،بولندا،
املباشر ال تتجاوز  2كجم
السويد ،إيطاليا ،فرنسا ،أسبانيا
اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،اململكة العربية
الفواكه املحفوظة او املجففة املهيأة للبيع
السعودية ،عمان ،قطر ،الكويت ،اليمن ،مصر،
بالتجزئة في العبوات لالستهالك املباشر ال
اململكة املتحدة ،أملانيا ،تركيا ،الهند ،األردن ،بولندا،
تتجاوز  2كجم
السويد ،إيطاليا ،فرنسا ،أسبانيا
اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،اململكة العربية
السعودية ،عمان ،قطر ،الكويت ،اليمن ،مصر،
الزيوت والدهون املهيأة للبيع بالتجزئة في
اململكة املتحدة ،أملانيا ،تركيا ،الهند ،األردن ،بولندا،
العبوات ال تتجاوز  2كجم
السويد ،إيطاليا ،فرنسا ،أسبانيا
اإلمارات العربية املتحدة ،مصر ،اململكة املتحدة،
أملانيا ،تركيا ،الهند ،األردن ،بولندا ،السويد ،إيطاليا،
مصنوعات سكرية
فرنسا ،أسبانيا
اإلمارات العربية املتحدة ،مصر ،اململكة املتحدة،
شوكوالتة ومحضرات غذائية تحتوي على
أملانيا ،تركيا ،الهند ،األردن ،بولندا ،السويد ،إيطاليا،
كاكاو املهيأة للبيع بالتجزئة في العبوات
فرنسا ،أسبانيا
لالستهالك املباشر ال تتجاوز  2كجم
اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،اململكة العربية
عصائر الفواكه املهيأة للبيع بالتجزئة في
السعودية ،عمان ،قطر ،الكويت ،اليمن ،مصر،
العبوات اقل من 10كجم
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املياه الطبيعية واملعدنية واملياه الغازية

األدوات املالمسة للغذاء

العجائن الغذائية واألغذية املحضرة من
الحبوب والبذور الزيتية ومشتاقاتها

مستلزمات إنتاج
(اللحوم ومنتاجاتها)
مستلزمات إنتاج
(البهارات والتوابل)

الدول
اململكة املتحدة ،أملانيا ،تركيا ،الهند ،األردن ،بولندا،
السويد ،إيطاليا ،فرنسا ،أسبانيا
اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،اململكة العربية
السعودية ،عمان ،قطر ،الكويت ،اليمن ،مصر،
اململكة املتحدة ،أملانيا ،تركيا ،الهند ،األردن ،بولندا،
السويد ،إيطاليا ،فرنسا ،أسبانيا
اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،اململكة العربية
السعودية ،عمان ،قطر ،الكويت ،اليمن ،مصر،
اململكة املتحدة ،أملانيا ،تركيا ،الهند ،األردن ،بولندا،
السويد ،إيطاليا ،فرنسا ،أسبانيا ،الصين
اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،اململكة العربية
السعودية ،عمان ،قطر ،الكويت ،اليمن ،مصر،
اململكة املتحدة ،أملانيا ،تركيا ،الهند ،األردن ،بولندا،
السويد ،إيطاليا ،فرنسا ،أسبانيا
اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،اململكة العربية
السعودية ،عمان ،قطر ،الكويت ،اليمن ،مصر،
اململكة املتحدة ،أملانيا ،تركيا ،الهند ،األردن ،بولندا،
السويد ،إيطاليا ،فرنسا ،أسبانيا
اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،اململكة العربية
السعودية ،عمان ،قطر ،الكويت ،اليمن

يعتمد
املديراملسئول
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