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( فسمم م 8قزارة افصمملم افموبم وذب ق قونبم بةاقألم اذ ريم اذيب م رقص  قسممص ةمملم افذ ومر قبةاقألم اة ريم    تصيخ

اة ريم افذستبرية قافتأكد بن سالبتهو قةالح تهو فالستهالك اآليبي . قضذن خطط  ووفةقووم على ارسوف وت،  قتمديالته 1990

  ألوت مم افشممهويات افصمملافصممل م قفتألويل افشممهويات   افشممةكوا افدقف  ن نمو افقسممص مي تطبية اف وت افمذت تص اقاله ارا اف مو    

اكثة اب و قاكثة  وطةيقمافكتةقن و افغرائ م افذصمممدرة فدقفم قطة  افروح افلالل افخوةمممم ووذرسممموف وتشمممهويات افلالل قشمممهويات ق

افري يست فر حوف و مي تصديق اره افشهويات مي ولد افذ شأ اق ولد افتصدية، كذو ام افتباةت  بقتسهبفم، ووإلضومم فتبم ة افجهد قاف

بتطلألوت اره افبثوئق و ن كال افجونأل ن  افدقل  بع افجهوت افذم  م بن خالل ارا اف مو  س بمة قةيقم اسهت فتألويل افذملببوت حبل

 قطة(.يقفم افذصدرة ق

ووفة ص بن أاذ م استخدا  ارا اف مو  بن قألت افجهوت افةسذ م افذسؤقفم عن اةدار افشهويات ذات افصلم اق افذخبفم بن 

اذ ام قةار افتموبت بع ارا اف مو  يألقى مي نطوه افخ ور   ة اذفزابي مي افذةحلم اةقفى بن افتطأل ق  ورفك،قألت افجهوت افةسممذ م 

ق دت ام ذفك يسممهت اإل ةااات قيسمموعد افذصممدرين مي افتصممدية فدقفم قطة قفهو كرفك اتخوذ قةاراو  إذاقفلدقل اسممتخدا  اف مو  

 بع اذرسوف وت افغرائ م افذصدرة كذو اب بطألق حوف و. بصدقم  مووذستذةار مي اةدار افشهويات قارسوفهو ك سخ قرق

 

 :الشهادات التي سيتم تبادلها من خالل النظام

د قزارة افصممملم افموبم بألدأ افةقووم على افغراا عألة كوبت افسممملسممملم افغرائ م كذألدأ عو  فتلق ق اعلى بسمممتب  بذكن ذ  تَْمتَ 

فسمممالبم افغراا، قتدرك قزارة افصممملم افموبم ام افةقووم على افغراا اي بسمممؤقف م بشمممتةكم و ن  ذ ع اةقةاو ذات افصممملم قام 

اف توئج وضممذوم افتبازم و ن سممالبم  أمضممتةاو اب اةسمملبا اةبثت فللصممبل على افتموقم قافت سمم ق اففمول و ن  ذ ع اره اةق

 حةكم افتجورة. افغراا قتسه ت

ضممذونم اوبم بن قألت افجهم افذختصممم مي ولد افذ شممأ   افتصممدية فأل وم   ألوت مم افوية افصمملشممهتشممكت افشممهوية افصممل م   

ك اذبة ووف سألم فشهويات افلالل قافروح افلالل مي نطوه اختصوةهو. بن افذزرعم افى ب فر افتصدية، قكرفسالبم افغراا افذصدر 

فرفك موم قزارة افصمملم افموبم تشممتةق ام تكبم اره افشممهويات ةممويرة بن افجهوت افةسممذ م افذم  م ومذل م افةقووم على افغراا اق 

افصمممملم افموبم ت مة وأاذ م ووفغم فدقم  اشممممتةاقوت افلالل وشممممكت بألوشممممة اق بن خالل  هوت يتص اعتذوياو فهره افغويم. ام قزارة

قبصممداق م اره افبثوئق كذتطلق أسمموسممي فضممذوم سممالبم قةممالح م افغراا، قتجز  ووم افجهوت افتي تصممدر اره افشممهويات بم  م 

 بثلهو تذوبو ورفك.

افثالث قفضممذوم ام تلقق اره افشممهويات افهدو بن إةممداراو موم قزارة افصمملم افموبم حديت وبضممبت اذشممتةاقوت 

قمي حوفم شممهويات  ،بن  هم بمتذدة بن افجهم افةسممذ م اق ،ام تصممدر عن  هم رسممذ م بختصممم ورفك قاي: هوافبا ق تبمةاو م 

ووإلضممومم افى ام تكبم ذات ةمملم ووفشممل م قف سممت شممهوية  افذمتذد،إةممداراو بن افذةكز اإلسممالبي  افلالل قافروح افلالل م جق

وفث اب احتباااو على إمويات قاضمملم ولسممق قأل مم افذ تج نفسممه. ام اذفتزا  وهره اذشممتةاقوت عوبم فذكوم اإلنتوج، قافشممةق افث

  س  مكس إيجووو على تقل ت بستب  افخطبرة قسهبفم اإل ةااات افخوةم ووفتفت ش مي ب فر افبةبل.

 

 

 

 مقدمة
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 الدليل وخطاب الجهة المختصة:معلومات عن 

بن قألت افجهم افذختصم مي ولد افذ شأ    أق افذخبل قألت افذبظف افذةشح فمذل م افتسج ت بنيتضذن ارا افدف ت تبض لو 

 افشهويات ذات افصلم. تألويل  افتصدية ذستخدا  اف مو  مي عذل م ارسول

بالحموت قتبضممممم لوت سممممملبا اذرشممممموي افذصمممممبر وتلديد افخونوت كذو اي على اف مو  قبن ثص قضمممممع أافدف ت  دَ ذَ تَ عْ إ

 .هاستخداب قةيقم مي ث ذ يألقى فألس ولققةيقم تألويل افشهويات فلتسج ت، 

افذم  م وإةمممدار افشمممهويات، قافهدو ب ه افتلقق بن تخبيت  افجهم افةسمممذ مبن خطوا رموه إبن بتطلألوت افتسمممج ت إم 

أي اسص بستخد   اعتذويرسول افشهويات عألة اف مو ، ح ث فن يتص ذ فديهويمذلبم افتي  أق افجهوت اؤذا اةشخوص بن قألت افه ئوت

 ودقم ارا افكتوا.

بن افطأل مي ام يكبم ا وك عدي بن اةشخوص افذخبف ن فهره افغويم نمةا ذختالو قتمدي ببانئ افتصدية، فرفك ذ يب د 

 فلجهوت افذختصم مي ولد افذ شأ   افتصدية.ورفك بن كت  هم قتص تةك ارا افخ ور  فألشخوص افذخبف نعدي بلدي 

بن ح ث افشممممكت قيهدو مقط ذوةاز افذملببوت  إفزاب وتص اعداي نذبذج فذثت ارا اف بع بن افخطوووت قارا اف ذبذج ف س 

اةسوس م افتي س تضذ هو افكتوا تج ألو فةمض افتسج ت وسألق عد  استكذول افذملببوت افذطلبوم. قيذكن فلجهوت افذختصم اةدار 

 اإلنجل زيم.ووفلغت ن افمةو م ق أق افكتوا 

سذوا افذخبف ن وبضبت بع  ضومم ذسص   أ ستخدا  اف مو  ووإل ضح فلتخبيت وو بن أاص افذملببوت افذطلبوم ق بي نص قا

تبق موتهص قاذختو  افةسممممذ م افذسممممتخدبم بن قأللهص قبسممممذواص افبظ في قبملببوت افتباةممممت بمهص. ووإلضممممومم ةاذ م ايراج وةيد 

 ته مي حول ق بي حو م فرفك.افكتةقني فلذة ع اةعلى فذةاسل

بن خالل  فإل ووم عن أي استفسوريذكن افتباةت   تص افلةص على تضذ ن افدف ت ااص افذملببوت ذات افصلم ، قبع ذفك

أينوه ، قسمم كبم حةيصمم ن على افةي على اسممتفسمموراتكص  مقسممص ةمملم افذ ومر قبةاقألم اة ريم افذأل  و بملببوت افتباةممت افخوةممم

  ووسةع ققت بذكن.

 44070236 - 44070226أرقو  افتباةت :     port.health@MOPH.GOV.QAافألةيد اإلفكتةقني : 
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م ذو يلي خطبات افتسممممج ت مي اف مو  افتي يلتو هو افشممممخص افذخبل بن قألت افجهم افذختصممممم ف تص اعتذويه كذسممممتخد  

 بع قزارة افصلم افموبم مي يقفم قطة.افخوةم ووذرسوف وت افغرائ م رسذي فه افلق مي تألويل افشهويات 

 

 

 

 افخطبات افتوف م:يتص افبةبل افى اف مو  ووتألوع 

بزارة افصممممملم افخوص و اإلفكتةقني افبةممممممبل فلذبقع .1

 ◄ افموبم عألة افم بام افتوفي
www.moph.gov.qa 

ةممفلم قسممص ةمملم افذ ومر قبةاقألم اذ ريم افدخبل افى  .2

 ◄افذأل  م مي افصبرة على اذيقبنم ووفضغط 

قسمممممممط ببقع افبزارة   ايقبنمممم افقسمممممممص بب بية مي

  اذفكتةقني(
 

اخت ور   افدخبل ف مو  افشمممةكوا افدقف  ن ووفضمممغط على  .3

 ◄ايقبنته افذب بية مي ةفلم افقسص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التسجيل كمستخدم للنظام خطوة بخطوةأوال: 

 

  الوصول الى النظام. 1.1

 

http://www.moph.gov.qa/
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ةفلم افقسص تمهة افبا هم اةقف م افذأل  م مي افصبرة اينوه، قاي تلتبي على شمور  ع د افضغط على ايقبنم اف مو  مي

نجد ومداو  .فلغم مي اعلى يسممممممور افبا هم  افلغوت افذتوحم حوف و اي افمةو م قاذنجل زيم( قزارة افصمممممملم افموبم افةسممممممذي قخ ورا  

دخبل  قافتي تستخد  عوية بن قألت اةشخوص افذسجل ن مي خونوت بخصصم ذسص افذستخد  قكلذم افذةقر يتألمهو ايقبنم  تسج ت اف

 اف مو  افذستكذل ن فذتطلألوت افتسج ت ووفكوبت.

فلألدا وتألويل تطلألو اقف و ذفك بح ث يمد  ديد   يقفي  كشممممممةيكتسممممممج ت اففألدا عذل م  توف واذرشممممممويات افذبضمممممملم اتألع 

 .وهو قألت افألدا وهره افمذل م افتي تمذت افذختصم مافجه قألت بنافالز  تخبيت افلصبل على اف . توكد بنافشهويات

 

 المرجع / مالحظات االجراء العدد

 تسج ت افدخبل 1

افرين انتهبا بن عذل م افتسج ت قتلقبا ووفذستخدب ن افذمتذدين اره اذيقبنم خوةم 

 .افذةقراشمورا ورفك، ح ث يتص افضغط عل هو ومد ايخول اسص افذستخد  قكلذم 

 ع د افتسج ت نوت افتي تص إيخوفهو ويجق أم يكبم اذسص ق كلذم افذةقر بطووق فلأل  

 ات نس ت كلذم افذةقر؟ 2

افرين انتهبا بن عذل م بن قألت افذستخدب ن افذمتذدين يتص افضغط على اره اذيقبنم 

ية ى اتألوع افتب  هوت افتي  افذةقر افخوةم وهص.مي حوفم نس وم كلذم  افتسج ت

 . تأكد ام اسص افذستخد  ةل حستمهة فلذستخد  فلت اره اإلشكوف م 

 سجت كذستخد  يقفي  ديد 3
 . اضغط على ارا افةاوط فتسج ت نفسك ةقل بةة 

  .قاحدةبةة  شخص افتسج تيذكن فكت 

 

 

 

 

 واجهة النظام األولية والخيارات المتاحة.  2.1

 

2 3 

1 
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افصفلم افخوةم ووفأل ونوت    بن قا هم اف مو  اذقف م افذبضلم سووقو تمهة كشريك دولي جديدل سجع د اخت ور   

 افذطلبا تمألئتهو قاي تتضذن عشة خونوت ووإلضومم فلذةمقوت قاسص افذستخد  قكلذم افذةقر افذقتةحم بن قألله.

افجهم افتي يمذت فديهو بقد  افطلق، قافثون م حبل بقد  افذملببوت افذطلبوم تقسص فذجذبعت ن أسوس ت ن اةقفى حبل 

افطلق نفسه، ققد تص بةا متهو فتكبم وس طم قتشذت افلدقي افدن و فمدي افذملببوت افذطلبوم مقط، وهدو تسه ت عذل م افتسج ت فللد 

  اةقصى افذذكن.

  يسة:ية ى اذقالع على اذرشويات افتوف م فلذسوعدة مي عذل م افتسج ت وألسوقم ق

  المجموعة األولى : المعلومات الخاصة بالجهة المختصة التي يعمل لديها طالب التسجيل

 

 

 المرجع / مالحظات االجراء العدد

* 
ق بي اف جذم ع د اي خونم تم ي انهو 

 افزاب م قيجق تمألئتهو
 * عالبم  اف جذم  عل هوفن يتص قألبل افطلق اذا فص يتص تمألئم اي خونم 

 افبزارة   افه ئم   افذؤسسم 1

ةوحألم افصالح م وإةدار يكتق مي اره افخونم اسص افجهم افذختصم  .1

ولسق بؤسسم اق ا ئم أق قزارة قافتي قد تكبم افشهويات ذات افصلم، 

   ووفلغم افمةو ماف مو  افقوئص مي ولد افذ شأ   افتصدية. قيكتق اذسص 

قيكتق اذسص ووفص غم افةسذ م  .اإلنجل زيم ولسق افلغم افتي تص اخت وراو

 افذمتذدة بثول  قزارة افصلم افموبم .

مي حوفم افلالل موم اذسص ا و فله ئم اق افجهم اإلسالب م افذمتذدة فد   .2

 قزارة افصلم ذةدار اره افشهويات.

قافذبضح مي افخطوا  افةسذيإلسص افجهم يجق أم يكبم اذسص بطووق  .3

 افرين س تص إرموقه ذحقو .

  افدقفم 2
بن و  هو ولسق افأللد افري تص تزقيد اف مو  وقوئذم وجذ ع افدقل يذكن اذخت ور 

 افجهم افذختصم افتي يمذت فديهو بقد  افطلق. تتألع فهو

2 

5 

1 

 بيانات التسجيل كشريك دولي جديدتعبئة   .3.1

 

4 

3 
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 افقطوع   اذيارة 3
اإليارات اق افقطوعوت افتي تقب  ووفمذت افف ي قاإلياري افذطلبا  ابافذقصبي 

 بن افجهم افذختصم قيفضت تلديداو قام كوم ارا افخ ور   ة افزابي 

 افقسص 4
فاليارات ياخت افجهوت افذختصم قيفضت تلديداو  قيقصد وه افقسص افتووع

 فذزيد بن افبضبت.

 افبحدة 5
فالقسو  ياخت اإليارات مي افجهوت افذختصم افذقصبي ا و افبحدات افتوومم 

 قيفضت تلديداو ايضو.

 

  

 والمرفقات بطالب التسجيل / الشخص المخول من الجهة المختصة  المجموعة الثانية : المعلومات الخاصة

 

 المرجع / مالحظات االجراء العدد

 اذسص 6

  اذسص اةقل   اذا   افموئلم اق افشهةة(افة وا كتووم اذسص افثالثي 

افتأكد بن أم اذسص افذكتبا بتبامق بع اذسص افباري مي خطوا افجهم ق

 .افذختصم افذةمق ووفطلق

 افذسذى افبظ في  7
افتأكد بن أم افذسذى افبظ في افذكتبا بتبامق بع افذسذى افباري مي 

 افذةمق ووفطلق. خطوا افجهم افذختصم

  افذمتذد بن افجهم افذختصم مقط.اذكتةقني افةسذي  وه افألةيدقيقصد  ةيد اإلفكتةقني افأل 8

 ذفك. أبكنيفضت ام يكبم رقص بألوشة بو  ( افذكتقرقص افهوتف اةرضي  9

 رقص افجبال 10
تةك افخ ور ومد  اذفزا  وصفته رقص شخصي، قووفة ص بن افلةص 

 ذفك. أبكنعلى خصبة م بقد  افطلق، ية ى افتكة  وويراج افةقص بو 

 

 

 

 

 

 

 

6 

7 8 

9 10 
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  المرفقات المطلوبة

 

 المرجع / مالحظات االجراء العدد

11 

 PDFتلذ ت وص غم افقفتلذ ت افذلف يتص افضغط على اذيقبنم  .1 اختة بلف .   خطوا افجهم افةسذ م

 اق ةبرة 

بتطلق أسوسي فلتسج ت فلتلقق بن تخبيت افجهوت  فخطواا .2

ووفطةه افدولببوس م  قفرا تص قلق ارسوفه فطوفألي افتسج ت،

  .افذمتذدة

 يشتةق فقألبل افخطوا بو يلي: .3

 ام يكبم رسذي يلذت افشمور قافختص افةسذي قتبق ع بدية .أ

 اإليارة اق بن اب اعلى ب ه.

ام يب ه فبزارة افصلم افموبم   إيارة سالبم اة ريم قافصلم  .ا

افأل ئ م، قيبضح ودقم افهدو بن افكتوا قيتضذن كومم 

 افذملببوت افذطلبوم عن اةشخوص افذخبف ن.

ام يةست ووفطةه افدولببوس م افذمتذدة، ح ث فن يمتذد افتسج ت  .ت

 ة افطةه افدولببوس م افذمتذدة.قألت قرقي افخطوا اةةلي عأل

تص اعداي ة غ بقتةحم فهره افخطوووت تتضذن افذملببوت  .4

 افذطلبوم. 

( بن ارا 1يذكن اذقالع على اره افص غ مي افذللق رقص   .5

 افدف ت.

 

 اختة بلف .   تةخ ص افذؤسسم 12

 PDFتلذ ت وص غم افقفتلذ ت افذلف يتص افضغط على اذيقبنم  .1

 اق ةبرة 

ووفة ص بن عد  ق بي عالبم اف جذم على اره اذيقبنم اذ انهو  .2

افزاب م فلجهوت افذخبفم بن افجهم افذختصم  افطةو افثوفث( 

 قفجهوت افلالل. 

يشتةق فقألبل افخطوا بن افجهم افذخبفم بن افجهم افذختصم بو  .3

 يلي:

ام يكبم رسذي يلذت افشمور قافختص افةسذي قتبق ع بدية  .أ

 افجهم.رئ س تلك   

ام يب ه فبزارة افصلم افموبم   إيارة سالبم اة ريم  .ا

قافصلم افأل ئ م، قيبضح ودقم افهدو بن افكتوا قيتضذن 

 كومم افذملببوت افذطلبوم عن اةشخوص افذخبف ن.

11 13 12 
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ام يةمق وبث قم افتخبيت افتي تأل ن ام افجهم افذختصم مي  .ت

ه ولد افذ شأ   افتصدية قد ب لت اره افصالح م وإةدار ار

 افشهويات فهو.

تصديق خطوا افجهم ققث قم افتخبيت  إذا كونت خطووو  .ث

افقطةيم مي ولد افذ شأ   قف س تشةيمو( بن افسفورة 

ح ث فن يمتذد افتسج ت قألت قرقي افخطوا افتصدية، 

فبزارة افصلم افموبم   إيارة سالبم بصدقو اةةلي 

 اة ريم قافصلم افأل ئ م.

 بام افتوفي:يةست افخطوا افذصده افى افم  .4

 –إدارة سالمة األغذية والصحة البيئية  –وزارة الصحة العامة 

 0097444070226الدوحة قطر. تلفون  42ص.ب. 

 اختة بلف     بست دات اخة  13

وإبكوم افجهم افذختصم إرموه أكثة بن بست د قافتي بن افذذكن  .1

 .أم تسوعد مي قألبل قلق افتسج ت كشةيك يقفي

اق عألورة عن إمويات إضوم م  اةخة قد تكبم افذست دات  .2

 افتشةيموت ذات افصلم.

 

 

 انظر الشكل التالي والى االرقام الموضحة عليها واتبع االرشادات الخاصة بكل رقم من االرقام بعدها

 

14 
اسص افذستخد    كلذم افذةقر   

 تأك د كلذم افذةقر

افة وا إيخول اسص افذستخد  ق كلذم افذةقر افتي تةيدقم إستخدابهو مي حوفم  .1

 اعتذوي افطلق بن قزارة افصلم افموبم.

حةقو، قيجق أم تلتبي على  8يجق أم تلتبي كلذم افذةقر على أكثة بن  .2

رقص قاحد قحةو كأل ة قاحد قحةو ةغ ة قاحد على اةقت، قذ يسذح 

 .افذستخد  قكلذم افذةقر ووفلغم اإلنجل زيميجق إيخول اسص  ووضومم بسومم.

تموي نفس كلذم افذةقر مي خونم افتأك د فضذوم ةلتهو قاعتذوياو بن  .3

 افذستخد .

14 

15 

  تقديم الطلب لالعتماد. 4.1
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15 

 
  تقديص افطلق

 ( تقديم الطلبع د اذنتهوا بن تمألئم افأل ونوت قارموه افبثوئق اضغط على     .1

تسج لكص كشةيك  س تص إرسول إشمور فألةيدكص اذفكتةقني فتأك د استال  قلق .2

 يقفي

س تص بةا مم افطلق قافبثوئق ذات افصلم قافةي عل كص ووفقألبل اق عد  افقألبل  .3

  .مي حوفم ا ووم افطلق س صلكص إشمور ورفك 

افذم ي  قسص ةلم افذ ومر قبةاقألم  يذك كص افتباةت بع افقسص ذي استفسور، .4

افتوفي:  بن خالل افألةيد اإلفكتةقني  اة ريم(

port.health@moph.gov.qa 
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و ونوته ع د افدخبل فل مو  كذستخد   ديد يذك ك ارسول افشهويات قتلقي اذشمورات عن قألبفهو بن عدبه، كذو يذكن فلذستخد  تلديث 

 وطةيقم سهلم قوس طم. يبضح ارا افجزا بن افدف ت بلتبيوت افصفلوت اةسوس م فل مو  قافتموبت بمه مي تألويل افشهويات.

 

 

 فه قافتي تتضذن بو يلي: ع د افدخبل ووستخدا  اسص افذستخد  قكلذم افذةقر فلذستخد  افذمتذد س فتح اف مو  على افصفلم افةئ س م

 

 المرجع / مالحظات االجراء العدد

 فصفلم افةئ س م ايقبنم ا 1
يذكن افة بع فلصفلم افةئ س م فل مو  ووي ققت ووفضغط 

  على اره اذيقبنم.

 فبحم افأل ونوت 2

 ذ ع افأل ونوت افذب بية مي ارا افجزا خوةم ووفذستخد  

ح ث يذكن فكت بستخد  اذقالع على افأل ونوت افذدخلم نفسه 

 بن قألت سووقو مقط.

 افذلف افشخصي 3

يقبنم يذكن افبةبل فذملببوت افذلف ذا ارهووفضغط على 

 قلق تلديث افأل ونوت ذي سألق بن اةسألوا.قافشخصي 

تغ  ة كلذم افذةقر افخوةم ووفذستخد  كذو يذكن تلديث اق 

 قاب ابة ي صح وه و ن متةة قأخة .

 افشهويات، افذصدرين 4

يذكن اذقالع على افشهويات قافذصدرين افذضوم ن بن 

 قألت افذستخد  ووفضغط على أي بن اره اذيقبنت ن

ع د افدخبل ذي ايقبنم س تص افدخبل افى افصفلم افخوةم 

 وكت ب هو قكذو يلي:

ةفلم افشهويات ا وك قوئذم ووفشهويات مي  .1

قاإل ةااات افتي تذت وشأنهو ح ث يذكن إيارة 

افأل ونوت افذتملقم وهو كوفتلديث اق اذقالع اق   ة ذفك 

 بن افخ ورات افباضلم وراتهو.

2 9 
1 

3 

4 

5 6 7 8 

10 

 ثانيا: استخدام النظام لتبادل الشهادات

  الواجهة الرئيسة للنظاممحتويات . 1.2
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كرفك اذبة ووف سألم فلذصدرين ووف سألم ذيارة و ونوتهص  .2

 لفم.كذو يت ح اف مو  قألوعم أي بن افقوئذت ن وص غ بخت

5-6-7-

8 

افشهويات ق د اذ ةاا، افشهويات افذقألبفم، افشهويات 

  افذةمبضم، افذصدرين

اره اذيقبنوت تفص ل م ولسق ع بام كت ب هو قيذكن 

وسهبفم اذقالع على افقوئذم افخوةم وكت ب هو وذجةي 

 افضغط عل هو.

 إضومم شهوية  9

، ح ث تص قضمهو إلضومم شهوية  ديدةاره اذيقبنم  ستخد ت

على افصفلم افةئ س م فسهبفم افبةبل فهو قس تص تفص ت 

 قةيقم اإلضومم ذحقو مي ارا افدف ت فالاذ م.

 ايقبنم افخةقج قتغ  ة افلغم 10

فلخةقج بن اف مو  اق ع د افة ألم  تستخد  اره اذوقبنم

وتغ  ة افلغم، قي صح ومد  افخةقج بن اف مو  قألت استكذول 

اإل ةااات ذات افصلم قافتأكد بن اتذوبهو كورسول شهوية 

  اق تغ  ة رقص افذةقر ق  ة ذفك.

 

  

 

 

إضومم شهوية فتألويفهو افكتةقن و بع قسص ةلم افذ ومر قبةاقألم اة ريم مي  م هو ارا افجزا اب  باة اف مو  قيتملق ووذف م افتي س تص

. ام ايقبنم إضومم شهوية بتبمةة على افصفلم افةئ س م، كذو انهو بتبمةة ياخت افصفلم افخوةم ووفشهويات قزارة افصلم افموبم.

 ااص بلتبيوت ةفلم افشهويات قشةت ذف م افتألويل وهنيأل ن افشكت اي

اذف م تتص بن خالل تمألئم ومض افذملببوت افهوبم عن افشهوية، قاي افذملببوت افتي يلتو هو بستخد  اف مو  فلأللث اق افتلقق ب هو 

حد افص غ افذشور اف هو قااذهو كذو يلتو هو افطةموم كذملببوت إحصوئ م عن افشهويات، ومد تمألئم افذملببوت يتص ارموه افشهوية وأ

 اق افةاوط اذفكتةقني افري يت ح افبةبل فلشهوية مي نمو  افجهم افذختصم مي ولد افذ شأ   افتصدية. PDFة غم 
  

 

 المرجع / مالحظات االجراء  العدد

3 

5 6 

2 

8 

1 

7 

       إضافة شهادة جديدة خاصة بشحنة جديدة. 2.2

 

 

4 
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 نبع افشهوية 1

ولسق نبع اة ريم افذصدرة بن يتص اخت ور نبع افشهوية 

 افخ ورات افذتوحم قاي كذو يلي:

 افذص مم إفى يقفم قطة  افشهوية افصل م فتصدية اة ريم •

 افشهوية افصل م فتصدية افللب  قب تجوتهو إفى يقفم قطة  •

 افشهوية افصل م فتصدية افلل ق قب تجوته إفى يقفم قطة  •

افشهوية افصل م فتصدية و ض افذوئدة قب تجوته افذمدة  •

 فالستهالك اآليبي إفى يقفم قطة 

افشهوية افصل م فتصدية افذ تجوت افأللةيم ذات أةت  •

 ح باني إفى يقفم قطة 

 افشهوية افصل م اف ألوت م فلتصدية إفى يقفم قطة •

 افذ بعم إفى يقفم قطة  افشهوية افصل م فتصدية اة ريم •

افذةاكز اإلسالب م يتص اخت ور قاحد بن افخ ورات قمي حوفم 

 افتوف م ولسق قأل مم اة ريم افذصدرة:

 شهوية افروح افلالل فللب  قب تجوتهو افذصدرة فدقفم قطة  •

افذستخد  مي تص  مهو  شهوية افلالل فتصدية اة ريم •

 بكبنوت ذات أةت ح بانى إفى يقفم قطة 

  اففوتبرةرقص  2

اففوتبرة اب بطووقم بلتبيوت افشل م افهدو بن إضومم رقص 

قشذبل كومم اةة وو مي افشهوية خوةم ع د روط افشهوية 

  افصل م ووففوتبرة.

 قيجق ات تكبم اره اةرقو  بطووقم فذو اب مي افشهوية ممل و. رقص افشهوية   3

  توريخ افشهوية 4

أي توريخ اإلةدار قيجق ام يكبم افتوريخ بتبامق بع توريخ 

افتص  ع فلذ تجوت ول ث ذ تكبم افشهوية افصل م ةويرة 

  قألت تص  ع افذ تج على سأل ت افذثول.

 افذستبري 5
قافذقصبي اسص افذستبري فلشل م مي قطة كذو قري مي قثوئق 

  افشل م

6 

 المصدر

 
 

ع د اإلضومم ةقل بةة ستكبم افقوئذم مور م قيتب ق  -

ا و افضغط على ايقبنم إضومم بصدر افذب بية وجونق 

 افذلدية فرفك.خونم اف

يتص إضومم و ونوت افذصدر قعذت تلديث فلقوئذم ووفضغط  -

 . على اذيقبنم افخوةم ورفك 

 ثص يتص اخت ور افذصدر بن افقوئذم. -

اره افطةيقم ضذوم ام يكبم اسص افذصدر ببحد افهدو بن 

مي كت بةة يتص إضومم شهوية فه ولسق افبثوئق افةسذ م بذو 

 يسهت افة بع فه ع د افلو م.

 ب فر افبةبل   افب هم  7
ارا اذخت ور ف س افزاب و ،يفضت اذخت ور اذا كونت 

 .افذملببوت بتوحم 

 نبع افذ تجوت افذصدرة إفى يقفم قطة  8
افموفذي فلدستبر تص  ف افق حستص  ف افذ تجوت تص 

  افغرائي.
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 ومد استكذول بملببوت افشهوية يتص تلذ لهو وأحد افص غ افذتوحم قكذو يلي:

 

 المرجع / مالحظات االجراء العدد

   راوط افشهوية تلذ ت افشهوية 1

 يتص تلذ ت افشهوية بن خالل افضغط على ارا افةاوط  .1

كذو يت ح اف مو  قضع راوط افشهوية مي افذكوم افذلدي  .2

 .افري يذكن بن خالفه افبةبل فلشهوية و سة قسهبفم

يجق ام يكبم افةاوط   ة بلذي وكلذم بةقر اق بو شووه  .3

 قيتص افبةبل فه وذجةي افضغط عل ه.

 قثوئق اخة  2

تص إضومم ارا افخ ور مي حول تطلق اذبة إضومم قثوئق 

خوةم وومويات بلدية كوفخلب بن اذشموع اق بن اذبةاض 

افذشتةكم كوفلذى افقالع م قانفبنزا افط بر اق أي إمويات 

خوةم وذموبالت تص  م م اق حةاريم اق   ةاو بن افبثوئق 

 ذات افصلم.

   احفظ ذحقو افطلقتقديص  3

تقديص افطلق أي تلذ ت افشهوية اق افةاوط  تم ي عألورة -

اق افبثوئق بع افذملببوت افذمألأة على اف مو  قورفك 

تكبم بتوحم فلتدق ق قاذقالع بن قألت قسص ةلم 

 افذ ومر قبةاقألم اة ريم مي قزارة افصلم افموبم.

تقديص افطلق ع د اكتذول  ذ ع يتص افضغط على  -

 افذملببوت قافبثوئق افذطلبوم .

احفظ ذحقو ع د افلو م فذزيد بن افبقت يتص اخت ور  -

 إلستكذول ومض افذملببوت 

 

 

 

 

2 

       تحميل الشهادة. 3.2

 

 

1 

3 
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، قس تص ذفك ومد قةبل س تص ب ح بستخدبي اف مو  افةسذ  ن مي قطة ةالح م افدخبل اف ه فلتلقق بن ةلم قيقم افشهويات افذةمقم

 افشل وت افغرائ م فلتأكد بن بطووقم افشهويات فالة وو افبارية بن ح ث نبع قبلتب  افشهويات ذات افصلم.

 افخ ورات افذتوحم ابو  افذفتش ن ع د افتلقق بن افشهويات تتلخص م ذو يلي:
 

افذختصم.افشهوية   افجهم تص اعتذوي  ةمقبول   

ضةقرة است فوا  بلدية، بعزب  م  افذختصم ففتةةقافشهويات افصويرة بن افجهم  افشهوية قألبلتص ي

.خالل اره اففتةة افذتطلألوت   
ة بشرطمقبول  

افصلم.ذات  فلذتطلألوتوسألق عد  بطووقتهو افشهوية   ة بقألبفم   غير مقبولة 

 

 

 

 

قم ذو يلي افلوذت افتي  شهوية،ع د افتلقق بن قوئذم افشهويات افذةسلم بن قألت افذستخد  ستأل ن افقوئذم اإل ةااات افذتخرة إزاا كت 

 تكبم عل هو افشهويات مي قوئذم افذستخد  قبو يم  ه كت ب هو:
 

انتمور بةا مم  قية ى افذختصمقتم ي انه تص تسج ت افشهوية حديثو  أق تص تلديث افأل ونوت بن قألت افجهم 

افموبم.افطلق بن قألت قسص ةلم افذ ومر قبةاقألم اة ريم   قزارة افصلم   
 قيد اإلجراء

افذختصم.تص اعتذوي افشهوية   افجهم   مقبولة 

ضةقرة است فوا  بلدية، بعزب  م  افذختصم ففتةةيتص قألبل افشهوية قافشهويات افصويرة بن افجهم 

اففتةة.افذتطلألوت خالل اره   
 مقبولة بشرط

افصلم.افشهوية   ة بقألبفم وسألق عد  بطووقتهو فلذتطلألوت ذات   غير مقبولة 

تمهة افلوفم   ة  ،شهويةع د اضومم شهوية  ديدة أق تلديث و ونوت  احفظ الحقامي حول افضغط على 

ح ث انهو مي اره افلوفم فن تمهة  افذطلبوم،بكتذت وهدو ترك ةكص وضةقرة اكذول افأل ونوت قافذةمقوت 

 فدي و .

 غير مكتمل 

بكتذت.يذكن فلذخبل إفغوا افشهويات افتي تكبم مي حوفم ق د اإل ةاا أق   ة   إلغاء 

 

 

 ثالثا: معلومات هامة

  إجراءات قسم صحة المنافذ ومراقبة االغذية. 1.3

 

 

  حالة الشهادة عند المستخدم للنظام في بلد المنشأ. 2.3
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 نص مقترح لخطاب الجهة المختصة (1)

 قطر -إدارة سالمة األغذية والصحة البيئية  –وزارة الصحة العامة السادة / 

 تحية طيبة وبعد 

  نظام الشركاء الدوليين لتسجيل فيتخويل موظفين ل: الموضوع
 

ق أق شهويات افصلم إةدار افشهويات افصل م مي ..اسص افدقفم.. واي افجهم افذختصم ..اسص افجهم افذختصم.. ية ى افتكة  ووفملص أم 

 . افخوةم ووذ ريم افذصدرةاف ألوت م 

 فاليموز فذن يلز  فديكص ووفذبامقم على تسج ت ببظف  و افذأل  م تفوة لهص مي افجدقل  افذةمق اينوه( كذستخدب ن فل مو .

شخوص ققظ فتهص قبملببوت حبل استخدا  اف مو  اق بستخدب ه يذك كص افتباةت بع ..اسص افشخص اةمي حول كوم فديكص أي بالحموت 

 .افتباةت بمهص  اوتف بألوشة قوةيد افكتةقني على اةقت(.. ووي ققت بن اةققوت

 قائمة بالمخولين بالتسجيل 

  افألةيد اذفكتةقني افجبال افهوتف افذألوشة افختص افذمتذد افتبق ع افذمتذد اإليارة   افقسص   افبحدة  افذسذى افبظ في اسص افذبظف 

        

        

 
 

 )الطرف الثالث( نص مقترح لخطاب الجهة المخولة من الجهة المختصة (2)

 قطر -إدارة سالمة األغذية والصحة البيئية  –وزارة الصحة العامة السادة / 

 تحية طيبة وبعد 

 نمو  افشةكوا افدقف  ن  لتسج ت مي: تخبيت ببظف ن فالموضوع
 

فم.. بخبفم و ..اسصية ى افتكة  ووفملص أم   افخوةم ووذ ريم افذصدرةق أق شهويات افصلم اف ألوت م إةدار افشهويات افصل م افجهم افذخبَّ

مي ..اسص افدقفم ورفك. علذو ام ارا افتخبيت  وا وذب ق ..رقص قتوريخ قث قم افتخبيت.. افجهم افذختصم بن قألت ..اسص افجهم افذختصم.. وصفتهو 

 افذةمق نسخم ب ه

 ن يلز  فديكص ووفذبامقم على تسج ت ببظف  و افذأل  م تفوة لهص مي افجدقل  افذةمق اينوه( كذستخدب ن فل مو .فاليموز فذ

حبل استخدا  اف مو  اق بستخدب ه يذك كص افتباةت بع ..اسص افشخص اةشخوص ققظ فتهص قبملببوت مي حول كوم فديكص أي بالحموت 

 .على اةقت.. ووي ققت بن اةققوتافتباةت بمهص  اوتف بألوشة قوةيد افكتةقني 

 قائمة بالمخولين بالتسجيل 

  افألةيد اذفكتةقني افجبال افهوتف افذألوشة افختص افذمتذد افتبق ع افذمتذد اإليارة   افقسص   افبحدة  افذسذى افبظ في اسص افذبظف 

        

        

 

 نص مقترح لخطاب جهة الحالل (3)

 

 قطر -إدارة سالمة األغذية والصحة البيئية  –وزارة الصحة العامة السادة / 

 تحية طيبة وبعد 

 نمو  افشةكوا افدقف  ن  لتسج ت مي: تخبيت ببظف ن فالموضوع
 

 فذن يلز  فديكص ووفذبامقم على تسج ت ببظف  و افذأل  م تفوة لهص مي افجدقل  افذةمق اينوه( كذستخدب ن فل مو . ية ى افتكة  ووذيموز

حبل استخدا  اف مو  اق بستخدب ه يذك كص افتباةت بع..اسص افشخص اةشخوص ققظ فتهص قبملببوت افتباةت مي حول كوم فديكص أي بالحموت 

 .ي على اةقت.. ووي ققت بن اةققوتبمهص  اوتف بألوشة قوةيد افكتةقن

 المخولين بالتسجيل بقائمة 
  افألةيد اذفكتةقني افجبال افهوتف افذألوشة افختص افذمتذد افتبق ع افذمتذد اإليارة   افقسص   افبحدة  افذسذى افبظ في اسص افذبظف 

        

        

 

 (: نماذج لنصوص مقترحة لخطابات الجهات المختلفة1الملحق رقم )

 


