اإلجراءات المبسطة العتماد النوع ألجهزة اإلتصاالت
يجب اإللتزام بالخطوات التالية إذا تقرر تطبيق اإلجراءات المبسطة على الجهاز المراد اعتماده (على
الشركة المتقدمة قراءة رسم تحديد اإلجراءات المنشور في الجزء الخاص باعتماد النوع بالموقع
اإللكتروني لجهاز تنظيم اإلتصاالت لمعرفة نوع اإلجراءات المطبقة علي المنتج):
 )1تقوم الشركة بتقديم ما هو موضح بجدول  3لكل موديل:
جدول  :3المطلوب تقديمه العتماد النوع للموديل.

نوع
الجهاز

تليفون أو تابلت
محمول

تليفون السلكي
بنظام ال DECT

تليفون منزلي ثابت
Analog Phone

بالنسبة للشركات المحلية :يُطلب عدد  3عينة نهائية من كل موديل.
العينات
بالنسبة للشركات خارج البالد :ال يُطلب إرسال عينات إال حال طلب
لمطلوبة
جهاز تنظيم اإلتصاالت صراحة.

أجهزة أخرى
ال تتطلب تقديم
عينات ما لم يطلب
صراحة من جهاز
تنظيم اإلتصاالت.

 -3تقارير اإلختبارات للموديل الخاصة بـ :
 )3-3التوافق مع المتطلبات الالسلكية ()RF
 )8-3التوافق الكهرومغناطيسي ()EMC
 )3-3األمان ()Safety
 )0-3معدل اإلمتصاص النوعي ()SAR
على أن تكون تقارير اإلختبارات طبقا للمواصفات األوروبية ( )CEأو المواصفات األمريكية
( )FCC, ULأو المواصفات الدولية ( )IECو أن تكون التقارير صادرة من معامل ضمن
المعامل المعتمدة لجهاز تنظيم اإلتصاالت (يمكن اإلطالع عليها في ملف. )3-
الملفات
المطلوبة

 -8البيانات الفنية للمنتج و نظرية عمله.
 -3شهادة مطابقة المواصفات (.)Declaration of Conformity
 -0نموذج اعتماد النوع.
مالحظات:
 بالنسبة للشركات المحلية :يُطلب تقديم جميع الملفات بنسخة ورقية إال تقارير اإلختباراتفيُطلب تقديمها بنسخة إلكترونية فقط على أسطوانة (.)CD
 بالنسبة للشركات خارج البالد :يُقبل إرسال نسخة إلكترونية فقط من جميع الملفات بالبريداإللكتروني عن طريق رابط للتحميل.

 )2في حالة قبول الملفات و العينات المقدمة تقوم الشركة بدفع رسوم اعتماد النوع المقررة و المذكورة
في جدول .8
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 )3يتم اعتماد نوع الجهاز و يحق للشركة طلب إصدار شهادة اعتماد النوع للموديل من الجهاز القومي
لتنظيم اإلتصاالت دون رسوم إضافية.
مالحظات:
 يجب مراعاة اإللتزام بمتطلبات اإلتحاد األوروبي أو منظمة  FCCاألمريكية المتعلقة بالبياناتالمطلوب وضعها على األجهزة و العلب الخارجية مع مراعاة كتابة اسم المستورد على العلبة الخارجية.
 لشحنات التليفون و التابلت المحمول علي الشركة المستوردة إرسال جدول ( )Excel Sheetلكلموديل وارد بالشحنة إلي البريد اإللكتروني  typeapprovalimei@gmail.comيحتوي علي
البيانات الموضحة في شكل .3
Description

Company
Name

Model

Date

IMEI 2

Way Bill No.

IMEI 1

شكل  :3تنسيق الجدول المطلوب إرساله لكل موديل في شحنات التليفون و التابلت المحمول

 لجهاز تنظيم اإلتصاالت الحق في سحب عينات من الشحنات الختبارها قبل اإلفراج عنها حتى و إنكانت لموديالت معتمدة من قبل و تُطبق رسوم اإلختبار المقررة للموديل.
 من حق الشركة استرداد جميع العينات المقدمة خالل فترة  05يوم بحد أقصى من تاريخ تقديم العينات.جدول  :8رسوم اإلختبار و اعتماد النوع

الشركة
المتقدمة

رسوم اإلختبار

رسوم اعتماد النوع

جهاز سلكي

جهاز السلكي

جهاز سلكي

جهاز السلكي

شركة
محلية

ما يكافئ 04
دوالر أمريكي
بالجنيه المصري*

ما يكافئ 384
دوالر أمريكي
بالجنيه المصري*

ما يكافئ 344
دوالر أمريكي
بالجنيه المصري*

ما يكافئ 844
دوالر أمريكي
بالجنيه المصري*

شركة
خارج البالد

 04دوالر أمريكي

 384دوالر أمريكي

 344دوالر أمريكي

 844دوالر أمريكي

*تحسب القيمة المكافئة بالجنيه المصري طبقا لسعر العملة المعلن على موقع البنك المركزي المصري.
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