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 لامعألا ةئ0ب نع ة+* .1

 1لامعألا ةطش;أ ةسرامم ةلو$س 1.1

 ةطشنأ ةسرامم عورشم اهدعأ ةسارد يM ملاعلا لود نBب نم لامعألا ةطشنأ ةسرامم ةلوهس يM نBعستلاو عساتلا زكرملا نBبلفلا تلتحا

 .هاندأ 1 لودجلا يM ةحضوم ةيساسأ _Bياعم ةدع ى{إ فينصتلا اذه دنتسيو ،ي{ودلا كنبلل عباتلا لامعألا

 

 لامعألا ةطش;أ ةسرامم ةلو$س تافيDصت :1 لودج

 .م
 عيضاوملا

 س0سأتب صاQRا )2017( فيDصت

  لامعألا

 171 يراجتلا طاشDلا ءدب 1

 85 ءانبلا صيخارت جارختسا 2

 22  ءاeر$كلا bcع لوص+Qا 3

4 ghi112 ةيكلملا لي 

 118  نامتئالا bcع لوص+Qا 5

 137 ةيلقألا نvرمثtسملا ةيامح 6

 115 بئارضلا عفد 7

 95  دود+Qا �~ع ةراجتلا 8

 136 دوقعلا ذافنإ 9

10 gوسv54 راسعإلا تالاح ة 

 

 2لمعلا ةئ0ب 1.2

دصُملل تايدحتلا نم ديدعلا تاكرشلاو سانلا نBب ةيفاقثلا تافالتخالا ضرفت دق
ّ
 يM دودحلا _¶ع لامعألل مìîسرامم ءانثأ نBيدوعسلا نيرِ

ملا ىdع بجي ،لامعألا ةطشنأ ةسرامم ليهستلو .ةيبنجأ ةلود
ُ

دص
ّ
 ةيبرعلا ةكلمملا نBب ة_Bبكلا ةيفاقثلا تافالتخالا اومهفي نأ نBيدوعسلا نيرِ

ضيأ مî®لع بجيو ،نBبلفلاو ةيدوعسلا
ً

 .تافالتخالا كلت باعيتسال ةيجيتا_©سا عضو ا

 

 ءدبلو .ةقالطب ة́يBلجنإلا نوثدحتي نBينيبلفلا ةيبلاغ نإ الإ ،نBبلفلا يM لصاوتلل ةيمسرلا تاغللا ي¨ ةينيبلفلاو ة́يBلجنإلا ةغللا نأ مغرو 

 صاخشأ عم ةيراجت تاقالع ءانب نوينيبلفلا لضفيو .لاصتالا طاقنو نBبسانملا صاخشألا ةفرعم يرورضلا نمف ،نBبلفلا يM ةيراجت ةقفص

ملا بغري ÉÑلا ةكرشلا لخاد ةماه تاقالع ءانب يرورضلا نم ي{اتلابو ،نBفولأم
ُ

دص
ّ
 ديعاوم ديدحت بجيو .اهعم لماعتلا نويدوعسلا نورِ

 
 لامعألا ةطشنأ ةسرامم 1
 ريدناتناس 2



 

 

5 

 ،ىرخألا فارطألا نم ءÑ≥±لا سفن نوعقوتيو هديعاومب ́م©لي بعش نوينيبلفلا .عيباسأ 3 نع لقت ال ةدم لبق ةيصخشلا تاعامتجالا

ملا يدتري نأ نسحتسيو
ُ

دص
ّ
 .لامعألا تاعامتجال Ñمسرلا يزلا نويدوعسلا نورِ

 

نس صاخشألا _¶كأ أدبيو .ةماستبالاو ةحفاصملا ي¨ عامتجالا يM ةيحتلل ةعئاشلا ةقيرطلاو
ً

دصُملل نكميو .الوأ ةيحتلاب ةيمهأ مه_µكأ وأ ا
ّ
 نيرِ

 ةسرامم ايادهلا لدابت دعيو .لوألا مسالا مادختسا مî∂م بلطُي نأ ى{إ ،صخشلا بقل وأ ةينهملا وأ ةيميداكألا باقلالا مادختسا نBيدوعسلا

ملا نم عقوتيو ،نBبلفلا يM لامعألا تاعامتجا يM ةعئاش
ُ

دص
ّ
 يM ةيدهلا حتف مدع ى∏ري نكلو ،اî∑ولبقي نأو ايادهلا اومدقي نأ نBيدوعسلا نيرِ

 ،نBينف ءا_¶خ ةطساوب تاعامتجالا يÑ M≥∫اسأ لكشب تاضوافملا رادتو .مπîايح نم اًءزج راعسألا يM ةمواسملا نوينيبلفلا _¶تعيو .مهدوجو

 نمو .ةقيرطلا سفنب اهمالتسا متي نأ بجيو ،نيديلا اتلكب ةرايزلا تاقاطب ميدقت بجيو .رارقلا عنص يM اًيسيئر اًرود نوبعلي ام ةداع

  .تاعامتجالا لالخ فالخلا لاجم حتف وأ عباصألاب ةراشإلا بنجت نسحتسملا

 لمعلا تاعاس 1.2.1

 نBبم وه امبسح ةنيابتم تاقوأو خيراوت يM ةفلتخ!ا تاكرشلا لمعت ذإ ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يM اî∂ع نBبلفلا يM لمعلا تاعاس فلتخت

دصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنتو .2 لودجلا يM هاندأ
ّ

 ةلحر دعوم ديدحت لبق يراجتلا مهكيرش عم لمعلا تاقوأ ةعجارمب نير

  .لمعلا

 نàبلفلا - لمعلا تاعاس :2 لودج

 لمعلا تاعاس لمعلا مايأ

 ًءاسم 5 ى{إ اًحابص 8 ةعمجلا ى{إ نBنثالا نم

 دحألاو تبسلا موي يM ةيموكحلا بتاكملاو كونبلا قلغت •

 ًءاسم Éø 3ح اًحابص 9 ةعاسلا نم اæîاوبأ كونبلا حتفت •

 عوبسألا مايأ لاوط لمعلل اæîاوبأ تالح!ا نم _Bثكلا حتفت •

 

 نàيدوعسلا نàنطاوملل ةبسDلاب نàبلفلا لوخد تابلطتم 1.2.2

ملا جاتحي ال
ُ

دص
ّ
  زواجتت ال ةرايزلا ةدم تناك اذإ ة_Bشأت يأ ىdع لوصحلا ى{إ نBبلفلا يM نBيراجتلا مî¬اكرش ةرايز نووني نيذلا نBيدوعسلا نيرِ

دصُملل نكمي ،اًموي 30 اπîدم زواجتت ÉÑلا تارايزلاب قلعتي اميفو .اًموي 30
ّ
 ،ةيدوعسلا ،ضايرلا يM نBبلفلا ةرافس عم لصاوتلا نBيدوعسلا نيرِ

 ،كلذ ى{إ امو ،فيلاكتلاو ة_Bشأتلل ةبولطملا قئاثولا ةمئاق نأشب ليصافتلا نم ديزم ىdع لوصحللو .كلذب ةصاخلا تامولعملا ىdع لوصحلل

  :ي{اتلا طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيدروملا عيطتسي

services-services/visa-http://riyadhpe.dfa.gov.ph/consular  

  نàبلفلا äã نàيدوعسلا نàنطاوملل ةما$لا لاصتالا تا$ج 1.2.3

دصُملل ةبسنلاب ى{وألا لاصتالا ةطقن ةيدوعسلا ةرافس يM يdصنقلا مسقلا _¶تعي
ّ
 .نBبلفلاب ،يتاكام ةنيدم يM عقتو ،نBبلفلا يM نBيدوعسلا نيرِ

 اæî لاصتالا اضيأ نكميو ،نBبلفلا يM نBيدوعسلا نBنطاوملل ھيجوتلاو ةدعاسملا ةرافسلا مدقتو .م Éø 4ح ص 9 ةعاسلا نم ةرافسلا لمعت
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ملا ھجاوت دق لكاشم يأ لحل
ُ

دص
ّ

 نكمي ،كلذ ى{إ- امو ،لاصتالا تامولعمو ،ةثعبلا سيئر تانايب لثم ليصافتلا نم ديزمل .يدوعسلا ر

دصُملل
ّ
 :هاندأ طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

pines/en/Pages/default.aspxhttp://embassies.mofa.gov.sa/sites/Philip  

 

دصُملل نكمي
ّ
  :تاراسفتسا يأ ىdع لوصحلل ي{اتلا طبارلا يM دراولا جذومنلا ةئبعت نBيدوعسلا نيرِ

http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Philippines/EN/ContactDiplomaticMission/Pages/ContactWithDiplomaticMission.aspx  

 

 3ةيلاملا ةئ0بلا 1.3

 كونب لالخ نم ةدروتسملا تاجتنملا نمث عفد نBبلفلا يM نيدروتسملل نكميو .نBبلفلا يM ةيبنجألا تالمعلا قفدت يزكرملا نBبلفلا كنب مظني

دصُملل نكمي .اهل ةعباتلا سكيروفلا تاكرشو ةدمتعملا ءالكولا
ّ
 نBبملا طبارلا يM ةدمتعملا ءالكولا كونبب ةمئاق ىdع عالطالا نBيدوعسلا نيرِ

 :هاندأ

banks.html-agent-authorized-of-https://www.bir.gov.ph/index.php/list  

دصُملل نكمي
ّ
كنب 42 لضفأب ةمئاق ىdع لوصحلا اضيأ نBيدوعسلا نيرِ

ً
  :ي{اتلا طبارلا نم نBبلفلا يM ا

http://www.bsp.gov.ph/banking/psoc/by_ranks/assets.htm  

 

ملاو نودروتسملا راتخي ،ةخسارلا ةيراجتلا تاقالعلل ةبسنلاب
ُ

دص
ّ
 امنيب .عئاضبلا نحش لبق عفدلا اî®ف متي ÉÑلا قبسملا عفدلا ةقيرط نورِ

 لباقم قئاثولا لثم مادختسالا ةعئاش ىرخأ عفد قرط كانهو .عفدلل ةقيرطك دامتعالا باطخ ،ةرم لوأل لامعأ ذفنت ÉÑلا تاكرشلا لضفت

 .رشابملا ليوحتلاو ،حوتفملا باسحلاو ،عفدلا لباقم قئاثولاو ،لوبقلا

دصُملل نكمي ،اه_Bغو فيراعتلاو عفدلا قرط نع تامولعملا نم ديزمل
ّ
 :هاندأ طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

%22gen%2http://www.bsp.gov.ph/downloads/Regulations/MORFXT/MORFXT.pdf#%5B%7B%22num%22%3A122%2C

2%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C84%2C503%2C0%5 )98 ص( 

 4ةينوناقلا ةئ0بلا 1.4

 بيت_©ب نBبلفلا يÑ M…طولا يئاضقلا ماظنلا ليصفت يdي اميفو .ةينيبلفلا وأ )اهمظعم( ة́يBلكنإلا ةغللاب لامعألا ةسرامم دوقع ةغايص نكمي

دصُملل نكميو .ةطلسلا بسحب يدعاصت
ّ
  .دقعلاب لالخإلا ةلاح يM تاهجلا هذه ى{إ ءوجللا نBيدوعسلا نيرِ

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا نBناوق اî®ف دجوت ÉÑلا تاعطاقملا ضعب يM تئشنأ - ةيعرشلا مكا+*ا •

 بئارضلا ةئيه ضوفم اه_Bثي ÉÑلا نوعطلا لحل تئشنأ ةصاخ ةمكحم - ةيبيرضلا فانئتسالا ةمكحم :ةصاQRا تائي$لا •

 .كرامجلا ضوفمو

  .نBتيدلب يطغتو تايدلبلا يM تئشنأ - ةيدلبلا ةرئادلا ةمكحم •

 .نBبلفلا يM ةيدلب لك يM تئشنأ - ةيدلبلا ةمك+*ا •

 
  Ñ…يبلفلا تاجتنملا _Bياعم بتكم 3
 ريدناتناس 4
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 الينام ةقطنم ندم يM تئشنأ ÉÑلا مكاح!ا - ةمصاعلا ةمكحم •

  ةينطولا ةمصاعلا ةقطنم كلذ يM امب ميلقإ رشع ةثالث يM تئشنأ - ةيميلقإلا ةمك+*ا •



 

 

8 

 نBنواعم ةاضق ةينامثو سيئر ٍضاق نم لكشتت ةصاخ ةمكحم ي̈و ،نايابناجيدناس øمست - فانêتسالا ةمكحم •

 انواعم ايضاق رشع ةعبرأو دحاو ضاق اìîسائر ى{وتي نBبلفلا يM ةمكحم ىdعأ - ايلعلا ةمك+*ا •

 

 نكميو .نBينيبلفلا نBماحملل ةيمسرلا ةمظنملا ي̈و ةلماكتملا ةينيبلفلا نBماح!ا ةباقن ىدل نBماح!ا عيمج ليجست متي ،نBبلفلا يMو

دصُملل
ّ
 :هاندأ نBبملا طبارلا نم نBماح!ا ةمئاق ىdع لوصحلا نBيدوعسلا نيرِ

http://sc.judiciary.gov.ph/baradmission/lawlist/index.php  

 ى{إ لصي ام رمألا قرغتسيو .دوقعلا ذافنإ لجأ نم لامعألا ةطشنأ ةسرامم ثيح نم 136 زكرملا يM نBبلفلا تءاج ،2017 ماع نم ارابتعا

 ةيوستل )يدوعس لایر 100,000 ةبلاطملا غلبم ناك اذإ يدوعس لایر 31,000 ةفلكتلا نوكت دق يأ( ةبلاطملا غلبم نم ةئاملا يM 31 و اموي 842

 قرط نوناق يM اî®لع صوصنملا حئاوللاو نBناوقلل اقفو ميكحتلا تاءارجإ عبتت ،نBبلفلا يMو .5نBبلفلا يM ةمكحم قيرط نع يراجت عازن

  .2004 ماعل ةليدبلا تاعزانملا ةيوست

 أشDملا دعاوق .2

 ةيدوعسلاو نàبلفلا نàب أشDملا دعاوق 2.1

 ةحفاكم _Bبادت قيبطت ةيفيك كلذكو ،ةقبطملا بئارضلاو ةيكرمجلا موسرلا ددحتو ةدروتسملا تاجتنملا ةيسنج ىdع أشنملا دعاوق صنت

قو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم تادراولا ىdع ةيئاقولاو ةيضيوعتلا _Bبادتلاو قارغإلا
ّ

 ةيقافتا نBبلفلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تع

قفو أشنملا دعاوق نBبلفلا قبطتو ،6ةيئانث ةراجت
ً

 .7ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملل ةبسنلاب ةياعرلاب ى{وألا لودلا أدبمل ا

 8 نàبلفلا äã ةيليضفتلا أشDملا دعاوق 2.2

 يM ةيكرمجلا ةفيرعتلا ةنجل تعضوو .ةيدوعسلا نم ةدروتسملا عئاضبلاب قلعتي اميف ةياعرلاب ى{وألا ةلودلا ةفيرعت أدبم نBبلفلا قبطت

  :أشنملا دعاوقل ةيلاتلا ماكحألا نBبلفلا

 :امهو تاجتنم يأ أشنم دلب ناددحي نBبلفلا يM نايسيئر نارايعم دجوي .1

 عيمج تناك اذإو ،دلبلا هذه يM هأشنم ناك اذإ ام دلب لخاد "لماكلاب جتنم" جتنملا _¶تعي :"لماكلاب ةجتنملا تاجتنملا" أدبم .أ

 ردصم دلب نم اî®لع لوصحلا / لماكلاب اهجاتنإ متي ÉÑلا علسلا .دلبلا هذه لخاد اهردصم ھجاتنإ يM ةمدختسملا داوملا

 :ي¨

  ؛دلبلا هذه نم ةجتنملا ةيعارزلا تاجتنملا .1

  ؛دلبلا هذه يM ىبرتو دلوت ÉÑلا تاناويحلا .2

 
 لامعألا ةطشنأ ةسرامم 5
 ةيدوعسلا ةيجراخلا ةرازو 6
7   
  نBبلفلاب ةيكرمجلا ةفيرعتلا ةيضوافم 8
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  ؛دلبلا لخاد ةيح تاناويح نم اî®لع لصحتم تاجتنم .3

  ؛دلبلا هذه يM يرجت ÉÑلا يرحبلا وأ ي_¶لا ديصلا تايلمع قيرط نع اî®لع لصحتم تاجتنم .4

  ؛دلبلا هذهل ةعبات ةنيفس مادختساب دلبلا لخاد تا_Bحبلاو راî∑ألا نمو رحبلا نم اî®لع لصحتم تاجتنم .5

 .نفسلا ن©م ىdع اهجاتنإ مت ÉÑلاو ،'5' يM ةدراولا فانصألل Ñمتنت ÉÑلا تاجتنملا .6

 .رحبلا عاق نم وأ ضرألا نم اî®لع لوصحلا متي ÉÑلا ةيندعملا تاجتنملا .7

  ؛دلبلا لخاد ةيعانص تايلمع نع ةجتانلا تايافنلاو ةدرخلا .8

  :يdي امم _µكأ وأ دحاو نمض Ñ≥∫اسأ لكشب عقت ÉÑلا وأ يرصح لكشب دلبلا لخاد ةجتنملا عئاضبلا .9

 ؛هالعأ '9' ى{إ '1' نم ةيعرفلا تارقفلا يM اî®لإ راشملا تاجتنملا .10

 ليوحتلا أدبم تحت ديدج مسا ھل فلتخم ديدج جتنم ى{إ اهليوحت متي ÉÑلا عئاضبلا لخدت :"_Bبكلا ليوحتلا" أدبم .ب

  :ةيلاتلا طورشلا تفوتسا اذإ يرهوج لكشب ةلوحم عئاضبلا _¶تعتو ._Bبكلا

 عضخ _Bبك لوحت رخآ يM جتنم ى{إ ةميقلا نم ٪40 ةفاضإ تمت اذإ - ىوتحملل ةيميلقإلا ةميقلا تابلطتم .1

  .ھل

 يêرفلا ناونعلا وأ ،ةفيرعتلا ناونع وأ ،لصفلا يB_ Mيغت كانه ناك اذإ - ةفيرعتلا فينصت يB_ Mغتلا .2

 .عينصتلا ةيلمعل ةجيتن ةفيرعتلل يêرفلا ناونعلا وأ ةفيرعتلا ناونعل يêرفلا ميسقتلا وأ ،ةفيرعتلل

 ةرحلا ةراجتلا ةيقافتا يM اî®لع صوصنملا ةددح!ا دعاوقلا يMوتسي جتنملا ناك اذإ - ةددحم ةيلمع رابتخا .3

 .ةردصملا ةلودلا عم

  .ةدروتسملا عئاضبلا أشنم ىdع ليلدك كرامجلا ى{إ قئاثولا ميدقت بجيو .2

 .ةيئانثلا ةراجتلا ةيقافتا يM ددح!ا وحنلا ىdع ةيدنتسملا تابلطتملاب يفتو دروتسملا جتنملا أشنمب أشنملا ةداهش ديفت .3

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب رامثتسالاو ةراجتلا ةرازو نم أشنملا ةداهش ىdع لوصحلا يدوعسلا ردصملل نكمي .4

دصُملل نكمي ،أشنملا ةداهش ىdع لوصحلا تاءارجإ نع تامولعملا نم ديزملو بلطلا ىdع لوصحللو
ّ
 طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

 :هاندأ

https://mci.gov.sa/en/Agencies/IndustrialAffairs/a8/Documents/Application%20of%20Origin%20Certificate%20(Ge

rm).pdfneral%20Fo  
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 ةvراجتلا دويقلا .3
 نàبلفلا äã ةvراجتلا دويقلا 3.1

 ةيكرمQiا دويقلا  3.1.1 

3.1.1.1 gتسالا موسر ةفرعàا دا�Qi9ةيكرم 

 نم 1611 ةداملا يM ھيلع صوصنملا وحنلا ىdع ،ةيكرمجلا موسرلل ةياعرلاب ى{وألا لودلا نم ةدروتسملا عئاضبلا عضخت •

 .دا_Bتسالا موسر نأشب 1464 مقر Ñ≥∫ائرلا موسرملا نم 104 ةداملاو ةيكرمجلا ةفيرعتلاو كرامجلا ثيدحت نوناق

 قوسلا يM ةسفانملا نمو راعسألا يM ئ∏افملا مخضتلا نم نBيلح!ا نBجتنملا ةيامح جمانرب نمض ةيكرمجلا موسرلا ضرف متي •

 10نBيلودلا ءارظنلا نم

 ىdع ةقبطملا ةيكرمجلا تافيرعتلا غلبت ،طسوتملا يMو .٪6.4 ةياعرلاب ى{وألا ةلودلا لدعمل قبطملا طيسبلا طسوتملا غلبيو •

  .ي{اوتلا ىdع ٪5.8 و ٪10.2 ةيعارزلا _Bغو ةيعارزلا تاجتنملا

ملا نم ى∏رُي .٪ 65 و ٪0 نBب ةياعرلاب ى{وألا ةلودلا نم ةدروتسملا تاجتنملل ةيكرمجلا ةفيرعتلا لدعم حوا_©يو •
ُ

دص
ّ
 نBيدوعسلا نيرِ

  .ةفلتخ!ا تاجتنملا فانصأ ىdع ةقبطملا ةيكرمجلا ةفيرعتلا تالدعم لوح ليصافتلا نم ديزم ىdع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز

finder3-http://finder.tariffcommission.gov.ph/index.php?page=tariff  

 

 11ةفاضملا ةميقلا ةبvرض 3.1.1.2

 .9337 مقر يروهمجلا نوناقلا بجومب نBبلفلا يM تامدخلاو علسلا ىdع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ضرفت •

 .نBبلفلا يM ةدروتسملا تاجتنملا مظعم ىdع ٪12 عقاوب ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ليصحت متي •

 داومو ةيرحبلا ةيئاذغلا تاجتنملاو ةيئاذغلا تاجتنملاو ةيعارزلا تالخدملا لثم تاجتنم ةفاضملا ةميقلا ةبيرض نم ىفعتو •

 .ةيطفنلا تاجتنملاو محفلا لثم ةيوضعلا ةيجولويبلا تاجتنملاو تالج!او فحصلاو بتكلا لثم ةءارقلا

 12ةيئاقتنالا ةبvرضلا 3.1.1.3

 .اه_Bغو لو_©بلاو روطعلاو نداعملاو تارهوج!او تارايسلا لثم ةيلامكلا تاجتنملا ىdع ةيئاقتنالا ةبيرضلا ضرفت •

 øمست اهدنعو علسلل ةردقملا ةميقلا ى{إ ةبسن وأ مجحلا وأ نزولا ساسأ ىdع ةددحم ةبيرضك ةيئاقتنالا ةبيرضلا ضرف نكمي •

 .13ةميقلا ةبيرض"

  .ةددحم راعسأ ساسأ ىdع وأ ٪60 ى{إ ٪2 نم ةيئاقتنالا ةبيرضلا ضرف متي •

ملا نم ى∏رُيو •
ُ

دص
ّ
 :ليصافتلا نم ديزم ىdع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

tax.html#taxrates-information/excise-https://www.bir.gov.ph/index.php/tax  

 
  نBبلفلا يM ةيكرمجلا ةفرعتلا ةيضوفم 9

 نBبلفلاب بئارضلا ثاحبأل Ñ…طولا زكرملا 10
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 11
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 12
  Ñ…يبلفلا ةيلخادلا دئاوعلا بتكم13
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 14قارغإلا ةحفاíم موسر 3.1.1.4

  .يdح!ا كالìîسالل ةيداعلا ةميقلا نع لقت راعسأب نBبلفلا ى{إ علسلا دا_Bتسا دنع قارغإلا ةحفاكم موسر ضرفت •

 عضختس ةدروتسملا عئاضبلا نإف ،قارغإ دوجو تبث اذإو قارغإلا ةحفاكم لجأ نم صحفلل ةدروتسملا عئاضبلا هذه عضختس •

 .نمزلا نم ةددحم ة_©فل موسرل

 .اìîيامحلو ةيلح!ا قوسلا نع ررضلا ةلازإل يفكت ةميقب قارغإلا ةحفاكم موسر ضرفت •

ملا نم ى∏رُيو
ُ

دص
ّ
 يM طغضلا مث نمو ،قارغإلا ةحفاكم موسر نع ليصافتلا نم ديزم ىdع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

 .ليصافتلا نم ديزمل قارغإلا موسر - 711 ةداملا ىdع بيولا ةحفص

 http://tariffcommission.gov.ph/ 

 15 ةيضvوعتلا موسرلا 3.1.1.5

 ةعانصلل ررض يأ ثادحإ بنجت لجأ نم ردصملل ةلودلا ھتمدق يذلا معدلا ضيوعت لجأ نم ةيضيوعتلا موسرلا ضرفت •

  .ةيلح!ا

 هذه عضخت ،موسرلا هذهل اهعوضخ تتبث اذإو ،ةيضيوعتلا _Bبادتلا ضرف لبق صحفلل ةدروتسملا عئاضبلا هذه عضختس •

 .نمزلا نم ةددحم ة_©فل ةيضيوعتلا موسرلل ةدروتسملا عئاضبلا

دصملا ةلودلا يM ھيلع لوصحلا مت يذلا معدلا غلبم لماك ةيضيوعتلا موسرلا ةميق يواستو •
ّ

  .ةر

ملا نم ى∏رُيو •
ُ

دص
ّ
 طغضلا مث نمو ،.ةيضيوعتلا موسرلا نع ليصافتلا نم ديزم ىdع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

Mع بيولا ةحفص يdليصافتلا نم ديزمل ةيضيوعتلا موسرلا - 713 ةداملا ى. 

 http://tariffcommission.gov.ph/ 

 16ةيئاقولا موسرلا 3.1.1.6

 ى{إ يدؤت ÉÑلا ةدروتسملا عئاضبلا ضعب ةدايز نم نBيلح!ا نBجتنملاو ةيلح!ا تاعانصلا ةيامح لجأ نم ةيئاقولا موسرلا ضرفت •

  .مهل _Bبك ررض ثادحإب ددπî وأ ثادحإ

  .موسرلا هذه ضرف لبق صحفلل دروتسملا جتنملا عضخيو •

ت ،ىرخأ ةهج نمو •
ُ

 ضوفم هذفني يذلا Ñمجحلا رابتخالا ىdع ءانب ،ةيعارزلا تاجتنملا ضعب ىdع ةصاخ ةيئاقو موسر ضرف

  .17كرامجلا

 
  نBبلفلا يM ةيكرمجلا ةفرعتلا ةيضوفم 14
  نBبلفلا يM ةيكرمجلا ةفرعتلا ةيضوفم 15
  نBبلفلا يM ةيكرمجلا ةفرعتلا ةيضوفم 16
 نBبلفلاب بئارضلا ثاحبأل Ñ…طولا زكرملا 17
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  .نمزلا نم ةددحم ة_©فل ةدروتسملا تاجتنملا ىdع ةيمك دويق وأ / و موسر قبطت ،صحفلل ةيباجيإ ةدكؤم جئاتن مالتسا دنعو •

ملا نم ى∏رُيو •
ُ

دص
ّ
 يM طغضلا مث نمو ،ةيئاقولا موسرلا نع ليصافتلا نم ديزم ىdع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

 .ليصافتلا نم ديزمل ةيئاقولا موسرلا - 712 ةداملا ىdع بيولا ةحفص

 http://tariffcommission.gov.ph/ 

 18ةيكرمQiا �àغ دويقلا 3.1.2

 دا�àتسالا ع;اوم 3.1.2.1

 نم 24 ةداملاو ،ةيودألاو ةيذغألا نوناقو ،كرامجلاو تافيرعتلا نوناق نم 101 ةداملا بجومب علسلا ضعب دا_Bتسا نBبلفلا رظحت •

 نم 5 ةداملاو ،1264 مقر تاميلعتلا باطخو ،4653 مقر يروهمجلا نوناقلاو ،6969 مقر يروهمجلا نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئاللا

  08-2008 مقر ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا ةرازو نع رداصلا يرادإلا رمألا

 ةيامحو يموقلا نمألا ةيامحل نBبلفلا ى{إ ،كلذ ى{إ امو ةدلقملا وأ ةشوشغملا ةيذغألا وأ ةحلسألا لثم تاجتنم دا_Bتسا رظحيو •

  .ةماعلا ةحصلاو ةئيبلا

  :ي{اتلا طبارلا ةرايز ى∏رُي ،نBبلفلل اهدا_Bتسا روظح!ا تاجتنملا لوح تامولعملا نم ديزمل

Imports-Restricted-Prohibited-https://www.export.gov/article?id=Philippines  

  دا�àتسالا دويق 3.1.2.2

 مقر Ñ≥∫ائرلا موسرملا( 1978 ماعل كرامجلاو تافيرعتلا نوناق بجومب ةنيعم تاجتنم دا_Bتسا يM مكحتلا / دييقت متي •

1464( Mبلفلا يBن.  

 فنصت نأ نكميو .دروتسم جتنم يأ اî®لإ Ñمتني ÉÑلا ةئفلا نع ليصافت Ñ…يبلفلا دحوملا ي⁄لسلا فينصتلا ليلد مدقي •

  ،اî∑أ ىdع ةدروتسملا عئاضبلا

o تسا نكمي علسB_لا علسلا عضخت ال - ةيرحب اهداÉÑ نوكت دق كلذ عمو .رظح وأ ميظنت يأل ةئفلا هذه نمض عقت 

  .يكرمج صيلخت ءارجإ وأ ةقبسم ةقفاوم ىdع لوصحلا ى{إ ةجاح كانه

o ع بجي - ةمظنملا عئاضبلاdع لوصحلا دروتسملا ىdلجأ نم ةصتخ!ا ةيموكحلا تاهجلا نم حيراصت /تاصلاخم ى 

  .عئاضبلا هذه دا_Bتسا

o تسا زوجي ال - ةروظح!ا عئاضبلاB_لومعملا حئاولل اقفو علسلا هذه دا æîا 

 ةيموكحلا تاهجلا /ةهجلا نم صيخ_©لا وأ ةمزاللا حيراصتلا ىdع لوصحلا دعب نBبلفلا ى{إ ةمظنملا تاجتنملا دا_Bتسا نكمي •

  .ةصتخ!ا

 دا�àتسالا حvراصت 3.1.2.3

  .ةصتخ!ا ةيموكحلا ةهجلا نم دا_Bتسا صيخرت ىdع لوصحلا بجي ،نBبلفلا ى{إ دويقلل ةعضاخلا عئاضبلا دا_Bتسا لبق •

 .بعشلل ةيهافرلاو يموقلا نمألاو ةيئاقولا ةماعلا ةحصلا نامضل دا_Bتسالا صيخرت مدختسيو •

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 18
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 .ةدروتسملا تاجتنملا عونل اًعبت موسرلا فلتخت دقو طورشلل ةدروتسملا تاجتنملا لاثتما دنع دا_Bتسالا حيراصت ردصتو •

 .دروتسملا جتنملا عون بسحب وأ ةدحاو ةنس ى{إ رهش نم ةيحالص ة_©ف عم ةنيعم ةنحشل صيخا_©لا رادصإ نكميو •

 دا�àتسالا صصح 3.1.2.4

 .دا_Bتسا صصح ى{إ كلذ ى{إ امو ،زرألا لثم ةيعارزلا _Bغو ةيعارزلا تاجتنملا ضعب عضختو •

 ةيموكحلا تائيهلا ردصتو .صصحلا ماظنل عضخت ÉÑلا تاجتنملا دا_Bتسال ةيونس صيخارت ىdع لوصحلا بجيو •

 .ماعلا ةيادب يM صيخا_©لا ةصتخ!ا

 ةيموك+Qا ةراجتلا 3.1.2.5

 ةيموكحلا ةيراجتلا تاسسؤملا ةيموكحلا تاي_©شملا حالصإ نوناق مظني •

 ةيموكحلا تاهجلل ت́اBهجتلا ءارشب ةرادإلاو ةين́اBملا ةرئاد - تاي_©شملا ةئيه موقتو •

دصُملل نكميو •
ّ
 طبارلا نم ةرادإلاو ةين́اBملا ةرئاد - تاي_©شملا ةئيه لوح تامولعملا نم ديزم ىdع لوصحلا نBيدوعسلا نيرِ

 :ي{اتلا

 philgeps.gov.ph/home/-http://www.ps 

 �àياعملا 3.1.2.6

 ةينطولا _Bياعملا ذفنتو ةبقارمو ريوطتب صتخت ةعانصلاو ةراجتلا ةرازول ةعبات ةينوناق ةئيه وه تاجتنملا _Bياعم بتكم •

  .ةينيبلفلا

 :ي{اتلا طبارلا ةرايز ى∏رُي ،ةينيبلفلا ةينطولا _Bياعملاو تاجتنملا _Bياعم بتكم نع تامولعملا نم ديزمل

 http://www.bps.dti.gov.ph/ 

  .ةيلودلا ةينقتورهكلا ةنجللاو _Bياعملل ةيلودلا ةمظنملا يM وضع وه تاجتنملا _Bياعم بتكم نأ امك •

  ._Bياعملا دامتعا ةيلمع لوح تامولعملا نم ديزم ليلدلا اذه نم 9 لصفلا مدقي •

 ةينفلا حئاوللا 3.1.2.7

  .تاجتنملا ضعب ىdع ةينف حئاول ضرفت ÉÑلا نBبلفلا يM حئاوللاو نBناوقلا نم ددع دجوي •

 ىdع لمعيو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم عبتيو ةراجتلل ةينفلا دويقلا نع مالعتسا ةطقن نع ةرابع وه تاجتنملا _Bياعم بتكم •

  .Ñ…فلا دامتعالاو ةينفلا حئاوللاو _Bياعملاب ةصاخلا تارارقلا ذاختاو تامولعملا رشن

  ردصت ÉÑلا ةيرادإلا رماوألا لالخ نم ةيمازلإ اî∑أ نع نلعي مل ام ،بلاغلا يM ةيرايخ ةينيبلفلا ةينطولا _Bياعملا _¶تعتو •

  .ةرازولا نع
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 ةقباطملا مييقتو دامتعالا 3.1.2.8

 ى{إ امو تالباكلاو ،ةيئابرهكلا كالسألا ،ةي́ل¤ملا ةزهجألا لثم ،نBبلفلا ى{إ ةدروتسملا ةمظنملا عئاضبلا عيمج زاتجت نأ نBعتي •

 جمانرب مساب جمان_¶لا اذه فرعيو .)ةينيبلفلا ةينطولا _Bياعملل اهلاثتما نامضل( ةدروتسملا عئاضبلا صيلخت جمانرب ،كلذ

 .تاجتنملا لاثتما نامضل ،تاجتنملا _Bياعم بتكم لبق نم هذيفنت متيو ،ةدروتسملا عئاضبلا صيلخت ةداهش

 ةراجتلا ةفرغ دامتعا ماظنو ةمالسلا ةداهش ماظنو ،ةينيبلفلا _Bياعملا قفو ةدوجلا ماظن تاجتنملا _Bياعم بتكم قبطي •

 ةيلودلا

 .ليلدلا اذه نم 10 لصفلا يB_ Mياعملا دامتعا ةيلمع نأشب تامولعملا نم ديزم دجوي •

 دامتعالا 3.1.2.9

 ،ةرياعملاو صحفلا تا_¶تخمو شيتفتلا تائيهو قيدصتلا تائيه دامتعا نع لوؤسملا بتكملا وه Ñ…يبلفلا دامتعالا بتكم •

 .نBبلفلا يM ةيبطلا تا_¶تخ!او

ملا نم ى∏رُيو .نBبلفلا يM ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو فارشإ تحت Ñ…يبلفلا دامتعالا بتكم لمعت •
ُ

دص
ّ
 ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

  :Ñ…يبلفلا دامتعالا بتكم نع ليصافتلا نم ديزم ىdع لوصحلل ي{اتلا طبارلا

http://www.pabaccreditation.dti.gov.ph/public/page_history.php  

 ةيفvرعتلا تاقاطبلاو تاقصلملا عضو تابلطتم  3.1.2.10

  .نBبلفلا يM ةيفيرعتلا تاقاطبلاو تاقصلملا عضو تابلطتم كلìîسملا نوناق مظني •

  :ي{اتلا طبارلا ةرايز ى∏رُي ،نوناقلا اذه لوح تامولعملا نم ديزمل

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224742  

  .نBتغللا اتلكب وأ ةينيبلفلا وأ ة́يBلجنإلا ةغللاب ةيفيرعت تاقصلم تاجتنملا لمحت نأ بجي •

 .ليلدلا اذه نم  يM تاقصلملا عضو نع تامولعملا نم ديزم دجوي •

 öãارزلا رQòiا تابلطتم / ةي+ñلا تابلطتملا  3.1.2.11

 ةقلعتملا ةيحصلا تابلطتملا عيمج يMوتسي نأ ،موحللا تاجتنمو ةيعارزلاو ةيئاذغلا داوملا دا_Bتسا لبق ،دروتسملا ىdع بجي •

  .ردصملا دلبلا يM ةصتخ!ا تاطلسلا لبق نم اهديكأتو اهصحف نBعتي ÉÑلا ةيئاذغلا تاجتنملا دا_Bتساب

 ةحصلا تابلطتمب قلعتي اميف ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل ةعباتلا ةيلح!ا مالعتسالا ةطقن ةباثمب نBبلفلا يM ةعارزلا ةرازو دعتو •

 يêارزلا رجحلاو

 .ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا تاطلس ةطساوب اهلوصو ىدل شيتفتلل تاجتنملا هذه عضختو •

 يرطيب بيبط لبق نم اهدامتعا متي ÉÑلا ةيبنجألا موحللا صحف ةداهش ىdع ةدروتسملا موحللا تاجتنم لصحت نأ بجيو •

 أشنملا دلب يM دمتعم

 ةداهش ردصت ،مييقتلا اذه زايتجا دنعو .ي∏ولويبوركيم ليلحتو Ñ‹ط صحف ى{إ كامسألا لثم تاجتنم دا_Bتسا عضخيو •

 .ةدروتسملا عئاضبلا نع جارفإلا لجأ نم تاتابنلاو كامسألل نأشب ةيحص
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 ةvراجتلا فاصنالا لبس .4

ملا bcع اùراثآ نàبلفلا ةلودل ةvراجتلا فاصنالا لبس 4.1
ُ

 نàيدوعسلا نvرِّدص

 اًيدام اًررض ببست ÉÑلا تارداصلا دض ةيجالع تاءارجإ ذاختا نBبلفلا ةموكح ىdع لهست تاودأ ةباثمب ةيراجتلا فاصنالا لئاسو دعتو

ملا ىdع هاندأ ةروكذملا ةيراجتلا فاصنالا لبس ضرف نكميو .ةيلح!ا ةعانصلل
ُ

دص
ّ
 .فورظلا هذه لظ يM نBيدوعسلا نيرِ

  19قارغإلا ةحفاíم تاءارجإ  4.1.1

قفو ةدروتسملا تاجتنملا ضعب ىdع قارغإلا ةحفاكم _Bبادت ضرفُت •
ً

 بجومب 1999 ماعل قارغإلا ةحفاكم نوناق ماكحأل ا

 .8752 مقر يروهمجلا نوناقلا

 نم اًيرازو ارمأ ريزولا ردصيو .ريزولا ى{إ اهجئاتن مدقتو تاجتنملا قارغإ يM قيقحتلاب نBبلفلا يM تافيرعتلا ةنجل موقتو •

  قارغإلا ةحفاكمل ةددحم موسر ضرف لجأ

 ةرازو موقت امنيب ،ةيعارزلا _Bغ تاجتنملاب قلعتي اميف قارغإلا ةحفاكم تاءارجإ ةرادإ ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو ى{وتتو •

  ةيعارزلا علسلا ةرادإب ةعارزلا

 .رمألا مزل اذإ اهديدمت نكميو تاونس سمخ ةدمل قارغإلا ةحفاكم _Bبادت يرستو •

 نàبلفلا äã قارغإلا ةحفاíم تاءارجإ يدافترر ةترالاتاؤى¢ىرب  4.1.1.1

ملا ىdع بجي •
ُ

دص
ّ
 ءدبلا لبق ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يM قوسلا رعسو جتنملل ةلماكلا جاتنإلا ةفلكت مهف نBيدوعسلا نيرِ

Mريدصتلا ةيلمع ي.  

 ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه نإف ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ىdع ةيمك دويق ضرف يدافتلو •

ملا حصنت
ُ

دص
ّ
 ةيبرعلا ةكلمملا يM ھجاتنا ةفلكت وأ / و جتنملا اذه رعس نع لقي ال ةردصملا تاجتنملل اًرعس اوعضي نأب نيرِ

 .ةيدوعسلا

ملا ىدل نوكي نأ بجي امك •
ُ

دص
ّ
 نم لقأ رعسب اه_Bعست وأ تاجتنملا دا_Bتسا مدع تبثت ةهاجولا ةرهاظ ةلدأ نBيدوعسلا نيرِ

  .دلبلا كلذ يM جتنملا جاتنإ ةفلكت

ملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنتو •
ُ

دص
ّ
 ىوس اومدقي الأو ةلدألا هذه نع فشكلا دنع رذحلا ي‡وتب نBيدوعسلا نيرِ

 .طقف مî∂م بولطملا

  20ةيضvوعتلا �àبادتلا  4.1.2

 يروهمجلا نوناقلا بجومب 1999 ماعل ةيضيوعتلا موسرلا نوناق ماكحأل اقفو تادراولا ضعب ىdع ةيضيوعت _Bبادت ضرفت •

 .8751 مقر

 ضرفب اًيرازو اًرمأ ريزولا ردصيو .ريزولا ى{إ اهجئاتن مدقتو تاجتنملا قارغإ يM قيقحتلاب نBبلفلا يM تافيرعتلا ةنجل موقتو •

  ةددحم ةيضيوعت موسر

 
 نBبلفلا يM ةيكرمجلا ةفرعتلا ةيضوفم 19
 نBبلفلا يM ةيكرمجلا ةفرعتلا ةيضوفم 20
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 ةرازو وأ ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو ى{إ ةيفاك ةلدأ تمدق اذإ ،ةصاخ فورظ لظ يÑ، M≥·يوعت _Bبدت يأ ذاختا يM ءدبلا نكميو •

  .ةعارزلا

 علسلا ةعارزلا ةرازو ى{وتت امنيب ،ةيعارزلا _Bغ تاجتنملل ةبسنلاب ةيضيوعتلا _Bبادتلا ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو ريدتو •

  ةيعارزلا

 .رمألا مزل اذإ اهديدمت نكميو تاونس سمخ ةدمل ةيضيوعتلا _Bبادتلا يرستو •

 نàبلفلا äã ةيضvوعتلا �àبادتلا يدافت 4.1.2.1

 ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةدروتسملا تاجتنملا ىdع ةيمك دويق ضرف يدافتلو •

ملا
ُ

دص
ّ
  .ريدصتلاو جاتنإلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يM مدقملا معدلا مادختساب Ñ≥‚ا_©فالا _Bعستلا تاينقت قيبطت مدعب نيرِ

ملا ىدل نوكي نأ بجي امك •
ُ

دص
ّ
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم مدقملا معدلا نأ تبثي ةهاجولا رهاظ اليلد نBيدوعسلا نيرِ

 .نBبلفلا يM تاجتنملا راعسأ ضيفخت يM ھنم ةدافتسالا متي مل

ملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنتو •
ُ

دص
ّ
 ىوس اومدقي الأو ةلدألا هذه نع فشكلا دنع رذحلا ي‡وتب نBيدوعسلا نيرِ

 .طقف مî∂م بولطملا

  ةيئاقولا �àبادتلا 4.1.3

 .8800 مقر يروهمجلا نوناقلا بجومب ةيئاقولا _Bبادتلا نوناق ماكحأل اقفو تادراولا ىdع ةيئاقو _Bبادت ضرفت •

  .تاجتنملا ضعب تادراو يM ةئجافملا ةدايزلا نع ةمجانلا رارضألا نم ةيلح!ا تاعانصلا ةيامحل ةيئاقولا _Bبادتلا ذفنتو •

 ةيذيفنتلا ھتحئالو ةيذيفنتلا هدعاوقو ةيئاقولا _Bبادتلا نوناق بجومب نBبلفلا يM ةيئاقولا _Bبادتلا حئاول ىdع صنلا متو •

 نàبلفلا äã ةيئاقولا تاءارجإلا يدافت  4.1.3.1

ملا ىdع نBعتي •
ُ

دص
ّ
 ىdع بلطلاو ضرعلاب ؤبنتلل ،ريدصتلا ةيلمع يM ءدبلا لبق ،قوسلا يM عسوم ثحب ءارجإ نBيدوعسلا نيرِ

 .نBبلفلا يM ةدروتسملا تاجتنملا

ملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنت ،بلطلا نم ىdعأ ضرعلا اî®ف نوكي ÉÑلا تالاحلا يMو •
ُ

دص
ّ
 مجح ضيفختب نيرِ

 .ةيلح!ا تاعانصلا ىdع رثؤت ال ةقيرطب تارداصلا

ملا ىدل نوكي نأ بجي امك •
ُ

دص
ّ
 ةردقب رضي نل ةدروتسملا تاجتنملا مجح نأ تبثت ةهاجولا ةرهاظ ةلدأ نBيدوعسلا نيرِ

  .ةسفانملا ىdع ةيلح!ا تاعانصلا

ملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنتو •
ُ

دص
ّ
 ىوس اومدقي الأو ةلدألا هذه نع فشكلا دنع رذحلا ي‡وتب نBيدوعسلا نيرِ

 .طقف مî∂م بولطملا
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 نàبلفلا äã ةيس0ئرلا لوخدلا ئ;اوم .5

 نàبلفلا äã ةيس0ئرلا ئ;اوملا 5.1

 ةيموكحلا ةطلسلا ي̈ ةينيبلفلا ئناوملا ةطلس .21نيراطمو ءانيم 15 اî∂يب نم عئاضبلل لوخد ةطقن 17 كانه ،Ñ…يبلفلا كرامجلا بتكمل اقفوو

 صخلم يdي اميفو .ةيموكحو ةصاخ تاطلس ةطساوب نBبلفلا يM ئناوملا رادتو .نBبلفلا يM ئناوملا تايلمعو ةيمنتو طيطخت قسنتو جمدت ÉÑلا

  :هاندأ 3 لودجلا يM ،اهل ينو_©كلإلا عقاوملاو هاî®ف اìîلوانم متي ÉÑلا تاجتنملا لثم ةيسيئرلا تامولعملاو نBبلفلا ئناومل

 

  :هالعأ 1 لكشلا يM ةينيبلفلا ئناوملا ةئيه اهلغشت ÉÑلا ةيسيئرلا ئناوملا ىdع فرعتلا نكمي

 

 
  Ñ…طولا بئارضلا ثاحبأ زكرم 21

  ياب كیبوس ءانیم

  يامیل ءانیم

  الینام ءانیم

  وبیس ءانیم

  وافاد ءانیم

  زاجناتاب ءانیم
  نابولكات ءانیم

  اجناوبماز ءانیم

  وروأ يد نایاجاك ءانیم

  واجیروس ءانیم

  يبساجیل ءانیم

  ودنانریف راس ءانیم

  يرابأ ءانیم

 تالیواحلل ةیلودلا الینام ةطحم

  ولیولیإ ءانیم

 نیبلفلا يف ةیسیئرلا ئناوملا

 نàبلفلا äã ةيس0ئرلا ئ;اوملا :1 لíشلا
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 نàبلفلا äã ةيس0ئرلا ئ;اوملا 3 لودQiا

 ينو_©كلإلا عقوملا ةلوانملا عئاضبلا  ءانيملا

 تايواحلل الينام ءانيم
 _Bغ عئاضبلاو ،ةبئاسلا عئاضبلا ،تايواحلا

 ةأبعملا
http://www.mictweb.com/ 

  وبيس ءانيم
 عئاضبلاو ،ةبئاسلا عئاضبلاو ،تايواحلا

  ماع لكشب

http://www.cpa.gov.ph/index.php?option=com_conte

nt&view=article&id=13&mId=103&mItemId=103 

 وليوليإ ءانيم
 ،ةبئاسلا عئاضبلاو ،ةأبعملا _Bغ عئاضبلا

 تايواحلاو
http://www.ppa.com.ph/ 

  وافاد ءانيم
 نم اه_Bغو راجشألا عوذجو ،اربوكلاو ،ةرذلا

 تايواحلاو ةماعلا عئاضبلا

http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurP

orts/Ngqura/Pages/Overview.aspx 

 /http://www.ppa.com.ph - نابولكات ءانيم

 /http://www.ppa.com.ph تايواحلاو عئاضبلا اجناوبماز ءانيم

 /http://www.ppa.com.ph -  وروأ يد ناياجاك ءانيم

 /http://www.ppa.com.ph -  واجيروس ءانيم

 /Ñ  - http://www.ppa.com.ph‹ساجيل ءانيم

  زاجناتاب ءانيم

 ،اربوكلاو ،ةيعارزلا تاجتنملاو ،تايواحلا

 ،نداعملاو ،بشخلاو ،راجشألا عوذجو

 ىرخألا ةماعلا عئاضبلاو

http://www.asianterminals.com.ph/ATIWebsite/index

.aspx 

 /http://www.ppa.com.ph - ودنان_Bف ناس ءانيم

 /http://www.ppa.com.ph ةيواحلا كيبوس ءانيم

 /http://www.ppa.com.ph ةأبعملا _Bغو ،ةبئاسلا عئاضبلا الينام ءانيم

 /http://www.ppa.com.ph - ياميل ءانيم

 /http://www.ppa.com.ph - يرابأ ءانيم

 

 نàبلفلا äã ةيس0ئرلا تاراطملا 5.2

 10 نم _µكأ نBبلفلا كلتمت .يوجلا لقنلا مكحت ÉÑلا حئاوللاو نBناوقلا عيمج ذفنت ÉÑلا ةمظنملا ةئيهلا نBبلفلا يM يندملا نا_Bطلا ةئيه _¶تعت

قفو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج نم تالحرلا لبقتست ةيلود تاراطم
ً

 تاراطم ةثالث كانه ،عئاضبلا دا_Bتسال ةبسنلابو .هاندأ نBبملا 2 مقر لكشلل ا

 .ولوج راطمو ي{ودلا وبيس راطمو ،ي{ودلا ونيكأ يونين الينام راطم :ي¨ ةيسيئر
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 نàبلفلا äã ةيس0ئرلا ةيلخادلا قاوسألل لوصولا 5.3

 22 ةفاQiا ئ;اوملا /ةيلخادلا تاvوا+Qا تاعدوتسم  5.3.1

فرط نBبلفلا تناك
ً

 زيزعت ى{إ فدÂî ناك ÉÑلاو 2011 ماع يM ةفاجلا ئناوملا نأشب ةدحتملا ممألل ي{ودلا يموكحلا قافتالل ةيلوألا ةغايصلا يM ا

 عم قافتا ةيلودلا تايواحلا تاعدوتسم تامدخ ةسسؤم تعقو .23ةرواج!ا نادلبلا عم ايسآ يM طئاسولا ددعتملا ي{ودلا لقنلا ريوطتو

 نآلا ىرجيو .فاجلا انوغال ءانيم وأ ةيلخادلا تايواحلا عدوتسم ريوطتل نوبين تايواح تاعدوتسمو بورج ديفيس_Bفيد لاونشانسنارت

 :ةيلاتلا قفارملا فاجلا ءانيملا اذهل نوكي نأ عقوتملا نمو .ابيرق ةمدخلا لخدي نأ عقوتملا نمو فاج ءانيم ءاشنإ

 )ةلمح!او ةغرافلا( تايواحلل ةصصخم نيزخت ةحاسم •

 ةيطاطملا تاراطإلا تاذ تاعفارلا روسجل رمم •

  تايواحلا ةنايصل قفارم •

 )لوكسب نيزاوم( نزولا روسج •

 
 ةيلودلا تايواحلا تاعدوتسم تامدخ ةسسؤم 22
 ئداهلا طيح!او ايسآل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل 23

 يلودلا ياب كیبوس راطم
 يلودلا ونیوكا ونین راطم

 يلودلا وبیلاك راطم

 وكسیسنارف راطم
 يلودلا يوجناب
  وافاد ةنیدمب

  يلودلا وبیلاك راطم

 يلودلا اجناوبماز راطم

 يلودلا سوتناس لارنج ةنیدم

  يلودلا كرالك راطم

 يلودلا جاوال راطم

  يلودلا ولیولیا راطم

 نیبلفلا يف ةیسیئرلا تاراطملا
 نàبلفلا äã ةيس0ئرلا تاراطملا :2 لíشلا
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 طئاسولا ددعتم لخدم •

 

 :ةفاجلا ئناوملل ةلمتح!ا عقاوملا لكشلا يM يdي اميفو .24ةفاج ئناوم ءاشنإل ةلمتحم عقاوم )7( ةعبس تالصاوملاو لقنلا ةرازوو نBبلفلا ئناوم ةئيه تددح دقو

 لقنلا لئاسوو ةيس0ئرلا ةيلخادلا قاوسألا  5.3.2

قفو
ً

 يM يdي اميفو .اجناوبمازو ،وبيس ةنيدمو ،وافادو ،الينام ي¨ نBبلفلا يM ةيسيئرلا ةيلخادلا قاوسألا ،ةيكيرمألا تارابختسالا ةلاكول ا

  :ندملا هذهل لوصولل مدختست ÉÑلا لقنلا لئاسو ي{اتلا لودجلا

  نàبلفلاب ةيس0ئرلا ندملا ßcإ لوصولا :4 لودج

  ءانيملا نم ةفاسملا  ءانيم برقأ  ةيسيئرلا ندملا

 ةنيدملا سفن الينام ءانيم الينام

 ةنيدملا سفن وافاد ءانيم  وافاد

 
 نBبلفلا كرامج بتكم 24

  ناكالوب زیلیجنا ةنیدم

  وافاد ةنیدم

  لادانوروك ةنیدم

 اجناوبماز ةنیدم

 لاتنیروا سیماسیم

  وایوباك

 نیبلفلا يف ةلمتحملا ةفاجلا ئناوملا

 نàبلفلا äã ةلمت+*ا ةفاQiا ئ;اوملا :3 لíشلا
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 ةنيدملا سفن وبيس ءانيم  وبيس ةنيدم

 ةنيدملا سفن اجناوبماز ءانيم  اجناوبماز

 ةيدوعسلا äã ةمدختسملا ةيحالملا طوطQRا 5.4

 25 نàبلفلا ßcإ ةيدوعسلا ةيeرعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقوو ةيساسألا ةيحالملا طوطQRا  5.4.1

 .نBبلفلا يM ئناوملا ى{إ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يM ةيسيئرلا ئناوملا نم يرحبلا لقنلا تامدخ ة_Bبكلا نحشلا طوطخ نم ديدعلا مدقت

 ةيبرعلا ةكلمملا يM ةديحولا فقوتلا ئناوم ي¨ ليبجلاو هللا دبع كلملا ءانيمو ،ةدجب زيزعلا دبع كلملا ءانيم _¶تعي ،بيكس نيالل اقفو

 .نBبلفلا ى{إ ةقلطنملا تايواحلا نفسب ةصاخلا ةيدوعسلا

 نàبلفلا ßcإ ةيدوعسلا ةيeرعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقو :5 لودج

 26 نàبلفلا ßcإ ةيدوعسلا ةيeرعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقوو ةيساسألا يوQiا لقنلا تاراسم  5.4.2

 طوطخلا ةكرش لالخ نم نBبلفلا يÈ≤Ñ Mيئرلا راطملا مضت ÉÑلا الينام ى{إ ضايرلاو مامدلاو ةدج تاراطم نم اًوج عئاضبلا ريدصت نكمي

 ى{إ ةيدوعسلا يM ةيساسألا تاراطملا نم وجلا قيرط نع عئاضبلا نحشب صاخلا راظتنالا تقو ي{اتلا لودجلا حضويو .نحشلل ةيدوعسلا

  .نBبلفلا يÈ≤Ñ Mيئرلا راطملا

 نàبلفلا ßcإ ةيدوعسلا ةيeرعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقو :6 لودج

 
 بيكس نيال25
 ةيملاعلا نحشلا راعسأ26

 ةيبرعلا ةكلمملا يM ئناوملا

 ةيدوعسلا
 ليبQiا ءانيم  هللادبع كلملا ءانيم  زvزعلادبع كلملا ءانيم  ةدج ءانيم

 )مايألاب( ةدملا نBبلفلا يM ئناوملا

  36 - 19  40 -22 -  48 -18 تاvوا+≠ل الينام ءانيم

  39 - 24  42 - 27 -  50 - 21  وب0س ءانيم

  35 - 20  44 - 24 -  46 - 17  وافاد ءانيم

 -  44 - 35 -  41 - 37  وروأ يد ناياجاÆ ءانيم

 26  31 - 27 -  40 - 22  زاجناتاب ءانيم

  43 - 19  34 - 30 -  48 - 20 كيeوس ءانيم

  36 - 19  40 - 22 -  48 - 18 الينام ءانيم

 ةدج مامدلا  ضاvرلا  ةيدوعسلا يM ةيسيئرلا تاراطملا
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5.4.3 

 27 نàبلفلا ةيدوعسلا ةيeرعلا ةكلمملا نàب ةيس0ئرلا قرطلا راعسأ 

 ضعب ىdع دمتعت تاريدقتلا هذه نأ ةظحالم ى∏ري .ي{اتلا لودجلا يM نBبلفلا ى{إ ةيدوعسلا ئناوم نم نحشلا فيلاكت ريدقت اضيأ مت

 http://worldfreightrates.com/en/freight ي{اتلا عقوملا اî®ف انمدختسا ÉÑلا تاضا_©فالا

 نàبلفلا ßcإ ةيدوعسلا ةيeرعلا ةكلمملا نم راظتنالا ةفلíت :7 لودج

 28 نàبلفلاو ةيدوعسلا ةيeرعلا ةكلمملا نàب يوQiا ن+±لل ةبسDلاب ةيس0ئرلا قرطلا راعسأ  5.4.4

 ىdع دمتعت تناك تاريدقتلا نأ ةظحالم ى∏ري .ي{اتلا لودجلا يM نBبلفلا تاراطم ى{إ ةيدوعسلا تاراطم نم يوجلا نحشلا فيلاكت ريدقت اضيأ مت

  .tp://worldfreightrates.com/en/freightht مادختساب نحشلا فيلاكت ريدقت مت .لودجلا يM اضيأ ةروكذم ةنيعم تاضا_©فا

  نàبلفلا ßcإ ةيدوعسلا نم يوQiا ن+±لا راعسأ :8 لودج

  ولوج /وبيس /الينام تاراطم )يدوعسلا لايرلاب( لقنلا فيلاكت

  ةدمج!ا موحللا  ةدمج!ا ةمعطألا  ردصملا جتنملا عون

 10,590 - 9,580 10,540 - 9,540  ميسقلا /فيات /ةنيدملا /مامدلا/ضايرلا/ةدج

 ةفلكتلا تاضا_©فا *

 يوجلا نحشلا ي¨ ةراتخ!ا نحشلا ةقيرط

 . ةيملاعلا نحشلا راعسأ يM ةحاتملا تاعانصلل اقفو فيلاكتلا ريدقت مت

 .يكيرمأ رالود 100,000 تناك اæîاسح مت ÉÑلا تاجتنملا عيمج ةميق

 
 ةيملاعلا نحشلا راعسأ 27
 ةيملاعلا نحشلا راعسأ 28

 )تاعاسلاب( ةدملا نBبلفلا يM ةيسيئرلا تاراطملا

 10-.9 9 – 8 10-.9  الينام

 ةكلمملا يM ئناوملا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ليبQiا ءانيم هللادبع كلملا ءانيم  زvزعلادبع كلملا ءانيم ةدج ءانيم

 *)يدوعسلا لايرلا( لقنلا ةفلكت نBبلفلا يM ئناوملا

 12,660 - 8,800 - 12,660 - 8,800 15,930 - 11,080 تايواحلل الينام ءانيم

 13,190 - 9,170 - 13,190 - 9,170 16,460 - 11,450 وبيس ءانيم

 13,190 - 9,170 - 13,190 - 9,170 16,460 - 11,450 وافاد ءانيم

 12,880 - 8,960 - 12,880 - 8,960 16,160 - 11,230 ياب كيبوس ءانيم

 ةفلكتلا تاضا_©فا *

 يرحبلا نحشلا ي¨ ةراتخ!ا نحشلا ةقيرط

 . ةيملاعلا نحشلا راعسأ يM ةحاتملا تاعانصلل اقفو فيلاكتلا ريدقت مت

 .يكيرمأ رالود 100,000 تناك اæîاسح مت ÉÑلا تاجتنملا عيمج ةميق

 . مدق 40 تايواحو ةلماك ةيواح ةلومح رايتخا مت

 )نBمأتلا وأ رطاخ!ا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل

 ةيريدقت لقنلا ةفلكت نوكت
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 90*100*140 عقاوب داعبالاو مس /مجك 210 عقاوب ةلومحلا رايتخا مت

 )نBمأتلا وأ رطاخ!ا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل

 ةيريدقت لقنلا ةفلكت نوكت

  ةيس0ئرلا ةيtسجوللا قفارملا .6

 29نàبلفلا äã ةصاQRا ةيداصتقالا قطانملا 6.1

 .)7916 مقر يروهمجلا نوناقلا( 1995 ماعل ةصاخلا ةيداصتقالا ةقطنملا نوناق بجومب نBبلفلا يM ةصاخلا ةيداصتقالا قطانملا تئشنأ

 قطانملا ةطلس ززعتو .ةعانصلاو ةراجتلا ةرازول ةعبات ةئيهك نBبلفلا يM ةصاخلا ةيداصتقالا قطانملا ةطلس تئشنأ ،نوناقلا ماكحأل اقفوو

 ةطلس لغشتو .ةرحلا قطانملا لخاد ةيراجتلا تايلمعلا لهستو زفاوحلاو ةدعاسملا مدقتو ،تارامثتسالا نBبلفلا يM ةصاخلا ةيداصتقالا

 ةيعانص قطانم اî∑أ ىdع ةرحلا قطانملا فنصتو .نBعم لاجمب اî∂م لك صتخت ةرح ةقطنم 358 ايلاح ةصاخلا ةيداصتقالا قطانملا

  .ةددحم ةيعارز ةيعانص قطانمو ةينيزخت / ةيتسجول تامدخو ةيبط ةحايسو ةيحايسو ةيجولونكتو

دصُملل نكمي
ّ
 :هاندأ نBبملا طبارلا نم نBبلفلاب ةصاخلا ةيداصتقالا قطانملاب ةلماك ةمئاق ىdع لوصحلا نBيدوعسلا نيرِ

zones-economic-of-zones/list-http://www.peza.gov.ph/index.php/economic  

 ةصاQRا ةيداصتقالا قطانملا ا$مدقت ¥≤لا ةيس0ئرلا ةvراجتلا ايازملا 6.1.1

 :يdي ام لمشت ÉÑلاو ةيلودلا ةيسفانتلا ةردقلا ةدايزو رشابملا Ñ‹نجألا رامثتسالا بذجل زفاوحلا نم اددع ةصاخلا ةيداصتقالا قطانملا مدقت

 )ي{آلا تارداصلا قيثوت ماظنو ينو_©كلإلا دا_Bتسالا حيراصت ماظن( ةطسبملا ريدصتلا - دا_Bتسالا تاءارجإ •

 .ةيكرمج موسر وأ بئارض نودب رايغلا عطقو ،تالآلاو ،ةيلامسأرلا تادعملاو ،ماخلا داوملا دا_Bتسا •

 موسرلا وأ ةيبنجألا تادراولا موسر وأ ،ريدصتلا ةبيرضو يرحبلا فيصرلا مادختسا موسر نم ءافعإلا •

 تابلطتمو ةيلخادلا تاداريإلا بتكم تابلطتمل لاثتمالا ةطيرش ،ةيلح!ا تاي_©شملا نم رفص عقاوب ةفاضم ةميق ةبيرض •

 .نBبلفلا يM ةصاخلا ةيداصتقالا قطانملا ةطلس

 بئارضلا وأ صيخا_©لا وأ ،موسرلا وأ ،ةيلح!ا ةموكحلا اهضرفت ÉÑلا ةيبنجألا تادراولا موسر عيمجو يأ عفد نم ءافعإلا •

 ةيليضفتلا بئارضلا راعسأ مدقت •

  :ي{اتلا طبارلا ةرايز ى∏ري ،نBبلفلا يM ةصاخلا ةيداصتقالا قطانملا اهمدقت ÉÑلا زفاوحلا نأشب ليصافتلا نم ديزم ىdع لوصحلل

incentives-incentives/fiscal-activities-http://www.peza.gov.ph/index.php/eligible  

 نàبلفلا äã ئ;اوملا äã ةمدقملا تامدQRا /نvزختلا قفارم 6.2

 30نvزختلا تامدخ /قفارم عاونأ  6.2.1

 31تاعدوتسملا عاونأ 6.2.1.1

 
 نBبلفلا يM ةيداصتقالا قطانملا ةطلس 29
 كرامجلا بتكم 30

 كرامجلا بتكم 31
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 كلذ ى{إ امو اî∂م اÍîحسو اî®لإ علسلا لوخدو تاعدوتسملا ءاشنإو تاعدوتسملا عاونأ نع ليصافت ىdع 1937 مقر يروهمجلا نوناقلا صني

Mبلفلا يBفوت ةيلوؤسم كرامجلا بتكم ى{وتي .نB_ ع ةرطيسلاو فارشإلاو صيخ_©لاdاقحلمو ،ةيكرمجلا تاعدوتسملا عيمج ىπîءاضعألاو ،ا 

ملا نم ى∏رُيو .نBصخرملا نطابلا نم نيدقاعتملاو ةصخرملا
ُ

دص
ّ
 نع ليصافتلا نم ديزم ىdع لوصحلل ي{اتلا طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

 :تاعدوتسملا ةرادإ ماكحأ

2009.pdf-1-content/uploads/2014/02/CAO-http://customs.gov.ph/wp 

  يداعلا يÆرمQiا عدوتسملا 6.2.1.1.1

 تاعدوتسملل سارحو عدوتسملل نBمأو عدوتسملل سراح كرامجلا بتكم نBعي فوسو .عئاضبلا نيزختب صاخ ةيديلقت عدوتسم وه

 .تالماعملاو نيزختلا ةطشنأ ىdع فارشإلل ةيكرمجلا

  ةvوQiا طوطQRاب صاQRا يÆرمQiا عدوتسملا 6.2.1.1.2

  .ةلودلا يM لمعي يذلا ي{ودلا يوجلا نحشلا لغشمل طقف نيزخت قفارم ةيوجلا طوطخلاب ةصاخلا ةيكرمجلا تاعدوتسملا رفوت

  تاجوسDملا/س∑الملا عيDصت عدوتسم 6.2.1.1.3

 قفارم _Bفوتل يملاعلا ةيراجتلا تامولاعملا تامدخ بتكمو كرامجلا بتكم لبق نم ك_©شم لكشب ةصخرم تاعدوتسملا نم عاونألا هذهو

 متي ÉÑلا ،كلذ ى{إ امو ،فيلغتلاو ةئبعتلا داومو تايلامكلاو رايغلا عطقو ماخلا داوملا نيزختل اهمادختسا نكميو .سبالملا ةعانصل نيزخت

 .ةيئاî∑ تاجتنم لكش يM اهريدصتو نBبلفلا لخاد عينصتلل اهدا_Bتسا

  ةنيعم ةعانصب صاQRا يÆرمQiا عدوتسملا 6.2.1.1.4

  .اهريدصت ةداعإو اهعينصتو اî∂يزخت متيس ÉÑلا ماخلا داوملا دا_Bتسال كرامجلا بتكم لبق نم ةصخرم تاعدوتسملا نم عاونألا هذهو

  ةددعتم ضارغأل صصR*ا ã∏يDصتلا عدوتسملا 6.2.1.1.5

 .اقحال اهريدصت لجأ نم اهعينصتو اî∂يزخت متيس ÉÑلا ماخلا داوملا دا_Bتسال كرامجلا بتكم لبق نم ةصخرم تاعدوتسملا نم عاونألا هذهو

 تاجوسنمو سبالم نع ةرابع ةنزخ!ا ماخلا داوملا نوكت الأ بجيو

  تايسQiDا ددعتم ¥πيلقإ يÆرمج عدوتسم 6.2.1.1.6

 ةعنصملا فصن عئاضبلاو رايغلا عطق ظفحو نيزختو عاديإل Ñ…يبلفلا تارامثتسالا سلجم لبق نم ةصخرم تاعدوتسملا نم عاونألا هذهو

 تالماعملا لامكتسال قيوستلا تاودأ وأ ليدعتلا وأ عطقلا تاودأ وأ ةيفيرعتلا تاقصلملاو تامالعلا عضوو فيلغتلل ةمزاللا ماخلا داوملاو

 ةداعإ لجأ نم تايسنجلا ةددعتم تاكرشل ةعباتلا ةيلح!ا تاكرشلا اÂî_©شت ÉÑلا عئاضبلل نيزخت تاحاسم _Bفوتلو ،مألا تاكرشلا تاعيبمو

 .كرامجلا بتكم فارشإ تحت جراخلا ى{إ اهريدصت

  صاخ عدوتسم 6.2.1.1.7

 دعب عئاضبلا بحس نكميو .يdح!ا كالìîسالل عئاضبلا نيزختو دا_Bتسال كرامجلا بتكم لبق نم ةصخرم تاعدوتسملا نم عاونألا هذهو

  .اهلمحت مت ÉÑلا ىرخألا موسرلاو بئارضلاو ةيكرمجلا موسرلا عفد
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  ةماعلا تاعدوتسملا 6.2.1.1.8

 ،رخآ يكرمج عدوتسم ى{إ اهلقن وأ ريدصتلا ضارغأل عئاضبلا نيزختو دا_Bتسا لجأ نم تاعدوتسملا نم عونلا اذه كرامجلا بتكم صخري

 ىرخألا موسرلاو بئارضلاو ةيكرمجلا موسرلا عفد دعب طقف عئاضبلا بحس نكميو .يdح!ا كالìîسالل وأ ،رح ءانيم وأ ةرح ةقطنم ى{إ وأ

  .اهلمحت مت ÉÑلا

 نvزختلا فيلاíت 6.2.2

  .نيزختلا ناكمو عئاضبلا نيزخت مايأ ددعو ةيواحلا عون ىdع نBبلفلا يM نيزختلا فيلاكت دمتعتو

ملا نم ى∏رُيو
ُ

دص
ّ
  :نيزختلا فيلاكت نع ليصافتلا نم ديزم ىdع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1957/ra_1937p2_1957.html#s3004 

 ةلماشلا دا�àتسالا ةيلمع .7

 32ةلماشلا دا�àتسالا ةيلمع 17.

 .ةددح!ا يكرمجلا صيلختلا تاءارجإل ،نيزختلل وأ ،يdح!ا كالìîسالل ءاوس ،اهصيلخت متيس ÉÑلا ةدروتسملا تاجتنملا عيمج لثتمت نأ نBعتي

 ھلقن وأ رخآ دلب ى{إ روبعلل هدا_Bتسا مت وأ ،نيزختلل وأ يdح!ا كالìîسالل جتنملا ناك اذإ ،لثم بابسأل دا_Bتسالا تاءارجإ فلتخت ،كلذ عمو

 :نBبلفلل ةلماشلا دا_Bتسالا ةيلمع 4 لكشلا يM يdي اميفو .ىرخأ ةيكرمج ةطحم ى{إ

 

 دا�àتسالا لبق ام تاءارجإ :ßcوألا ةلحرملا

 ءدبلا لبق ةددعتم _Bياعم ءافيتسا دروتسملا ىdع نBعتي .عئاضبلا لوصو لبق اهذيفنت مزلي دا_Bتسالا ةيلمعل ةقبسم تاءارجإ كانه

Mتسا ةيلمع يB_تسالو .عئاضبلا داB_تعي ،ةمظنملا عئاضبلا داBع نdع لوصحلا دروتسملا ىdتسا حيرصت ىB_تاذ ةيموكحلا تاهجلا نم دا 

  .ةلصلا

 

 نفسلا لوصو :ةيناثلا ةلحرملا

 نايب ميدقت بجيو .ءانيملا ى{إ ةنيفسلا لوصو نم ةعاس 12 لبق كرامجلا بتكم ى{إ ةدراولا ةيبنجألا ةنحشلا نايب ميدقت بجي

 عئاضبلا غيرفت متي كلذ دعب مث .33كرامجلا بتكم ى{إ ةفاضملا ةميقلا تامدخ يدوزم لالخ نم ينو_©كلإلا ةدراولا ةيبنجألا ةنحشلا

  .ةنيفسلا نم

 

 ةينو�∫كلالا تانايبلا ة$جاو �~ع يÆرمQiا رارقإلا ليghi :ةثلاثلا ةلحرملا

 ةبولطملا قئاثولا ميدقتو ةدحوملا ةيرادإلا ةقيثولا ةئبعت قيرط نع يكرمجلا رارقإلا ءلم مامتإب يكرمجلا طيسولا / دروتسملا موقي

 اìîشقانم متيس ÉÑلا( ةبولطملا قئاثولا ميدقت يÏبنيو .كرامجلا بتكم ى{إ ةينو_©كلإلا تانايبلا ةهجاو قيرط نع يكرمجلا صيلختلل

 34.ةنيفسلا نم ةوبع رخآ غيرفت خيرات نم اموي 30 نوضغ يM ةيرورضلا تامولعملاو )7 مسقلا يM اقحال

 
 كرامجلا بتكم 32
 كرامجلا بتكم 33
  كرامجلا بتكم 34
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 .e2m كرامجلا روبع ماظن لالخ نم تن_©نإلا _¶ع يكرمجلا رارقإلا ةئبعت متي نأ نكميو :ةظوحلم

 

  ءانيملا äã يÆرمQiا صيلختلا :ةع∑ارلا ةلحرملا

 صحف متيو .ةمدقملا قئاثولا بسحب ھمييقتو عئاضبلا نايب لوبق متي ،ليكولا / دروتسملا لبق نم يكرمجلا رارقإلا رودص دعب

  .اî∂م تانيع ىdع لوصحلا متيو عدوتسملا يM ةصتخ!ا ةيموكحلا تارازولا لبق نم ةدروتسملا عئاضبلا

 
 ةلماشلا دا�àتسالا ةيلمع :4 لíشلا

 

 

 تاءارجإلا ةلحرم =

 ةیرحبلا ئناوملا ربع داریتسالا ةیلمعل يحیضوت لكش

  دروتسملا/لیمعلا

 لبق ام تاءارجإ
 داریتسالا

 

 ربع يكرمجلا رارقإلا لیجست نفسلا لوصو  
 ةینورتكلالا تانایبلا ةھجاو

 

 ةیتسجوللا تامدخلا
 لقنلاو

 

 يف يكرمجلا صیلختلا
  ءانیملا

 موسرلا عفدو میلستلا ةحاس
  ةیكرمجلا

1 2 3 

4 5 6 

7 

Zoll 
Doua ne Zoll 

Doua ne 
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 ةيكرمQiا موسرلا عفدو ميلسtلا ةحاس :ةسماQRا ةلحرملا

 مث .نيدروتسملا باسح نم ةيئاî∂لا تاعفدلا مصخب اًراطخإ e2m ماظن لسري .تقؤم نزخم يM اهصيلخت مت ÉÑلا عئاضبلا نيزخت متي

 .دمتعملا ءالكولا كنب يM نيدروتسملا باسح نم ةيئاî∂لا تاعفدلا مصخ متي

 

 لقنلاو ةيtسجوللا تامدQRا :ةسداسلا ةلحرملا

 دروتسملا موقيو .تقؤملا نيزختلا قفرم ى{إ تن_©نإلا _¶ع جارفإلا تاميلعت لاسرإو رادصإب يكرمجلا ماظنلا موقي ،عفدلا متي نأ درجمبو

 .ھعدوتسم ى{إ تقؤملا نزخ!ا نم عئاضبلا لقنو ةيتسجوللا تامدخلا ىdع لوصحلا بيت_©ب

 

 ليمعلا / دروتسملا :ةع∑اسلا ةلحرملا

 .ليمعلا / دروتسملا لبق نم ةدروتسملا عئاضبلا مالتسا متي

 

 35يÆرمQiا صيلختلا ةيلمع 27.

 اî®لع صوصنملا حئاوللا بجومب نBبلفلا يM عئاضبلا صيلخت متي .ةباقرلاو يكرمجلا صيلختلل نBبلفلا ى{إ ةدروتسملا عئاضبلا عيمج عضخت

Mلجسملا نيدروتسملل تاجتنملل عيرسلا صيلختلل ةفلتخم تارايخ كرامجلا بتكم حيتيو 2001 – 37 :مقر ةيكرمجلا رمألا ةركذم يBن 

 :هاندأ ةروكذم ةفلتخم جمارب بجومب

  عªرسلا رضخألا رمملا قفرم

 تامولعملا نم ديزمل .كلذ ى{إ امو قئاثولل صحفو صحف دوجو مدعو ،مدقتملا تانحشلا صيلختو ةمدقتملا ةجلاعملاب جمان_¶لا اذه́ Bمتيو

دصُملل نكمي ،ھيف ليجستلل ةمزاللا قئاثولاو تاوطخلاو عيرسلا رضخألا رمملا جمانرب نع
ّ
 :هاندأ طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

2000.PDF-https://www.intercommerce.com.ph/ICCustoms/Files/CAO_2  

  ةعرسلا قئاف رضخألا رمملا قفرِم

 جمانرب لوح تامولعملا نم ديزمل .كلذ ى{إ امو ةيئاقتنالا نم ءافعإلاو ،ةعاس 24 رادم ىdع ءالمعلا عم قيسنتلا ةمدخب جمان_¶لا اذه́ Bمتيو

دصُملل نكمي ،ھيف ليجستلل ةمزاللا قئاثولاو تاوطخلا ى{إ ةفاضإلاب ةعرسلا قئاف رضخألا رمملا
ّ
 دراولا طبارلا قصلو خسن نBيدوعسلا نيرِ

 :بيولا حفصتم يM هاندأ

2013.pdf-Jan-22-DATED-2013-1-content/uploads/2013/03/CMO-http://customs.gov.ph/wp  

  دمتعملا يداصتقالا لغشملا جمانرب

 .كلذ ى{إ امو ،تاكرشلا ىdع ةضفخنم هرطاخم نأب فورعمو ،تاصوحفلا نم ىندألا دحلاو ،ةصصخ!ا ةجلاعملا تارممب جمان_¶لا اذه́ Bمتي

دصُملل نكمي ،ھيف ليجستلل ةمزاللا قئاثولاو تاوطخلاو دمتعملا يداصتقالا لغشملا جمانرب نع تامولعملا نم ديزمل
ّ
 ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

 :هاندأ طبارلا

2012.pdf-4-OCT-DATED-2012-11-NO.-content/uploads/2012/05/CMO-http://customs.gov.ph/wp  

 
 كرامجلا بتكم 35
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 :هاندأ 5 لكشلا يM يdي اميف يكرمجلا صيلختلا ةيلمعل حرش درو 

   

 يÆرمQiا رارقإلا ءلم لبق :ßcوألا ةلحرملا  

ملا نم ى∏رُيو .كرامجلا بتكم ىدل ليمعلا فلم ليجست ماظن نيدروتسملا لمكي نأ بجي )1
ُ

دص
ّ
 ي{اتلا طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

 :ليمعلا فلم ليجست ماظن مامتإ تاءارجإو ةيدنتسملا تابلطتملا نع ليصافتلا نم ديزم ىdع لوصحلل

http://www.intercommerce.com.ph/Downloads/Registration%20Guidelines%20for%20CPRS.doc  

 

 تاءارجإلا ةلحرم =

 ةیكرمجلا تاءارجإلل يحیضوت لكش

 رارقإلا ءلم لبق
 يكرمجلا

  يكرمجلا رارقإلا لیجست
 ينورتكلإلا تانایبلا لدابت ماظن ربع

 

  عئاضبلا فینصت
 

 عئاضبلا صیلخت متی
 

 ةدروتسملا عئاضبلا صحف
 

 عئاضبلل موسرلا عفد
 ةدروتسملا

 

 قئاثولا ةعجارم
 

1 2 3 

4 5 6 

7 

$ 

 ةيكرمQiا تاءارجإلل ã¿يضوت لíش :5 لíشلا
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 ىdع لوصحلا ةقيرط نأشب تامولعملا نم ديزمل .كرامجلا بتكم دامتعا ىdع لصحي نأ يكرمجلا طيسولا وأ دروتسملا ىdع نBعتي )2

دصُملل نكمي ،يكرمجلا طيسولاب ةصاخلا صيلختلا ةداهش وأ دروتسملاب ةصاخلا صيلختلا ةداهش
ّ
 قصلو خسن نBيدوعسلا نيرِ

  :حفصتملا يM ي{اتلا طبارلا

2014.pdf-4-content/uploads/2014/03/CMO-http://customs.gov.ph/wp  

 ةهجاو قيسنت قفو مدقي نأو )كلذ ى{إ امو ،نا_Bطلا تاكرشو ،ةنيفسلا( عئاضبلا لقان لبق نم ينو_©كلإلا نايبلا عدوي نأ بجي )3

 .ةنيفسلا لوصو نم ةعاس 12 لبق يM ماظنلا ى{إ ةينو_©كلإلا تانايبلا

 .ةينعملا ةيموكحلا تائيهلا نم نBبلفلا ى{إ ةباقرلل ةعضاخلا عئاضبلا دا_Bتسال دا_Bتسا حيرصت ىdع لوصحلا دروتسملا ىdع بجيو )4

 :نBبلفلا يM دا_Bتسا حيرصت ىdع لوصحلل بلطب مدقتلا تاءارجإ ىdع عالطالل هاندأ طبارلا ةرايز ى∏ري ،لاثملا ليبس ىdعو

regulations/import-and-http://pqs.da.gov.ph/index.php/rules  

 .ةبسانملا مييقتلا ةقيرط مادختساب بئارضلاو ةيكرمجلا موسرلا باسحب يكرمجلا طيسولا وأ دروتسملا موقي )5

 ءاشنإ ةيفيك لوح تامولعملا نم ديزمل .كرامجلا بتكم اهددح ÉÑلا كونبلا ىدل عفدلا قبسم باسح ءاشنإ دروتسملا ىdع بجي )6

ملا نم ى∏ري ،كرامجلا بتكم اهرفوي ÉÑلا كونبلا ةمئاقو ،بلطلا جذومنو ،ةبولطملا قئاثولاو ،باسح
ُ

دص
ّ
 قصلو خسن نBيدوعسلا نيرِ

 :بيولا حفصتم يM هاندأ دراولا طبارلا
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 ةينو�∫كلالا تانايبلا ة$جاو �~ع يÆرمQiا رارقإلا ليghi :ةيناثلا ةلحرملا

  .ةدروتسملا علسلل يكرمجلا صيلختلل ةبولطملا قئاثولا عيمج ىdع لصحي نأ يكرمجلا طيسولا / دروتسملا ىdع نBعتي )1

 فصولاو ةبولطملا تامولعملا عيمج ىdع يوتحت ÉÑلا ةديحولا ةيرادإلا ةقيثولا مدقي نأ يكرمجلا طيسولا / دروتسملا ىdع نعيتيو )2

 .ةينو_©كلإلا تانايبلا ةهجاو _¶ع اينو_©كلإ كرامجلا بتكم ى{إ عئاضبلاب صاخلا Ñ…فلا

 

 ع¬اضبلا فيDصت :ةثلاثلا ةلحرملا

 .)رمحألا( رطاخ!ا ةيلاع وأ )رفصألا( رطاخ!ا لدتعم وأ ،)رضخألا( رطاخ!ا ةضفخنم اî∑أ ىdع عئاضبلا ماظنلا فنصي )1

  .ةسداسلا ةلحرملا ي¨ ةيلاتلا ةوطخلا نإف ،رضخأ ھنأ ىdع جتنملا فينصت مت اذإ )2

 

  قئاثولا ةعجارم :ةع∑ارلا ةلحرملا

  تايلمعلا فظوم ى{إ نايبلا سماخلا ةيكرمجلا تايلمعلا فظوم لسري ،رمحألا وأ رفصألا نوللا ى{إ جتنملا فينصت مت اذإ )1

  .ثلاثلا ةيكرمجلا

 .قئاثولا مييقتب ثلاثلا ةيكرمجلا تايلمعلا فظوم موقي ،رمحألا وأ رفصألا رمملا ى{إ ةدروتسملا عئاضبلا ھيجوت مت اذإ )2

  ةسداسلا ةلحرملا ى{إ بهذت تاجتنملا نإف ،رفصألا رمملل ةبسنلابو )3

 

  36ةدروتسملا ع¬اضبلا صحف :ةسماQRا ةلحرملا

 .عئاضبلا صحف متي ثيح ،صحفلل ةصصخ!ا ةقطنملا ى{إ ةعاضبلا لقنب ءانيملا لغشم موقي ،ةقيثولا ةعجارم درجمب )1

  عئاضبلا ھل عضخت نأ بجي يذلا صحفلا عون ثلاثلا ةيكرمجلا تايلمعلا فظوم ررقي ،قئاثولا ةعجارم جئاتن ىdع ءانبو )2

 صيلختلا لبق

 

 
 كرامجلا بتكم 36
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 اذإ ام وأ ثلاثلا ةيكرمجلا تايلمعلا فظوم ةطساوب ايلعف ةعاضبلا صحف بجي ناك اذإ ام ةيكرمجلا تايلمعلا فظوم ررقي امك )3

 ةينيسلا ةعشألاب شيتفتلا يفظوم لبق نم ةيواحلا صحف متيس ناك

 

 ةينو�∫كلإلا تانايبلا ة$جاو �~ع ةدروتسملا ع¬اضبلا bcع ةيكرمQiا موسرلا عفد :ةسداسلا ةلحرملا

 

  .ةديحولا ةيرادإلا ةقيثولا يM عئاضبلا صحفو قئاثولا ةعجارم جئاتن ديقت )1

 كنب يM باسحلا نم ةيئاî∂لا ةعفدلا مصخل تاميلعت ماظنلا لسري وأ اينو_©كلإ ىرخألا موسرلاو ةيكرمجلا موسرلا دروتسملا عفديو )2

 .دروتسملل عباتلا دمتعملا ليكولا

 

 ع¬اضبلا نع جارفإلا :ةع∑اسلا ةلحرملا

 

 تقؤملا قفرملا ى{إ تاميلعت لاسرإو رادصإب ماظنلا موقي ،اهدادس وأ دروتسملا باسح نم ىرخألا موسرلاو ةيكرمجلا موسرلا مصخ درجمبو

  .عئاضبلا مالتسال دروتسملا ى{إ تن_©نإلا _¶ع راطخإ لاسرإ متي .عئاضبلا نع جارفإلل

 

 37ةلماشلا دا�àتسالا تاءارجإ ةفلíتو راظتنالا تقو 37.

قفو
ً

 :هاندأ 9 لودج يM دراولا وحنلا ىdع ي¨ ةيسايقلا عئاضبلا تانحشل دا_Bتسالا ةفلكتو ةقرغتسملا ةدملا نإف ،ي{ودلا كنبلل ا

 كرامQiا تاءارجإ ةفلíتو راظتنالا تقو :9 لودج

 مقرلا

 لسلسملا
 دا_Bتسالا ءارجإ

 راظتنالا تقو

 )تاعاس(

 ةفلكتلا

 )يدوعس لایر(

 190 96 قئاثولا دادعإ 1

 2,175 72 تاصوحفلاو يكرمجلا صيلختلا 2

 2,370 168 :ي{امجإلا

 

 

 
 لامعألا ةطشنأ ةسرامم 37
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 ¥≈0ƒئرلا دا�àتسالا قئاثو .8

 ةيس0ئرلا دا�àتسالا قئاثول زجوم لودج 8.1

  38ةيمازلإ قئاثو  1.18.

 .نBبلفلا ى{إ عئاضبلا دا_Bتسال ةبولطم ةيمازلإ قئاثو ةتس ةمث

  ةيمازلإلا دا�àتسالا قئاثو :10 لودج

 

 ةيفاضإ قئاثو  8.1.2

ةداع
ً

  .ةددح!ا تاجتنملا ضعبل يكرمجلا صيلختلل ةيفاضإلا تادنتسملا نم ددع بلط متي ام 

 ةيفاضإلا دا�àتسالا قئاثو :11 لودج

 

 

 

 
 لامعألا ةطشنأ ةسرامم 38

 ةقيثولا #
 لوص+Qا متي

 نم ا«»لع

 ا$ميدقت متي

 ßcإ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 / يوجلا نحشلا ةصيلوب

 ةيلصألا نحشلا ةصيلوب
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامQiا ن+±لا ةكرش

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامQiا رِّدصملا  ةيراجت ةروتاف 2
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامQiا دروتسملا يكرمجلا دراولا رارقإ 3
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامQiا ردصملا ةئبعتلا ةمئاق 4

 أشنملا ةداهش 5
 ةراجتلا ةرازو

  رامثtسالاو
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامQiا

  دا_Bتسالا حيرصت /ةصخر 6
 تائي$لا

 ةيموك+Qا
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü كرامQiا

 :ةظحالم

 ةليقثلا تالآلا - 6 ،ةرمعملا ةيكالìîسالا علسلا - 5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا - 4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا - 3 ،تارميلوبلاو ةيئايميكلا داوملا - 2 ،ءانبلا داوم - 1

 تاجوسنملا – 9 ،ةيئاودلا تارضحتسملا - 8 ،تارهوج!او ةنيمثلا نداعملا - 7 ،تاينو_©كلإلاو

 نم ا«»لع لوص+Qا متي ةقيثولا #
 ا$ميدقت متي

 ßcإ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ü        كرامQiا ردصملا ليلحتلا ةداهش 1

2 
 عينصتلا تاسرامم تاداهش

 ةحيحصلا
  ü        كرامQiا ةيميظنتلا تائي$لا

3 
 /يêارزلا رجحلا ةداهش

 ةحصلا

 ةيميظنتلا ة$Qiا

 أشDملل
       ü   كرامQiا

 :ةظحالم

 ةليقثلا تالآلا - 6 ،ةرمعملا ةيكالìîسالا علسلا - 5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا - 4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا - 3 ،تارميلوبلاو ةيئايميكلا داوملا - 2 ،ءانبلا داوم - 1

 تاجوسنملا – 9 ،ةيئاودلا تارضحتسملا - 8 ،تارهوج!او ةنيمثلا نداعملا - 7 ،تاينو_©كلإلاو
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 قئاثولا نع ةماع ة+* 8.2

 39ن+±لا ةصيلوب 12.8.

 ةباثمب يملاعلا ةراجتلا زكرم لبق نم اهفيرعت وحن ىdع نحشلا ةصيلوب نوكت

 .لقنلا دقع ىdع ليلد ةباثمب نوكتو ،ةنحشلا ملتسا دق ھنأب عئاضبلا لقان رقي امثيح ،لاصيإ •

 عيمج عابتا عم نحشلا ةصيلوب يM ھيلع صوصنملا "بلطلل" اقفو ةعاضبلا ميلست متي ثيح ليوحتلل ةلباق ةيكلم ةقيثو •

 .رمألا يM اî®لع صوصنملا تاحيحصتلا

       

 جذومن -يرحب ن+… ةصيلوب :6لíشلا

  40ةvراجت ةروتاف .228.

تو .ي_©شملل عئابلا اî®طعي ÉÑلاو ،ةا_©شملا ةعاضبلا ةروتاف ي¨ ةيراجتلا ةروتافلا
ُ

 اî∑أل كلذو ،ةيجراخلا ةراجتلا يM اًبلاغ _Bتاوفلا هذه مدختس

 .ةيكرمجلا موسرلا ريدقتل اهمييقت يرجي امدنع ةعاضبلل ةيلعفلا ةميقلا ديدحتب تاموكحلل حمست

 

 جذومن - ةvراجت ةروتاف :7لíشلا

  يÆرمQiا دراولا رارقإ 8.2.3

 كلذ يM ةمدقملا تامولعملا مدختستو .41ةدروتسملا عئاضبلا نأشب تامولعم ىdع صني كرامجلا ى{إ دروتسملا ھمدقي دنتسم وه دراولا رارقإ

  .عئاضبلا ىdع ةضورفملا بئارضلاو موسرلا مييقت يM رارقإلا

 
 يملاعلا ةراجتلا زكرم 39
 سكمارأ 40
 ايلا_©سأ ةموكح 41
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  جذومن -يÆرمQiا دراولا رارقإ :8لíشلا

 ةئبعتلا ةمئاق 8.2.4

 نحاشلاو ي_©شملاو عئابلاو نحشلا خيرات نع ليصافت ةيلودلا ةئبعتلا ةمئاق نمضتت .نحشلا نع ةلصفم تامولعم ةئبعتلا ةمئاق رفوت

 نزولاو دورطلا ددعو فصولاو فانصألا ةيمكو لقنلا ةقيرطو نوترك مأ ليمرب مأ صفق مأ قودنص ناك نإ درطلا عونو ةروتافلا مقرو

  42 .داعبألاو درطلا تامالعو )تامارجوليكلاب( يMاصلاو ي{امجإلا

 

 

 

 

 

 43أشDملا ةدا$ش .528.

قفو )CoO( أشنملا ةداهش
ً

 اìîجلاعمو اهعينصتو اهجاتنإو اî®لع لوصحلا مت ةدروتسملا عئاضبلا نأب دهشت ةقيثو ي¨ ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل ا

 .نBعم دلب يM لماكلاب ا́هBهجتو

 

 

 
 نحشلل ھيك ھيك 42
  ةيلودلا ةراجتلا ةفرغ 43

  جذومن - ةئبعتلا ةمئاق :9لíشلا

  جذومن - أشDملا ةدا$ش :10 لíشلا
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 44ليلحتلا ةدا$ش .628.

  .اî®لع صوصنملا حئاولل جتنملا لاثتما نمضت ÉÑلاو ةدوجلا ةباقر ةرادإ ةطساوب انع ردصت ةقيثو ي¨

 
 جذومن -ليلحتلا ةدا$ش :10لíشلا

 45دا�àتسالا حvرصت/ ةدا$ش .728.

  .ةلصلا تاذ ةيموكحلا تائيهلا نم قبسم حيرصت ىdع لوصحلا نيدروملا ىdع نBعتي ،ةباقرلل عضخت ÉÑلا عئاضبلا دا_Bتسال

 

  جذومن -دا�àتسالا حvرصت :11لíشلا

 46ةديQiا عيDصتلا ةسرامم .828.

 .ةيميظنتلا ةطلسلا اهددحت ÉÑلا تابلطتملا عيمج عم قفاوتي جتنملا نأ ىdع ةقداصملل "ةديجلا ةيعانصلا ةسرامملا" ةداهش ميدقت متي

  .نBفظوملا بيردت ىوتسم Éøحو تادعملاو عينصتلا قفارمو ةمدختسملا داوملا نم ةيادب بناوجلا عيمج ةداهشلا قاطن يطغيو

 
 شتيردلأ امجيس 44
 يكيرمألا دودحلا ةيامحو كرامجلا بتكم 45
 ةيئاودلا ةسدنهلل ةيلودلا ةيعمجلا 46
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 جذومن -ةديQiا عيDصتلا ةسرامم :12لíشلا

 ةي+ñلا ةدا$شلا /öãارزلا رQòiا ةدا$ش  8.2.9

 رجحلا ةداهش ردصت .ةرطيسلا تحت ةلودلا ةراجتلا ىdع ظافحلاو مìîمالسو سانلا ةحص ةيامح وه ةيحصلا ةداهشلا نم ضرغلا نإ

  47 .ةدروتسملا ةلودلا لخاد تاتابنلا ةيامح ةئيه ى{إ ةردصملا ةلودلا لخاد تاتابنلا ةيامح ةئيه نم يêارزلا

 

 جذومن -öãارزلا رQòiا ةدا$ش :13لíشلا

 دا�àتسالا äã ةطرخنملا ةيس0ئرلا ةيموك+Qا تائي$لا .9

  :دا�àتسالا ةيلمع äã ةطرخنملا ةيس0ئرلا ةيموك+Qا تائي$لل زجوم لودج 9.1

 يM اهراودأ بناج ى{إ تائيهلا وأ تانايكلا هذهل صخلم ةمثو .نBبلفلا يM دا_Bتسالا ةيلمع يM ةطرخنملا ةيموكحلا تائيهلا نم ددع كانه

 :هاندأ 12 لودQiا يM ةينو_©كلإلا اهعقاومو دا_Bتسالا ةيلمع

 

 

 

 

 
 ةيذغألا صحفل ةيدنكلا ةلاكولا 47
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 ةيس0ئرلا ةيموك+Qا تائي$لا 12 لودQiا

 ي;و�∫كلإلا عقوملا رودلا ةيس0ئرلا ةيموك+Qا تائي$لا

 ىdع ةباقرلاو ةراجتلا ليهست نع ةلوؤسم • ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو

 ةراجتلاب ةلصلا تاذ ةطشنألا
http://www.dti.gov.ph/ 

 دا�àتسالا تامدخ بتكم

 عئاضبلا راعسا تابقارم نع لوؤسم •

  ةدروتسملا

 ،تافيرعتلا ةمظنأ ةعجارم نع لوؤسم •

 تايصوتلا ميدقتو

http://server2.dti.gov.ph/dt

i/index.php?p=187 

 كرامQiا بتكم
 ليومتو ريوطتو طيطخت نع لوؤسم •

 دالبلا يM ئناوملا ةنايصو ليغشتو
http://customs.gov.ph/ 

ùيبلفلا ئ;اوملا ةئيDليومتو ريوطتو طيطخت نع لوؤسم • ةي 

 دالبلا يM ئناوملا ةنايصو ليغشتو
http://www.ppa.com.ph/ 

 ةيداصتقالا قطانملا ةطلس

  ةيDيبلفلا

 ميدقتو ،تارامثتسالا زيزعت نع ةلوؤسم •

 ليهستو زفاوحلا حنمو ،ةدعاسملا

 ةقطنملا يM نيرمثتسملل ةيراجتلا تايلمعلا

 ةصاخلا ةيداصتقالا

http://www.peza.gov.ph/ 

 ةيكرمQiا ةفvرعتلا ةيضوفم

 ةقلعتملا تاقيقحتلا نع ةلوؤسم •

 فاصنالا لبسو ةيكرمجلا تافيرعتلاب

 ةيراجتلا

 لئاسملاو ةراجتلا زيزعت نع لوؤسم •

 ةراجتلاب ةلصتملا

http://www.tariffcommissi

on.gov.ph/ 

 ¥ يبلفلا دامتعالا بتكم
 ،قيدصتلا تائيه دامتعا نع لوؤسم •

 صحفلا تا_¶تخمو ،شيتفتلا تائيهو

 .ةرياعملاو

http://www.pabaccreditati

on.dti.gov.ph/public/page_

a.php 

  ¥ يبلفلا يزكرملا كنبلا
 تايلمع ةبقارمو ذيفنت نع لوؤسم •

 Ñ‹نجألا فرصلا

http://www.bsp.gov.ph/ind

ex.asp 

 

  ةيدوعسلا ةيeرعلا ةكلمملا لبق نم ةفد«Àسم ةددحم تاعانصب ةلصلا يذ دا�àتسالا äã ةطرخنملا ةيس0ئرلا ةيموك+Qا تائي$لا 9.2

 يdي اميفو .تاجتنملا وأ ةعانصلا عونل اًعبت ،نBبلفلا يM دا_Bتسالا ةيلمع يM ةطرخنملا ىرخألا ةيموكحلا تائيهلا وأ تانايكلا نم ددع كانه

 اهرودو ،تائيهلاو تانايكلا كلت اهمدخت ÉÑلا ،تاجتنملا /ةعانصلا عاونأ لثم ،تامولعم بناج ى{إ ةيسيئر تائيه وأ تانايك لمشت ةمئاق

Mتسالا ةيلمع يB_م لكب صاخلا ينو_©كلإلا عقوملاو دا∂îا: 
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  ةددحم تاعانصب ةقلعتملا ةيس0ئرلا ةيموك+Qا تائي$لا :13 لودج

 ي;و�∫كلإلا عقوملا رودلا /ةفيظولا ةعانصلا /جتنملا ةيموك+Qا ةئي$لا

  تاجتنملا �àياعم بتكم

 ةيكالìîسالا علسلا

 ،ءانبلا داومو ،ةرمعملا

 ةيئايميكلا داوملاو

 تاجتنملا نم اه_Bغو

 قيسنتو ذيفنتو ريوطت نع لوؤسم •

 .دالبلا يÑ M≥∫ايقلا ديحوتلا ةطشنأ

 حلاصم ةيامح نع لوؤسم •

 نBكلìîسملا

http://www.bps.dti.gov.ph/ 

 ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ

  ةيDيبلفلا

 ،ةيذغألا

 تارضحتسمو

 تاجتنملاو ليمجتلا

 ةيئاودلا

 ةيئاذغلا داوملا ميظنت نع ةلوؤسم •

 ليمجتلا تارضحتسمو ةيئاودلاو

 .كلذ ى{إ امو

 صحفو ليلحت نع ةلوؤسم •

 تاجتنملا

 _Bياعم رادصإو ريوطت نع ةلوؤسم •

 تاجتنملل

http://www.fda.gov.ph/ 

 /http://www.nfa.gov.ph   زرألا دا_Bتسا جمانرب نع ةلوؤسم • ةيذغألا تاجتنم ةيذغألل ةينطولا ةئي$لا

 ةيذغألا تاجتنم ة+ñلا ةرازو
 دا_Bتسا تايلمع ةسايس عضو •

 ةيذغألا
http://www.da.gov.ph/ 

 تاعانصلا بتكم

 ةيتابنلا
 ةيتابنلا تاجتنملا

 حيراصتلا رادصإ نع لوؤسم •

  تاداهشلاو

 صيلختلا ةداهش رادصإ نع لوؤسم •

 يêارزلا رجحلاو يÔصلا

http://bpi.da.gov.ph/ 

 تاعانصلا بتكم

  ةيناوي+Qا

 ةيحلا تاناويحلا

  ةدروتسملا

 صيلختلا قيبطت نع لوؤسم •

 يêارزلا رجحلاو ةحصلاب قلعتملا

  يكرمجلا جارفإلاو

http://www.bai.da.gov.ph/ 

 صحفل ةينطولا ةئي$لا

 مو+≠لا
 موحللا تاجتنم

 حئاوللاو _Bياعملا عضو نع ةلوؤسم •

 تاجتنمو موحللا دا_Bتساب ةقلعتملا

 موحللا

http://nmis.gov.ph/ 
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  نàبلفلا - ا$قبطت ¥≤لا دامتعالا تاءارجŒو �àياعملاب ةينعملا ةيس0ئرلا تائي$لا .10

 ةعانصلل اًقفو �àياعملاب ةينعملا تائي$لا 10.1

ملا ىdع نBعتي
ُ

دص
ّ
 ÉÑلا تاجتنملل تاداهش جارختسا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه نم ةددح!ا ةعستلا تاعانصلا يM نBيدوعسلا نيرِ

  هاندأ 14 لودجلا يM ةنيبملا _Bياعملا تائيه نم نBبلفلا ى{إ ردصت

 ةعانصلل اًقفو �àياعملا تائيù :14 لودج

 مقرلا

 لسلسملا
 B_ 1 2 3 4 5 6 7 8 9ياعملا ةئيه مسا

 عقوملا طبار

 ينو_©كلالا

 ü ü  ü ü ü   ü تاجتنملا �àياعم بتكم 1
http://www.bps.dti.

gov.ph/ 

2 
 ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ

 ةيDيبلفلا
  ü     ü  

http://www.fda.gov

 .ph/ 

 :ةظوحلم

 ةيكالìîسالا علسلا - 5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا - 4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا - 3 ،تارميلوبلاو ةيئايميكلا داوملا - 2 ،ءانبلا داوم - 1

 تاجوسنملا – 9 ،ةيئاودلا تارضحتسملا - 8 ،تارهوج!او ةنيمثلا نداعملا - 7 ،تاينو_©كلإلاو ةليقثلا تالآلا - 6 ،ةرمعملا

 

 تاجتنملا �àياعم بتكم 10.2

 رمألاو ،1208 مقر تاميلعتلا باطخو ،1964 ماعل 4109 يروهمجلا نوناقلل اقفو ةينيبلفلا ةينطولا _Bياعملا تاجتنملا _Bياعم بتكم عضي

 نيديعصلا ىdع ةفلتخم _Bياعم عضو يM تاجتنملا _Bياعم بتكم كراشيو .1987 ماعل 133 مقر يذيفنتلا رمألاو 1983 ماعل 913 مقر يذيفنتلا

 ةدوج _Bياعم تاجتنملا _Bياعم بتكم عضي امك .Ñ≥∫ايقلا ديحوتلل ةيلودلا ةمظنملل Ñ…طولا لثمملا تاجتنملا _Bياعم بتكم دعيو .ي{ودلاو يdح!ا

 ةداهش تاجتنملا _Bياعم بتكم ردصيو .ةدروتسملا تاجتنملل ةداهش اضيأ مدقيو رابتخالاو صحفلا ءادأب بتكملا موقيو .ةدروتسملا تاجتنملا

 تاجتنملا ةمئاق نع تامولعملا نم ديزمل .ةيمازلإلا _Bياعملا عم قفاوتت تاجتنم دا_Bتسا لجأ نم نيدروتسملا ى{إ ةدروتسملا عئاضبلا صيلخت

دصُملل نكمي ،دامتعالا ةبجاو
ّ
 :بيولا حفصتم يM هاندأ دراولا طبارلا قصلو خسن نBيدوعسلا نيرِ

 

http://www.bps.dti.gov.ph/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5809&Itemid=77  

 48ةدروتسملا ع¬اضبلا صيلخت ةدا$ش bcع لوص+Qا ةيلمع 10.2.1

 ىdع نBعتي ،حئاولل اقفوو .2008 ةنسل 05 مقر يرادإلا رمألا يM ةددح!ا طورشلا بجومب ةدروتسملا عئاضبلا صيلخت ةداهش ردصت

 لوصحلا ةيلمعل حرش يdي اميفو ،علسلا دا_Bتسا ةداهش ىdع لوصحلا ،يمازلإ دامتعا بلطتت ÉÑلا تاجتنملا دا_Bتسا لبق ،دروتسملا

 :هاندأ 15 لíشلا يM علسلا دا_Bتسا ةداهش ىdع

 
 ةينيبلفلا ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو 48
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  :ßcوألا ةلحرملا

 _Bياعم بتكم ى{إ تاداهشلا ميدقتب دروتسملا موقي .ردصملا نم ةلصلا تاذ قئاثولاو ةدوجلا ةرادإ ماظن تاداهش ىdع دروتسملا لصحي

 .ةدوجلا ةرادإ ماظن قئاثو مييقتب تاجتنملا _Bياعم بتكم موقي .تاجتنملا

 

 تاءارجإلا ةلحرم =

 ةدروتسملا علسلا صیلخت ةداھش ىلع لوصحلا ةیلمعل حیضوت

 ةرادإ ماظن قئاثو میدقت
 ةدوجلا

 

 يف صحفلا تایلمع
 عقوملا

 

 قئاثولا میدقتو ،بلطلا جذومن
 

  قئاثولا مییقت
 

 عئاضبلا صحف

1 2 3 

4 5 6 

7 

 ةیریرسلا ةبرجتلا
 تانیعلل

 صیلختلا ةداھش رادصإ
 دروتسملاب ةصاخلا

 دروتسملاب ةصاQRا صيلختلا ةدا$ش bcع لوص+Qا ةيلمع :14 لíشلا
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  :ةيناثلا ةلحرملا

 ،يÔيحصت ءارجإ يأب راطخإلا مت اذإ .لاثتمالا نم ققحتلل عقوملا يM صحف وأ قيقدت ءارجإب نوصحافلاو ةدوجلا ةرادإ ماظن وققدم موقي

 .كلذ دعب الإ تاجتنملا دا_Bتسا نكمي الو ،ءارجإلا اذæî م́ا©لالا ةعنصملا ةكرشلا ىdع بجي
 

  :ةثلاثلا ةلحرملا

 تادنتسملا عم بلطلا جذومن ميدقتب دروتسملا موقي .ةعنصملا ةكرشلا نم ةلصلا تاذ قئاثولاو تاداهشلا عيمج ىdع دروتسملا لصحي

 .ةعانصلاو ةراجتلا ةرازول عبات Ñميلقإ بتكم برقأ وأ تاجتنملا _Bياعم بتكم ى{إ 9.2.2 مسقلا يM ةروكذملا اî∂ع غلبملا
 

  :ةع∑ارلا ةلحرملا

 جتنملا لاثتما نم دكأتلل رابتخالاب مئاقلا لبق نم ريرقتلا مييقت متيس ،رابتخالا ريرقت ميدقت مت اذإ .ةمدقملا قئاثولا مييقتب تاطلسلا موقت

 Ñ…طولا ىوتسملا ىdع ةلوبقملا تاجتنملا _Bياعمل
 

  :ةسماQRا ةلحرملا

 _¶تخ!ا ى{إ اهعمج مت ÉÑلا ةنيعلا لاسرإ متي .ي_¶تخ!ا صحفلل تانيعلا عمجبو ةدروتسملا عئاضبلا صحفب صحفلا ةئيه /صحافلا موقي

  .تاجتنملا _Bياعم بتكم نم ھب ف_©عملا / دمتعملا
 

  :ةسداسلا ةلحرملا

 .رابتخالا جئاتن عيمجت .اهعمج مت ÉÑلا تانيعلا ىdع نBبسانملا رابتخالاو́ Bم_©لا ءارجإب تاجتنملا _Bياعم بتكم هددح يذلا _¶تخ!ا موقيو
 

 :ةع∑اسلا ةلحرملا

 عم جتنملا قفاوت ىدم ديدحتل رابتخالاو تانيعلا ذخأو ،صحفلا جئاتن مييقتب تاجتنملا _Bياعم بتكم نم نودمتعم نوفظوم موقي .1

  .ةينيبلفلا ةينطولا _Bياعملا

 عئاضبلا نع جارفإلا متيو ةدروتسملا عئاضبلا صيلخت ةداهش رادصإ متي اهدنعف ،ةينيبلفلا ةينطولا _Bياعملا عم قفاوتم جتنملا ناك اذإ .2

  .دروتسملا ى{إ

 :ةeولطملا ةيس0ئرلا قئاثولا 10.2.2

 :يdي اميف دروتسملاب ةصاخلا يكرمجلا صيلختلا ةداهش ىdع لوصحلل ةمزاللا ةيسيئرلا قئاثولا لثمتت

  :ي{اتلا طبارلا نم جذومنلا ىdع لوصحلا نكمي - أبعم بلط جذومن •

http://www.bps.dti.gov.ph/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=34&Itemid=77 

o قفو جذومنلا ةئبعت بجي
ً

 ھيف ةمدقملا تاميلعتلل ا

  جتنم لكل لصفنم بلط ميدقت بجي •

 ةئبعتلا ةمئاق •

 ةدراولا علسلا رارقإ نم ةقدصم ةخسن •

 ةيراجت ةروتاف •

 نحش ةصيلوب •

  كرامجلا ≤Ñحاف جئاتن نم ةقدصم ةخسن •

 ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو ىدل لامعألا ليجست ةداهش •

 تاجتنملل ةلسلسملا ماقرألاو ةليغشتلا مقر صخلم •

 )قبطنم كلذ ناك اذإ( ةينوناقلا ةلاكولاو رابتخالا ريراقت •
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 فيلاíتلا 10.2.3

  دروتسملاب ةصاQRا يÆرمQiا صيلختلا ةدا$ش bcع لوص+Qا فيلاíت :15 لودج

 )يدوعس لایر( ةفلكتلا تايوتح!ا .م

 22.5 بلطلا جذومن موسر 1

 ةعاس /75 قيقدتلا موسر/صحفلا 2

 *758 – 375 ةجلاعملا موسر 3

 ةدروتسملا تاجتنملا ةروتاف ةميقل اًعبت موسرلا هذه فلتخت*

 

 .عقوملاب صحفلا نBشتفملا ذيفنت ءانثأ نيزختلاو ليمحتلاو لقنلا فيلاكت دروتسملا لمحتي •

 ةددح!ا تا_¶تخ!ا يM ىرخألا رابتخالا موسرو رابتخالا تاقفن دروتسملا لمحتي •

 ةيDيبلفلا ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ 10.3

 ماعل ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ نوناقو ليمجتلا تارضحتسمو ةزهجألاو ءاودلاو ءاذغلا نوناق بجومب ةينيبلفلا ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ تئشنأ

 ةدوجو ةيلاعفو ةمالس نامضل ةيئاذغلاو ةيئاودلا تاجتنملا مظنت ÉÑلا ةينطولا ةيميظنتلا ةئيهلا ةباثمب ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ دعتو .2009

 .ةحصلا ةرازو ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ عبتتو .تاجتنملا

  49ةيئاودلا تارضحتسملا ليghi ةيلمع 10.3.1

  ليجست ةيلمعل حرش 16 مقر لكشلا يM يdي اميفو .1989 ماعل 67 مقر يرادإلا رمألا حئاول بجومب نBبلفلا يM ةيئاودلا تاجتنملا لجست

 :ةيئاودلا داوملا

 

  :ßcوألا ةلحرملا

 بحاص عفدي مث 9.3.2 مسقلا يM ةروكذملا ةمزاللا قئاثولا عيمج عم ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ ى{إ جتنملا ليجست جذومن بلطلا بحاص مدقي

  .قئاثولاب لاصيإلا نم ةخسن قفرتو موسرلا بلطلا

 

  :ةيناثلا ةلحرملا

 تانايب ميدقتب بلطلا بحاص راطخإ متيو .تانايبلا لامتكا نامضل ةمدقملا قئاثولاو بلطلا جذومن مييقتب ءاودلاو ءاذغلا ةرادا موقت

 ةرادا _Bياعمل يئاودلا جتنملا لاثتما نامضل ةمدقملا قئاثولا ءاودلاو ءاذغلا ةرادا للحت مث .رمألا مزل اذإ ،ةيلمعملا تاساردلا نم ةيفاضإ

 .ءاودلاو ءاذغلا

 

 

  :ةثلاثلا ةلحرملا

 تاجتنملا ،ءاقنو ،ةدوج نامضل تارابتخا ءارجإ متيو .ةيلمعملا براجتلل ةيئاودلا تاجتنملا نم ةنيع لاسرإ متي ،حاجنب مييقتلا مامتإ دعبو

  .ىرخألا ةيئايميكلاو ةيئا́يBفلا تافصلاو

 

 
 Ñ…يبلفلا يرادإلا رمألا 49
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 :ةع∑ارلا ةلحرملا

 متي ،ةيئاودلا تاجتنملا ةقباطم دكؤت ةيلمعملا براجتلا جئاتنو ةمدقملا تانايبلا تناك اذإ .اهمييقت متيو ةيلمعملا تارابتخالا جئاتن عمجت

 .تاونس 5 ةدمل ليجستلا يرسي ،جتنملا ليجست درجمبو .يئاودلا جتنملا ليجست

 

 ةeولطملا ةيس0ئرلا قئاثولا 10.3.2

 :يdي اميف ةيودألا دامتعا ةيلمعل ةمزاللا ةيسيئرلا قئاثولا لثمتت

 :ي{اتلا طبارلا نم جذومنلا ىdع لوصحلا نكمي - لماك بلط جذومن •

http://www.fda.gov.ph/attachments/article/95568/CPR_pharmaceutical%20products%20for%20human%20use.pdf  

 دروتسملاو ةعنصملا ةكرشلا نBب ةيراس ةيقافتا نم ةخسن •

  دروتسملاب ةصاخلا ةراجتلا ةلوازم ةصخر نم ةخسن •

 )ي_©ملا ماظنلاب( ةليغشتلا ةبيكرتو ةدحاولا ةعرجلا •

 ةیئاودلا تاجتنملا لیجستل ةیحیضوت ةیلمع

 تاءارجإلا ةلحرم =

 ،قئاثولاو ،بلطلا جذومن میدقت
 بلطلا موسر ددستو

 

 بلطلا مییقت
 

 ةیلمعملا براجتلا
 تانیعلل

 

 جتنملا لیجست
 

1 2 3 

4 

$ 

 ةvودألا ليghi ةيلمعل ã¿يضوت مسر :15 لíشلا
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 ةيئاî∂لا تاجتنملاو ماخلا داوملل ةينفلا تافصاوملا •

  ةديجلا ةيعانصلا ةسرامملا ةداهش •

 ةيئاî∂لا تاجتنملاو ماخلا داوملا ليلحت ةداهش •

  ةئبعتلا تاءارجإ و عينصتلا ءانثأ ةقبطملا طباوضلا و تانيعلا ذخأو ،جاتنإلا تادعمو ،ةيسيئرلا عينصتلا تاءارجإ •

 ىرخألا رابتخالا تاءارجإو صحفلا •

 تابثلا تاسارد •

 ةيليثمت ةنيع •

 ةيفيرعتلا تاقصلملا داوم •

 يويحلا ؤفاكتلا /يويحلا رفاوتلا تاسارد •

 ةردخ!ا داوملا لالحنا كولس •

 ،ةبقارملا تحت جارفإلا لوكتوربو يdمعملا رابتخالا دعبو ،يdمعملا رابتخالا لبق جتنملا نع جارفإلل يdمعملا ءايميكلا داحتا ةقفاوم نم ةخسن •

قبطنم كلذ ناك اذإ( جتنملا نم ةددح!ا ةعرجلاو
ً

 )دجو نإ( Ñ‹طلا ريرقتلا ةلاح ديدمت باطخ وأ تامالعلا عضو دعب ام ةبقارمو )ا

 )ةدحاو ةنس لالخ( يئاودلا جتنملل ةيلصألا ةداهشلا •

 ةيلح!ا ةينيبلفلا ةيلصنقلا نم ةقدصم نوكت نأ ىdع ةعنصملا ةكرشلا ليجست ةلاح ىdع دهشت ةيموكح ةداهش وأ رحلا عيبلا ةداهش •

 عفدلا تابثإ •

  ةيكيتسالبلا ةيواحلا يM تاجتنملا •

o ةماع تامولعم 

o ةقباسلا تاساردلا  

o دويقلاو رابتخالا تاءارجإ 

o ةغرافلا ةيكيتسالبلا قيدانصلاو تايواحلا  

 فيلاíتلا 10.3.3

 ةvودألا ليghi ةيلمع فيلاíت :16 لودج

 )يدوعس لایر( ةفلكتلا تايوتح!ا .م

 *750 - 150  ديدج ءاود ليجست بلط 1

  112 وأ 23 ليجستلا ديدجت 2

 ينالديصلا جتنملا عونل اًعبت موسرلا فلتخت*

 

 :ي{اتلا طبارلا نم يdمعملا ليلحتلاب ةقلعتملا فيلاكتلا ةفرعم نكمي •

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=313066  

  50ةعنصملا ةيذغألا ليghi ةيلمع 10.3.4

 ةئفلا امهو نBتئف ى{إ ةيئاذغلا تاجتنملا فنصتو .اهدا_Bتسا لبق نBبلفلا يM ءاودلاو ءاذغلا ةرادا ىدل ةيئاذغلا تاجتنملا ليجست بجي

  .ةيناثلا ةئفلاو ى{وألا

 
 Ñ…يبلفلا يرادإلا رمألا 50
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 نجاودلاو موحللاو تاورضخلاو ھكاوفلاو ةوهقلا ضيبمو ياشلاو ةوهقلاو واكاكلاو تابورشملاو تايولحلا لثم تاجتنم ى{وألا ةئفلا لمشتو

 .كلذ ى{إ امو ركسلاب ةلصلا تاذ تاجتنملاو تويزلاو تارسكملا تاجتنمو

 ةيذغألاو ،ةيئاذغلا تايمحلاو عضرلل ةصصخ!ا ةيذغألاو ،ةأبعملا برشلا هايمو ،ةيئاذغلا تالمكملا لثم تاجتنم ةيناثلا ةئفلا لمشتو

 .كلذ ى{إ امو ايثارو ةلدعملا

 

 :ةعنصملا ةيذغألا ليجست ةيلمعل حرش 17 مقر لكشلا يM يdي اميفو

 

 

  :ßcوألا ةلحرملا

 قئاثولا عيمج عم ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ ىدل لاثتمالاو ةماعلا ةدعاسملا تامولعم مسق ى{إ جتنملا ليجست جذومن بلطلا بحاص مدقي

  .عفدلا لاصيإ نم ةخسن ىdع لصحيو موسرلا بلطلا بحاص عفدي مث 9.3.5 مسقلا يM ةروكذملا ةمزاللا

 

 ةيذغألا تاجتنم ليghi ةيلمع :16 لíشلا

 ةیئاذغلا تاجتنملا لیجستل ةیحیضوت ةیلمع

 تاءارجإلا ةلحرم =

 ،قئاثولاو ،بلطلا جذومن میدقت
 بلطلا موسر ددستو

 

 بلطلا مییقت
 

 ةیریرسلا براجتلا
 تانیعلل

 

 جتنملا لیجست
 

1 2 3 

4 

$ 
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  :ةيناثلا ةلحرملا

 ليجست مقر ھل ددحيو بلطلا ليجست متي مث .ةمدقملا قئاثولاو بلطلا تاجتنملا تامدخ مسق ىقلتي )1

  .تاجتنملا لاثتما نامضل ةمدقملا قئاثولاو بلطلا جذومن مييقت متي كلذ دعب مث )2

 تانايبلا يM صقن دوجو راطخإ وأ ؛ضفرلا باطخ وأ جتنملا ليجست ةداهش دادعإب فرشملا موقي ،قئاثولا مييقت نم ءاìîنالا دنعو )3

  .ةمدقملا

 

  :ةثلاثلا ةلحرملا

  .ةيئاذغلا تاجتنملا نم ةنيع ىdع ةيريرس براجت ىرجت ،قئاثولل حجان مييقت ءارجإ دنعو

 

 :ةع∑ارلا ةلحرملا

  .ةمدقملا تانايبلا يM صقن دوجو راطخإ وأ ضفرلا باطخ وأ جتنملا ةداهش عقوي مث مييقتلا ةعجارمب بتكملا مسق سيئر موقي )1

 ليجست متي ،ةمدقملا تانايبلا يM صقن دوجو تالاح يMو .بلطلا بحاص ى{إ جتنملا ليجست ةداهش ميدقت متيو جتنملا ليجست متي )2

  .ضفرلاب باطخ رادصإ نكميو تاجتنملا ليجست ضفر متي دق .ةمدقملا تانايبلا صقن راطخإ رادصإو

 .تاونس 5 ةدمل ،ى{وألا ةنسلا دعب ،ةداهشلا ديدجت نكميو .ةدحاو ةنس ةدمل ةرداصلا جتنملا ليجست ةداهش يرست )3

 :ةeولطملا ةيس0ئرلا قئاثولا 10.3.5

 :يdي اميف ةيودألا دامتعا ةيلمعل ةمزاللا ةيسيئرلا قئاثولا لثمتت

  ؛عزوملا /دروتسملا نم رداص ليجست بلط باطخ •

  قدصم دهعت •

  تاجتنملا فينصت بسحب تاجتنملا ةمئاق نم خسن )3( ةثالث •

 ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ نم ةرداص ةراجتلا ةلوازمب صيخ_©لاب ةيراس ةداهش •

  ؛عيبلا ةروتاف نم ةخسن •

  يراجت ضرع يM يئاذغلا جتنملا نم ةنيع •

  ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ تابلطتمو ةيذغألاب ةصاخلا ةيفيرعتلا تاقصلملا حئاولل لثتمي يذلا يفيرعتلا قصلملا نم ةخسن •

 )2 ةئفلا تاجتنمل ةبسنلاب طقف( جتنملا تامولعم •

 )2 ةئفلا تاجتنمل ةبسنلاب طقف( بلطلا بسحب ايلزانت اًبيترت ةبترم تانوكملا ةمئاق •

 )2 ةئفلا تاجتنمل ةبسنلاب طقف( لماكلا جتنملا تافصاوم •

 )2 ةئفلا تاجتنمل ةبسنلاب طقف( نيزختلا يM ةمدختسملا قرطلاو ردقملا Ñ…يزختلا رمعلا •

 )2 ةئفلا تاجتنمل ةبسنلاب طقف( عينصتلا ةقيرطل تانايبلا قفدت ططخم •

 )2 ةئفلا تاجتنمل ةبسنلاب طقف( ليلحتلا ةداهش •
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 فيلاíتلا 10.3.6

 ةيئاذغلا تاجتنملا ليghi فيلاíت :17 لودج

 لایر( ةفلكتلا تايوتح!ا .م

 )يدوعس

 15  1 ةئفلا نم تاجتنملا ليجست موسر 1

 74 - 19 2 ةئفلا نم تاجتنملا ليجست موسر 2

 74  1 ةئفلا نم تاجتنملا ليجست ديدجت موسر 3

 375 2 ةئفلا نم تاجتنملا ليجست ديدجت موسر 4

  لمعملا ليلحت ةفلكت دروتسملا لمحتي :ةظوحلم

 

 51 ةدروتسملا ةيئاذغلا داوملل ءانيملا äã يÆرمQiا صيلختلا ةيلمع 10.4

 ةرازو عبتت نBبلفلا يM ةيئاذغلا ةيميظنتلا تاطلسلا مظعم .نBبلفلا يM ةيميظنتلا تائيهلا نم ددع لبق نم ةيئاذغلا تاجتنملا ميظنت متي

 :نBبلفلا يM ةيذغألل ةيميظنتلا تائيهلا يdي اميفو .ةحصلا

  ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ •

 ةيناويحلا تاعانصلا بتكم •

 ةيئاملا دراوملاو ةيكمسلا ةو_µلا بتكم •

 ةيتابنلا تاعانصلا بتكم •

 موحللا صحفل ةينطولا ةنجللا •

  :هاندأ 18 لíشلا يM ةحضوم ءانيملا يM ةيئاذغلا تاجتنملا صيلخت ةيلمع

 

  :ßcوألا ةلحرملا

 نأ بجي .تاجتنملا عاونأل اعبت ةيميظنتلا تائيهلا وأ ةلصلا تاذ ةيموكحلا تائيهلا نم دا_Bتسا حيرصت ىdع لوصحلا دروتسملا ىdع بجي

 .جتنملا ليجست ةداهش ىdع لوصحلا بجيو ءاودلاو ءاذغلا ةرادا ىدل ةلجسم ةيئاذغلا تاجتنملا نوكت

 

  :ةيناثلا ةلحرملا

 .صيلختلل كرامجلل ةمزاللا قئاثولا عيمج مدقيو يكرمجلا رارقإلا دروتسملا لمكي

 

  :ةثلاثلا ةلحرملا

 صحفلا ءارجإب ةصتخ!ا ةيموكحلا تاهجلا موقت .ةمدقملا قئاثولا مييقت .اهصحفل لوخدلا ءانيم يM ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا زجح متي

 .52ةدروتسملا تاجتنملا ةدوجو ةمالس نامضل ي_¶تخ!ا ليلحتلاو

 

 

 

 

 
  ةيكيرمألا ةعارزلا ةرازو 51
 ةعارزلا ةرازو 52
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  :ةع∑ارلا ةلحرملا

 ةمئالم نمضت صحف ةداهش دروتسملل ردصتو .عئاضبلا صيلخت متي ،يêارزلا رجحلاو ةحصلاب ةقلعتملا حئاوللا عيمجب عئاضبلا تلثتما اذإ

  .يمدألا كالìîسالل جتنملا

 

 :ةeولطملا ةيس0ئرلا قئاثولا 10.4.1

 :يdي امك ي¨ ةيئاذغلا تاجتنملا دا_Bتسال ةبولطملا ةيسيئرلا قئاثولا

  ةيلوألا ةروتافلا •

  .كلذ ى{إ امو ةئبعتلا ةمئاقو ،نحشلا ةصيلوب لثم لقنلا قئاثو •

 أشنملا ةداهش •

 ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملا عونل اقفو ةحصلاو يêارزلا رجحلا تاداهش لثم حيراصت / ةصاخ تاداهش / دا_Bتسالا حيرصت •

 ءانیملا يف ةیئاذغلا تاجتنملل يكرمجلا صیلختلا تاءارجإل يحیضوت لكش   

 تاءارجإلا ةلحرم = 

 ءافیتسا نم دروتسملا ققحتی
 ةبولطملا ةقبسملا طورشلا

 

 رارقإلا جذومن دروتسملا مدقی
  قئاثولاو يكرمجلا

 

 علسلاو قئاثولا تاطلسلا صحفت
 

 عئاضبلا صیلخت
 

1 2 3 

4 

$ 

ü�

  ةدروتسملا ةيئاذغلا ع¬اضبلا صيلخت ةيلمع :17 لíشلا
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 نàبلفلا - تاقصلملا عضوو ةئبعتلا حئاول .11

 ةماعلا تاعانصلا 11.1

 ةعانصلل ةيميظنتلا ة$Qiا 11.1.1

 ةينيبلفلا ةينطولا _Bياعملا تاجتنملا _Bياعم بتكم ددحي .نBبلفلا يM ةماعلا تاعانصلل ةمظنملا ةينطولا ةهجلا وه تاجتنملا _Bياعم بتكم

ملا نم ى∏رُي ،ةمظنملا ةهجلا نع تامولعملا نم ديزملو .تاجتنملا زمرو ،رابتخالا قرطو
ُ

دص
ّ
  :هاندأ طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

 http://www.bps.dti.gov.ph/ 

 حئاوللاو نàناوقلا 11.1.2

 مقر يروهمجلا نوناقلا بجومب تردص ÉÑلا حئاوللاو نBناوقلا بجومب ةينيبلفلا ةينطولا _Bياعملا عضوو تاجتنملا _Bياعم بتكم ءاشنإ مت

 نم ديزملو .1987 ماعل 133 مقر يذيفنتلا رمألاو 1983 ماعل 913 مقر يذيفنتلا رمألاو ،1208 مقر تاميلعتلا باطخو ،1964 ماعل 4109

ملا نم ى∏رُي ،حئاوللاو نBناوقلا نع تامولعملا
ُ

دص
ّ
  :هاندأ طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

 http://www.chanrobles.com/republicacts/republicactno4109.html#.WJmB3fmqpBc 

1987/-s-133-no-order-http://www.gov.ph/1987/02/27/executive 

 1983/-s-913-on-order-http://www.gov.ph/1983/10/07/executive 

 

 ةيذغألا ةعانص 11.2

 حئاوللاو نàناوقلاو ،ةعانصلل ةيميظنتلا ة$Qiا 11.2.1

 ميظنت تاهج ي{اتلا 18 لودQiا صخليو .نBبلفلا يM ةحصلا ةرادإ ةرازول ةعبات ةيذغألا ةعانص لاجم يM ةيميظنتلا تاهجلا نم ددع دجوي

 .نBبلفلا يM ةيذغألا ةعانص

 

 ةيساسٍألا ةيميظنتلا تا$Qiا :18 لودج

 مقر

 لسلسم
 ينو_©كلإلا عقوملا طبار حئاوللاو نBناوقلا ةيميظنتلا ةهجلا

 /http://www.fda.gov.ph  2009 ماعل ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ نوناق  ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ 1

 /www.bai.da.gov.ph  3639 مقر يروهمجلا نوناقلا ةيناويحلا تاعانصلا بتكم 2

3 
 دراوملاو ةيكمسلا ةو_µلا بتكم

 ةيئاملا
 704 مقر Ñ≥∫ائرلا موسرملا

 www.bfar.da.gov.ph/ 

 /www.bpi.da.gov.ph  1433 مقر Ñ≥∫ائرلا موسرملا ةيتابنلا تاعانصلا بتكم 4

 /www.nmis.gov.ph  7 مقر Ñ≥∫ائرلا موسرملا موحللا صحفل ةينطولا ةئيهلا 5
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 53ةيفvرعتلا تاقاطبلاو تاقصلملا عضو تابلطتم 11.2.2

 تابلطتم 19 لودجلا يM يdي اميفو .2014 ماعل 30 مقر يرادإلا رمألا يM ةنيبم ةأبعملا ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم

  :ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو

 ةيفvرعتلا تاقاطبلاو تاقصلملا عضو تابلطتم :19 لودج

 مقر

 لسلسم
 ةبولطملا تامولعملا ةئفلا

 ةغللا تابلطتم

 مسا وأ جتنملا مسا 1

  ةيئاذغلا داوملا

 داتعملا وأ عئاشلا جتنملا مسا مادختسا نكمي )أ

 ةيئاذغلا ةداملا ةلاحو ةيقيقحلا ةعيبطلا ركذ بجي )ب

 ة_Bبك فورحب زراب لكشب كلذ ضرع بجي )ج

 عيمج ركذ بجي

 ةغللاب تامولعملا

 ةينيبلفلا وأ ة́يBلجنإلا

 نBتغللاب وأ

2 
 مسالا مادختسا

 ةمالعلا وأ يراجتلا

 ةيراجتلا

 ةيراجتلا ةماعلا وأ لجسملا يراجتلا مسالا مادختسا نكمي

  ةلجسملا

 لماكلاب تانوكملا ةمئاق 3

 ناونع تحت تانوكملا ةمئاق نع حاصفإلا متي نأ بجي )أ

  ي{زانت بيت_©ب "تانوكملا"

  مزلي ال ٪5 نع اìîبسن لقت ÉÑلا ةيئاذغلا داوملا )ب

  اî∂ع حاصفإلا

 ةمئاق يM ةفاضملا ءاملا ةيمك نع حاصفإلا متي نأ بجي )ج

 تانوكملا

 تاهكن" وأ ،"ةعيبط تاهكن" اî∑أب تاهكنلا ركذ بجيو )د

 "ةيعانص تاهكن" وأ "ةيعيبطلل ةقباطم

 وأ "ةيئاذغ ناولأ" اî∑أب ةفاضملا ناولألا ركذ بجي )ه

 "ةيعانص ناولأ" وأ "ناولأ"

4 
 تايوتح!ا نزو يMاص

  ىفصملا نزولاو

 .تادحولل ي{ودلا ماظنلل اقفو )أ

 مجحلاب ةلئاسلا ةمعطألا نع حاصفإلا متي نأ بجي )ب

 نزولاب ةبلصلا ةمعطألا نع حاصفإلا متي نأ بجي )ج

 ثيح نم تادحولا ةددعتم ةئزجتلا تاوبع نايب بجي )د

 يM مارج 30 8 20( يMاصلا نزولا * تايوتح!ا ةيمك

 )سيكلا

5 

 ةكرشلا ناونعو مسا

 ةداعإ ةكرشو ،ةعنصملا

 ةكرشلاو ،ةئبعتلا

 ،دروتسملاو ،ةئبعملا

  عزوملا و رجاتلاو

 ىdع رهظت ÉÑلا ةكرشلا لبق نم اهعينصت متي مل اذإ )أ

 "حلاصل عينصتلا مت" ةرابع ركذ بجي ،يفيرعتلا قصلملا

 "حلاصل ةأبعم" وأ

 أشنملا دلبو دا_Bتسالا ناونعو لماكلا مسالا ركذ بجي )ب

 صيخرتو ةيبنجألا ةسسؤملا ناونعو مسا ركذ بجي )ج

 ةيبنجألا ةعنصملا ةكرشلا

 
 ءاودلاو ءاذغلا ةطلس 53
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 طولل يفيرعتلا دوكلا ركذ بجي  طولل يفيرعتلا دوكلا 6

 ةنسلاو رهشلاو مويلا ركذ بجي ةيحالصلا ءاìîنا خيرات 7

  ةيساسحلا تامولعم 8

 اî∑أ ىdع ةطرفملا ةيساسحلا ببست ÉÑلا تانوكملا ركذ بجي

 :ةيساسحلا تامولعم /ةيساسحلل ةببسم داوم ىdع يوتحت"

 ×××× جلاعت تادعم يM ةعنصملا /×××× ىdع جتنملا يوتحي دق

"  

9 
 تاميلعت/تاî®جوت

  مادختسالا
- 

10 

 /ةيئاذغلا قئاقحلا

 تامولعملا

 ةميقلا/ةيئاذغلا

  ةيئاذغلا

 ةبنسلا وأ ةبجو لكل هدحو لكش يM اهركذ بجي )أ

 اı≤ø æîوملا ةقاطلاو ءاذغلا تاجايتحا نم ةيوئملا

 امî®لك وأ

 ىرخألا تابلطتملا 11

 ،عاعشإلل ضرعملا ةيئاذغلا تاجتنملل ةبسنلاب )ب

 ضيرعتلا ناونع لثم ىرخأ تامولعم نايب بجي

 ضيرعتلا خيراتو ،صيخ_©لا مقرو ،عاعشإلل

 عاعشإلل ضيرعتلا نم ضرغلاو ،عاعشإلل

 لمعلا صيخرت مقرو ضيوفتلا مقر نايب بجي )ج

 را فا مقرو

 

 54ةvودألا ةعانص 311.

 ةعانصلل ةيميظنتلا ة$Qiا 11.3.1

  .نBبلفلا يM ةيئاودلا تاجتنملا ةعانص ةيودألاو ءاذغلا ةرادإ مظنت

ملا نم ى∏رُي ،ةمظنملا ةهجلا نع تامولعملا نم ديزملو
ُ

دص
ّ
 :هاندأ طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

 http://www.fda.gov.ph/ 

 حئاوللاو نàناوقلا 11.3.2

 .ةيودألا ةئبعتو ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم نع تامولعم ىdع صني 2016 ماعل 08 :مقر يرادإلا رمألا"

ملا نم ى∏رُي ،حئاوللاو نBناوقلا نع تامولعملا نم ديزملو
ُ

دص
ّ
 :هاندأ طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

0008.pdf-http://www.fda.gov.ph/attachments/article/322463/ao2016  

 

 :ي{اتلا لودجلا يM ةنيبم ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم
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 ةvودألا bcع ةيفvرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :20 لودج

 ةغللا تابلطتم ةبولطملا تامولعملا فينصتلا .م

  جتنملا مسا 1

 مسالاو ةلاعفلا ةداملا مسا ى{إ _Bشي نأ بجي )أ

  يراجتلا

 ،ةددعتم ةطشن ةينالديص تانوكم دوجو ةلاح يM )ب

 بيت_©لاب اًعيمج تانوكملا هذه ركذ متي نأ بجي

 يئاودلا اهطاشن بسحب ي{زانتلا

 مدقت نأ بجي

 تامولعملا عيمج

 ةغللاب

 وأ ة́يBلجنإلا

 وأ ةينيبلفلا

 نBتغللاب

 لوعفملاو ةعرجلا 2

 ةي_©ملا تادحولاب ةنيبم نوكت نأ بجي )أ

 ةبسنلاب ةددحم ةعرج يأ لوعفم نع _Bبعتلا بجي )ب

 ةيوئملا

 ،ةددعتم ةطشن ةيئاود تانوكم دوجو ةلاح يM )ج

 ىdع تانوكملا هذه نم نوكم لك لوعفم ركذ نBعتي

 ىدح

 - ةيئاودلا ةئفلا 3

  نيوكتلاو بيك_©لا 4

 ةيساسحلا ةديدش تانوكملا ى{إ ةراشإلا بجي )أ

 ةيئاودلا تانوكملا عيمج لوعفمو مسا ركذ بجي )ب

 جتنملا ةعرج ةدحو بسحب ةطشنلا

 -  لامعتسالا يêاود 5

  مادختسالا ةقيرطو ةعرجلا 6

  جتنملا نم اı≤ø æîوملا ةعرجلا ركذ بجي )أ

 فيفختلاب ةقلعتملا تامولعملا _Bفوت بجي )ب

 تائفلا ضعبب ةصاخلا تاميلعتلا ركذ بجي )ج

 "نBغلابلا ةعرج" لثم ةيرمعلا

7 
 وأ ،مادختسالا عناوم

 ريذحتلا وأ تاطايتحالا

 ،"لاعتشالل لباق" لثم ريذحتلا تارابع ركذ بجي

 .كلذ ى{إ امو "ي∏راخلا مادختسالل"

 - ةيئاودلا تالخادتلا 8

 - ةيبناجلا راثألا 9

 - جالعلاو ةدئازلا ةعرجلا  10

 نيزختلا طورش 11

  ةبسانملا نيزختلا فورظ ركذ بجي )أ

 تاقصلملا ىdع ةصاخلا تاميلعتلا ركذ بجيو )ب

 "دمجت ال وأ " دمجت وأ د_¶ت ال" لثم ةيفيرعتلا
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12 
 ىوتح!او ةوبعلا مجح

 يMاصلا

 لكش يM ةنوتركلا لخاد تادحولا ددع ركذ بجي

 10 * سيك 12( تادحو 8 نم نوكتي يMاص ىوتحم

 )مارغ

13 
 بحاص ناونعو مسا

 قيوستلا ضيوفت
- 

 -  ةعنصملا ةكرشلا ناونعو مسا 14

15 
 نايبو ةيئاودلا ةفصولا

 ريذحتلا

 ةحفاكم ةئيهل اقفو ةيريذحتلا تانايبلا ركذ بجي

  ةينيبلفلا تاردخ!ا

16 
 ةيئاودلا تالعافتلا نايب

 ةيبلسلا

 ةيئاود تالعافت دوجو يM هابتشالا ةلاح يM" لثم نايب

 : ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ غالبإ ى∏ري ،ةيبلس

”www.FDA.gov.ph 

 ليجستلا مقر 17 
 ءاذغلا ةرادإ ھتددح يذلا ليجستلا مقر ركذ بجي

  ءاودلاو

 - طوللا مقرو ةليغشتلا مقر 18

19 
 خيراتو ةيحالصلا ءاìîنا خيرات

  عينصتلا

 رهشلا وأ ةنسلا مث رهشلا لكش يM خيراتلا ركذ بجي

 -06 "15 وأ 2016/وينوي وأ 2016 وينوي" لثم ةنسلاو

2016" 

20 
 عضول ةصاخ تاميلعت

 ةيفيرعتلا تاقصلملا

 ةليدب تاجتنمو ،ةيلوألا تاجتنملا ركذ بجي )أ

 اπîايوتحمو ةيبشعلا تاجتنملاو ،لئاوسلا

 بجي ي∏راخلا مادختسالل ةدعم تاجتنملا تناك اذإ )ب

 كلذ ركذ

 55ليمجتلا تارضحتسم ةعانص 411.

 ةعانصلل ةيميظنتلا ة$Qiا 11.4.1

  .نBبلفلا يM ليمجتلا تارضحتسم ةعانص مظنم ي¨ ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ

ملا نم ى∏رُي ،ةيميظنتلا ةهجلا نع تامولعملا نم ديزملو
ُ

دص
ّ
 :هاندأ طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

 http://www.fda.gov.ph/ 

 حئاوللاو نàناوقلا 11.4.2

 تاجتنم تاوبعو ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتمب ةقلعتملا تامولعملا ىdع "ليمجتلا تارضحتسمو ءاودلاو ةيئاذغلا داوملا نوناق" صني

قفو ليمجتلا تارضحتسم
ً

 .نBبلفلا يM ايسأ قرش لود ةطبارب ةصاخلا ليمجتلا تارضحتسم تاقصلم عضو تابلطتمل ا

ملا نم ى∏رُي ،حئاوللاو نBناوقلا نع تامولعملا نم ديزملو
ُ

دص
ّ
 :هاندأ طبارلا ةرايز نBيدوعسلا نيرِ

0Requirements_4Sept2007.pdfhttp://www.fda.gov.ph/attachments/category/197/Appendix%20II_Labeling%2  

 :هاندأ لودجلا يM ةنيبم ليمجتلا داوم تاجتنمل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم
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 ةيفvرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :21 لودج

 ةغللا تابلطتم ةبولطملا تامولعملا فينصتلا .م

  جتنملا مسا 1
 نأ نكميو ،جتنملا ىdع قلطي يذلا مسالا نوكي نأ بجي

 .ع_©خم مسا نوكي

 مدقت نأ بجي

 تامولعملا عيمج

 ةغللاب

 وأ ة́يBلجنإلا

 وأ ةينيبلفلا

 نBتغللاب

  مادختسالا تاداشرإ 2

  نزولا بسحب ي{زانت بيترت ةبترم نوكت نأ بجي لماكلاب تانوكملا ةمئاق 3

  عنصلا دلب 4

   دروتسملا ناونعو مسا 5

قفو مجحلا وأ نزولا جتنملا تايوتحم 6
ً

  ي_©ملا ماظنلل ا

7 
 صاخلا ةليغشتلا مقر

 ةعنصملا ةكرشلاب
- 

8 
 ءاìîنا خيراتو عنصلا خيرات

 ةيحالصلا
 ةنس/رهش/موي

 تاريذحتلاو مادختسالا طورشب راطخإلا بجي ةصاخ تاطايتحا 9
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 عجارملا .12

 مقرلا

 لسلسملا

Ñ≥˜اوحلا  

1 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/philippines  

2 https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/philippines/business-practices 

3 http://www.bsp.gov.ph/downloads/Regulations/MORFXT/MORFXT.pdf 

4 https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/philippines/legal-environment 

5 http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts 

6 
http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/aboutKingDom/InvestmentAndTourism/Inv

estmentsSystem/Pages/TradeAgreements34495.aspx  

7 http://www.ntrc.gov.ph/images/Publications/guide-to-philippine-taxes-2016/tariff-and-customs-duties.pdf *  

8 http://pntr.gov.ph/data/Primer_ROO.pdf* 

9 http://finder.tariffcommission.gov.ph/index.php?page=mfn  

10 http://www.ntrc.gov.ph/images/Publications/guide-to-philippine-taxes-2016/tariff-and-customs-duties.pdf * 

11 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp361_e.htm 

12 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp361_e.htm 

13 https://www.bir.gov.ph/index.php/tax-information/excise-tax.html 

14 http://www.tariffcommission.gov.ph/irr-8752  

15 http://www.tariffcommission.gov.ph/irr-8751  

16 http://www.tariffcommission.gov.ph/ra-8800  

17 http://www.ntrc.gov.ph/images/Publications/guide-to-philippine-taxes-2016/tariff-and-customs-duties.pdf * 

18 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp361_e.htm * 

19 http://tariffcommission.gov.ph/  

20 http://tariffcommission.gov.ph/  

21 http://www.ntrc.gov.ph/images/quicklinks/TCCP-Volume-2.pdf * 

22 http://www.ictsi.com/media-center/our-releases/2015/05/ictsi-laguna-dry-port-expands-facilities/  

23 
http://www.unescap.org/ttdw/common/Meetings/dry_ports/Dry-ports-Busan2013/E69-7-Resolution-

on%20Dry-Ports.pdf * 

24 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/outreach/Industry_PH/pdf/ph04.pdf * 

25 https://www.linescape.com/  

26 http://worldfreightrates.com/en/freight 

27 http://worldfreightrates.com/en/freight 

28 http://worldfreightrates.com/en/freight 

29 http://www.peza.gov.ph/  

30 
http://www.philexport.ph/c/document_library/get_file?uuid=26696c9e-28ee-4a16-a16c-

fed835c6ad66&groupId=127524  
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31 http://customs.gov.ph/wp-content/uploads/2014/02/CAO-1-2009.pdf * 

32 https://www.intercommerce.com.ph/Downloads/batangas-standee.pdf * 

33 
http://customs.gov.ph/wp-content/uploads/2015/07/CMO-No.19-2015-Revised-Procedures-For-The-

Mandatory-Submission-of-Electronic-Sea-Manifest-In-E2M.pdf * 

34 http://customs.gov.ph/importation/  

35 http://customs.gov.ph/wp-content/uploads/2014/03/CMO-37-2001.pdf * 

36 
https://www.intercommerce.com.ph/Downloads/Supplmental%20Guidelines%20icow%20Red%20Lane%2

0Shipments.pdf * 

37 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/philippines#trading-across-borders  

38 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/philippines#trading-across-borders  

39 http://www.intracen.org/coffee-guide/logistics-and-insurance/bills-of-lading-and-waybills/  

40 http://www.lynden.com/lint/PDF/Shipping_Forms/Commercial-Invoice.pdf * 

41 https://www.border.gov.au/Importingandbuyinggoodsfromoverseas/Documents/importdeclarationsweb.pdf * 

42 http://www.kkfreight.com/packing-list.html  

43 
http://www.iccwbo.org/chamber-services/trade-facilitation/certificates-of-origin/what-is-a-certificate-of-

origin-/  

44 http://www.sigmaaldrich.com/united-kingdom/technical-services/c-of-a.html  

45 https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/197/~/importing---licenses%2Fpermits 

46 http://www.ispe.org/gmp-resources 

47 
http://www.inspection.gc.ca/plants/exports/phytosanitary-

certificates/eng/1299872808479/1299872974262  

48 http://www.bps.dti.gov.ph/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14&Itemid=78  

49 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=313066  

50 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=313066  

51 http://agriexchange.apeda.gov.in/IR_Standards/Import_Regulation/Philippines.pdf * 

52 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph147en.pdf *  

53 
http://www.fda.gov.ph/attachments/article/194724/AO2014-0030%20-

%20Revised%20Rules%20and%20Regulation%20Governing%20of%20Prepackaged%20Food%20Product*  

54 http://www.fda.gov.ph/attachments/article/322463/ao2016-0008.pdf*  

55 http://www.fda.gov.ph/attachments/category/197/Appendix%20II_Labeling%20Requirements_4Sept2007.pdf * 

  .تادجتسملا ىdع عالطالاو تامولعملا نم ديزملا ةفرعمل بيولا حفصتم يM ھقصلو طبارلا اذه خسن ى∏ري *

 


