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 و اإلجراءات املتوسطة بسطةاإلجراءات امل
 تصاالت العتماد النوع ألجهزة اال 

 

من  يكون التقديم حليةللموديل المراد اعتماده )بالنسبة للشركات الم 1جدول الملفات الموضحة في  بتقديم لشركةقوم ات  (1

و بالنسبة للشركات خارج البالد يكون التقديم من خالل البريد اإللكتروني  اعتماد النوع البوابة الرقمية لخدماتخالل 

 overseasapproval@tra.gov.eg)  
 

 .1لجدول المطلوبة طبقا  االختبار عينات( تقوم الشركة بتقديم 2
 

 .موديلكل العتماد النوع ل العينات المطلوبةالملفات و : 1جدول 

 نوع الجهاز
تابلت  / محمول تليفون

 محمول

جهاز تقوية شبكة المحمول 

(Cellular Repeater) 

تليفون السلكي 

 DECTبنظام ال 
 أجهزة أخرى

العينات 

 لمطلوبةا

عدد  +  نهائية عينة 1عدد 

مزودة بمخرج  عينة 1

من إلشارة المحمول  سلكي

 SMA (WWANنوع 
Conducted sample) 

 خارجممزودة بعينة  1عدد 

من نوع سلكية إلشارة المحمول 

Type-N  أوSMA.  

 عينة نهائية.1عدد 

 

ال تتطلب تقديم 

عينات ما لم 

يُطلب صراحة 

 جهازالمن 

تنظيم القومي ل

 .االتصاالت

الملفات 

 المطلوبة

 ( تقارير االختبارات للموديل الخاصة بـ :1
 (RF( التوافق مع المتطلبات الالسلكية )1-1

 (EMC( التوافق الكهرومغناطيسي )1-2

 (Safetyاألمان ) (1-3

 (SAR( معدل االمتصاص النوعي )1-4

( FCC, UL( أو المواصفات األمريكية )CEو ذلك على أن تكون تقارير االختبارات طبقا للمواصفات األوروبية )

( و أن تكون التقارير صادرة من معامل ضمن المعامل المعتمدة لنوع اإلجراءات IECأو المواصفات الدولية )

 .3-ملفاإلجراءات في المطبقة و يمكن االطالع على المعامل المعتمدة لكل نوع من 

 .( البيانات الفنية للمنتج و نظرية عمله2

 EU Type Examination( شهادة مطابقة المواصفات من أحد الجهات المعتمدة من االتحاد األوروبي )3
Certificate.حال توفرها ) 

 (.Declaration of Conformity( شهادة مطابقة المواصفات من الُمصنّع )4

 تماد النوع.التقدم الع نموذج( 5

 

و المنشورة  تقوم الشركة بدفع رسوم اعتماد النوع المقررة ختبارات المطلوبةالعينات اال اجتياز في حالة قبول الملفات و( 3

  .بالموقع اإللكتروني للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت صفحة إجراءات اعتماد النوععلى 

 

 .رسوم إضافيةدون للموديل  شهادة اعتماد النوعطلب إصدار  شركةيحق لليتم اعتماد نوع الجهاز و  (4
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https://www.tra.gov.eg/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9/%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9/#:~:text=%D9%85%D9%84%D9%81%20%D9%A3%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.tra.gov.eg/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9/%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9/#:~:text=%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9
https://www.tra.gov.eg/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9/%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9/
https://www.tra.gov.eg/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9/%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9/
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 مالحظات
 

طبقا لمتطلبات  الخارجية ةالعلب البطارية الخارجية و الشاحن و و زاالجه على البيانات المطلوبةااللتزام بوضع يجب  -

 األمريكية بطريقة واضحة و سهلة الرؤية للمستخدم. FCCاالتحاد األوروبي أو منظمة 

 

بالنسبة لألجهزة التي يتم تسويقها لعامة الناس كالتليفون المنزلي و التليفون المحمول و الراوتر المنزلي...إلخ يجب أن  -

جهة ترجمة معتمدة من أي من الجهات الحكومية و يجب أن تتم الترجمة للغة العربية بمل دليال للمستخدم باللغة العربية تتش

 بالدول العربية.
 

 

خلوية مثل التليفون المحمول و الراوتر الالسلكي المحتوي على شريحة لالتصال بشبكة الالطرفية  جهزةاأل ىبالنسبة إل -

البريد  ليإ إرساله و نموذج شحنات األجهزة الطرفية الخلويةالشركة المستوردة ملء  عليالمحمول ف

 وذلك لكل شحنة.  imei@tra.gov.eg اإللكتروني

 

إن كانت لموديالت الحق في سحب عينات من الشحنات الختبارها قبل اإلفراج عنها حتى و  تصاالتتنظيم اال لجهاز -

 .معتمدة من قبل
 

 

 يوم بحد أقصى من تاريخ تقديم العينات. 45المقدمة خالل فترة  االختبار استرداد جميع عينات شركةمن حق ال -
 

http://www.tra.gov.eg/
https://www.tra.gov.eg/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9/%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9/#:~:text=%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.tra.gov.eg/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9/%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9/#:~:text=%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
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