
 الجمهورية العراقية

 برنامج التأكد من المطابقة في بلد المنشأ

 االهداف

 جديدة تعليمات

لتقييس والسيطرة النوعية بتعيين شركة بيروفيريتاس للتأكد لقام الجهاز المركزي 

 .من مطابقة المستوردات الى الجمهورية العراقية للمواصفات القياسية

 .من البضائع مجموعة12ويشمل  2011يبدأ العمل بالبرنامج في االول من أيار

 االجراء

 .والبيئة المستهلك حماية■

 .القياسية للمواصفات المطابقة تأكيد■

 شهادة مع العراقية الجمركية المكاتب في البضائع على التخليص عمليات تسريع■

 .المناسبة المطابقة

 

 .(الصفحة خلف االتصال معلومات انظر) بيروفيريتاس مكاتب لدى للمطابقة طلب بتقديم المصدر او المستورد يقوم

 :يلي ما الطلب يتضمن ان يجب

وثائق (. مع قائمة بالبضائع المنوي استيرادها واسم ومعلومات االتصال للمستورد والمصدر)الفاتورة المبدئية او الفاتورة النهائية او كتاب االعتماد ■

 :المطابقة المتوفرة للبضائع موضوع االستيراد مثل

 .codexاو ( ISO, IEC, EN, ECE)العراقية او : او التعليمات/شهادات او تقارير الفحص او تقارير التحليل وذلك حسب مواصفات السالمة و■

 )…ISO 22000,  HACCP, ISO/TS 16949, ISO 13485)شهادات الجودة المتعلقة بادارة الجودة او نظام السالمة ■

 .معلومات عن المكان والتاريخ المتوقع لتوفر البضائع للتفتيش الحسي قبل الشحن■

 
 

 او للفحص مختبر الى وترسل عينات تؤخذ الضرورة عند .المطابقة متطلبات مع كفايتها وتفحص المقدمة المعلومات بمراجعة بيروفيريتاس شركة تقوم

 .التحليل

 
 وتطابق مراجعتها تمت التي الوثائق في المذكورة تلك تطابق البضائع أن للتأكد الحسي التفتيش يكون الوثائق من والتأكد المراجعة نتائج على بناءا

 .االضافي للتقييم عينات بسحب بيروفيريتاس مفتش يقوم شكوك اية وجود حالة في .القياسية المواصفات

 
 شهادة تصدر مرضية النتيجة تكون وعندما المطابقة من التأكد مراحل اثناء جمعت التي المعلومات ودقة صحة من بالتأكد بيروفيريتاس شركة تقوم

 .المطابقة عدم تقرير يصدر البضائع مطابقة عدم اكتشاف يتم عندما.البضائع على الجمركي للتخليص مطلوبة االصلية النسخة (CoC) المطابقة

 .المطلوبة الشهادة إصدار قبل بضائعهم شحن بعدم المصدرين يوصى

 

 

 فتح عند والبضائع الشحنة حالة من البصري التحقق االستيراد، وثائق و المطابقة شهادة بين التناسق ،الشهادة جودة من البضائع وصول عند التأكد سيتم

 للشحنة الجمارك

 طلب المطابقة

 مراجعة الوثائق

 التفتيش الحسي

 شهادة المطابقة

 المطابقة عند الوصول



 المطابقة من التأكد لبرنامج الخاضعة المنتجـــــات

    ) com/gsit.bureauveritas.www  الموقع وعلى االتصال قائمة في متوفرة اضافية معلومات) الرئيسية االتصال معلومات

Iraq - Flyer – G- Ed. 2-1 – Arabic 

+27 11 666 0500 +27 11 666 0510 grace.mabasa@za.bureauveritas.com افريقيا 

+1 305 436 1215 +1 305 593 7877 marta.alonso@us.bureauveritas.com االمريكيتين 

+86 21 5835 2011 +86  21 5831 6139 roland.hao@cn.bureauveritas.com الصين 

+202 229 001 95 +202 241 830 16 hossam.sakr@eg.bureauveritas.com مصر 

+31 10 282 2666 +31 10 241 1017 gsitrtd@nl.bureauveritas.com اوروبا 

+91 22 6739 8402 +91 22 6739 8416 sandeep.shetty@in.bureauveritas.com الهند 

+962 6 506 06 70 +962 6 506 05 04 hisham.almajali@jo.bureauveritas.com االردن 

+961 1 240 540 +961 1 250 650 gsit.lebanon@ae.bureauveritas.com لبنان 

+971 4 345 2822 +971  4 345 1147 suraj.nath@ae.bureauveritas.com الشرق االوسط 

+90 216 518 4050 

+964 7804 408 776        

+90 216 518 3874 

+964 7713 804 230 

 

serdar.aksoy@tr.bureauveritas.com 

luay.ibrahim@ae.bureauveritas.com 

 تركيا

 العراق                                              

 :برجى االتصال ، لمعلومات اضافية 

iraq.conformity@bureauveritas.com 

com.gsit@bureauveritas 

 : الموقع االلكتروني

verigates.bureauveritas.com 

االلعاب -االولى المجموعة 

وااللكترونية الكهربائية المواد – الثانية المجموعة 

االحتياطية واالدوات االطارات الهوائية، الدراجات السيارات، – الثالثة المجموعة 

االنشائية المواد – الرابعة المجموعة 

الغذائية المواد – الخامسة المجموعة 

التنظيف ومواد الشخصية العناية منتجات التجميل، مواد – السادسة المجموعة 

المنزلية المعدات – السابعة المجموعة 

المطبخ ادوات – الثامنة المجموعة 

الكيمياوية المواد – التاسعة المجموعة 

االنسجة - العاشرة المجموعة 

النفطية المنزلية االجهزة – عشر الحادية المجموعة 

اخرى مواد – عشر الثانية المجموعة 

 

 المواد قائمة الى االشارة نرجو المعلومات، من لمزيد
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