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 عتماد النوع ال اإلرشادية جراءاتاإل

بالموقع اإللكتروني  اعتماد النوعصفحة إجراءات رسم تحديد اإلجراءات المنشور في طبقا ل المراد اعتماده منتجعلى ال رشاديةلتزام بالخطوات التالية إذا تقرر تطبيق اإلجراءات اإليجب اال

 :تصاالتتنظيم االالقومي ل جهازلل
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هل المنتج المراد تصننننيعا صنننادر لا 

تننقنننناريننر اخننتننبننننارات الننتننوافننق مننع 

المواصنننننفات ايوروبية مو ايمريكية 

من مي من المعنننامنننل  مو الننندولينننة 

 ) المعتمنندة لرجراءات المتوسنننننننطننة

 ؟(3-ملفيمكن االطالع عليها في 

 :البوابة الرقمية لخدمات اعتماد النوع. المقدم على لطلبالملفات التالية ل المصريالَمصنَع  رفقي - 

 االختبارات الصادرة للمنتج. تقارير -م

 ( حال توفرها.EU Type Examination Certificateمن محد الجهات المعتمدة من االتحاد ايوروبي )شهادة مطابقة المواصفات -ب

 (.Declaration of Conformityشهادة مطابقة المواصفات من الُمصنّع ) -ج

 نموذج التقدم العتماد النوع. -د

 ملفاتالهل 

المقدمة تم 

 ؟قبولها

 50ال تتعدي  من المنتج كمية مبدئية بإنتاج يلتزم الَمصنع المصري -

ا ببيع هذه ال يُسمح لو إجراء االختبارات المطلوبة لها بغرض جهاز 

طلب لبهذا المعنى ل ارسمي اتعهد المصريالَمصنَع  رفقيو  بالسوق الكمية

  .البوابة الرقمية لخدمات اعتماد النوعالمقدم على 

العينات هل اجتازت 

اختبارات معمل اعتماد 

 النوع بنجاح؟

 .و يُسمح للمصنع ببدء بيع المنتج بالسوق اعتماد النوع إجراءات صفحة  و المنشورة علىالمقررة  يتم اعتماد نوع المنتج بعد سداد رسوم اعتماد النوع المقررة -

 التالية: ملفاتال مع إرفاق النوعالبوابة الرقمية لخدمات اعتماد من خالل  لمنتج المراد تصنيعالنوع الاعتماد  بطلب المصريالَمصنَع  دمقتي -

 المواصفات الفنية و نظرية عمل المنتج المراد تصنيعا.ملف يتضمن م( 

 .من الخارجو مي منها سيتم استيراده مي من المكونات سيتم تصنيعا مو تصميما بالمصنع المصري  و يوضحمعلومات عن عملية تصنيع المنتج ملف يتضمن ب( 

 صنع من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت.للمَ  تصريح التصنيع الصادرج( 

 على و المنشورةختبار المقررة يتحمل المصنع رسوم اال -

بالمشكالت  المصنع يُبلغ و اعتماد النوع إجراءات صفحة

 الفنية بالمنتج لعالجها.

معامل المعتمدة اليحد  الَمصنع المصرييتقدم  -

إلجراء اختبارات التوافق  لرجراءات المتوسطة

مع المواصفات ايوروبية المطبقة على المنتج 

(CE mark standards.) 

للمصنع للقيام بسحب عينات من خط اإلنتاج إلجراء االختبارات المطلوبة  تصنيع المنتج مع التنسيق مع إدارة اعتماد النوع لعمل زيارة يبدم الَمصنع المصري في -

 .لها بمعمل اعتماد النوع و ذلك قبل دخول المنتج للسوق

 نعم

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/
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://digital.tra.gov.eg/Landing/service/T301
https://digital.tra.gov.eg/Landing/service/T301
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/#:~: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://digital.tra.gov.eg/Landing/service/T301
https://digital.tra.gov.eg/Landing/service/T301
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://digital.tra.gov.eg/Landing/service/T301
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 يُرجى قراءة جميع المالحظات التالية:

كي تكون  SMA من نوعسلكي إلشارة المحمول  مخرجعينة من عينات االختبار المقدمة لمعمل اعتماد النوع ب المحمول على الَمصنع المصري تزويد في حالة التليفون و التابلت :1مالحظة 

 (.  WWAN Conducted Sampleمعدة لالختبار سلكيا )

بيانات الة مسجلة في قاعدة صنعجهزة المالخاصة باي (IMEI numbersايرقام المسلسلة )ن تكون ميجب  كالتليفون والتابلت المحمول ايجهزة المتصلة بشبكة المحمولي حالة ف :2مالحظة 

 .بالماركة و الموديل الصحيح  GSMA ال الخاصة بمنظمة

 بطريقة واضحة و سهلة الرؤية للمستخدم.   1بجدول يجب االلتزام بوضع البيانات المطلوبة على المنتج و الشاحن و البطارية و العلبة الخارجية و الموضحة  :3مالحظة 

 كيفية وضعها مماكن 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 ) IMEIمرقام 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(  IMEIمرقام ال   -5

 سلالرقم المسل -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 مو التابلت و ال يطلب وضع مرقام 

 عليا في هذه الحالة.  IMEIال

حالة إمكانية فتح الغطاء  في
توضع  الخلفي من المستخدم
اللصق مو البيانات  عن طريق 

الظهر على الطباعة بالليزر
 للتليفون مو التابلت. الداخلي

 على الجسم الخارجي للجهاز بالليزر اللصق مو الطباعة

العلبة 
 الخارجية

البيانات 
 المطلوبة

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

 اسم الُمصنّع. -7

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

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

 اسم الُمصنّع-8

طريقة 
 على العلبة الخارجية بالليزر اللصق مو الطباعة الوضع

البطارية 
 الخارجية

و 
 الشاحن

البيانات 
 المطلوبة

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

طريقة 
 على البطارية الخارجية و الشاحن بالليزر اللصق مو الطباعة الوضع

 

باللغة العربية و يجب من تتم الترجمة  لألجهزة التي يتم تسويقها لعامة الناس كالتليفون المنزلي و التليفون المحمول و الراوتر المنزلي...إلخ يجب من تشتمل دليال للمستخدم بالنسبة  :4مالحظة 

                                       للغة العربية بجهة ترجمة معتمدة من مي من الجهات الحكومية بالدول العربية.

 يجب كتابة الحيز الترددي و مقصى قدرة خرج لها في دليل المستخدم.فطبقا لما هو مطبق عالميا بالنسبة لألجهزة الالسلكية  :5مالحظة 

نموذج شحنات الشركة ملء  عليخلوية مثل التليفون المحمول و الراوتر الالسلكي المحتوي على شريحة لالتصال بشبكة المحمول فلكل كمية مصنعة الالطرفية  جهزةاي بالنسبة إلى :6مالحظة 

 .  و ذلك قبل بيع ايجهزة بالسوق المصري imei@tra.gov.eg البريد اإللكتروني ليإ و إرسالا ايجهزة الطرفية الخلوية

مراعاة كتابة اسم موديل المنتج النهائي المراد تصنيعا من هذه المكونات في الفاتورة الخاصة  الَمصنع المصريي من مكونات التصنيع من الخارج فعلى شحنة ي استيراد عند :7مالحظة 

 بالشحنة.

مكونات التصنيع التي تم استيرادها خالل آخر ثالثة مشهر و شحنات الخاصة بفراج اإلطلبات يلتزم الَمصنع المصري بإرسال تقرير ربع سنوي إلدارة اعتماد النوع يسرد فيا مرقام : 8مالحظة 

 معداد ايجهزة التي تم تصنيعها من كل موديل خالل ذات الفترة.

في حالة من يكون و  بالمنتج فقطتصال الموجود يُكتفى باعتماد نوع عنصر االايجهزة التي ال تُعد وظيفة االتصاالت بها وظيفة مساسية كما في ايجهزة الطبية ففي حالة تصنيع  :9مالحظة 

لتحديد  صفحة إجراءات اعتماد النوع المنشور علىاإلجراءات يتم الرجوع إلى رسم تحديد و  فال تُطبق عليا اإلجراءات اإلرشادية مستوردا من الخارجفي هذه ايجهزة تصاالت عنصر اال

 اإلجراءات المطبقة عليا.

 تم اعتماد ذات المنتج من بلد منشأ مختلف من قبل.كان قد صنَّع في الَمصنع المصري إلى اعتماد نوع منفصل حتى و إن يحتاج المنتج المُ  :10مالحظة 

( على ايجهزة التي تعاني من مشكالت  Module H -RED Directiveفي القواعد ايوروبية لألجهزة الالسلكية ) Hتصاالت فرض متطلبات الجزء تنظيم االالقومي ل جهازيحق لل :11مالحظة 

 فنية شديدة مو متكررة. 

http://www.tra.gov.eg/
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 ال يُسمح بايجهزة المزيفة مو المقلدة مو المنسوخة من مجهزة الماركات المعروفة. :21مالحظة 

 يوم بحد مقصى من تاريخ تقديم العينات. 45المقدمة خالل مي من الخطوات السابقة خالل فترة االختبار استرداد جميع عينات  المصري صنعمن حق المَ  :31مالحظة 

سحب عينات عشوائية من مي كمية منتجة من المنتج المعتمد و ذلك من خط إنتاج المصنع مو مخازنا مو من السوق إلعادة إجراء اختبارات تصاالت تنظيم االالقومي ل جهازيحق لل :41مالجظة 

عاملا المعتمدة بالخارج و في حالة عدم اجتياز االختبارات المطلوبة يتحمل المصنع رسوم االختبار المطبقة من المعمل المعتمد و يتم ( في إحدى مCE Testsالتطابق مع المواصفات ايوروبية )

                                        إلغاء اعتماد النوع للمنتج حتى إصالح عيوبا الفنية. 
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