اإلرجاااا اإلاشادية التعمااد انوع
يجب اإللتزام بالخطوات التالية إذا تقرر تطبيق اإلجراءات اإلراادية على الجهاز المراد اعتماده ( على الاركة المتقدمة قراءة رسم تحديد اإلجراءات المناور في الجزء الخاص باعتماد النوع
بالموقع اإللكتروني لجهاز تنظيم اإلتصاالت لمعرفة نوع اإلجراءات المطبقة علي المنتج):
 يقوم ال َمص َنع بتقديم البيانات التالية إلدارة اعتماد النوع :) المواصفات الفنية و نظرية عما المنتج المراد تصنيع .
ب) معلومات عا عملية تصنيع المنتج بالمصنع المصري تتضما ذكر عما إذا كاا ي ما المكونات سيتم تصنيع و تصميم بالمصنع المصري م ا جميع المكونات سيتم استيرادها
ما الخارج.
 -يجب مراعاة مالحظة  2دناه عند تصنيع جهزة التليفوا و التابلت المحموا.

يقوم ال َمص َنع بالتنسيق مع إدارة اعتماد النوع لعما زيارة للمصنع للتعرف على مراحا التصنيع المختلفة للمنتج المراد اعتماده.

هللا المنللتج المللراد تصللنيع يصللنع
خارج مصلر و و صلادر لل بالفعلا
تقلللارير اختبلللارات التوافلللق ملللع ي
مللللللا المواصللللللفات ا وروبيللللللة و
ا مريكيلللللللللللللللللللة و الدوليلللللللللللللللللللة
()CE/FCC/IEC standards؟

ال

نعم

ها كال الارطيا التالييا متحققاا؟
 -2تقارير اإلختبار صادرة ما معاما
معتمدة ما جهاز تنظيم اإلتصاالت؟
(يمكا اإلطالع عليها في ملف)3-
 -2الجهاز حاصا على اهادة مطابقة
المواصفات ا وروبيةEU-Type ( :
)Examination Certificate؟

ال

 يقوم المصنع بإنتاج كمية مبدئية ال تتعدي 50جهاز و ال يسمح ل ببيعها بالسوق.

نعم

نعم

 يتم تقديم سطوانة ( )CDعليها تقارير و اهادات اإلختبارات الصادرة. في حالة ا يكوا المنتج المراد تصنيع بمصر يصنع خارج مصر يرجب أن يكعناسم اناعديل اناصاي اخملفا تعن اناعديل اناكافئ بانخااج و يقوم المصنع بتقديم
إقرار بتماثا الموديليا مع ذكر اسم مصنع الموديا المكافئ بالخارج.

التقارير المقدمة
تم قبولها؟

 يتقدم المصنع حد المعاما المعتمدةبانارجاعتعة (أ) و المذكورة في ملف3-
إلجراء اختبارات التوافق مع المواصفات
ا وروبية المطبقة على المنتج ( CE mark
.)standards

ال

نعم
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 -يسمح للمصنع بإنتاج عينات مبدئية ما المنتج بغرض اإلختبار العتماد النوع.

 يقدم المصنع عدد  2عينة إلدارة اعتماد النوع إلجراء اإلختبارات المطلوبة لها..

العينات اجتازت
اختبارات معما
اعتماد النوع بنجاح؟

 يتحما المصنع رسوم اإلختبار المقررة في جدوا 2و يبلغ بالماكالت الفنية بالمنتج لعالجها.

ال

نعم

 يسمح للمصنع ببدء تصنيع كميات تجارية ما المنتج مع التنسيق مع إدارة اعتماد النوع لعما زيارة خرى للمصنع للقيام بسحبعينات نهائية ما خط اإلنتاج إلعادة إجراء اإلختبارات المطلوبة لها بمعما اعتماد النوع و ذلك قبا بيعها بالسوق .

.

العينات اجتازت
اختبارات معما
اعتماد النوع بنجاح؟

ال

نعم

يتم اعتماد نوع المنتج بعد سداد رسوم اعتماد النوع المقررة في جدوا  2و يسمح للمصنع ببدء بيع المنتج بالسوق.
بالسوق

يحق لجهاز تنظيم اإلتصاالت سحب عينات ما ي كمية منتجة ما خط إنتاج المصنع و مخازن و ما السوق إلعادة إجراء اختبارات التطابق مع المواصفات ا وروبية ( CE
 )Testsفي إحدى معامل المعتمدة بالخارج و يتحما المصنع رسوم اإلختبار المطبقة ما المعما المعتمد في حالة عدم اجتياز اإلختبارات المطلوبة وفي هذه الحالة يتم إلغاء
اعتماد النوع للمنتج حتى إصالح عيوب الفنية.

االحظا
ُيارجى قاااة رجايع اناالحظا انمانية:
االحظة  :1في حالة تصنيع جهزة اا ) Machine-To-Machine(M2Mيكتفى باعتماد نوع عنصر اإلتصاا الموجود بالمنتج فقط .في
حالة ا يكوا عنصر اإلتصاالت مستوردا ما الخارج فيتم الرجوع إلى رسم تحديد إجراءات اعتماد النوع لألجهزة المستوردة لتحديد
اإلجراءات المطبقة علي .
االحظة  :2في حالة التليفوا و التابلت المحموا يجب ا تحتوي العينة النهائية على مخرج لإلختبار سلكيا كما في اكا .1
االحظة  :3في حالة ا جهزة المتصلة بابكة المحموا كالتليفوا والتابلت المحموا يجب ا تكوا ا رقام المسلسلة ()IMEI numbers
الخاصة با جهزة المصنعة مسجلة في قاعدة البيانات الخاصة بمنظمة اا  GSMAبالماركة و الموديا الصحيح ع على المصنع قبا البدء
في تصنيع ي كمية إرساا بريد إليكتروني إلدارة اعتماد النوع يرفق ب :
) اهادة تسجيا ا رقام المسلسلة للموديا الصادرة ما منظمة اا. GSMA
ب) جدوا ب ا رقام المسلسلة ( )IMEI numbersلألجهزة التي سيتم تصنيعها.

اكا :2عينة نهائية معدة لإلختبار سلكيا

االحظة  :4بجب اإللتزام بوضع البيانات الموضحة بجدوا  2على المنتج.
االحظة  :5بالنسبة لألجهزة الالسلكية فطبقا لما هو مطبق عالميا يجب كتابة الحيز الترددي و قصى قدرة خرج لها في دليا المستخدم.
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االحظة  :6ال يجوز كتابة رقم جهة اإلعتماد ا وروبية ( )Notified Body Identifier Numberعلى ا جهزة الالسلكية طالما نها ال تتوافق مع متطلبات الجزء  Hفي القواعد ا وروبية
لألجهزة الالسلكية ( )RED Directive - Module Hو غير مطلوب في ا ساس توافق ا جهزة مع متطلبات هذا الجزء إال ا جهاز تنظيم اإلتصاالت يحق ل فرض هذا الجزء على
ا جهزة التي تعاني ما ماكالت فنية اديدة و متكررة.
االحظة  :7ال يسمح با جهزة المزيفة و المقلدة و المنسوخة ما جهزة الماركات المعروفة.
االحظة  :8ما حق المصنع استرداد جميع العينات المقدمة خالا ي ما الخطوات السابقة خالا فترة  45يوم بحد قصى ما تاريخ تقديم العينات.
االحظة  :9يحق لجهاز تنظيم اإلتصاالت اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه المصنع حاا قيام بإنتاج و بيع جهاز غير معتمد و تم إلغاء اعتماده.
جدوا  :2رسوم اإلختبار و اعتماد النوع لألجهزة

اسعم اتعمااد انوع

اسعم اإلخمباا
رجهاز سلكي

رجهاز السلكي

رجهاز سلكي

رجهاز السلكي

ما يكافئ  00دوالر
مريكي بانرجويه
اناصاي*

ما يكافئ  220دوالر
مريكي بانرجويه
اناصاي*

ما يكافئ  200دوالر
مريكي بانرجويه
اناصاي*

ما يكافئ  200دوالر
مريكي بانرجويه
اناصاي*

جدوا  :2البيانات المطلوبة على المنتج و ماكا و كيفية وضعها

اكان عضع انبياوا

انبياوا
اناطلعبة

انرجهاز

طايقة
انعضع

انعلبة
انخاارجية

انبياوا
اناطلعبة

انمليفعن ع انمابل اناحاعل
 -2الماركة
 -2الموديا
 -3عالمة اا CE
 -4بلد المناأ
 -5رقام اا ( IMEIفقط في حانة إاكاوية فمح انغطاا انخلفي ان
اناسمخدم)
 -0الرمز الخاص بالنفايات الكهربائية و اإللكترونية ()WEEE Symbol
في حانة كعن انغطاا انخلفي اثبما ع ال
ياكن فمحه ان اناسمخدم يجب طباعة
البيانات بالليزر على الجسم الخارجي
للتليفوا و التابلت و ال يطلب وضع رقام
اا  IMEIعلي في هذه الحالة.

انبطااية
انخاارجية
ع
انشاحن

 -2الماركة
 -2الموديا
 -3عالمة اا CE
 -4بلد المناأ
 -5رقام اا ( IMEIفقط في حانة األرجهزة انامصلة بشبكة انمليفعن اناحاعل)
 -0الرقم المسلسا
 -7الرمز الخاص بالنفايات الكهربائية و اإللكترونية ()WEEE Symbol

في حانة إاكاوية فمح انغطاا
انخلفي ان اناسمخدم توضع
البيانات عا طريق اللصق و
الطباعة بالليزرعلى الظهر
الداخلي للتليفوا و التابلت.

 -2الماركة
 -2الموديا
 -3عالمة ااCE
 -4بلد المناأ
 -5رقام اا IMEI
 -0الرمز الخاص بالنفايات الكهربائية و اإللكترونية ()WEEE Symbol
 -7اسم المصنع.

طايقة
انعضع

انبياوا
اناطلعبة

األرجهزة األخاى

اللصق و الطباعة بالليزر على الجسم الخارجي للجهاز

 -2الماركة
 -2الموديا
 -3عالمة ااCE
 -4بلد المناأ
 -5رقام اا ( IMEIفقط في حانة األرجهزة انامصلة بشبكة انمليفعن اناحاعل)
 -0الرقم المسلسا
 -7الرمز الخاص بالنفايات الكهربائية و اإللكترونية ()WEEE Symbol
-8اسم المصنع

اللصق و الطباعة بالليزر على العلبة الخارجية
-2الماركة
 -2الموديا
 -3عالمة ااCE
 -4بلد المناأ
 -5الرمز الخاص بالنفايات الكهربائية و اإللكترونية ()WEEE Symbol

طايقة
انعضع

اللصق و الطباعة بالليزر على البطارية الخارجية و الااحا
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