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 مقدمة

حتتوي هذه الوثیقة ?ىل املبادئ التوجهيیة Uلفحص ا�ي جيریه املك�ب ا$ويل Uلمنظمة العاملیة Uلملك�ة الفكریة (الویبو) 6ش4ٔن 
 Uلعالمات (الطلبات ا$ولیة) املود?ة مبوجب نظام مدرید.بیاaت السلع واخلدمات الواردة يف طلبات ال§سجیل ا$ويل 

مت املبادئ ٔ[ّول مرة Uلمشاركني يف املائدة املسqتدfرة Uلفریق  يف  العامل املعين »لتطوfر القانوين لنظام مدریدوقُّدِ
ٕالرسال تعلیقاهتا 6ش4ٔن  نظام مدرید واملنظامت املسqتKدمة. وعقب �ج±ع، o°فسح ا®ال لٔطراف املتعاقدة يف  2016یونیو

 (الLسKة الثانیة). 2017املبادئ التوجهيیة ٕاىل املك�ب ا$ويل. وقُّدمت ³سKة حمّدثة ٕاىل املائدة املسqتدfرة يف یونیو 

. ومن ّمث، o°صدرت هذه الLسKة الثالثة من املبادئ 2017وُكّرر إالجراء نفسه عقب اج±ع املائدة املسqتدfرة يف یونیو 
 التوجهيیة.

¼سجیل واpد. وخيضع نظام  ?ربعالماهتم يف ?ّدة oٔقالمي لایة امحلمينح نظام مدرید ٔ[حصاب العالمات الت�اریة ٕاماكنیة طلب و 
 .)$ويل Uلعالمات (الربوتو½ول¾روتو½ول اتفاق مدرید 6ش4ٔن ال§سجیل امدرید ٕاىل 

ب العالمات الت�اریة Uلطرف مك� ?ربوUلحصول ?ىل ¼سجیل دويل، جيب ?ىل oٔحصاب العالمات ٕایداع طلب دويل 
ا�ي ٕامّا oٔودعوا $یه طلبًا oٔو حصلوا م¿ه ?ىل ¼سجیل (العالمة أ[ساسqیة). و?الوة ?ىل ذ�، املتعاقد (مك�ب املLش4ٔ) 

جيب ?ىل oٔحصاب العالمات oٔن fكونوا مواطنني مقميني يف البÃ املتعاقد oٔو ميلكون ف�ه مؤسسة صناعیة oٔو جتاریة حق�ق�ة 
 ٔ[هلیة).وفّعاÅ (ا

الطلب  ذ� البیاaت الواردة يفا�ي تلقّى ف�ه الطلب ا$ويل وoٔن بعض وجيب ?ىل مك�ب املLشoٔ ٔ4ن یصّدق ?ىل التارخي 
 العالمة أ[ساسqیة.وجيب ?ىل مك�ب املLش4ٔ بعدها ٕاpاÅ الطلب ا$ويل ٕاىل املك�ب ا$ويل. بیاaتتطابق 

ب حبامیة ?المهتا، وoٔن یبني ملودع oٔن یذ½ر السلع oٔو اخلدمات اليت یطال?ىل ا) من الربوتو½ول، "جيب 2(3ووفقًا Uلامدة 
 ."]...[ الصنف oٔو أ[صناف املقابz لها تبعًا Uلتصنیف املعد مبوجب اتفاق نWس ذ� ٕان oٔمكن، oٔیضا

ا$ويل ا�ي یبارش خيضع بیان أ[صناف ا�ي یقدمه مودع الطلب ملراق<ة املك�ب و?الوة ?ىل ذ�، ووفقًا Uلامدة نفسها، "
 "تÔ املراق<ة »الشرتاك مع مك�ب املLش4ٔ.

 "واملك�ب ا$ويل، fرحج رoٔي املك�ب أ[�ري. املذ½ورك�ب امل �الف بني وقوع يف pال و�oٔريًا، تنص املادة ?ىل oٔنه "

ّ واملاكتب وهيدف ³رش هذه املبادئ التوجهيیة ٕاىل ٕاطالع مسqتKديم نظام مدرید  <عها املك�ب ا$ويل؛ ?ىل املامرسات اليت ی§
?ىل نتاجئ  ٕاضفاء املزید من التوقعیةو oٔي تقدمي ا$مع UلمسqتKدمني عند ٕادراج قامئة السلع واخلدمات يف الطلبات ا$ولیة؛ 

املك�ب ا$ويل؛ وتعزfز �¼ساق يف ممارسات املك�ب. وبوcه ?ام، من ش4ٔن ذ� oٔن یؤêّر ت4ٔثريًا ٕاجيابیًا الفحص ا�ي جيریه 
 الطلبات ا$ولیة. يف معاجلة

وجتدر إالشارة ٕاىل oٔن هذه املبادئ التوجهيیة ¼شمل فقط املبادئ اليت یطّبقها املك�ب ا$ويل، ومن ّمث، فهñي توفر فقط 
 توجهيات ?امة ملسqتKديم نظام مدرید.

مات وتتضمن هذه الوثیقة ثالثة oٔقسام. وی§¿اول القسم أ[ول معلومات ?امة عن التصنیف ا$ويل Uلسلع واخلد
املك�ب ا$ويل. oٔمّا القسم الثالث،  یعمتدهانWس) ونظام مدرید. ویتطرق القسم الثاين ٕاىل م<ادئ التصنیف اليت  (تصنیف

 (مùل ?المات الرتقمي وأ[قواس).ف�عطي معلومات معلیة عن أ[³ساق املق<وÅ من بیاaت قوامئ السلع واخلدمات 
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 نWس)التصنیف ا$ويل Uلسلع واخلدمات (تصنیف  .1

. ویL<غي ?ىل ا$ول تصنیفًا Uلسلع واخلدمات هبدف ¼سجیل العالمات الت�اریة (تصنیف نWس) )1957اتفاق نWس ( وضع
 أ[عضاء يف اتفاق نWس تطبیق تصنیف نWس لهذا الغرض.

 دوÅ وم¿ظمة 145دوÅ فقط يه طرف يف اتفاق نWس، فٕان ماكتب العالمات الت�اریة [ٔكرث من  84و»لرمغ من oٔن 
 حكوم�ة دولیة ¼سqتKدم تصنیف نWس.

 ُüسوWدام تصنیف نKتqلعالمات ا�ي جيریه املك�ب ا$ويل مبوجب نظام مدرید. شرتط اسU يف ال§سجیل ا$ويل 

 یت4ٔلف تصنیف نWس مما یيل: و6شلك oٔكرث حتدیدا،UلKدمات.  U11لسلع و 34 –صنفًا  45وüشمل تصنیف نWس 

 عن ا®ال ا�ي تLمتي ٕالیه السلع واخلدمات م<دئیًا؛يه بیاaت ?امة و: عناوfن أ[صناف .1

ٕاطار رمق صنف  يف oٔم ال : تقّدم املالحظات التوضیحیة رشpًا Uلسلع واخلدمات اليت تندرجتوضیحیةال  الحظاتامل .2
 معني.

ع ا�ي یL<غي oٔن ُجتمّ  : يه قامئة »لسلع واخلدمات، مرتّبة �رتW<ًا oٔجبدOً، وتضّم ٕاشارة ٕاىل رمق الصنفجبدیةا[ٔ  قامئةال .3
 مضنه.

املعایري اليت یL<غي اع±دها ٕاذ مل یمت العثور ?ىل مصطلح ما يف القامئة املالحظات العامة  مالحظات ?امة: تُفّرس  .4
 أ[جبدیة، واسqُتعيص تصنیفه وفقًا Uلمالحظات التوضیحیة.

zست قامئة شامWس لWة مد�ل  11 000 وىستغطي ال ذ ٕاهنا ، إ والقامئة أ[جبدیة لتصنیف نKمن  2018يف ٕاطار ³س
طبعته احلادیة عرشة. و�مكُن قمية تصنیف نWس يف معایري التصنیف اليت حيّددها يف املالحظات التوضیحیة واملالحظات 

 العامة، يف pال تعّذر ٕاجياد سلعة oٔو �دمة معینة يف القامئة أ[جبدیة.

 تت4ٔلف تÔ اUلجنة من ممثلني عن ا$ول املتعاقدة يف اتفاق نWس.وتقوم جلنة �رباء بتعدیل تصنیف نWس واسqتكام%، و 

وتُقّرر جلنة اخلرباء التغیريات اليت یمت ٕاد�الها ?ىل تصنیف نWس. وتد�ل تÔ التغیريات pّزي النفاذ وتLُرش يف الLسKة 
ف ٕاىل oٓخر، oٔو اسqت*داث اجلدیدة Uلتصنیف ّلك سqنة، »سqت)¿اء التغیريات اليت یرتتب عهنا نقل السلع واخلدمات من صن

مع هنایة لك فرتة مخس سqنوات من فرتات املراجعة. oٔصناف cدیدة. وتُطلق ?لهيا ¼سمیة "التعدیالت" وتد�ل pّزي النفاذ 
 وُجتمع بعدها لك التغیريات والتعدیالت يف طبعة cدیدة من التصنیف.

 مراق<ة قامئة السلع واخلدمات يف الطلبات ا$ولیة .2

 مك�ب املLش4ٔ 

 ü ن یصّدق ب4ٔنoٔ ٔ4شLش4ٔ الطلبات ا$ولیة ویصّدق ?لهيا، ّمث حيیلها ٕاىل املك�ب ا$ويل. وجيب ?ىل مك�ب املLتق<ل مك�ب املqس
العنارص الواردة يف الطلب ا$ويل تطابق بیاaت العالمة أ[ساسqیة. و?ىل وcه الت*دید، جيب ?ىل مك�ب املLشoٔ ٔ4ن یُصّدق 

دة يف الطلب ا$ويل تطابق القامئة املقابz يف العالمة أ[ساسqیة oٔو oٔن هذه أ[�رية ?ىل oٔن قامئة السلع واخلدمات الوار 
 ¼شملها.

 املك�ب ا$ويل
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الالحئة " من U9)4"(ٔo)(13لمتطلبات املعمول هبا. ووفقًا Uلقا?دة جيب ?ىل املك�ب ا$ويل oٔن یفحص ام�ثال الطلب ا$ويل 
?ىل oٔن جتمع وفقًا لٔصناف  ]...[ oٔسامء السلع واخلدمات ]...[ ا$ويل oٔو یبني oٔن یتضمن الطلب یتعني، "التنف�ذیة املشرتكة

دمة حسب �رتWب oٔصناف هذا املناسqبة Uلتصنیف ا$ويل Uلسلع واخلدمات، و�كون لك مجمو?ة مسqبوقة ¾رمق الصنف ومق
 ".التصنیف

¾لكامت دق�قة، و»ٔ[حرى »للكامت الواردة يف  ]...[" السلع واخلدمات üُشار ٕاىل تنص القا?دة ?ىل oٔنو?الوة ?ىل ذ�، 
 "القامئة أ[جبدیة Uلتصنیف املذ½ور.

من الالحئة  "13)(oٔ)"4(9وح�1 �لُص املك�ب ا$ويل ٕاىل oٔن ¼سجیًال دولیًا ال üسqتويف املتطلبات الواردة يف القا?دة 
ت لWست دق�قة كفایة)، جيب ?لیه oٔن ی§ّ<ع التنف�ذیة املشرتكة، (oٔي oٔن إالشارة ٕاىل أ[صناف �اطئة oٔو oٔن املصطل*ا

 من الالحئة التنف�ذیة املشرتكة. 13و  12إالجراءات املشار ٕا3هيا يف القا?دتني 

 أ[ساس القانوين .1.2

 12القا?دة 

من الالحئة التنف�ذیة املشرتكة إالجراء ا�ي یتعني ?ىل املك�ب ا$ويل مبوج<ه حتدید التصنیف السلمي  12يف القا?دة  fرد
Uلبیاaت الواردة يف الطلب ا$ويل، »الشرتاك مع مك�ب املLش4ٔ، يف pال مل یوافق املك�ب ا$ويل ?ىل التصنیف املُشار ٕالیه 

 من ق<ل مودع الطلب.

مك�ب املLش4ٔ عن اقرتاح التصنیف الصادر عنه، حمّددًا م<الغ الرسوم ، یتعني ?ىل املك�ب ا$ويل oٔن یُبلغ 12دة ومبوجب القا?
املرتتبة عن اقرتاح من ذ� الق<یل، ٕان ُوcدت. ويف غضون شهرfن من 5رخي ذ� إالبالغ، وٕان مل یتلقى املك�ب ا$ويل oٔي 

 جمددًا ?ىل اقرتاpه ٕ»رسال تبلیغ cدید.ٕاشعار من مك�ب املLش4ٔ، ف�نبغي ?لیه oٔن یؤكد 

oٔن fرسل رoٔیه م<ارشة ٕاىل  ولكن لWس بوسعهمجیع التبلیغات املرسz ٕاىل مك�ب املLش4ٔ، ?ىل مودع الطلب  یّمت ٕاطالعو 
 املك�ب ا$ويل. ویت�اهل املك�ب ا$ويل oٔي تبلیغ fرس8 مودع الطلب م<ارشة.

املك�ب ا$ويل 6ش4ٔن اقرتاح التصنیف الصادر عن املك�ب ا$ويل يف غضون ویتعني ?ىل مك�ب املLشoٔ ٔ4ن fُرسل رoٔیه ٕاىل 
. وميكن ملك�ب املLش4ٔ، بناًء ?ىل ال±س مودع الطلب، oٔن قرتاح� ذ� مùلعن ذ� املك�ب  ٕاخطار5رخي ثالثة oٔشهر من 

 ا$ويل.یطلب حسب البیاaت اليت ی§¿اولها اقرتاح التصنیف الصادر عن املك�ب ا$ويل من الطلب 

ومع �oٔذ رoٔي مك�ب املLش4ٔ يف �عتبار، جيوز Uلمك�ب ا$ويل حسب اقرتاpه 6ش4ٔن التصنیف oٔو الت4ٔ½ید ?لیه oٔو تعدی8، 
 ویتعني ?لیه oٔن ُخيطر مك�ب املLش4ٔ بذ� وoٔن یُبلغ مودع الطلب بذ�.

cدت، يف غضون ثالثة oٔشهر من 5رخي ویتعني دفع الرسوم املرتتبة عن اقرتاح التصنیف الصادر عن املك�ب ا$ويل، ٕان وُ 
إالخطار ا�ي یؤكد ف�ه املك�ب ا$ويل مùل ذ� �قرتاح oٔو یُعّد%. وٕاذا مل fُرسل مك�ب املLش4ٔ رOًoٔ ٕاىل املك�ب ا$ويل، 

 یL<غي oٔن تُدفع تÔ الرسوم يف غضون oٔربعة oٔشهر من 5رخي إالخطار عن �قرتاح أ[صيل Uلمك�ب ا$ويل.

لرسوم املدفو?ة ;ري اكف�ة، یL<غي ?ىل املك�ب ا$ويل oٔن یعترب الطلب مرتواكً، وoٔن fرّد oٔیة رسوم ُدفعت ٕاىل وٕاذا اكنت ا
 الرمس أ[سايس املطّبق.»ملائة من  50، مع خصم ا�ي قام »$فعالطرف 

ويل ¼سجیل العالمة يف oّٔما ٕان اكنت الرسوم املدفو?ة اكف�ة، ويف ظل غیاب oٔیة خمالفات ٕاضاف�ة، یL<غي ?ىل املك�ب ا$
 الس�ل ا$ويل مضن التصنیف ا�ي fراه صائبًا.
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 13القا?دة 

 اً ;امض" 1إالجراء املتّبع لتوضیح oٔي مصطلح oٔو تعبري fرد يف الطلب ا$ويل، ویعتربه املك�ب ا$ويل " 13حتّدد القا?دة 
 .من الناح�ة اUلغویة oٔو ;ري حصیح" 3" ؛oٔو ;ري مفهوم" 2؛ "Uلغایة ٔ[غراض التصنیف

، یL<غي ?ىل املك�ب ا$ويل oٔن ُخيطر مك�ب املLش4ٔ، وميكن % oٔن یقرتح ٕامّا اس§<دال املصطلح oٔو التعبري 13ومبوجب القا?دة 
 .pذفهاماملُشار ٕا3هيام oٔو 

ولكن لWس Lش4ٔ، مجیع التبلیغات املرسz ٕاىل مك�ب امل ?ىل  مودع الطلب طالعیّمت إ وكام هو احلال يف القا?دة السابقة، 
 oٔن fرسل رoٔیه م<ارشة ٕاىل املك�ب ا$ويل. ویت�اهل املك�ب ا$ويل oٔي تبلیغ fرس8 مودع الطلب م<ارشة. بوسعه

 ویتعني ?ىل مك�ب املLش4ٔ ٕارسال اقرتاح ٕاىل املك�ب ا$ويل يف غضون ثالثة oٔشهر من 5رخي التبلیغ.

 ع �oٔذ ذ� �قرتاح يف �عتبار.عالمة مüس�ل املك�ب ا$ويل ال وٕان اكن �قرتاح ا�ي یقّدمه مك�ب املLش4ٔ مق<وًال،

;ري مق<ول، oٔو ٕان مل یصدر oٔي اقرتاح من ذ� الق<یل، یL<غي ?ىل املك�ب ا$ويل (oٔ) ٕاّما oٔن üس�ل  حوٕان اكن �قرتا
العالمة مع املصطلح oٔو التعبري حمّل �سqتفسار، مع إالشارة ٕاىل oٔن املك�ب ا$ويل یعترب ذ� املصطلح oٔو التعبري ;امضًا 

الناح�ة اUلغویة؛ (ب) oٔو حيذف مùل ذ� املصطلح oٔو التعبري ٕان Uلغایة ٔ[غراض التصنیف oٔو ;ري مفهوم oٔو ;ري حصیح من 
 مل �رد ٕاشارة Uلصنف.
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 من الالحئة التنف�ذیة املشرتكة 13و 12ُمرسل من ق<ل املك�ب ا$ويل مبوجب القا?دتني  عن ٕاشعارمùال 

 

 إشعار بشأن طلب دولي

 یرجى االنتباه:

 
 402418بناء على رقم التسجیل بخصوص: الطلب الدولي 

 ROMARINلعالمة
 المنظمة العالمیة للملكیة الفكریةباسم 

 2017 ینایر 25تاریخ استقبال الطلب الدولي من قبل مكتب المنشأ: 
 2017 فبرایر 16ومن قبل المكتب الدولي: 

 EN-I/1234567890/JSمرجعنا: 
 MM201604860Rمرجع المكتب: 

 ER/YR/9201500203/SMSمودع الطلب:  مرجع
 الفاحص: جون سمیث

 +412222222رقم الھاتف: 
 madrid.infoline@wipo.intالبرید اإللكتروني: 

 ُنقّر باستقبال الطلب الدولي المذكور أعاله.

 ھذا الطلب عن المخالفات الواردة في القائمة التالیة: كشفت نتائج فحصو

بشأن تصنیف السلع والخدمات: یجب تصحیحھا من قبل المخالفة (المخالفات) 
 ).12مكتب المنشأ (القاعدة 

یعتبر المكتب الدولي أن قائمة السلع و/أو الخدمات الواردة في الطلب  .1
لتصنیف الدولي للسلع والخدمات الدولي لیست مجّمعة في األصناف المناسبة من ا

"). ولذلك یقترح المكتب الدولي نقل المصطلحات 13)(أ)"4(9(القاعدة 
 التالیة:

مدخل  ، قیاسًا على26إلى الصنف  9لصنف حلي صغیرة للھواتف الخلویة" من ا"
حلقات المفاتیح أو صغیرة بخالف المجوھرات أو  حلي" 260133 رقم نیس تصنیف

 ".حلقات السالسل

على العنوان:  خدمة إدارة السلع والخدمات في نظام مدریدیرجى الرجوع إلى  -
http://www.wipo.int/mgs. 

قد یفضي التجمیع المقترح إلى دفع رسوم إضافیة (انظر البیان المحاسبي و
 المرفق).

على مكتب المنشأ أن ُیصحح المخالفة (المخالفات) المشار إلیھا في  یجب

 اإلشعار ھذا

ینبغي أن یتلقى المكتب الدولي إجابة على ھذا اإلشعار في أجل أقصاه 

في جمیع  1234567890یرجى اإلشارة إلى رقم الویبو المرجعي و. 2017 یونیو 11

 مراسالتكم مع المكتب الدولي
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. ویجب ارسال اقتراح الدولي قتراح إلى المكتبیمكن إرسال رأي بشأن ھذا االو
من خالل مكتب المنشأ في غضون ثالثة أشھر من تاریخ ھذا من ھذا القبیل 

 .2017یونیو  11اإلشعار، أي خالل أجل أقصاه 

مع التصنیف والتجمیع اللذین وبعد انقضاء المھلة المحددة، ستسجل العالمة 
ل دفع رسوم إضافیة، . ولكن، إذا ترتب عن ھذا التسجیاقترحھما المكتب الدولي

ولم ُتدفع تلك الرسوم في غضون أربعة أشھر من تاریخ ھذا اإلشعار، سیعتبر 
 .متروكاً الطلب الدولي 

ونُحث مودعي الطلبات بشدة على التأكد من وجود التصنیف والمصطلحات المناسبة 
في نظام مدرید على العنوان: الحتیاجاتھم في خدمة إدارة السلع والخدمات 

http://www.wipo.int/mgs. 

 

السلع والخدمات: یجب تصحیحھا من قبل مكتب  بیانالمخالفة (المخالفات) بشأن 
 المنشأ.

یعتبر المكتب الدولي أن المصطلح (المصطلحات) التالیة من قائمة السلع  .2
 ):13(القاعدة و/أو الخدمات غامضة للغایة ألغراض التصنیف 

 )9" (الصنف شمسیة"أقنعة  )1
 )9قیاس الدارات المتكاملة" (الصنف ل"تراكیب  )2

 ولذلك یقترح المكتب الدولي ما یلي:

 )090047" (تصنیف نیس سواتر للخوذ" أو "مضادة للمعان "سواتر )1
 )9لقیاس الدارات المتكاملة" (الصنف "أجھزة  )2

 إلى الویبو ولكن من خالل مكتبكم الوطني.ال یجب إرسال إجابتكم مباشرة 

یمكن إرسال اقتراح بشأن مصطلح مختلف (مصطلحات مختلفة) إلى المكتب و
من خالل مكتب المنشأ في غضون الدولي. ویجب إرسال أي اقتراح من ھذا القبیل 

.وإذا لم 2017یونیو  11في مھلة أقصاھا من تاریخ ھذا اإلشعار، أي  ثالثة أشھر
اقتراح یعتبره المكتب الدولي مقبوالً خالل ھذه المھلة، سُیدرج المكتب ُیقدم أي 

الدولي في الطلب الدولي المصطلح (المصطلحات)، على النحو الوارد في الطلب 
المذكورة حسب رأي المكتب  (الكلمات) أن الكلمةالدولي، مع اإلشارة إلى 

 .الدولي ھي غامضة للغایة ألغراض التصنیف

الطلبات بشدة على التأكد من وجود التصنیف والمصطلحات المناسبة ونحُث مودعي 
 الحتیاجاتھم في خدمة إدارة السلع والخدمات في نظام مدرید على العنوان:

http://www.wipo.int/mgs. 
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مرفق إشعار المخالفة بشأن الطلب الدولي بناًء على رقم الطلب الوطني أو رقم 
 402418التسجیل الوطني 

 EN-I/1234567890/JS مرجعنا:
 MM201604860Rمرجع المكتب: 

 ER/YR/9201500203/SMSمرجع مودع الطلب: 

 

 فرنك سویسري

 صورةأي ذا كانت الرسم األساسي إ
 باأللوان مستنسخة عن العالمة

 903.00 البروتوكول): الطلب بناًء على(
 249.00 الرسم الفردي (طلب دولي): الصین

 إضافيالرسم الفردي لكل صنف 
 125.00           صیندولي): ال (طلب

 912.00 الرسم الفردي (طلب دولي): السوق الداخلیة
 301.00 الرسم الفردي (طلب دولي): الوالیات المتحدة

 الرسم الفردي لكل صنف إضافي
 301.00        دولي): الوالیات المتحدة (طلب

---------- 
 791.00 2           اإلجمالي المستحق
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 املبادئ العامة ملراق<ة بیاaت السلع واخلدمات املدرcة يف طلب دويل .2.2

ة وفقًا لطبعة تصنیف نWس و³سخته ويل مصنفا$طلب الaت السلع واخلدمات املدرcة يف ایت4ٔكد املك�ب ا$ويل من oٔن بی
?لیه، oٔو يف التارخي ا�ي ¼سّمل ف�ه  الساریتني يف التارخي ا�ي ¼سّمل ف�ه مك�ب املLش4ٔ الطلب ا$ويل، ?ىل النحو املصّدق

) 4(3املك�ب ا$ويل الطلب ا$ويل، ٕاذا ¼سّمل املك�ب ا$ويل الطلب املذ½ور بعد انقضاء فرتة الشهرfن املُشار ٕا3هيا يف املادة 
 .اتفاق مدرید 6ش4ٔن ال§سجیل ا$ويل Uلعالماتمن ¾روتو½ول 

وضیحیة وقامئة oٔجبدیة Uلسلع واخلدمات. وٕاذا مل �رد سلعة oٔو �دمة ویت4ٔلف تصنیف نWس من قامئة »ٔ[صناف مع مالحظات ت
يف القامئة أ[جبدیة، وتعذّر تصنیفها وفقًا لقامئة أ[صناف واملالحظات التوضیحیة، فٕان املالحظات العامة اليت وضعهتا جلنة 

 ُحتّدد املعایري اليت جيب اع±دها يف هذا الش4ٔن.اخلرباء يف احتاد نWس 

 سلعتصنیف ال 

)  ٔo(  و الوظیفة اليت یؤدهيا يفoٔ رد الغرض من م¿تج هنايئf و غرضه. وٕان ملoٔ یُصنف املنتج ا3هنايئ م<دئیًا وفقًا لوظیف�ه"
oٔي عنوان من عناوfن أ[صناف، یُصنف املنتج ا3هنايئ ق�اسًا ?ىل م¿ت�ات هنائیة مماثz، �رد يف القامئة أ[جبدیة. وٕان 

 فرعیة oٔخرى، ?ىل غرار املادة اليت ُصنع مهنا املنتج oٔو طریقة مع8."تعذر الق�ام بذ�، تُطبق معایري 

ل تعترب مكال6س من ح�ث الوظیفة oٔو ٔ[هن 25فعىل س�Dل املثال، تُصنف "اجلا½یتات اجلÃیة" مضن الصنف 
 .18الغرض. وحىت ٕان اكنت مصنو?ة من اجلÃ، فذ� ال یعين oٔنه »ٕالماكن تصنیفها مضن الصنف 

ذ�، فٕان "املال6س اجلÃیة"، اليت من املفرتض oٔهنا ¼شمل اجلا½یتات اجلÃیة، مصنّفة يف القامئة و?الوة ?ىل 
 .25أ[جبدیة لتصنیف نWس مضن الصنف 

وم<دئیًا، فٕان املادة اليت تصنع مهنا السلع يه اعتبار فرعي یL<غي oٔن یُؤ�ذ يف احلسqبان فقط ٕاذا تعّذر تصنیف 
 .السلع وفقًا Uلوظیفة oٔو الغرض

يه مùال عن السلع 6شلكها ا3هنايئ اليت ال ميكن تصنیفها وفقًا Uلوظیفة oٔو الغرض. فا3متثال و"ال±ثیل الصغرية" 
"Oً6رش Gًذ شKاليت تت Ôت vqل املثال ٔ[غراض 1الصغري هو "م¿حوتة صغرية، ال س�Dا ?ىل سHداKتqميكن اس ،

 رية تصنف وفقًا Uلامدة اليت ُصنعت مهنا.ف¿یة وزخرف�ة ودی�Lة. ومن ّمث، فٕان ال±ثیل الصغ

ميكن تصنیف م¿تج هنايئ مر½ب وم�عدد أ[غراض (مùل السا?ات اليت هبا Ioٔزة مذOع) مضن مجیع و  )ب (
وٕان مل �رد تÔ الوظائف وأ[غراض يف oٔي عنوان أ[صناف اليت توافق Oًoٔ من وظائفها oٔو أ[غراض املتو�اة مهنا. 

 ع±د معایري oٔخرى ورد ذ½رها يف الفقرة oٔ (oٔ)?اله.من عناوfن أ[صناف، ف�مت ا

وميكن oٔن تؤدي السلع oٔكرث من وظیفة oٔو غرض، ويف تÔ احلاالت، سqیق<ل املك�ب ا$ويل بتصنیفها يف oٔي 
 "صنف من أ[صناف اليت ت±ىش مع وظائفها وoٔغراضها.

ٔ[هنا تعمل "IKٔزة  14و/oٔو  9الصنف يف فعىل س�Dل املثال، یُمكن oٔن تُصنّف "السا?ات اليت هبا مذOع" 
 ).oٔ (14و "½سا?ات" (الصنف 9مذOع" (الصنف

                                                
دار ³رش cامعة  ،Oxford living Dictionaries ، 2016، قاموس"figurine, n، "ا3متثال الصغريتعریف   1

 ).2016مایو oٔhttp://www.oxforddictionaries.com/definition/english/figurine )26½سفورد،
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 14و 9ومن بني التعابري الشائعة �سqتKدام، مثة "م¿هبات هبا مذOع"، واليت ميكن تصنیفها »لفعل يف الصنفني 
 .2يف الوقت ا�ي یمت اخ�یاره"ويه تُعّرف ?ىل oٔهنا "مزجي بني مذOع وم¿به، وميكن ضبطها لWشqتغل املذOع تلقائیا 

 تصنف املواد اخلام ;ري احملوoٔ Åو شqبه احملوÅ م<دئیًا وفقًا Uلامدة اليت تد�ل يف �ر½یهبا."و" )ج (

عّني. ومن ّمث، ذاهتا وظیفة معینة ولWس لها غرض مواملواد اخلام ;ري املُعاجلة oٔو شqبه املعاجلة ال تؤدي يف pّد 
 املادة اليت تد�ل يف �ر½یهبا.تُصنف املواد اخلام وفقًا لنوع 

ل املثال، ال یL<غي اخللط بني "ملح الطعام" �Dس هنائیة وبعض املواد اخلام. فعىل وقد یمت اخللط بني بعض السلع ا3
 .1، ٔ[نّه üُسqتKدم لتت�Dل الطعام، و"امللح اخلام" املصنف مضن الصنف 30صنف املُصنف مضن ال 

¼شلك جزءا من م¿تج oٓخر يف الصنف نفسه ا�ي یLمتي ٕالیه املنتج ٕاالّ  oّٔهنا یُفرتضال تُصنف السلع اليت م<دئیًا،  " )د (
يف احلاالت اليت یتعذر فهيا اسqتKدام النوع نفسه من السلع لغرض oٓخر. ويف لك احلاالت أ[خرى، ینطبق املعیار 

 "املشار ٕالیه يف الفقرة oٔ (ٔo)?اله.

¿اOس الكهر»ئیة، عوضًا عن مع الك  7»ئیة مضن الصنف فعىل س�Dل املثال، تُصنّف "فرش املاك³س الكهر
 ا�ي یتضمن oٔ;لبیة "الفرايش". 21 الصنف

"عندما یّصنف م¿تج ما، سواء اكن هنائیًا oٔم ال، وفقًا Uلامدة اليت ُصنع مهنا، واكن ذ� املنتج مصنو?ّا من ?دة و )ه (
 مواد، فٕانّه یُصنّف م<دئیًا وفقًا Uلامدة املهمينة."

؛ ولكن 29" تُصنّف مضن الصنف مرشو»ت احللیب fكون احللیب هو السائد فهيا?ىل ذ�، فٕان " وبناءً 
 .ٔ[ن احللیب فهيا مادة مضافة ولWست Hمينة 30" تُصنّف مضن الصنف هوة »حللیبق مرشو»ت "

 ي یتضمن املنتج.""م<دئیًا، تُصنّف العلب املك�ّفة وفقًا Uلمنتج اليت من املفرتض oٔن حتتویه يف الصنف ذاته ا�و )و (

ٔ[ّن  9" يف الصنف حقائب مك�فة Uلحواسب احملموÅ" و"pافظات Uلهواتف ا�½یةفعىل س�Dل املثال، تُصنّف "
 "Åب احملموWالهواتف ا�½یة" و"احلواس" Ôتُصنّف مضن ذ� الصنف، والعلب واحلقائب ُكّیفت لتحمل ت

 املنت�ات.

، مفن املفرتض oٔن تُصنّف "حقائب مضارب التLس" 18مضن الصنف و»ملثل، وٕاذ ٕان "حقائب UلرOضة" مصنفة 
 ، ٔ[ن "مضارب التLس" تLمتي ٕاىل ذ� الصنف.28مضن الصنف 

 تصنیف اخلدمات

)  ٔo(  صناف اخلدمات ومالحظاهتا التوضیحیة، وٕان ملoٔ نfتُصنّف اخلدمات م<دئیًا وفقًا لفروع أ[³شطة احملّددة يف عناو"
 نیف fكون ق�اسًا ?ىل �دمات مماثz ورد ذ½رها يف القامئة أ[جبدیة."fكن الفرع حمّددًا، فٕان التص 

 �رتبط »لشؤون املالیة. ٔ[نه �دمة 36املايل یُصنّف مضن الصنف فعىل س�Dل املثال، التخطیط املرصيف و 

                                                
دار ³رش cامعة  ،Oxford living Dictionaries ، 2016، قاموس"radio alarm clock, n، "الرادیو املنبهتعریف  2
 ٔo،سفورد½clock-alarm-http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/radio )26 2016مایو.( 
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تُصنّف �دمات التcٔ4ري م<دئیا يف أ[صناف نفسها اليت تضم اخلدمات املقدمة »سqتKدام الغرض املُؤجر "و )ب (
مماثz خلدمات التcٔ4ري، و�� و�دمات التcٔ4ري ا3متویيل  ).38هواتف اليت تLمتي ٕاىل الصنف تcٔ4ري ال مùل �دمة (

 KSدمة مالیة. 36یL<غي تصنیفها ?ىل النحو نفسه. ولكن متویل الرشاء »لتقسqیط یُصنّف مضن الصنف 

أ[صناف نفسها اليت تضم اخلدمات املقابz "م<دئیًا، تُصنف �دمات تقدمي املشورة واملعلومات و�س§شارة يف و )ج (
) واس§شارات ٕادارة 39(الصنف  ملوضوع املشورة oٔو املعلومات oٔو �س§شارة، مùل �س§شارة يف جمال النقل

). وال یؤêر تقدمي 44)، واس§شارات امجلال (الصنف 36) و�س§شارات املالیة (الصنف 35أ[عامل (الصنف 
 ف هذه اخلدمات."ی§شارة بوسائل ٕالكرتونیة (مùل الهاتف oٔو احلاسوب) يف تصن املشورة واملعلومات و�س 

يف الصنف نفسه ا�ي یضم اخلدمات اخلاصة  م¿ح حقوق �م�یازيف ٕاطار "م<دئیًا، تُصنّف اخلدمات املقدمة و )د (
) و�دمات 35املقدمة من ق<ل ماحن �م�یاز (مùل مشورة ٕادارة أ[عامل املتعلقة مبنح حقوق �م�یاز (الصنف 

 )."45مبنح حقوق �م�یاز (الصنف  ة) واخلدمات القانونیة املتعلق36ا3متویل املتعلقة مبنح حقوق �م�یاز (الصنف 

ٕاذا مل یقدم ذ� التعبري ٕاشارة Uلغایة ٔ[غراض التصنیف  ;امض يف الطلب ا$ويل اً مدرcتعبريًا ك�ب ا$ويل oٔن سqیعترب امل و 
ٕاىل فرع الLشاط اليت تُقّدم يف ٕاطاره اخلدمة. وبناًء ?ىل ذ�، قد یعترب املك�ب ا$ويل oٔن تعبري "توفري موقع شqبيك" ;امض 

ٕاذ یL<غي  ون مهبمة، وأ[مه من ذ� هو oٔن فرع الLشاط قد fكون ;ري واحض.�ك یة ٔ[ن طبیعة اخلدمة من ش4ٔهنا oٔنUلغا
 إالشارة ٕاىل فرع الLشاط يف بدایة مواصفات اخلدمة.

ا البیان ٔ[ن هذ 35"توفري موقع شqبيك یضم معلومات جتاریة" يف الصنف  بیانفعىل س�Dل املثال، لن یق<ل املك�ب ا$ويل 
معلومات جتاریة ?رب "توفري  بیان�اللها اخلدمة. و?ىل العكس، سqیق<ل املك�ب ا$ويل  الوسائل اليت تُقّدم منüشري ٕاىل 

"توفري معلومات مالیة ?رب موقع شqبيك" يف  بیان. و»ملثل، سqیق<ل املك�ب ا$ويل 35موقع شqبيك" يف الصنف 
 ، ولك¿ّه لن یق<ل "توفري موقع شqبيك یضم معلومات مالیة".36 الصنف

، اليت تُفهم ?ىل oٔهنا 38 یق<ل املك�ب ا$ويل تعابري مùل "توفري النفاذ ٕاىل موقع شqبيك" يف الصنف و?الوة ?ىل ذ�، قد
 ، اليت تُفهم ?ىل oٔهنا �دمة �ك¿ولوج�ة.�42دمة اتصال، oٔو "اسqتضافة موقع شqبيك" يف الصنف 

 عناوfن أ[صناف .3.2

 م<دئیًا السلع واخلدمات احملّددة يف صنف معني.ٕاىل ا®االت اليت تLمتي ٕا3هيا ¼شري عناوfن أ[صناف 6شلك ?ام 

 التغیريات الواجب ٕاد�الها ?ىل عناوfن أ[صناف. جلنة �رباء احتاد نWسوتقّرر 

 وتضم عناوfن أ[صناف ?ددا من "البیاaت العامة Uلسلع واخلدمات" حمدودة بفواصل م¿قوطة.

 :?ىل النحو التايل 12فعىل سW<ل املثال، یُقرoٔ عنوان الصنف 

 ".املر½بات؛ واملر½بات الربیة واجلویة والبحریة"

 سqیاسة الفحص

 Oهتا العامة مفهومة وحصی*ة لغوaن أ[صناف وبیاfن عناوoٔ ا ميثل یعترب املك�ب ا$ويلHداKتqّن اسoٔودق�قة كفایة، و
 مواصفات م¿اسqبة Uلسلع واخلدمات ٔ[غراض التصنیف. 
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ناف ٕاذا وردت يف قامئة بیاaت السلع واخلدمات يف الطلبات ا$ولیة. وميكن ومن ّمث، یق<ل املك�ب ا$ويل عناوfن أ[ص 
 ٕادراج عناوfن أ[صناف لكیًا oٔو جزئیًا مع بعض البیاaت العامة فقط.

و»لتايل، لن üشري املك�ب ا$ويل ٕاىل وجود خمالفة عندما �رد قامئة البیاaت العامة oٔو عناوfن أ[صناف ¾اكملها يف الطلب 
 ?ىل النحو املبّني يف تصنیف نWس. ا$ويل

وقد ت§<اfن سqیاسة املك�ب ا$ويل فv خيص ق<ول عناوfن أ[صناف عن املامرسة املتبعة يف بعض املاكتب الوطنیة oٔو 
�سqتفاضة يف حتدید إالقلميیة. ٕاذ oٔن بعض تÔ املاكتب ال یق<ل عناوfن أ[صناف وقد یطلب من صاحب الطلب ا$ويل 

 ات اليت üسعى ٕاىل حامfهتا.السلع واخلدم

و?الوة ?ىل ذ�، قد خيتلف ت4ٔویل نوع السلع واخلدمات اليت تد�ل مضن نطاق صنف معّني بني أ[طراف املتعاقدة اليت 
 تق<ل �سqتKدام اللكي oٔو اجلزيئ Uلعناوfن الواردة يف تصنیف نWس.

اليت  ةصنف معني oٔي ت4ٔثري يف ال§سجیالت ا$ولیوبعد ¼سجیل العالمة من ق<ل املك�ب ا$ويل، لن fكون لتغیري عنوان 
 �رد فهيا قامئة لعنوان صنف بLسخته القدمية (oٔي oٔن التغیريات الطارئة ?ىل ال§سجیالت ا$ولیة لن تنطبق 6شلك رجعي).

4.2. aد تالبیاpكرث من صنف واoٔ اليت ميكن تصنیفها يف 

 تصنیف بعض البیاaت اخلاصة 6سلعة oٔو �دمة معینة مضن oٔكرث من صنف واpد. ميكن

(ا�ي یضّم "مزیالت الرواحئ الكرهية UلDرش oٔو  3فعىل س�Dل املثال، ميكن تصنیف "مزیالت العرق" سواء يف الصنف 
 )."الشخيص oٔو Uلحیواaت لالسqتKدامهو  خبالف ما ،مزیالت الرواحئ الكرهية(ا�ي یضّم " U5لحیواaت") oٔو يف الصنف 

 سqیاسة الفحص

ب4ٔن �كون السلع واخلدمات الواردة يف قامئة الطلب ا$ويل  یتعني ?ىل املك�ب ا$ويل oٔن یُلِزم وفقا لالحئة التنف�ذیة املشرتكة،
 حصیح. لتصنیفها 6شلك لغوO ودق�قة كفایةمفهومة وحصی*ة 

 السلع

عناوfن أ[صناف السلع ا3هنائیة وفقًا لغرضها oٔو وظیفهتا، ?ىل النحو املبني يف  وفقًا Uلمالحظات العامة لتصنیف نWس، تُصنّف
املقابz من تصنیف نWس. وٕان مل fرد الغرض من م¿تج هنايئ معني oٔو الوظیفة اليت یؤدهيا يف عنوان  واملالحظات التفسريیة

 ا oٔو طریقة مع8.الصنف، ميكن تصنیف املنتج وفقًا ملعایري oٔخرى، مùل املادة اليت ُصنع مهن

 د يف oٔكرث من صنف واpد، وذ� حسب طریقة وصف املنتج.ومن ّمث، ميكن تصنیف م¿تج هنايئ حمدّ 

ؤ[غراض التصنیف، سqی4ٔ�ذ املك�ب ا$ويل يف �عتبار رمق الصنف املُشار ٕالیه يف الطلب ا$ويل، ا�ي حيّدد السqیاق 
ن ما معىن اكيف يف سqیاق صنف معني، ميكن جتمیعه مضن ذ� الصنف ا�ي جيب اعتبار املنتج يف ٕاطاره. وٕاذا اكن لبیا

 دون تقدمي مواصفات ٕاضاف�ة.

 و»لتايل، یتعني oٔن تنطبق م<ادئ التصنیف التالیة:
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 :الغرض .1

، صنف من أ[صناف املنطبقةoٔي  وتضمن البیانتج يف oٔكرث من صنف واpد وفقًا Uلغرض املرجو م¿ه، ٕاذ oٔمكن تصنیف م¿ 
 املك�ب ا$ويل سqیق<ل ذ� البیان.فٕان 

 فعىل س�Dل املثال:

 " يفالرواحئ الكرهية ٕازاIÅزة oٔ سqُتق<ل "

 " الكرهية لWست لالسqتKدام الشخيصزاÅ الرواحئIزة الٕ ، ا�ي یضم "oٔ 11الصنف  -
 " الكرهية لالسqتKدام الشخيصزاÅ الرواحئإ  Iزة، ا�ي یضم "oٔ 21الصنف  -

 وسqُیق<ل "ماء البحر" يف

 "ماء حبر لالسqتحامم ا$وايئ، ا�ي یضم "5الصنف  -
 "ماء حبر Uلطبخ، ا�ي یضم "30الصنف  -

 :املادة .2

oٔي صنف من أ[صناف  وتضمن البیانٕاذا oٔمكن تصنیف م¿تج معني مضن oٔكرث من صنف واpد وفقًا Uلامدة اليت ُصنع مهنا 
 املنطبقة، فٕان املك�ب ا$ويل سqیق<ل ذ� البیان.

 س�Dل املثال: فعىل

 سqُتق<ل "ال±ثیل الصغرية" يف

 "هیالك صغرية [متاثیل] من معادن ;ري نفWسة، ا�ي یضم "6الصنف  -
 "سةمتاثیل صغرية من معادن نفW ، ا�ي یضم "14الصنف  -
 "هیالك صغرية من الورق املعجن، ا�ي یضم "16الصنف  -
 "و الر�امoٔ  ،رسانةو اخلoٔ  ،من احلجر هیالك صغرية، ا�ي یضم "19الصنف  -
 "البالس§�كو oٔ  ،اجلDسو oٔ  ،الشمعو oٔ  ،هیالك صغرية من اخلشب، ا�ي یضم "20الصنف  -
 "، oٔو الفKار، oٔو الزcاجاخلزف الصیين، oٔو السريام�ك متاثیل صغرية من ، ا�ي یضم "21الصنف  -

 يف "هداOال حقائب وسqُتق<ل "

 "حقائب هداO ورق�ة، ا�ي یضم "16الصنف  -
 "حقائب هداO مقاشqیة ، ا�ي یضم "22الصنف  -

 :الوظیفة .3

oٔي صنف من أ[صناف املنطبقة، فٕان  وتضمن البیانٕاذا oٔمكن تصنیف م¿تج معني مضن oٔكرث من صنف واpد وفقًا لوظیف�ه 
 املك�ب ا$ويل سqیق<ل ذ� البیان.

 فعىل س�Dل املثال:
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 qل ا[ٓيل" يفق<ل "یُ سcالر 

 "oٓيل ٔ[غراض صناعیة انٕا³س، ا�ي یضم "7الصنف  -
 "رcل oٓيل ٔ[غراض اجلراpة، ا�ي یضم "10الصنف  -
 "ٕا³سان oٓيل لعبة، ا�ي یضم "28الصنف  -

 وسqُتق<ل "موانع امحلل" يف

 "موانع محل ½ميیائیة، ا�ي یضم "5الصنف  -
 "موانع محل ;ري ½ميیائیة، ا�ي یضم "10الصنف  -

 :طریقة العمل .4

oٔي صنف من أ[صناف املنطبقة،  وتضمن البیانoٔمكن تصنیف م¿تج معني مضن oٔكرث من صنف واpد وفقًا لطریقة مع8  ٕاذا
 فٕان املك�ب ا$ويل سqیق<ل ذ� البیان.

 فعىل س�Dل املثال:

 qات أ[بواب" يفق<ل "تُ سpف�ا 

 "بوابف�اpات ;ري Sهر»ئیة لٔ ، ا�ي یضم "6الصنف  -
 "تدار »لهواء املضغوط"، oٔو "هیدرولیة" "، oٔوبوابفاتیح Sهر»ئیة لٔ م ، ا�ي یضم "7الصنف  -

 :الطبیعة .5

وتضمن oٔو شqبه معاجل، oٔو معاجلًا oٔو حمفوظًا،  ;ري معاجلٕاذا oٔمكن تصنیف م¿تج معني مضن oٔكرث من صنف واpد وفقًا لكونه 
 ان.oٔي صنف من أ[صناف املنطبقة، فٕان املك�ب ا$ويل سqیق<ل ذ� البی البیان

 فعىل س�Dل املثال:

 qيفالتوتق<ل "یُ س " 

 "توت معاجل، ا�ي یضم "29الصنف  -
 فواكه طازcة" –"توت  ، ا�ي یضم31الصنف  -

 " يف½ریلیةا[ٔ راتن�ات الوسqُتق<ل "

 "½ریلیة ;ري معاجلةoٔ راتن�ات  ، ا�ي یضم "1الصنف  -
 "½ریلیة، م¿ت�ات شqبه معاجلةoٔ راتن�ات  ، ا�ي یضم "17الصنف  -

 : خمتلطةمعایري .6

البیان لكن ، و املذ½ورة oٓنفاً  امخلسة [ٔكرث من معیار من املعایريٕاذا oٔمكن تصنیف م¿تج معني مضن oٔكرث من صنف واpد وفقًا 
، وسWشري ٕاىل وجود خمالفة، مطالبًا یق<ل ذ� البیانلن اف املنطبقة، فٕان املك�ب ا$ويل من أ[صن فقط اً واpد اً صنفیضم 

 املواصفات.»ملزید من 
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 فعىل س�Dل املثال: 

ٔ[نه من املمكن تصنیفها مضن سqبعة oٔصناف خمتلفة، ٕاّما وفق املادة اليت ُصنعت " يف pّد ذاهتا ميكن oٔن تُق<ل "أ[aبWبال 
 ):غتبال ;الیني مهنا (مùل املواسري الفوالذیة) oٔو فق الغرض املرجو مهنا (مùل aoٔبWب املاء) oٔو الوظیفة اليت تؤدهيا (مùل 

"، مواسري معدنیة ®اري الترصیف"، "مواسري ترصیف معدنیة"، "مواسري فوالذیة"، "مواسري معدنیة: "6الصنف  -
 "ق¿وات ومواسري معدنیة ملLش4ٓت التدفeة املركزیة"، "aoٔبWب ماء معدنیة"
 "، "aoٔبWب العادم Uلسqیارات"aبWب نفخ Uل*امa" ،" ٔoبWب نفخ Uلقطع: "oٔ 7الصنف  -
 ة"املراcل ملLش4ٓت التدفe مواسري"، "جزاء من مLش4ٓت حصیةoٔ مواسري ": 11 الصنف -
 "aoٔبWب دوزنة النغامت املوسqیق�ة"، "ورغنaبWب نفخ لٔ oٔ  : "15الصنف  -
 "aoٔبWب مرنة ;ري معدنیة"، "aبWب خراطمي الق¿بoٔ : "17الصنف  -
"، مواسري ;ري معدنیة ®اري الترصیف"، "معدنیةمواسري صلبة ;ري "، "مواسري ترصیف ;ري معدنیة: "19الصنف  -
 "aoٔبWب م�اه، ;ري معدنیة"
 ";الیني تبغ: "34الصنف  -

نعت oٔصناف خمتلفة، ٕاّما وفق املادة اليت ُص  مخسة" يف pّد ذاهتا ٔ[نه من املمكن تصنیفها مضن بوابال ميكن oٔن تُق<ل "ا[ٔ و
 :fث)واب لٔ أ[بمهنا (مùل  ) oٔو فق الغرض املرجوبواب املعدنیةمهنا (مùل ا[ٔ 

 : "oٔبواب معدنیة"6الصنف  -

 : "oٔبواب مرش"11الصنف  -

 "بواب Uلمر½باتoٔ : "12الصنف  -

 : "oٔبواب ;ري معدنیة"19الصنف  -

 : "oٔبواب لfٔث"20الصنف  -

 اخلدمات

?ىل النحو املبني يف  وفقًا Uلمالحظات العامة لتصنیف نWس، ُجتّمع اخلدمات م<دئیًا مضن صنف معني وفقًا لقطا?ات ³oٔشطهتا،
 .التوضیحیة همالحظاتعنوان الصنف املعين و 

وفv خيص املنت�ات ا3هنائیة، ميكن تصنیف �دمة معینة يف oٔكرث من صنف واpد، وذ� وفقًا Uلطریقة اليت توصف هبا 
مع ما pاالت من هذا الق<یل، سqی§ّ<ع املك�ب ا$ويل ممارسة مماثz لتÔ اليت ی§ّ<عها »لLسqبة Uلمنت�ات ا3هنائیة، اخلدمة. ويف 

 .یلزم من تبدیل

وبناًء ?ىل ذ�، من ش4ٔن املك�ب ا$ويل oٔن یق<ل بیاaت اخلدمات، ٕاذا اكنت البیاaت ذات معىن وايف يف سqیاق صنف 
 ذ� الصنف دون طلب مزید من املواصفات.معني، مما ی§�ح جتمیعها مضن 

وت§¿اول أ[مzù التالیة بیاaت خلدمات من ش4ٔن املك�ب ا$ويل oٔن یق<لها مضن oٔكرث من صنف واpد دون مزید من 
 املواصفات.

 " يفقامة�دمات ماكتب ت4ٔمني االٕ سqُتق<ل "

 "ماكتب العقارات والشقق السك¿یة"، ا�ي یضم 36الصنف  -

 "قامة [الف¿ادق والزنل]الٕ �دمات ماكتب ت4ٔمني ام "، ا�ي یض43الصنف  -
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 وسqُیق<ل "جحز املقا?د" يف

 "جحز مقا?د السفر، ا�ي یضم "39الصنف  -
 "جحز املقا?د Uلعروض املرسح�ة، ا�ي یضم "41الصنف  -

 " يفٕا»دة احلرشات واحلیواaت الضارةوسqُتق<ل "

ضارة يف ;ري جمال الزرا?ة و�ربیة أ[ح�اء املائیة والDس§¿ة ٕا»دة احلرشات واحلیواaت ال، ا�ي یضم "37الصنف  -
 "والغا»ت
 "ٕا»دة احلرشات واحلیواaت الضارة لغاOت الزرا?ة و�ربیة أ[ح�اء املائیة والDس§¿ة والغا»ت، ا�ي یضم "44الصنف  -

 qق<ل "�دمات العروض" يفتُ وس 

 "ٕال?النوا�دمات العروض لغاOت ا$?ایة ، ا�ي یضم "35الصنف  -
 "وإال?الن�دمات العروض خبالف ما اكن مهنا لغاOت ا$?ایة  ، ا�ي یضم "41الصنف  -

 qنظمي املعارض" يفت ق<ل "یُ وس 

 "د?ائیة oٔونظمي املعارض لغاOت جتاریة ت ، ا�ي یضم "35الصنف  -
 "تعلميیة. oٔونظمي املعارض لغاOت ثقاف�ة ت ، ا�ي یضم "41الصنف  -

 qرشق<ل "یُ وسLيفال " 

 "وإال?الن³رش نصوص ا$?ایة ، ا�ي یضم "35الصنف  -
 "وإال?الن³رش النصوص �الف نصوص ا$?ایة ³رش الك�ب" و"، ا�ي یضم "41الصنف  -

 qءعروض تنظمي ق<ل "یُ وسOيفأ[ز " 

 "تنظمي عروض أ[زOء لٔغراض الرتوجيیة"، ا�ي یضم 35الصنف  -
 "عروض أ[زOء ٔ[غراض الرتف�ه تنظمي، ا�ي یضم "41الصنف  -

 اللكامت العامة

اللكمة العامة يه لكمة تظهر يف القامئة أ[جبدیة لتصنیف نWس تتعلّق بصنف حمّدد (یعرف ب4ٔنه "صنفها الطبیعي") و�رتبط 
ٔ[جبدیة بعالمة ب4ٔصناف oٔخرى، وذ� وفقًا Uلطریقة اليت توصف هبا مùل تÔ اللكمة. وüُشار ٕاىل اللكامت العامة يف القامئة ا

 النجمة.

؛ واملرايس، يف 3، يف الصنف ة]سqنفر ال لخ [اجلمواد ؛ و 1جند أ[حامض، يف الصنف  ومن بني oٔمzù اللكامت العامة
 ؛ و24؛ واUلباد، يف الصنف 21؛ واجلرار، يف الصنف 18؛ وا[ٔ½یاس، يف الصنف 9؛ وIoٔزة إالنذار، يف الصنف 6 الصنف
تcٔ4ري ؛ و 41؛ وكتابة النصوص، يف الصنف 37، يف الصنف إال³شاء ؛ و27، يف الصنف ساتداامل oٔوفارش امل oٔورص احل

z43، يف الصنف املباين املتنق. 
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ویتعني ?ىل الفاحصني إالشارة ٕاىل وجود خمالفة ٕاذا o°درجت لكمة ?امة يف طلب دويل مضن صنف ;ري "صنفها الطبیعي"، 
سqُیطلب من مودع الطلب oٔن یقّدم مزیدًا من مواصفات السلعة oٔو اصة، دون �سqتفاضة يف الوصف. ويف هذه احلاÅ اخل

 اخلدمة ا�ي üسعى محلاfهتا، لُتصنّف ?ىل النحو املناسب.

. 39، فلن یوافق ?ىل تصنیفها مضن الصنف 36" يف الصنف السمرسةفعىل س�Dل املثال، ولو وافق املك�ب ا$ويل ?ىل "
 ".السمرسة يف الشحن س�Dل املثال oٔن حيّدد اخلدمة ?ىل oٔهنا "ففي هذه احلاÅ، ميكن ملودع الطلب ?ىل

 اسqتKدام بعض التعابري يف قامئة السلع واخلدمات .5.2

 ويه/هو" و"oٔي" وتعابري مماثzال سvq" و"اسqتKدام " .1.5.2

(?ىل س�Dل املثال لتقدمي مزید من املواصفات قامئة السلع واخلدمات  ٕاىلمعینة  تعابريالطلبات  ودعوم یضیف ;الًبا ما
یق<ل املك�ب . و "، "oٔي")ويه/هو(?ىل س�Dل املثال " رص قامئة السلع واخلدمات"، "�اصة"، "مبا يف ذ�") oٔو حلسvq ال"

 عندما ت§<عها oٔسامء سلع oٔو �دمات حمددة. التعابريا$ويل هذه 

 فعىل س�Dل املثال:

 اسوباحللعاب oٔ ¾رامج سvq  ، الاسوباحل¾رامج : 9الصنف  -
 رOضیةالسqیارات ، ويه ال سqیارات ذات حمرك: ال 12الصنف  -

ویق<ل املك�ب ا$ويل oٔیضًا التعابري اليت قد تُدرج يف هنایة قامئة السلع واخلدمات لتقدمي مزید من املواصفات عن السلع 
 حرص قامئهتا.واخلدمات oٔو 

 فعىل س�Dل املثال:

؛ ومجیع اخلدمات �دمات قص أ[عشاب؛ و دائقاحلتصممي وصیانة ؛ و أ[رضیةزرا?ة املسط*ات : 44الصنف  -
 املذ½ورة oٓنفًا املتعلقة »حلضاjر واحلدائق العامة.

 اسqتKدام "وما شابه ذ�" oٔو "ٕاخل." .2.5.2

السلع oٔو اخلدمات  لWشملخل " هبدف توسqیع نطاق امحلایة إ  oٔو "وما شابه ذ�" عباريتoٔح�اa  مودعو الطلبات üسqتKدم
 .تقدمي مواصفات تÔ السلع oٔو اخلدمات، ?ىل الرمغ من ?دم فنمماثz لتÔ املشار ٕا3هيا »لفعل يف الص ذات طبیعة 

ات لسلع واخلدمابت*دید  انٕاىل ا$قة وال ¼سم* انتف�قر  لتانoٔ?اله اU  العبارتني املذ½ورتنيال یق<ل املك�ب ا$ويل اسqتKدام و
 6شلك واحض. امحلایة من coٔلهااليت تُلمتس 

 اكفة السلع" oٔو "مجیع اخلدمات أ[خرى" يف صنف معني"بـ ةطالبامل .3.5.2

"، صنفال  ا"مجیع اخلدمات يف هذو"، (س)"مجیع السلع يف الصنف  ابري ?ىل غرارال یق<ل املك�ب ا$ويل اسqتKدام تع
مودعي من الالحئة التنف�ذیة املشرتكة، جيب ?ىل  "13)"4(9 قا?دةوفقا Uلو ". ا الصنف"مجیع السلع أ[خرى يف هذو

 ."oٔسامء السلع واخلدمات اليت یطلب لها ال§سجیل ا$ويل Uلعالمة"بیان  الطلبات

ٕاما حبد ذاهتا (oٔي ال  التعابريمن الالحئة التنف�ذیة عندما تظهر تÔ  13 القا?دةمبوجب  وسWشري الفاحصون ٕاىل وجود خمالفة
 ) oٔو ٕاىل cانب أ[سامء الفعلیة Uلسلع oٔو اخلدمات.يف القامئة cةتوcد سلع oٔو �دمات مدر 
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 إالشارة ٕاىل oٔصناف oٔخرى مضن القامئة 4.5.2

ال یق<ل املك�ب و ها 6شلك حصیح.وتصنیف  السلع واخلدمات ?ىل النحو املناسب بیانل  رضورoٔ  ًOمراً  وصف واحضیعترب تقدمي 
 ٔ[غراض التصنیف. صنف oٓخرما هو وارد يف  بیان اليت ¼س§¿د ٕاىلالسلع واخلدمات  بیاaتا$ويل 

�دمات "، oٔو "9فعىل س�Dل املثال، ال یق<ل املك�ب ا$ويل تعبري "¾رامج احلاسوب لتقدمي اخلدمات الواردة يف الصنف 
 oٔ?اله". 11فv یتعلق »لسلع املذ½ورة يف الصنف  رت½یبال

خمالفة مبوجب  ٕاىل وجود املك�ب ا$ويل سWشري، السلع واخلدمات oٔخرى يف قامئة oٔصناف، عند إالشارة ٕاىل ?ىل ذ� وبناءً 
 من الالحئة التنف�ذیة املشرتكة. 13 القا?دة

 تصنیف سلع و�دمات حمّددة 6.2

oٔكرث صعوبة. وهتدف التفسريات التالیة ٕاىل تقدمي توضی*ات فv خيص ميكن oٔن fكون تصنیف بعض بیاaت السلع واخلدمات 
 تصنیفها 6شلك حصیح.

)  ٔo( أ[لعاب إاللكرتونیة 

)، oٔصبحت Ioٔزة أ[لعاب إاللكرتونیة تُصنف مضن 2012-10(تصنیف نWس  2012انطالقًا من یناfر 
 لعبة يف pّد ذاهتا.U ، بغّض النظر عن طبیعة ا9 . وظلّت ¾رجمیات أ[لعاب و¾راجمها مضن الصنف28 الصنف

 املرشو»ت الكحولیة اخلف�فة والن�Dذ )ب (

بغّض النظر عن ³سqبة  33"املرشو»ت الكحولیة اخلف�فة" و"الن�Dذ بLسqبة Sحول م¿خفضة" مضن الصنف  تُصنّف
الكحول اليت قد حتتوهيا. ٕاذا ال ُحيّدد تصنیف نWس ³سqبة الكحول اليت یL<غي oٔن حيتوهيا مرشوب ما لُیعترب ٕامّا 

oٔن اكفة املرشو»ت الكحولیة یL<غي مكرشوب Sحويل، oٔو مكرشوب ;ري Sحويل. ٕاذ üشري التصنیف بDساطة ٕاىل 
 .32 ، »سqت)¿اء اجلعة اليت تLمتي ٕاىل الصنفoٔ 33ن تُصنّف مضن الصنف

 املرحشات ومواد الرتشqیح )ج (

نتج اليت امل املرحشات يه م¿ت�ات هنائیة وتُصنّف وفقًا لوظیفهتا oٔو الغرض مهنا oٔو يف الصنف نفسه ا�ي یضم 
مرحشات [فال�ر] [Uلتصوfر )، و"7حمراكت oٔو oٓالت" (الصنف  Sجزء منمرحشات ¼شلك جزءًا م¿ه، مùل "

)، و"مرحشات Sجزء 10)، و"مرحشات لٔشعة فوق البنفسجیة لغاOت طبیة" (الصنف 9" (الصنف الفوتوغرايف]
 ).34" (الصنف مرحشات [فال�ر] جساjر)، و"11" (الصنف Ioٔزة توفري املیاه oٔو مك¿ات Sهر»ئیة لصنع القهوةمن 

مواد من )، و"16مواد الرتشqیح وفقًا Uلامدة اليت ُصنعت مهنا، مùل "مواد �رشqیح ورق�ة" (الصنف  وتُصنّف
 ).17" (الصنف غشqیة بالس§�ك�ة]oٔ  وoٔ مواد �رشqیح [رغوات شqبه معاجلة ) و"24" (الصنف الLسqیج Uلرتشqیح

 الصاممات )د (

 الصنف نفسه ا�ي یضم املنتج اليت يه م¿ت�ات هنائیة وتُصنّف وفقًا لوظیفهتا oٔو الغرض مهنا oٔو يفالصاممات 
)، 10" (الصنف دسامات زcاcات الرضا?ة)، و"7¼شلك جزءًا م¿ه، مùل "صاممات Sجزء من oٓالت" (الصنف 

 ).15)، و"صاممات Sجزء من oٓالت موسqیق�ة" (الصنف 12" (الصنف صاممات ٕالطارات العر»تو"
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الصاممات وفقًا Uلامدة اليت ُصنعت مهنا، مùل "صاممات وٕاذا مل �كن التصنیفات املذ½ورة oٔ?اله ممك¿ة، تُصنّف 
صاممات )، و"17)، و"صاممات مصنو?ة من املطاط oٔو oٔلیاف مفلنكة" (الصنف 18مصنو?ة من اجلÃ" (الصنف 

 ).20" (الصنف من البالس§�ك ملواسري املاء

 تصنیع السلع )ه (

 ال یق<ل املك�ب ا$ويل العبارة العامة "تصنیع السلع".

الزبون" وفق طلب Uلسلع لفائدة الغري" oٔو "تصنیع خمصص Uلسلع  تصنیع خمصص"عبارة ك�ب ا$ويل یق<ل ولكن امل 
 ، مبا oٔن التصنیع ا�صص Uلسلع مذ½ور رصاpًة يف املالحظات التوضیحیة لتصنیف نWس.KS40دمة يف الصنف 

Uلسلع لفائدة الغري"  تصنیع خمصصوقد �كون موافقة املك�ب ا$ويل وموافقة مك�ب وطين oٔو ٕاقلميي ?ىل عبارة "
 خمتلفة. ٕاذ قد تتطلب املق�ضیات ال§رشیعیة oٔو التنظميیة يف تÔ املاكتب تقدمي مواصفات oٔكرث دقة لتÔ اخلدمات.

 �دمات امجلعیات )و (

. وقد تُقدم بعض امجلعیات �دمات تعلميیة، ٕاضافة ٕاىل 3امجلعیات يه "تنظمي مجمو?ة من أ[شKاص لغرض مشرتك"
يف جماالت اه±م oٔعضاهئا، يف pني قد تLشط مجعیات oٔخرى يف ا®االت �ج±عیة  املنارصة و½سب الت4ٔییدتقدمي 

 الرتف�ه.جمال و 

وتُصنّف اخلدمات اليت تقدHا مجعیة ٕاىل oٔعضاهئا م<دئیًا وفقًا لطبیعة اخلدمة املقدمة. ویتعني ?ىل املك�ب ا$ويل oٔن 
 Uلمواصفات لت*دید أ[³شطة املُضطلع هبا وطبیعهتا. ی4ٔ�ذ يف �عتبار الصیا;ة اUلغویة

 فعىل س�Dل املثال: 

"�دمات مجعیة، ويه، تعزfز املصاحل الت�اریة Uلمهنیني وoٔحصاب أ[عامل يف جمال تطوfر : 35الصنف  -
 التطبیق الربجمي Uلهواتف"

 : "�دمات مجعیة، ويه، ٕا¾رام سqندات ت4ٔمني ٔ[عضاهئا"36الصنف  -
 "�رتWب الرpالت السqیاح�ة من ق<ل مجعیة لفائدة oٔعضاهئا": 39الصنف  -
 : "�دمات التعلمي والرتف�ه اليت تقدHا مجعیة ٔ[عضاهئا"41الصنف  -
 : "�دمات مجعیة �متثل يف تصدیق وfئق قانونیة من ق<ل مجعیة لفائدة oٔعضاهئا"45الصنف  -

، لLسqبة Uلتصنیف: "�دمات امجلعیات;امضة Uلغایة » التالیة التعابري oٔن یعترب، فٕان املك�ب ا$ويل سوف ومع ذ�
�دمات oٔو " ،اليت تقدHا مجعیة ٔ[عضاهئا"ا الصنف ، oٔو "اخلدمات املتضمنة يف هذتعزfز مصاحل oٔعضاهئا" ويه

 بدقة oٔكرث. ابريالتعمùل هذه  oٔن یمت حتدیدٕاذ جيب ٔ[عضاهئا ".  مجعیةمقدمة من ق<ل 

 أ[طقم )ز (

 إالسعافاتصنادیق "oٔو ، 3 الصنفجتمیل" يف  oٔطقم" ٕاما وفقًا لغرضها (مùل "أ[طقمیصنف املك�ب ا$ويل "
ِقطع oٔمقشة لصنا?ة " مùل) oٔو حسب �كوfهنا (16 الصنفرف�ة Uلرمس" يف حِ  oٔطقمoٔو " 5 الصنف" يف أ[ولیة

                                                
ار ³رش cامعة oٔ½سفورد، ، دOxford living Dictionaries. 2016، قاموس "association, nتعریف امجلعیة، " 3

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/association )26  2016مایو.( 
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)، 21 الصنفيف  أ[سqنان" العنایة »ٔ[سqنان اليت ¼شمل فرايش وخ�ط oٔو oٔطقم،" 24 الصنفيف  "اUلحف
 .الصنف ذاتهمصنفة يف  الطقمرشیطة oٔن �كون مجیع السلع الواردة يف 

تكون ی لعنارص اليت » قامئة جيب oٔن تتضمن رض حمدد" اليت لWس لها غ/ا®مو?اتأ[طقم" فٕان ،ناًء ?ىل ذ�وب 
قامئة السلع  اكنتٕاذا  13خمالفة مبوجب القا?دة  ویتعني ?ىل الفاحصني oٔن üشريوا ٕاىل وجود. /ا®مو?ةالطقممهنا 

سلع قامئة »ل دون " دون غرض حمدد oٔو oٔطقم/مجمو?ات" oٔو "طقم/مجمو?ةلكمة "حتتوي ?ىل واخلدمات يف الطلب 
 .اليت ی§شلك مهنا الطقم

غرض حمدد وتت4ٔلف من سلع ميكن  لWس $هيا /مجمو?اتoٔطقامً ، فٕان املك�ب ا$ويل لن یق<ل و?الوة ?ىل ذ�
 يف صنفها، جيب ?ىل مقدم الطلب oٔن یدرج لك سلعة لت*دیديف هذه احلاÅ »و خمتلفة. oٔصنافتصنیفها يف 

قامئة السلع واخلدمات يف  ٕاذا اكنت 12خمالفة مبوجب القا?دة  إالشارة ٕاىل وجود الفاحصنيجيب ?ىل و . املناسب
 ة.السلع اليت ميكن تصنیفها يف فeات خمتلفمن تلهيا قامئة  تضم لكمة طقم/مجمو?ةالطلب ا$ويل 

 أ[جزاء والتجهزيات (oٔو اUلوازم) )ح (

املواصفات ٔ[ن  �سqتفاضة يف" دون لوازم" oٔو "oٔجزاء و جتهزياتعبارات مùل "oٔجزاء و ال یق<ل املك�ب ا$ويل 
 ، ال حتدد السلع املراد تغطیهتا 6شلك اكٍف.، حبد ذاهتاالتعابريهذه 

. جهزياتأ[جزاء oٔو الت  املقصودة عند إالشارة ٕاىل ، یL<غي ?ىل مقديم الطلبات حتدید السلع اليتوبناًء ?ىل ذ�
 حواسWبoٔو " 12 الصنف�اصة »ملر½بات" يف  oٔجزاء وجتهزيات، سqیكون التعبري املناسب هو "لعىل س�Dل املثاف

 .9 الصنف" يف وoٔجزاؤها وجتهزياهتا

 البیع »مجلz والتجزئة م�اجر �دمات )ط (

یق<ل املك�ب ا$ويل عبارات "�دمات البیع »مجلz والتجزئة" و "البیع »لتجزئة" و "البیع »مجلz" عندما �كون 
 مواصفات ٕاضاف�ة. ةدون oٔی 35 مضن الصنفمدرcة يف طلب دويل 

»مجلz" وقد fكون ق<ول املك�ب ا$ويل لعبارات "�دمات م�اجر امجلz والتجزئة" oٔو "البیع »لتجزئة" oٔو "البیع 
 Ôو إالقلميي خمتلًفا.  العباراتوق<ول تoٔ قد ٕاذ يف املك�ب الوطين Ôو التنظميیة يف تoٔ تتطلب املق�ضیات ال§رشیعیة

 املاكتب تقدمي مواصفات oٔكرث دقة لتÔ اخلدمات.

 اسqتKدام أ[سامء املس�z امللك�ة .7.2

 یُطلب ¼سجیلها.سلع واخلدمات اليت مئة ال يف قا مس�z امللك�ةا$ولیة oٔسامء  الطلبات¼شمل بعض 

 سqیاسة الفحص

دد املنتج املطلوب ¼سجی8 بطریقة حيُ  ٕاذا اكن ذ� �سqتKدام مس�z امللك�ةسqیق<ل املك�ب ا$ويل اسqتKدام oٔي oٔسامء 
امللك�ة واحضا مبا ف�ه الكفایة،  املس�ل مس�ٕاذا مل fكن و وفقًا لتصنیف نWس.  تصنیفًا م¿اسqباً واحضة مبا ف�ه الكفایة لتصنیفه 

 Uلغایة ٔ[غراض التصنیف. ة;امض½وهنا  13مبوجب القا?دة  متثل خمالفة اللكمةفٕان املك�ب ا$ويل سوف یعترب oٔن 
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 طریقة عرض قامئة السلع واخلدمات .3

 ?المات الرتقمي .1.3

، حامfهتا oٔمهیة ½بريةالطلب  مودع یلمتسليت يف قامئة السلع واخلدمات ا ?ىل حنو م¿اسب اسqتKدام ?المات الرتقميfك§يس 
 فهمها وتصنیفها و�رمجهتا الحقًا. ٔ[نّه یWُرس

 خمتلف بني بوضوح من ق<ل معظم املاكتب الوطنیة Uلمتیزي يف السابقالفواصل املنقوطة  اسqُتKدمت?ىل وcه اخلصوص، و 
 هذا ا3متیزي.  ی§�حدها الوpلاسqتKدام الفواصل ٕاذ oٔن . الصنف الواpدالسلع واخلدمات دا�ل  oٔصناف

 السلع بیاaتاسqتKدام الفواصل املنقوطة لت*دید  مودعي الطلبات تق�يض من �MM2سq±رة رمق وبناًء ?ىل ذ�، فٕان 
 واخلدمات بوضوح:

vرf  دامKتqت السلع واخلدمات 6شلك واحض يف قامئتك، اسaل حتدید بیاcoٔ املنقوطة (؛) »¼ّساق من zالفاص
 مùل:

 ؛ حواسWب.شاشات Uلحفر الفوتوغرايفIoٔزة وoٔدوات ?لمیة وبرصیة وٕالكرتونیة؛  09

 .واكالت املعلومات الت�اریةإالحصائیات؛ جتمیع وٕا?الن؛ د?ایة  35

مكمتz »لLسqبة معني لٕالشارة ٕاىل oٔن القامئة  مضن صنفحرصOً يف هنایة القامئة  النقاط?الوة ?ىل ذ�، جيب اسqتKدام و 
 �� الصنف.

zùمoٔ المات الرتقمي عن? 

واخلدمات املدرcة يف الطلب  Uلسلعüسهّل اسqتKدام الفواصل املنقوطة، وفقًا Uلتعلvت املذ½ورة oٔ?اله، التفسري الصحیح 
 ا$ويل.

، اخلدمات املدرcة يف الطلب ا$ويللسلع و U  تفسري �اطئ¿قوطة ٕاىل م من املرحج oٔن یؤدي سوء اسqتKدام فاصoٔ zو فاصz و 
 ، كام هو موحض يف أ[مzù التالیة:الرتمجةoٔو يف سواء يف مرzp الفحص 

 1الصنف 

 .لالسqتKدام يف صنع املمكالت الغذائیة؛ ¾روتW¿ات ف�تام�نات: 1الصنف  -

، جيب ومن مثّ oٔ?اله، ال �رتبط "الف�تام�نات" بـ "لالسqتKدام يف تصنیع املمكالت الغذائیة"؛  هو م<نيكام يف القامئة، و 
 .5 الصنف?ادة تصنیف الف�تام�نات يف إ 

 بدًال من ذ�، ميكن صیا;ة العبارة ?ىل النحو التايل:و 

 .لالسqتKدام يف صنع املمكالت الغذائیة¾روتW¿ات و  ،ف�تام�نات: 1الصنف  -

، من مثّ و ؛ نیع املمكالت الغذائیة"، �رتبط "الف�تام�نات" بـ "لالسqتKدام يف تص oٔ?اله هو م<نيكام و ، يف هذه القامئةو
 .1 الصنف6شلك حصیح يف السلع  تُصنّف
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 41الصنف 

 : ³رش كتب؛ جمّالت41الصنف  -

، جيب ٕا?ادة تصنیف ا®الت ومن مثّ oٔ?اله، ال �رتبط "ا®الت" خبدمات "الLرش"؛  هو م<ّني كام و القامئة،  هذه يف
 .16 الصنفيف 

 بدًال من ذ�، ميكن صیا;ة العبارة ?ىل النحو التايل:و 

 جمّالتو : ³رش كتب، 41الصنف  -

اخلدمات 6شلك  تُصنّف، یمت ومن مثّ ؛ �رتبط "ا®الت" خبدمات "الLرش" oٔ?اله، هو م<ّني  كامو يف هذه القامئة، و
 .41الصنف حصیح يف 

oٔو تقدمي مزید من  �سqت)¿اءات، یL<غي اسqتKدام الفواصل والفواصل املنقوطة بطریقة مالمئة عند التعبري عن و»ملثل
 عىل س�Dل املثال:ف؛ ملواصفاتا

 12الصنف 

 دراcات هوائیة.، ودراcات aریة، و طارات سqیارات: إ 12الصنف  -

 ملر½بات يف القامئة.اثالثة oٔنواع من ٕاطارات  o°درجتoٔ?اله،  هو م<ّني كام و القامئة، هذه يف 

 بدًال من ذ�، ميكن صیا;ة العبارة ?ىل النحو التايل:و 

 .دراcات هوائیةسqیارات؛ دراcات aریة و  ٕاطارات -

نوع واpد فقط من إالطارات (ٕاطارات السqیارات) يف القامئة »ٕالضافة  o°درج، oٔ?اله هو م<ّني كام و يف هذه القامئة، و
 ).هوائیة دراcات aریة ودراcات( من املر½بات خمتلف�ني نو?نيٕاىل 

 20الصنف 

 مجیع السلع اخلش�Dة املذ½ورة oٓنفًا.و  ،یالك أ[fثه الكرايس، و و  ،: هیالك الطاوالت20الصنف  -

 بقامئة السلع Sلك.یتعلق  �سqت)¿اء، فٕان oٔ?اله هو م<ّني كام و ، يف هذه القامئة

 بدًال من ذ�، ميكن صیا;ة العبارة ?ىل النحو التايل:و 

 oٓنفًا.مجیع السلع اخلش�Dة املذ½ورة و  ،هیالك أ[fثالكرايس، و : الطاوالت؛ 20الصنف  -

 فقط. وهیالك أ[fث لكرايس»یتعلق  �سqت)¿اءoٔ?اله، فٕان  هو م<ّني كام و يف هذه القامئة، 

 25الصنف 

 من احلرfر بنطلوaت وفساتنيو : مقصان 25الصنف  -
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 مجیع القمصان والبنطلوaت والفساتني املذ½ورة مصنو?ة من احلرfر. ،oٔ?اله هو م<ّني كام و يف هذه القامئة، 

 من ذ�، ميكن صیا;ة العبارة ?ىل النحو التايل: بدالً و 

 : مقصان؛ وبنطلوaت وفساتني من احلرfر25الصنف  -

مصنو?ة من احلرfر.  üشمل �سqت)¿اء فقط البنطلوaت والفساتني ?ىل oّٔهنا، oٔ?اله هو م<ّني كام و يف هذه القامئة، و
 السلعة أ[وىل، oٔي القمصان، دون oٔي اسqت)¿اء.üشار ٕاىل و 

 ة الفحصسqیاس

، ?ىل حنو تلقايئمن ق<ل مك�ب املLش4ٔ  واملرسz ةتعدیل قامئة السلع واخلدمات املعمتدUلفاحصني يف الطلبات ا$ولیة ال جيوز 
 oٔو تغیريها. ?المات �رقميٕ»ضافة وذ� 

 وتنطبق املبادئ العامة Uلفحص.

واحضة مبا ف�ه  البیاaت�كون مجیع  عندماخمالفة فv یتعلق بقامئة السلع واخلدمات  Uلفاحصني إالشارة ٕاىل وجودوال جيوز 
 تصنیف نWس.من املناسب  الصنف مضن ومصنّفةالكفایة لغرض التصنیف 

oٔن  بعد الفحص ٕاذا تبّني ، املشرتكة من الالحئة التنف�ذیة 13 القا?دةمبوجب  الفاحصني إالشارة ٕاىل وجود خمالفة?ىل  ویتعني
 مبا fكفي لغرض التصنیف. اً املذ½ور يف الطلب ا$ويل لWس واحض البیان

ٕاذا تبّني بعد ، من الالحئة التنف�ذیة املشرتكة 12خمالفة مبوجب القا?دة  üشريوا ٕاىل وجود، جيب ?ىل الفاحصني oٔن و�oٔرياً 
 ف نWس.تصنیيف  �اطئ صنفرمق  قد ّمت جتمیعه مضن يف الطلب ا$ويل اً مدرc بیاoٔ  ًaن الفحص

الواردة يف رتقمي يف قامئة السلع واخلدمات خمالفة من �الل تصحیح ?المات الشعار ك�ب املLش4ٔ الرد ?ىل oٔي إ جيوز مل و 
ت" يف و "ا®ال 1 الصنف"الف�تام�نات" يف  فv خيص، يف أ[مzù املذ½ورة oٔ?اله عىل س�Dل املثالفطلب ا$ويل. ال

 اس§<دالها بفاصz. یL<غي، ميكن ملك�ب املLشoٔ ٔ4ن üشري ٕاىل oٔن الفاصz املنقوطة 41 الصنف

 اسqتKدام أ[حرف الك<رية وأ[حرف اخلاصة .2.3

مة أ[وىل جيب oٔن یق�رص اسqتKدام أ[حرف الك<رية يف قامئة السلع واخلدمات ?ىل احلرف أ[ول من السلعة أ[وىل oٔو اخلد
صیا;ة oٔي قامئة  سqُتعاد، ومن مثّ وoٔسامء أ[ما½ن.  العملoٔسامء �خ�صارات وا�ترصات و  وكذ� ،دcدی صنفيف بدایة لك 

، فقط �الل مرzp الفحص مك�وبة ب4ٔحرف ½برية بیاaت ضمّ تاليت دمات املقدمة ٕاىل املك�ب ا$ويل السلع واخلقوامئ من 
 oٔ?اله. ، مع اسqتKدام أ[حرف الك<رية فقط كام هو مفصل4ٔحرف صغريةب وذ� لتظهر

 �كرار بیاaت السلع واخلدمات .3.3

خط4ٔ  ذ� قد fكونو . معني صنف مضنUلسلع oٔو اخلدمات oٔكرث من مرة  تعابريا$ولیة مصطل*ات oٔو  الطلباتبعض  تضمّ 
 fكون oٔیًضا قراًرا م�عمًدا. ولك¿ّه قد، مقدم الطلب ویت�اه8 مك�ب املLش4ٔ ار�ك<ه 
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 سqیاسة الفحص

مبوجب إالطار القانوين احلايل، یتعني ?ىل املك�ب ا$ويل مراق<ة التصنیف الصحیح لبیاaت السلع واخلدمات املدرcة يف 
 .oٔن یفّرسهانیة مقدم الطلب oٔو  ینقضال ميكن Uلمك�ب ا$ويل oٔن والطلب ا$ويل. 

كرث من مرة، ال جيوز [ٔ املناسب  نفيف الص يف طلب دويل  اً سلعة oٔو �دمة مدرc بیانكون fعندما ف وبناًء ?ىل ذ�، 
حبذف البیان oٔو وذ� قامئة السلع واخلدمات يف ذ� الطلب،  oٔن یعّدلوا تلقائیاً خمالفة oٔو  oٔن üشريوا ٕاىل وجودUلفاحصني 

 .مرسz من ق<ل مك�ب املLش4ٔ و  معمتدة ثz، ٔ[ن القامئةالبیاaت امل±

 عoٔسامء السلع واخلدمات بصیغيت املفرد وامجل .4.3

". احلاسوب" بدًال من "احلواسWب، یمت اسqتKدام "عىل س�Dل املثالفا$ولیة.  الطلباتالسلع يف صیغة امجلع يف  رد;البًا ما �
، كام هو احلال، ?ىل س�Dل املثال، صیغة املفرد»سqتKدام  القابU zلعد;ري السلع السلع امجلاعیة oٔو  �رد، و?ىل العكس

 ".oٔخ<از"اخلزب" بدًال من " لكمةسqتKدام »لLسqبة ال

یتوقف ?ىل طبیعة  ذ�، و ?ىل pّد سواء �رد يف الطلبات ا$ولیة بصیغيت امجلع واملفرد فهñي قد، فv یتعلق »خلدماتو 
االتصاالت السلك�ة ، و صالحاالٕ عىل س�Dل املثال. �دمات ف، املسqتKدم لوصفهاالتعبري الشائع اخلدمات املدرcة يف القامئة و 

 Iة، من ، والنقل?ایة وإال?الن، واحملاسqبة، وا$Iة، من املاكتب، والعالقات العامةoٔعامل ، و ة، والاكف�رتOتوالالسلك�
 oٔخرى.

طلب  ٕایداعصیغة امجلع عند القابU zلعّد ب دمات اخلسلع و ال  »ٕالشارة ٕاىل?ىل الرمغ من oٔنه یوىص معوًما و ، ون§��ة ��
 اسqتKدام ;ري م�ناسق لصیغة املفرد oٔو6سDب خمالفات إالشارة ٕاىل وجود  نيالفاحص فال یتعني ?ىل، ل§سجیل ?المة جتاریة

 لصیغة املفرد oٔو امجلع. م�ناسقاسqتKدام  ع±دامجلع يف قامئة السلع و اخلدمات، oٔو تغیري مùل هذه القامئة ال

 اسqتKدام oٔداة التعریف .5.3

 »لتايل جتنبه. یL<غيس رضورOً و لسلع oٔو اخلدمات لUW  بیان ٕان اسqتKدام oٔداة التعریف ق<ل

 اسqتKدام �خ�صارات وا�ترصات .6.3

 تطبیقات).لٕالشارة ٕاىل  apps(?ىل س�Dل املثال،  4للكمة oٔو عبارة" مق�ضبةعبارة عن "صیغة هو �خ�صار 

الرOضیة  لٕالشارة ٕاىل السqیارات SUV(مùل  5تكون من أ[حرف أ[وىل من لكامت oٔخرى"ت  صیغة مق�ضبةهو " ا�ترصو 
ى ويه معروفة معوًما $ ،السلع واخلدمات بیانسqتKدم بعض �خ�صارات وا�ترصات يف یتكّرر او ). املتعددة أ[غراض

 قاتoٔو جمال حمدد �خ�صاص، مùل "رقا لٕالشارة ٕاىل قطاع معني"، ٕاخل، oٔو ٕاىل oٔ "DVDو "CD-ROMمجلهور، مùل "
a$ورق"و"، ا PVC ،"حموالت و"AC-DCدميف بعض أ[ح�ان، و. "، ٕاخلKتqیًضا  وا�ترصات�خ�صارات  ¼ُسoٔ

 ).oٔ ،CDقراص DVDبصیغة امجلع (مùل oٔقراص ، فهñي �رد Kٔسامء، و»لتايل

                                                
دار ³رش cامعة  ،Oxford living Dictionaries ، 2016، قاموس"abbreviation, n، "�خ�صارتعریف  4

 ).2016مایو oٔhttp://www.oxforddictionaries.com/definition/english/abbreviation )26½سفورد،
دار ³رش cامعة  ،Oxford living Dictionaries ، 2016، قاموس"acronym, n، "ا�ترصتعریف  5

 ).2016مایو oٔhttp://www.oxforddictionaries.com/definition/english/acronym )26½سفورد،



 26                                                            )2018التوجهيیة مبوجب نظام مدرید (الLسKة الثالثة،  م<ادئ الفحص
 

 سqیاسة الفحص

6شلك  لسلعة oٔو اخلدمة املعنیةاحتدید  ٕاذا 5oٔحاملسqتKدم يف قامئة السلع واخلدمات مق<وًال  �خ�صار oٔو ا�ترصfكون 
 غرض التصنیف.واحض ودق�ق ل

، م�بو?ًا صیغته الاكمz املك�ب ا$ويل يف ، ف�جب عرضه ?ىلخ�صار�oٔو  ترص»�  ?ىل درایة ٕاذا مل fكن امجلهورو 
العرض  وی§�ح هذا]". o"ATMٓالت الرصاف ا[ٓيل [ مùل، نيعقوفبني قوسني مو  مك�وً» ب4ٔحرف ½برية ا�ترصخ�صار oٔو ال»

 .?ىل حنو حصیحتصنیفها و�رمجهتا 

 :الصیغة الاكمzسqبقه ¼ يف تصنیف نWس اخ�صاًرا  املتاحیتضمن البیان التايل و 

 )9الصنف  –" (تصنیف نWس [GPS] نظام حتدید املواقع العامليIoٔزة "

رض ، ومفهومة 6سهوÅ وال لDس فهيا لغا ٕاذا اكنت معروفة ?ىل نطاق واسع�خ�صارات وا�ترصات oٔیضًا لوpدهوتُق<ل 
 ة".ٔ[غراض املالoٔ "GPS pو "اس§�eار معدات oٔGPSنظمة  جمیاتoٔمzù ذ� "¾ر التصنیف. ومن 

، سqیحتاج الفاحص ٕاىل حتدید ة املشرتكةمن الالحئة التنف�ذی 13و  12 القا?دتنيحفص قوامئ السلع واخلدمات مبوجب و$ى 
، ٔ[ن ذ� من تلقائیاً  خمترصoٔو ال ميكن Uلفاحص تغیري oٔي اخ�صار ومسqتKدم مق<وًال.  خمترصما ٕاذا اكن oٔي اخ�صار oٔو 

 مسqتKدم خمترصٕاذا اكن الفاحص ;ري قادر ?ىل فهم oٔو حتدید oٔي اخ�صار oٔو و النطاق املقصود.  غیريت  یفيض ٕاىلش4ٔنه oٔن 
 .13القا?دة  مبوجب خمالفةoٔن fرفع هذه املسÅٔ4 فقط يف ٕاشعار  %، ف�جوز قامئة السلع واخلدمات يف

 اسqتKدام القوسني .7.3

 القوسان املعقوفان

مرجعیة  بیاaتالورق�ة لتصنیف نWس من coٔل إالشارة ٕاىل املطبو?ة/ الLسخيف أ[صل يف  مت أ[قواس املعقوفةاسqتKد
، املدرcة "أ[سqنانٔ[طقم  لصقمواد ، متت إالشارة ٕاىل "عىل س�Dل املثالف. إال|لكزيیة Uلسلع oٔو اخلدمات يف القامئة أ[جبدیة

، املدرج "ملح الطهñي"و؛ "D، حتت احلرف ")"-لـ  لصقمواد ( اصطناعیة  oٔهنا "oٔطقم oٔسqنان"، ?ىلAحتت احلرف "
 ".S، حتت ")"-ٕالیه ?ىل oٔنه "ملح (الطهñي  o°شري، "Cحتت "

 أ[هن يف ٕاطارها، اخلدمة oٔو املنتج ٕادراج ميكن ال ¾لكمة تبدoٔ  اليت لٕالشارة ٕاىل التعابريoٔیًضا  املعقوفةاسqتKدمت أ[قواس و 
 التعبري مبا تبقى من م�بو?ًا ،يف القامئة التعبري ٕالدراج oٔمهیة ا[ٔكرث اجلزء ماسqُتKد احلاالت، تÔ يفو. لكمة ?امة Uلغایة اعُتربت

، بدًال من ذ�و ؛ "Aحتت احلرف " ة" مدرIcزة لق�اس سامكة اجللودoٔ كن "�، مل �Dل املثالس  عىلف. قوسني معقوفني بني
حتت  �را½یب لصنا?ة خزف�ات ف¿یة"درجت "o°  كام)". -لق�اس سامكة  Ioٔزة( cلود" ?ىل oّٔهنا" Sحتت احلرف " o°درجتفقد 

 )".ف¿یة -لصنا?ة  �را½یب( خزف�ات"?ىل oّٔهنا " ولكن Cاحلرف "

سqتحرضات م ( طهñيالتعبري، مùل "ال  وسط هو ذ� الواقع يفء ا[ٔكرث oٔمهیة اجلز  oٔن ، ميكن اعتباريف بعض احلاالتو
 ".ا$ا�لیة إالطارات ٕالصالح )مطاطیة الصقة -( "رقع " oٔو لغاOت صناعیة) - حتفزي

 .ةطبو?امل   ³سختهيفيف القامئة أ[جبدیة عند ³رش تصنیف نWس  بیاaتالعثور ?ىل  املعقوفةأ[قواس  وüّرست

الLسKة البحث املتاpة يف وoّٔدت وظائف إالنرتنت.  ىلحرصOً ?یLُرش تصنیف نWس  oٔصبح، 2013اعتباًرا من یناfر و 
 »لاكمل من pذفها، وقررت جلنة اخلرباء يف احتاد نWس املعقوفةاسqتKدام أ[قواس  ٕاىل �سqتغناء عن?ىل إالنرتنت  املLشورة

 القامئة أ[جبدیة.
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املقابل Uلمصطلح ا�ي  oٔیًضا يف الLسKة إالجنلزيیة من القامئة أ[جبدیة ÃUالÅ ?ىل التعبري أ[مرfيك املعقوفة¼سqتKدم أ[قواس و 
 ."oٔ"freight brokerage [forwarding (Am.)]و  "trousers / pants (Am.)" ،عىل س�Dل املثالفüسqبقه. 

 القوسان املربعان

اليت عبارة Uل تعریف oٔكرث دقة ٕاعطاء اليت هتدف ٕاىل  التعابري لضمّ ¼سqتKدم أ[قواس املربعة يف القامئة أ[جبدیة لتصنیف نWس 
" Uلحیواaت] oٔطقمغاممات خف�فة Uلخیول [oٔو " )9(الصنف  ]ٕاشارة oٔضواءضواء وماضة ["oٔ ، عىل س�Dل املثالف¼سqبقها. 
" ]ٕاقامة oٔما½ن�دمات خمvت العطالت [) oٔو "41 الصنف" (�دمات معسكرات العطالت [Uلرتف�ه]و" )؛18(الصنف 

 ).43 الصنف(

، م�بو?ة بتعریف oٔو ٕاىل القامئة أ[جبدیة ا3منطیةوافقت جلنة اخلرباء يف احتاد نWس ?ىل ٕاضافة املنت�ات الوطنیة oٔو إالقلميیة و 
، oٔو 150081تصنیف نWس  "ها½ن [كامن صیين]، "ومن oٔمzù ذ�. ٕان اق�ىض أ[مر ذ� رشح Uلمنتج بني قوسني مربعني

 .290162، تصنیف نWس طعمة خضار مخمرة]oٔ [ مكيش، oٔو 180127تصنیف نWس ، راندسqیالت [حقائب مدرسqیة O»نیة]

بني oٔقواس مربعة رشیطة oٔن üسqبقها  ا3منطیة، یق<ل املك�ب ا$ويل oٔیًضا اسqتKدام املنت�ات الوطنیة oٔو إالقلميیة و»ملثل
" يف سqیLيب [6سكویت ا�رة]" ،ومن oٔمzù ذ�تعریف oٔو تفسري Uلمنتج »Uلغة إالجنلزيیة oٔو الفر³سqیة oٔو إالسqبانیة. 

 .30 الصنف

 سqیاسة الفحص

امئة ق الفاحصونجيب oٔال یغري و ا$ولیة.  الطلباتواملربعة عند ٕادراج السلع واخلدمات يف  املعقوفةاسqتKدام أ[قواس یُق<ل 
ٕ»ضافة oٔو تغیري oٔو ٕازاoٔ Åقواس وذ� ، ك�ب املLش4ٔ من ق<ل م  واملرسz ةاملعمتد بصیغهتا السلع واخلدمات يف طلب دويل

 .عبارةيف ال  اللكامت?ادة �رتWب »ٕ oٔو مربعة oٔو  معقوفة

 تنطبق املبادئ العامة Uلفحص.و 

ٕاذا oٔو مربعة  معقوفةالسلع واخلدمات اليت حتتوي ?ىل oٔقواس  ب�Dاaتخمالفة فv یتعلق  üشري الفاحصون ٕاىل وجودجيب oٔال و 
 تصنیف نWس.من املناسب  رمق الصنف مضنه الكفایة ٔ[غراض التصنیف وتصنف تÔ املؤرشات واحضة مبا ف� اكنت

oٔن  بعد الفحصٕاذا تبّني ، املشرتكةمن الالحئة التنف�ذیة  13 القا?دةخمالفة مبوجب  إالشارة ٕاىل وجود الفاحصنيجيب ?ىل و 
 یة لغرض التصنیف.افكoٔو مربعني لWس واًحضا  معقوفنيا�ي حيتوي ?ىل قوسني  البیان

بعد ٕاذا تبّني ، املشرتكة التنف�ذیة من الالحئة 12خمالفة مبوجب القا?دة  üشريوا ٕاىل وجود، جيب ?ىل الفاحصني oٔن و�oٔرياً 
 ٔo نه قد مت جتمیع الفحصoٔو مربعني  معقوفنيحيتوي ?ىل قوسني  بیانoٔس.من ;ري الصحیح  الصنفرمق  مضنWتصنیف ن 

 

 

 

 ]هنایة املبادئ التوجهيیة[


