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 عتماد النوع ال اإلرشادية جراءاتاإل

اعتماد النوع صفحة إجراءات )على الشركة المتقدمة قراءة رسم تحديد اإلجراءات المنشور في  على الجهاز المراد اعتماده رشاديةلتزام بالخطوات التالية إذا تقرر تطبيق اإلجراءات اإليجب اال

 :تصاالت لمعرفة نوع اإلجراءات المطبقة علي المنتج(بالموقع اإللكتروني لجهاز تنظيم اال
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هل المنتج المراد تصننننيعُ يعصننننع 

خارج مصنننر و صنننادر لُ بالفعل 

تقننارير اختبننارات التوافق مع  ي 

من المواصنننننننفننات اووروبيننة  و 

اومنننننرينننننكنننننينننننة  و الننننندولنننننينننننة 

(CE/FCC/IEC standards)؟ 

من خالل صفحة خدمات اعتماد  ختبارات الصادرةاال و شهادات تقارير يتم تقديم -

 .النوع على الموقع اإللكتروني لجهاز تنظيم االتصاالت

يجب أن يكون  يعصنع خارج مصر بمصر المنتج المراد تصنيعُفي حالة  ن يكون  -

يقوم المصنع بتقديم و  عن الموديل المكافئ بالخارجاسم الموديل المصري مختلفا 

 مصنع الموديل المكافئ بالخارج. مع ذكر اسم ينالموديل تماثلإقرار ب

التقارير 

المقدمة تم 

 ؟قبولها

 .يقوم الَمصنَع بالتنسيق مع إدارة اعتماد النوع لعمل زيارة للمصنع للتعرف على مراحل التصنيع المختلفة للمنتج المراد اعتماده

يقوم المصنع بإنتاج كمية مبدئية ال تتعدي  -

  جهاز و ال يعسمح لُ ببيعها بالسوق. 50

 ي  ختبار صادرة منتقارير اال هل

لإلجراءات  معتمدةالمعامل ال من

طالع عليها في )يمكن اال توسطةالم

 إجراءات لمنشور بصفحةا 3-ملف

اعتماد النوع بالموقع اإللكتروني 

 ؟ (لجهاز تنظيم االتصاالت

 

 يقوم الَمصنَع بتقديم البيانات التالية إلدارة اعتماد النوع : -

  ( المواصفات الفنية و نظرية عمل المنتج المراد تصنيعُ.

 .المنتج تتضمن ذكر عما إذا كان  ي من المكونات سيتم تصنيعُ  و تصميمُ بالمصنع المصري  م  ن جميع المكونات سيتم استيرادها من الخارجب( معلومات عن عملية تصنيع 

معامل المعتمدة اليتقدم المصنع وحد  -

إلجراء اختبارات التوافق  توسطةلإلجراءات الم

مع المواصفات اووروبية المطبقة على المنتج 

(CE mark standards.) 

 .العتماد النوع ختبارمن المنتج بغرض اال عينات مبدئيةيعسمح للمصنع بإنتاج  -

 نعم
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 مالحظات

 يُرجى قراءة جميع المالحظات التالية:

في تصال الموجود بالمنتج فقط. يعكتفى باعتماد نوع عنصر اال M)2Machine(M-To-Machineفي حالة تصنيع  جهزة ال  :1مالحظة 

 لتحديد اإلجراءات المطبقة عليُ.تصاالت مستوردا من الخارج فيتم الرجوع إلى رسم تحديد إجراءات اعتماد النوع حالة  ن يكون عنصر اال

 (umbersIMEI nاورقام المسلسلة )ن تكون  يجب  كالتليفون والتابلت المحمول اوجهزة المتصلة بشبكة المحمولي حالة ف :2مالحظة 

 .بالماركة و الموديل الصحيح  GSMA ال بيانات الخاصة بمنظمةالة مسجلة في قاعدة صنعجهزة المالخاصة باو

   .1شكل كما في  ختبار سلكياتحتوي العينة النهائية على مخرج لالفي حالة التليفون و التابلت المحمول يجب  ن  :3مالحظة 

 خلوية مثل التليفون المحمول و الراوتر الالسلكي المحتوي على شريحة لالتصال بشبكة المحمولالالطرفية  جهزةاو بالنسبة إلى - :4مالحظة 

بالتنسيق الموضح  imei@tra.gov.eg البريد اإللكتروني ليإلكل موديل ( Excel Sheetجدول )رسال إ الشركة عليفلكل كمية مصنعة 

اعتماد النوع بالموقع اإللكتروني خدمات تحميل ملف اإلكسيل بالتنسيق المطلوب من قسم "النماذج" في صفحة و يمكن للشركة ) 1شكل في 

 .  ( و ذلك قبل بيع اوجهزة بالسوق المصريلجهاز تنظيم االتصاالت

Description  Model 
Company 

Name 
Date Way Bill No. IMEI 2 IMEI 1 

Mobile Phone       
                                      .خلويةالالطرفية  جهزةاوموديل في : تنسيق الجدول المطلوب إرسالُ لكل 1شكل 

                                                           .على المنتج 1بجدول لتزام بوضع البيانات الموضحة جب االي :5مالحظة 

 كتابة الحيز الترددي و  قصى قدرة خرج لها في دليل المستخدم.يجب فطبقا لما هو مطبق عالميا بالنسبة لألجهزة الالسلكية  :6مالحظة 

 ال

العينات اجتازت  ال

اختبارات معمل 

اعتماد النوع 

 بنجاح؟

و يعسمح للمصنع ببدء بيع على الموقع اإللكتروني لجهاز تنظيم االتصاالت  اعتماد النوع إجراءات بصفحةو المنشورة يتم اعتماد نوع المنتج بعد سداد رسوم اعتماد النوع المقررة  

 المنتج بالسوق.  

و المنشورة ختبار المقررة يتحمل المصنع رسوم اال -

على الموقع اإللكتروني  اعتماد النوع إجراءات بصفحة

بالمشكالت الفنية  المصنع يعبلغ و لجهاز تنظيم االتصاالت

 بالمنتج لعالجها.

 CEات التطابق مع المواصفات اووروبية )اختبار إجراء إلعادة  و مخازنُ  و من السوق المصنع خط إنتاج تصاالت سحب عينات من  ي كمية منتجة منجهاز تنظيم االل حقي

Testsختبارات المطلوبة وفي هذه الحالة يتم إلغاء اعتماد از االفي حالة عدم اجتيالمطبقة من المعمل المعتمد  ختبارو يتحمل المصنع رسوم اال ( في إحدى معاملُ المعتمدة بالخارج

 . النوع للمنتج حتى إصالح عيوبُ الفنية

عمل زيارة  خرى للمصنع للقيام بسحب ل إدارة اعتماد النوع التنسيق معمن المنتج مع تجارية يعسمح للمصنع ببدء تصنيع كميات  -

 .و ذلك قبل بيعها بالسوق ختبارات المطلوبة لها بمعمل اعتماد النوعمن خط اإلنتاج إلعادة إجراء اال نهائيةعينات 

اجتازت  العينات

اختبارات معمل 

اعتماد النوع 

 بنجاح؟

 نعم

 نعم

 ختبارات المطلوبة لها.إلجراء اال عينة إلدارة اعتماد النوع 2يقدم المصنع عدد   -

 سلكيا: عينة نهائية معدة لالختبار 1شكل
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في القواعد اووروبية  H( على اوجهزة الالسلكية طالما  نها ال تتوافق مع متطلبات الجزء Notified Body Identifier Numberعتماد اووروبية )ال يجوز كتابة رقم جهة اال :7مالحظة 

تصاالت يحق لُ فرض هذا الجزء على اوجهزة ( و غير مطلوب في اوساس توافق اوجهزة مع متطلبات هذا الجزء إال  ن جهاز تنظيم االRED Directive - Module Hلألجهزة الالسلكية )

 التي تعاني من مشكالت فنية شديدة  و متكررة. 

 معروفة.ال يعسمح باوجهزة المزيفة  و المقلدة  و المنسوخة من  جهزة الماركات ال :8مالحظة 

 يوم بحد  قصى من تاريخ تقديم العينات. 45من حق  المصنع استرداد جميع العينات المقدمة خالل  ي من الخطوات السابقة خالل فترة  :9مالحظة 

                                                         تم إلغاء اعتماده.تصاالت اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه المصنع حال قيامُ بإنتاج  و بيع جهاز غير معتمد  و يحق لجهاز تنظيم اال :10مالحظة 

 كيفية وضعها   ماكن و  و على المنتج: البيانات المطلوبة 1جدول  

 األجهزة األخرى التليفون و التابلت المحمول مكان وضع البيانات

 الجهاز

البيانات 
 المطلوبة

 الماركة -1
 الموديل  -2
   CEعالمة ال -3
 بلد المنشأ -4

فقط في حالة إمكانية فتح الغطاء الخلفي من ) IMEI رقام ال   -5

 المستخدم(
 (WEEE Symbol) الرمز الخاص بالنفايات الكهربائية و اإللكترونية -6

 الماركة -1
 الموديل  -2
   CEعالمة ال -3
 بلد المنشأ -4
 )فقط في حالة األجهزة المتصلة بشبكة التليفون المحمول(  IMEI رقام ال   -5

 الرقم المسلسل -6
 (WEEE Symbol) الرمز الخاص بالنفايات الكهربائية و اإللكترونية -7

طريقة 
 الوضع

في حالة كون الغطاء الخلفي مثبتا و ال 
طباعة يجب  يمكن فتحه من المستخدم

 الجسم  الخارجيعلى  البيانات بالليزر
للتليفون  و التابلت و ال يطلب وضع  رقام 

 عليُ في هذه الحالة.  IMEIال

في حالة إمكانية فتح الغطاء 
توضع  الخلفي من المستخدم

اللصق  و البيانات  عن طريق 
الظهر على الطباعة بالليزر

 للتليفون  و التابلت. الداخلي

 على الجسم الخارجي للجهاز بالليزر اللصق  و الطباعة

العلبة 
 الخارجية

البيانات 
 المطلوبة

 الماركة -1
 الموديل  -2
 CEعالمة ال -3
 بلد المنشأ -4
 IMEI رقام ال   -5
 (WEEE Symbol) الرمز الخاص بالنفايات الكهربائية و اإللكترونية -6

 ع.اسم المعصن   -7

 الماركة -1
 الموديل  -2
 CEعالمة ال -3
 بلد المنشأ -4
 )فقط في حالة األجهزة المتصلة بشبكة التليفون المحمول( IMEI رقام ال   -5

 الرقم المسلسل -6
 (WEEE Symbol) الرمز الخاص بالنفايات الكهربائية و اإللكترونية -7

 عاسم المعصن  -8

طريقة 
 على العلبة الخارجية بالليزر اللصق  و الطباعة الوضع

البطارية 
 الخارجية

و 
 الشاحن

البيانات 
 المطلوبة

 الماركة-1
 الموديل -2
 CEعالمة ال -3
 بلد المنشأ  -4
 (WEEE Symbol) الرمز الخاص بالنفايات الكهربائية و اإللكترونية -5

طريقة 
 على البطارية الخارجية و الشاحن بالليزر اللصق  و الطباعة الوضع
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