معلومات للشركاء التجاريين  -تغييرات على
الشهادات واألختام األمنية
نقوم حاليا ً بإجراء تحسينات على نظام الشهادات على جميع المنتجات الزراعية الصادرة.
وتشمل هذه التحسينات إجراء تغييرات على ما يلي:
•

شهادات التصدير

•

التوقيعات على الشهادات الصحية

•

األختام الفعلية المتعلقة بالشحنات حيث يكون مطلوبًا الختم األمني للوزارة.

المتفاوض والمتفق عليها فيما يتعلق بالوصول إلى األسواق.
لن يتم تغيير التصديقات
َ

شهادات التصدير
ستُجرى التغييرات على شهادة التصدير على مراحل ،حسب السلعة .وسوف يعتمد التوقيت على وقت توفر السلعة في نظام توثيق
اختصارا باسم .NEXDOC
الصادرات الجديد لدينا ،المعروف
ً
تحقق من موعد توفر السلع في نظام .NEXDOC
تشمل التغييرات ما يلي:
•

استخدام اسم الحكومة األسترالية  -بدالً من أسماء الوزارة السابقة

•

استخدام شعار الحكومة األسترالية

•

إضافة رمز "قارئ سريع" فريد للتحقق من صحة الشهادة في الوقت الفعلي

•

استخدام صفحات المرفقات ،عند الحاجة ،للحصول على مزيد من المعلومات التي ال يمكن تضمينها في الصفحة األولى للشهادة

•

توقيعات بالفاكس/توقيعات إلكترونية على بعض الشهادات

•

إصدار شهادات على ورقة فارغة  -عند إصدارها باستخدام رمز قارئ سريع.

عل ًما ّ
بأن هذه التغييرات مخصصة للشهادات الورقية فقط ،ولن تُجرى أي تغييرات على الشهادة اإللكترونية (.)eCert

رمز القارئ السريع ال ُمضاف
ستشمل شهادات الورق الفارغ الجديدة رمز قارئ سريع فريد .وتُع ّد هذه الميزة ميزة أمان إضافية.
يمكن للمستخدمين مسح رمز القارئ السريع لالطالع على الشهادة بنظرة عامة .ويمكنهم استخدامها لتأكيد تفاصيل مثل:
•

رقم الشهادة

•

أنواع المنتجات

•

حالة الشهادة الحالية

•

الجهة المصدّرة

•

ال ُمرسل إليه

•

تاريخ المغادرة.

يمكن قراءة رمز القارئ السريع بواسطة:
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•

أي جهاز له القدرة على قراءة رمز القارئ السريع

أو
•

عن طريق استخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالماسحة الضوئية للشهادات لدى الوزارة -وهو متوفر مجانًا عبر متجر
تطبيقات  Androidعلى  Google Playو .Apple App Store

إذا كنت تستخدم قارئة عادية لرمز القارئ السريع ،فيجب عليك التحقق من صحة عنوان  URLالتابع لوزارة الزراعة والموارد
المائية.

التوقيعات على الشهادات الصحية
تعمل أستراليا على إزالة توقيع كبير المسؤولين البيطريين من جميع الشهادات الصحية المتعلقة باللحوم واأللبان والبيض والمأكوالت
البحرية.
وسوف يتم استبداله بتوقيع أحد كبار المسؤولين البيطريين ،أو بتوقيع موظف معتمد ،بنا ًء على تصديق (تصديقات) الشهادة.
وسوف تُمهر توقيعات الموقعين الجدد على شهادات صادرة عن أستراليا بدايةً من نهاية مايو/أيار .2019

األختام األمنية للحاويات
اعتبارا من  1أغسطس/آب  ،2019ستبدو األختام األمنية الرسمية للحكومة األسترالية على حاويات التصدير مختلفة.
ً
ولن ينطبق هذا التغيير باستثناء الشحنات التي يكون مطلوبًا فيها الختم األمني للوزارة.

أختام الحاويات الحالية
تحتوي أختام الحاويات الحالية على البادئة "( "Aأ) قبل الرقم التسلسلي للختم مباشرةً .وتوضح الصورة التالية األختام الحالية.

أختام الحاويات الجديدة
لم تعد أختام الحاوية الجديدة تحتوي على البادئة "( "Aأ) .وتوضح الصورة التالية أختام الحاويات الجديدة.

Department of Agriculture and Water Resources
2

سوف تستخدم الشحنات العابرة المختومة قبل  1أغسطس/آب  2019األختام الحالية.
وتتطلب أوامر الرقابة على الصادرات (البضائع الموصوفة  -العامة) لعام  2005أختا ًما إرشاديةً ذات برغي مضاد للعبث بحيث
تحمل رق ًما خاصا ً.
سوف تظل ميزات األمان لألختام:
•

تتكون إما من برغي أو ختم شريطي معدني

•

تحمل دليالً للعبث

•

تحمل رق ًما فريدًا

•

تتوافق مع المعيار  ISO17712لحاويات الشحن  -األختام الميكانيكية.

تحديث نظام مستندات التصدير
إنّنا نستبدل نظام  EXDOCبنظام جديد يس ّمى نظام توثيق الصادرات التالي (.)NEXDOC
وسوف يجعل نظام  NEXDOCنظام توثيق الصادرات األسترالي أكثر أمانًا وأسرع استجابةً للتغيرات في الظروف التجارية.
ويشمل ذلك التغييرات التي يطلبها البلد المستورد.
وال يغيّر نظام  NEXDOCإجراءات الشهادات الحالية أو رقابتنا التنظيمية على الصادرات.
تعرف على المزيد عن التحول إلى نظام .NEXDOC

التواصل
تحول سلس إلى شهادة التصدير واألختام األمنية الجديدة ،األمر الذي يقلّل من وقوع أي
إنّنا نعمل مع شركاء تجاريين لضمان حدوث ّ
اضطرابات في التجارة.
إذا كانت لديك أية أسئلة أو تعليقات أو استفسارات ،فيمكنك التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني
exports@agriculture.gov.au
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