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 و اإلجراءات املتوسطة بسطةاإلجراءات امل
 تصاالت العتماد النوع ألجهزة اال 

 

 لكل موديل: 1بجدول بتقديم ما هو موضح  لشركةقوم ات ( 1
 

 .النوع للموديل: المطلوب تقديمه العتماد 1جدول 

نوع 

 الجهاز

 / تابلت محمول / محمول تليفون

 DECTتليفون السلكي بنظام ال 
 أجهزة أخرى

العينات 

 لمطلوبة

عينة نهائية من كل  1عدد يُطلب   بالنسبة للشركات المحلية:

 .موديل

ال يُطلب إرسال عينات إال حال  بالنسبة للشركات خارج البالد:

 .صراحة تصاالتطلب جهاز تنظيم اال

تطلب تقديم تال 

طلب لم يُ  عينات ما

صراحة من جهاز 

 تصاالت.تنظيم اال

ملفات ال

 المطلوبة

 للموديل الخاصة بـ : ختباراتاالتقارير  -1

 (RF( التوافق مع المتطلبات الالسلكية )1-1

 (EMC( التوافق الكهرومغناطيسي )1-2

 (Safety( األمان )1-3

 (SARالنوعي ) االمتصاص( معدل 1-4

لمواصفات ا أو (CEطبقا للمواصفات األوروبية )ختبارات على أن تكون تقارير اال

أن تكون التقارير صادرة من معامل و  (IECالمواصفات الدولية )أو  (FCC, UL) األمريكية

و يمكن االطالع على المعامل  طبقةإلجراءات المنوع ال بالنسبة ضمن المعامل المعتمدة

الموقع  صفحة اعتماد النوع على المنشور على 3-المعتمدة لكل نوع من اإلجراءات في ملف

 .تنظيم االتصاالت اإللكتروني لجهاز

 .البيانات الفنية للمنتج و نظرية عمله -2

 .(Declaration of Conformityشهادة مطابقة المواصفات ) -3

 .النوعنموذج اعتماد  -4

 مالحظات:
 

طلب تقديم جميع الملفات بنسخة ورقية إال تقارير يُ  :بالنسبة للشركات المحلية  -

 .(CDلى أسطوانة )عطلب تقديمها بنسخة إلكترونية فقط فيُ  االختبارات

عن خة إلكترونية فقط من جميع الملفات سقبل إرسال نيُ   بالنسبة للشركات خارج البالد: -

 overseasapproval@tra.gov.eg لكترونياإلبريد رابط لتحميلها إلى ال طريق إرسال

 

نشورة و المتقوم الشركة بدفع رسوم اعتماد النوع المقررة في حالة قبول الملفات و العينات المقدمة ( 2

  على الموقع اإللكتروني للجهاز.

 

للموديل من الجهاز القومي  شهادة اعتماد النوعطلب إصدار  شركةيحق لليتم اعتماد نوع الجهاز و  (3

 .رسوم إضافيةدون  تصاالتااللتنظيم 
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 مالحظات:
 

األمريكية المتعلقة بالبيانات المطلوب  FCCاألوروبي أو منظمة  االتحادبمتطلبات  االلتزام يجب مراعاة -

 .مع مراعاة كتابة اسم المستورد على العلبة الخارجية العلب الخارجيةاألجهزة و  ها علىوضع
 

بالنسبة لألجهزة الني التُعد وظيفة االتصاالت بها وظيفة أساسية كاألجهزة المنزلية و األجهزة الطبية  -

  ( الموجود بالمنتج.Communication Moduleيُكتفى باعتماد نوع مكون االتصاالت )
 

لكل موديل وارد ( Excel Sheetجدول )رسال إ الشركة علينات التليفون المحمول شح بالنسبة إلى -

و يمكن للشركة  1شكل في بالتنسيق الموضح  imei@tra.gov.eg البريد اإللكتروني ليإ بالشحنة

المستوردة تحميل ملف اإلكسيل بالتنسيق المطلوب من قسم "النماذج" في صفحة اعتماد النوع بالموقع 

  اإللكتروني لجهاز تنظيم االتصاالت.  

 

Description  Model 
Company 

Name 
Date 

Way Bill 
No. 

IMEI 2 IMEI 1 

Mobile Phone       
 إرساله لكل موديل في شحنات التليفون المحمول: تنسيق الجدول المطلوب 1شكل 

 

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

 .كانت لموديالت معتمدة من قبل
 

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