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المادة األولى
انشاء اتحاد خاص؛

اعته د ’نصئبى دوني

( )١تنثى* البلدان التي ينطبق عليها هذا االتفاق اتحادًا خاصًا.
( )٢تعتمد هذه البلدان تصنيفًا واحدًا للرسوم والنماذج الصناعية (يثار إليه فيما بعد بعبارة
®التصنيف الدولي.)،
( )٣يثمل التصنيف الدولي ما لي:
« »١تمائمة باألصناف واألصتاف الفرعية؛

« »٢قائمة أبجدية بالنى التي أدمجت فيها رسوم ونماذج صناعية ،مع بيان األصناف
واألصناف الفرعية التي صنفت فائ؛
« »٣مالحظات تفسيرية .

( )٤قائمة األصناف واألصناف الفرعية هي القائمة المرفعة بدا االتفاق ،مع مراعاة التعديالت
واإلضافات التي يجوز أن تدخلها عليها لجنة اكبراء التي تنثًا بموجب المادة ( ٣والتي يثار اليها فيما

بعد بعبارة الجنة الخبراء. )،
(ه) تعتمد لجنة الخبراء القائمة األبجدية للنى والمالحظات التفسيرية وفقًا لإلجراءات المنصوص

عليها في المادة .٣
( )٦يجوز للجة الخبرء تعديل التصنيف الدولي أو استكماله وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها في
المادة .٣

(( )٧أ) يوضع التصنيف الدولي باللفتين االنكليزية والغرنسية.

(ب) توضع نصوص رسمية للتصنيف الدولي باللفات األخرى التي يجوز للجمعية المشار إليها
في المادة ه أن تحددها ،بعد استشارة الحكومات المعنية .ويتكفل بوضع تذه النصوص المكتب الدولي
لتملكية الفكرية (الذي يثار إليه فيما بعد بعبارة ®المكتب الدولي )،والذي تشبر إليه اتفاقية إنشام المنغلة
العالمية للملكية الفكرين (التي يشار إليها فيما بعد بكلمة ®المنظمة‘’.)،
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المادة ٢

;طيق انصنف االوني

ونطاقه القانوني
( )١مع مراعاة االلتزامات التي يفرضها هذا االتفاق ،ال يكون للتصنيف الدوني مرى طاح إداري.
بيد أنه يجوز ألي بلد أن يمنح *له النطاق القانوني الذي يعتبره مناسبًا .وعلى االخعس ،فإن التصتيف

الدولي ال يلزم بلدان االتحاد الخاص فيما يتعلق يطاع ونفاق حماية الرمم أو النموذج في هذه البلدان.

( )٢يحتفظ كل بلد من بلدان االتحاد الخاص بالحق في تطبيق التصنيف الدولي كنظام رئيسي أو
ثانوي.

( )٣ينبغي لمكاتب بلدان االتحاد الخاص أن تدرج في المستندات الرسمية إليداع أوتسجيل الرسوم أو
النماذج أرقام األساف واألصناف الفرعية للتصتنل الدولي التي صنفت فيها قع التي ادمجت 'فيها
الرسوم أو النماذج ،وكذلك في المغثورات المذكورة إذا كانت منثورة رسميًا.

( )٤عند اختيار السميات المقزح ادخالها على القائمة األبجدية لداع ،ينبغي للجنة الخبرام أن
تحرص بقدر اإلمكان على تفادي استخدام التسميات التي يجوز أن تكون-محل حقوق حصرية .ومع
ذلك ،فإن ادراج أي كلمة في القائمة األبجدية ال يجوز تغسيره على أنه يعز عن رأي لجنة الخبرا فيح
إذا كانت هذه الكلة محل حقوق حصرية أم ال.
المادة ٣
لجنة الخراد
( )١تنشأ لدى المكتب الدولى لجنة للخبر يعهد إليها بأدام المهمات المثار إليها فى المادة )٤( ١
و( ١ه) و .)٦( ١ويتبغي أن يكون كل بلد من بلدان االتحاد الخاص ممثال في لجة الخبراء التي

تنظم أعمالها وفقًا لنظام داخلي يعتمد باألغلبية البسيطة للبلدان الممثلة.

( )٢ينبغي للجة الخبر

أن تعتمد القائمة األبجدية والمالحظات التفسيرية باألغلبية البسيطة لبلدان

االثماد الخاص.
( )٣يجوز لمكتب أي بلد من بلدان االتحاد الخاص أو يجوز للمكتب الدولي أن يتقدم باقزاحات
لتعديل أو استكمال التصنيف الدولي .وينبغي للمكتب الذي يتقدم باقزاح أن يلفه للمكتب الدولي.
واالقراحات التي تقدمها المكاتب والمكتب الدولي ينبغي أن يلفها المغتب الدولي ألعضام لجنة الخرام نبل

انعقاد دورة اللجة التي ينظر فيها في االقزاحات المذكورة بشهرين على األكثر.
( )٤تتخن قرارات لجة الخبراء المتعلقة بالتعديالت واإلضافات الواجب إدخالها على التصنيف الدولي
باألغلبية البسطة لبلدان االتحاد الخاص .بيد أنه إذا استلزمت هذه القرارات إنثاء صنف جديد أو نقل
سي من صنف إلى أخر ،وجب أن يكون التصويت إجاعيًا.

(ه) يحق للخبراء التصويت بالمراسة.
( )٦إذا لم يعكن أي بلد ممثآل له لحضور دورة محددة للجة الخرام ،أو إذا لم يصوت الخبير المعكن

في أثنام الدورة أو خالل مهة يحددها النظام الداخلي للجة الخرام ،فإن البلد المعني يعتر أنه وافق
على قرار اللجة.
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المادة ٤

تبغ مبثر اسنف
والتعديالت واإلضافات المدخلة عيه

( )١ينبغي للمكتب الدولي أن يبلغ القائمة األبجدية للسلع ،والمالحظات التفسيرية التي تعتمدها لجنة
الجرام ،وكذلك التعديالت واإلضافات التى تقرر اللجة إدخالها على اسيف الدولي ،لمكاتب بلدان
االتحاد الخاص .وتدخل قرارات لجنة الجرأم حيز التتغيذ فور تسلم التبليغ .بيد أنه إدا استلزمت طه
القرارات إنشاء صنف جديد أو نقل سبع ض صنف الى أخر ،فإما تصبح نافذة خالل ستة أشهر اعتبارًا
من تاريخ إرسال التبغ.

( )٢ينبغي للبكئب الدولي ،بصفته أمبن إيدع التصتيف الدولي ،أن يدخل عيه التعديالت
واإلضافات العي أصبحت ناقذة .وينبغي أن تحكون التعديالت واإلنافات محل إعالنات تنثر في
المتثورات الدورية التي تحددها الجمعية .
المادة ه

جمعية االتحاد الخاص

(( )١أ) لالتحاد الخاص جمعية تتكون من بلدان االتحاد الخاص.
(ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل بلد من بلدان االتحاد الخاص ،ويجوز أن يعاونه مندوبون
مناوبون ومستثارون وخبرام .

(ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته .

(( )٢أ) مع مراعاة أحكام المادة  ،٣على الجمعية أن:
® ٠١تتناول كل المائل الخاصة بالمحافظة علي االتحاد الخاص وتطويره ،وبتنغيذ هذا
االتفاق؛
٠٢٠

تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة؛

« »٣تتظر في تقارير وأنثطة المدير العام للمنظمة (الذي يثار إليه فيما بعد بعبارة ®المدير
العام») الخاصة باالتحاد الخاص وتعتمدها ،وتزوده بكل التوجيهات الالزمة بخصوص المائل التي تدخل
ضمن اختصاص االتحاد الخاص؛

«»٤

تحدد برنامج االتحاد الخاص ،وتقر ميزانيته المحددة لمدة سنتين ،وتعتمد حساباته

الختامية؛

«ه»

تقر النظام المالي لالتحاد الخاص؛

٠٦٠

تقرر وضع نصوص رسمية للتصنيف الدولي بلغات أخرى خالف االنكليزية

والغرنسية؛

 ٠٧٠تذثى ،۶عالوة على لجنة الجراء التى تتثأ بموجب المادة  ،٣لجان للخبرام وأفرقة
العمل األخرى التي تراها مالئمة لتحقيق أغراض االتحاد آلخاص؛
«»٨

تحدد البلدان غير األعضام في االتحاد الخاص والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات

الدولية غير الحكومية التي يجوز قبولها في اجتماعاتتها بصفة مراقب؛
٠٩٠

تقر التعديالت الواجب؛دخالها على المواد من ه ألى ٨؛
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« »١ ٠تتخن أية إجرادات مالئمة أخرى لبلوغ أهداف االتحاد الخاص؛

« »١١تباشر أية مهمات أخرى يقتضي هذا االتفاق تتفيذها .

(ب) تبت الجمعية في المائل التي تم أيضًا االتحادات األخرى التي تديرها المنظمة ،وذلك بعد
االطالع على رأي لجنة التبى التابعة للمنظمة.
(( )٣أ) لكل بلد عضو في الجمعية صوت واحد.

(ب) يتكون النصاب القانوني ض نصف عدد البلدان األعضام في الجمعية.
(ج) على الرغم من احكام الفقرة الفرعية (ب) ،إذا كان عدد البلدان الممثلة في أي دورة يقل
عن نصف عدد البلدان األعضاء في الجمعية ،ولكنه يعادل الثلث أو يزيد عليه ،جاز للجمعية أن تتخن

قرارات .بيد أن قرارات الجمعية ،باستثنا ما يتعلق منها بقراراتها ،ال تصبح نافذة إال إذا استوفيت
في
األعضاء
القرارات بلبلدا؛
التصرتاو هذه
للمكبإلىالدب أن يبلغ
فتتما٠فيبعد.
عليها
الشرو؛
خالن
التصون كتابة
االمتأع عن
ونبغيويدعونا
الدورة؛
ممثذ
المبموصتكن٠
ضية ،التي لم
ثالثة أشهر اعتبارًا من تاريخ هذا التبلغ .وعند انقضاء المهلة المذكورة ،إذا كان عدد البلدان التي صوتت

أو امتنعت عن التصويت عار ،هذا النحو يعادل على األقل عدد البلدان المتخلفة عن الحضور والضرورية
لكي يتوفر النصاب القانوني في الدورة ،فإن هذه القرارات تصح نافذة شرط الحصول على األغلبية

المطلوبة في نفس الوقت .
(د) مع مراعاة أحكام المادة  ،)٢( ٨تتخن قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي األصوات المدلى ٠٠ا.

(ه—) االمتنع عن التصويت ال يعتبر تصويتًا.

(و) ال يجوز ألي مندوب أن يمثل سرى بلد واحد ،وال يجوز له أن يصوت سوى باسم هذا

البلد.

(( )٤أ) تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل سنتين ،بنام على دعوة المدير العام .وتنعقد الدورة
في أثناء الغزة نفها وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة ،فيما عدا في
الحاالت االنين.

(ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية ينام على دعوة المدير العام ونزوآل عند طلب رع عدد البلدان

األعضام في الجمعية.
(ج) ينبغي للمدير العام إعداد جدول أعمال كل دورة.

(ه) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.

المادة ٦
المكتب الدولي

(( )١أ) يتولى المكتب الدولي انجاز المهمات اإلدارية الخاصة باالتحاد الخاص.
(ب) يضطإع المكتب الدولي بصورة خاصة يإعداد اجتماعات وأعمال أمانة الجمعية ولجنة الخراد
وأية لجان أخرى للحبراد وأفرقة عمل تشئها الجمعية أو لحنة الخبراء .

(ج) المدير العام هو الرئيس التنفيذي لالتحاد الخاص ،وهوالذي يمثله.
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( )٢يثزك المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين في كل االجتماعات التي تعقدها الجمعية
ولجنة الخبرا وأي لجنة أحرى للخبرا أو فريق عمل تنشئه الجمية أو لجنة الخبرا  ،دون أن يكون لهما
حق الجريت .ويكون المدير العام أو أي عضو يحتاره من هيئة الموظفين ،بحكم المنصب ،أمين سر

هذه األجهزة.

(( )٣أ) يجوز للمكتب الدولي أن يشرف ،وفقًا لتوجيهات الجمعية ،على إعداد مؤتمرات مراجعة
أحكام االتفاق خالف المواد من ه“إلى .٨
(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يستشير المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير
الحكومية يشأن اعداد مؤتمرات المراجعة .

(ج) يجوز لبمدير العام واألشخاص الذين يختارهم أن ينزكوا في المداوالت التي تجرى في
هذه المؤتمرات ،دون أن يكون نهم حق التصويت.
( )٤يتغذ المكتب الدولي أية مهمات اخرى تسند إليه.
المادة ٧

الشؤون المالية

(( )١أ) لالتحاد الخاص ميزانية.
(ب) تشمل ميزانية االتحاد الخاص إيراداته ومصروفاته ،وساهماته فى ميزانية المصروفات
المشاركة بين االتحادات ،وكذلك المبح الموضوع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة اذا اقتضى الحال.
(ج) تعتبر مصروفات مشاركة بين االتحادات المصروفات التي ال تخصص لالتحاد الخاص وحده،
بل تخصص كذلك التحاد واحد أوأكثر من االتحادات األخرى التي تديرها المنظمة .وتكون حصة االتحاد
الخاص في هذه المصروفات المشاركة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها.

( )٢توضع ميزانية االتحاد الخاص مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات االتحادات األخرى التي
تديرها المنظمة.

( )٣تمول ميزانية االتحاد الخاص من المصادر التالية:
 ٠١٠ماهمات بلدان االتحاد الخاص؛
 ٠٢٠الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤسما المكتب الدولي لالتحاد الخاص؛
 ٠٣٠حصيلة بع منثورات المكتب الدولي المتعلقة باالتحاد الخاص والحقوق المرتبطة تهذه
المتثورات؛

 ٠٤٠الهبات والوصايا واإلعانات؛
 ،٥٠رسوم اإليجار والغوائد واإليرادات المتنوعة األخرى.

(( )٤أ) من أجل تحديد ساهمات كل بلد من بلدان االتحاد الخاص حسب مفهوم الفقرة ()٣
 ،٠١٠فإن هذا البلد ينسب الي الصنف الذي يتسب إليه في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية،
ويسدد ساهماته السنوية على أماس عدد الوحدات المحدد لهذآ الصنف في هذا االتحاد.
(ب) تتمثل الماهمات السنوية لكل بلد ض بلدان االتحاد الخاص في مباخ تكون نسبته بالمقارنة
بالمبلغ اإلجالي للماهمات السنوية لكل البلدان في ميزانية االتحاد الخاص هي النسبة ذاتها بين عدد
وحدات الصنف الذي ينتسب إليه هذا البلد والعدد اإلجالي لوحدات كل البلدان.
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(ج) تكون الماهمات مستحقة في األول من يناير /كانون الثاني من كل ستة ٠

(د) ال يجوز ألي بلد يتأخر فى تسديد مساهماته أن يمارس حقه فى التصريت فى أي جهاز
من أجهزة االتحاد الحاص ،إذا كان كاع ماهماته المتأخرة يعادل أو يتجاوز "مبلغ اناهمانت المستحقة

عليه عن الستتين الكاملتين السابقتين .بيد أنه يجوز ألي جهاز من أجهزة االتحاد الخاص أن يسمح لهذا
البلد بأن يواصل ممارسة حقه في التصويت في الجهاز المذكور ،ما دام يرى أن التأخير ينجم عن
ظروف استثنائية ال يمكن تجئبها.

(د) إذا لم تعتمد الميزانية قبل بداية ستة مالية جديدة ،فإن ميزانية السنة السابقة تجدد وفقًا

سروط المنصوص عليها في النظام المالي.
(ه) يحدد المدير العام مباغ الرسوم والمبابغ المستحقة عن الخدمات التي يؤدا المكتب الدولي لالتحاد
الخاص ،ويقدم تقريرًا في هدالثأن ؛’لى الجمة.
(( )٦أ) لالتحاد الخاص رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة يددها كل بلد من بلدان االتحاد
الخاص .وإذا لم يعد رأس المال العامل كافيًا ،تعين على الجمعية أن تقرر زيادته.

(ب) ينبغي أن يئكون مبإغ الدفعة األولى لكل بلد في رأس المال السالف الذكر أو مقدار
مثاركته في زيادته متناسبًا مع المتاهمات التي مددها هذا البلد عن الستة التي أذشى ۶فيها رأس المال
العامل أوقررت فيها زيادته.

(ج) تحدد الجمعية نسبة وشروط الدفع ،بنام على اقزاح المدير العام وبعد االطالع على رأي
لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
(( )٧أ) ينبغي النص في اتفاق المقر المبرم مع البلد الذي يقع مقر المنظمة في أراضيه على أن يمنح
هذا البلد سلفًا ،ادا لم يكن رأس المال العامل كالحًا .ويتبغي أن لحكون مباغ هذ ٠السلف وثروط منحها

محل اتفاقات منفصلة في كل حالة بعن البلد المعني والمنظمة .
(ب) يحق لكل من البلد المثار ؛ليه في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن ينقض التعهد بمنح سلف
بمرجب ؛خطار كتاي .ويصبح النقض نافذًا بعد ثالث ستوات من نهاية الستة التي أجري فيها االخطار.
( )٨تراجع الحاباب ،وفقًا لما هو منصوص عليه في النظام المالي ،من قبل بلد واحد أو أكثر من
بلدان االتحاد الخاص ،أو من قبل مراجعين مستقلين للحنابات نختارهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.

المادة ٨
٠س٠ش اتجدد من بيى 4
( )١يجوز ألي بلد من بلدان االتحاد الخاض أو يجوز للمدير العام أن يتقدم باقزاحات لتعديل المواد

ه و ٦و ٧وهذه المادة .وينبغي للمدير العام أن يباغ هذه االنزاحات لبلدان االتحاد الخاص قبل عرضها
على الجمعية للنظر فيها سنة أشهر على األفل.
( )٢تعتمد الجمعية أي تعديل للمواد المشار إليها فى الفقرة ( .)١ويتطلب االعتماد ثالثة أرباع
األصوات المدلى ۴٠ا  ٠بيد أن أي تعديل للمادة ه وهذه العقرة يتطلب أربعة أخماس األصوات المدلى مها.

( )٣يبدأ نفاذ أي تعديل للمراد المثار إليها فى الفقرة ( )١بعد شهر ض تسلم المدير العام إخطارات
كتابية بالقبرل تجرب ثالثة ارباع البلدان األعضام ٠في االتحاد الخاص وقت اعتماد ’التعديل ،وفقًا للقواعد

الدستورية لكل بلد .وكل تعديل للمواد سالغة الذكر يتم قبوله تهذا الشكل يلزم كل البلدان األعضام في
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االتحاد الخاص عند بدب نفاذ التعديل أو يلزم البلدان األعضاب في وقت الحق .بيد أن أي تعديل من
شأنه زيادة االلتزامات المالية لبلدان االتحاد الخاص ال يلزم مرى البلدان التي تباغ قبولها لهذا التعديق.
المادة ٩

التصديق واالنضمام؛ بد ۶نفاذ االتفاق

( )١يجوز لكل بلد طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية يكون قد وبع هذا االتفاق أن
يصدق عليه ،ويجوز له االنضمام إليه إذا لم يوقعه.
( )٢توع وثائق التصديق واالنضمام لدى المدير العام.
(( )٣أ) بالشعبة إلي البلدان الخسة األولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها ،يصبح هذا
االتفاق نافذأ بعد ثالثة أشهر من إيداع وثيقة التصديق أو االنضمام الخامة .

(ب) بالرعبة الى أي بلد آخر ،يصبح هذا االتفاق نافذًا بعر ثالثة أسبر من التأريخ الذى يباغ
فيه ١لمدير العام ٠التصد> طه أو ١الذضمام ؛نه٠ ،ا لم يبين ترخ الحق في وثيقة ١لتصديقرآل االذائًم.
وفي هذه الحالة األخيرة ،يصح هذا االتفاق نافذًا بالنسبة إلى هذا البلد في التاريخ المبين ^ذا الشكل.

( )٤يستتبع التصديق أو االنضمام قانونًا قبول كل الشروط واالستفادة من كل المزايا المنصوص عليها
في هذا االتفاق.

المادة ١٠
صالحؤ رالعفءق ومته

لهذا االتفاق نفس صالحية ومدة اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
المادة ١١

مراجعة المواد من١للى٤ومن1٩

لىه١

( )١يجوز ان تكون المواد ض  ١الى  ٤وض  ٩الى  ١٥من هذا االتفاق محل المراجة إلدخال
التحسينات المطلوبة عليها.
( )٢ينبغي أن تكون كل مراجعة موضع مؤتمر يعقد بين مندوبي بلدان االتحاد الخاص.

المادة ١٢
النقض
( )١يجوز ألي بلد أن ينقضى هذا االتفاق بموجب إخطار يرسله إلى المدير العام .وال يكون لهذا
النقض أي أثر سوى بالنسبة إلى البلد الذي أجراه ،ويظل االتفاق نافذًا بالنسبة إلىالبلدان األخرى

لالتحاد الخاص.

( )٢يصبح النقض نافذًا بعد سئة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام اإلخطار.

( )٣ال يجوز ألي بلد أن يمارس حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء خس سئين
اعتبارًا من التاريخ الذي أصبح فيه عضوًا في االقاد الخاص.
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المادة ١٣
األراض
تطبق احكام المادة  ٢٤من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على هذا االتفاق.
المادة ١٤
التوقع واللفات واإلخطارات
(( )١أ) يوقع هذا االتفاق في نسخة واحدة باللفتين االنكليزية والغرنسية ،وللنصين الحجية نفسها.
ويودع هذا االتفاق لدى الحكومة السويسرية.

(ب) يظل هذا االتفاق متاحًا للتوقع عليه في برن (سويسرا) حتى  ٣٠يونيه /حزيران .١٩٦٩
( )٢يثرف المدير العام ،بعد التثاور مع الحكومات المعنية ،على إعداد نصوص رسمية لهذا االتفاق
باللفات التي تحددها الجمعية.

( )٣يرسل المدير العام صورتين معتمدين من الحكومة السويسرية عن النص الموبع لهذا االتفاق إلى
حكومات البلدان التي وقعته ،وإلى حكومة أي.بلد أخر بنام على طلبها.

( )٤يتولى المدير العام -سجيل هذا االتفاق لدى األمانة العامة لمنظمة األمم المتحدة.

(ه) يخطر المدير العام حكومات كل بلدان االتحاد الخاص بتاريخ نفاذ هذا االتفاق والتوقيعات
وإيداعات وثائق التصديق أو االنضمام وحاالت قبول التعديالت المدخلة على هذا االتفاق وتواريخ نفاذ
هذه التعديالت واإلخطارات بالنقض.
المادة ١٥

حكم انتقالي
حتو؛ تاريخ مباشرة أول مدير عام لوظيفته ،فإن اإلحالم فى هذا االتغًاى إبى اي الدولي
ممنظمة  ;٢فى ندير ١لعام تعتن إحًاالت ٤لى شي الدولة المتحد'ة لحمًاية ١لمعه الغكر٠ة (١ ^IRPIى
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مرفق

قائمة باألصناف واألصناف الفرعية
للتصنيف الدولي
الطبعة السادسة
(التي دخلت حيز التفيد في األول من يغايرا كانون الثاني )١٩٩٤
اسف (-المواد الغذائية
)١

منتجات المخابز ،وابكويت ،والغطائر ،والعجائن والمئتجات األخرى المركبة أساسًا ض الحبوب،

والثكوالتة ،والحلويأت ،والمثلجات

)٢

الفواكه والخقراوات

)٣

الجة ،والزبدة وبدائل الزبدة ،واأللبان ومنتجاتها األخرى

)٤

منتجات الجزارة (بما في ذلك منتجات لحم الخنزير) ،والمك

ه)

[خاب

)٦

أغذية للحيوانات

 )٩٩مواد غذائبة متنوعة

اسف  - ٢المالبس ولوازم الخياطة (الخردوات)
)١

المالبى الداخلية ،ومالبى اناء الداخبة ،ومشدات للخصر والردين ،وحماالت الصدر،

وقمصان انوم
)٢

الثياب

)٣

القبعات

)٤

األحذية ،والجوارب القعيرة والجوارب الطويلة (انائية غالبًا)

ه)

أربطة العنق ،واأللغة ،وألغة الرية والمتاديل

)٦

القفافيز

)٧

لوازم الخياطة (الخردوات) ولرازم المالس

 )٩٩مالس متنوعة
الصنف  ٠ ٣لوازم الغر ،والعلب ،والشمسيات والحوائج الشخصية ،غير المشمولة في أصناف أخرى
)١

صناديق الثياب ،وحقائب السفر ،ومحافظ الورق والكتب ،وحقائب اليد ،وحافظات المفاتيح،

والعلب المصممة وفق محتوياتبا ،وحافظات النقود واللوازم المماثلة
)٢

اخاب

)٣

شمعيات المظر ،والشميات ،والمظالت والعصي

)٤

المراوح

 )٩٩لوازم متنوعة للسفر
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الصف  - ٤الغرش
)١

فرش ومكاض التنظيف

)٢

فرش التزين ،وفرش المالبى وفرش األحذية

)٣

فرش تظيف المايات

)٤

فرش الرسم ،وفرش الطخ

 )٩٩فرش متنوعة

الصفف ه  -األنجة غير الجاهزة ،واألنجة المصفوعة من مواد صناعية أوطبيعية
)١

األنجة المغزولة

)٢

األنجة المخرمة

)٣

الطرزات

)٤

الثرالط ،وشراط الزينة وشراط التزين األخرى

ه)

المتوجات واألقمثة

)٦

األنسجة المصنوعة من مواد صناعية أو طبيعية

 )٩٩أنجة متنوعة

الصنف  — ٦المغروسات

)١

األسرة والمقاعد

)٢

[خال]

)٣

الموائد والمفروشات المماثلة

)٤

مغروسات للتخزين

ه)

المغروسات المزدوجة االستعمال

)٦

المغروسات األخرى وأجزام اخرى من المغروسات

)٧

المرايا والبراويز

)٨

الشماعات

)٩

األفرشة والوسائد

 )١ ٠الستائر والستائر المعدنية الداخلية

 )١١السجاجيد وممامح األقدام والبثط الصغيرة
 )١٢األنسجة المزخرفة للتنجيد

 )١٣البطاطين ،والمغارش والبياضات المنزلية
 )٩٩مغروسات متنوعة

الصنف  . ٧اللوازم المنزلية ،غيرالمشمولة في اصناف اخرى
)١

أواني المائدة واألواني الزجاجية

)٢

أجهزة وأدوات واوعية الطبخ
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)٣

الكاكين والشوك والمالعق

)٤

األجهزة واألدوات التي تتعمل يدويًا إلعداد األغذية او المثروبات

ه)

مكاوي الثياب وأدوات الغيل أو التئظيف أو التجفيف

)٦

أدوات المالدة األخرى

)٧

األوعية المتربة األخرى

)٨

لوازم المدفأة

 )٩٩لوازم منزلية متنوعة

الهتف  - ٨األدوات واآلالت المعدنية
)١

األدوات واألالت اشتخدمة للثقب أو التغريز أو الحفر

)٢

المطارق واألدوات واآلالت المماثلة

)٣

األدوات واألالت القاطعة

)٤

المفكات ،واألدوات واألالت المماال األخرى

ه)

األدوات واألالت األخرى

)٦

مقايض واصل األبواب

)٧

أدوات اإلزالج أو اإلقفال

)٨

أدوات التثبيت أو الدعم أو الزكيب ،غير المشمولة في أصناف أخرى

)٩

الحدائد واألدوات المماال

 )١.رفوف لألدوات
 )٩٩أدوات والت متنوعة

المنف  - ٩طرود وأوهية نقل أوتفريغ ابضاع

)١

الزجاجات والقوارير واألباريق والدامجانات واألوعية المزودة بنظام للضغط

)٢

الصفائح وابراميل

)٣

العلب والعناديق والحاويات والمعبات

)٤

األقفاص والالل

ه)

األكياس واألكياس الصغيرة و؛ألذايب والكبوالت

)٦

الحبال ومواد التطويق

)٧

ومائل ولوازم اإلقفال

)٨

لوحات نقل البضابع ومنصات التفريغ

)٩

صناديق وحاويات القمامة وحواملها

 )٩٩لوازم متنوعة

الصنف  ٠١٠الساعات ،وأدوات القياس األخرى ،وأدوات المراقبة أو اإلشارة
)١

الساعات وساعات الحاط والمنبهات
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)٢

اناعات وساعات ايد

)٣

األدوات األخرى لقياس الرنت

)٤

األدوات واآلالت واألجهزة األخرى اتخدمة للقياس

ه)

األدوات واآلالت واألجهزة اتخدمة للمراقبة أو لألس أو لالختبار

)٦

اآلالت واألجهزة اتخدمة لإلثارة

)٧

العلب واألوجه (الميتا) والعفارب والقطع واللوازم األخرى ألدوات الغامر أو المراقبة أو اإلشارة

 )٩٩أدوات متنوعة

الصنف  ٠١١مبع الزنة
)١

الحلي والمجوهرات

)٢

التحف وزخارف الموائد أو المواقد أو الحوائط والزهريات وأواني الزع

)٣

المداليات واتارات

)٤

الزهور والئباتات والغواى الصاعية

ه)

األعالم وزخارف األعياد

 )٩٩مبع متنوعة

الصنف  - ١٢ومائل النقل أوالربع
)١

المركبات التي تجرها الحيوانات

)٢

عربات اليد وعجالت ايد

)٣

القاطرات والمعدات الدارجة اتخدمة للكك الحديدية وكافة المركبات األخرى التي سير على
قضبان

)٤

مركبات الكك الهواية والمقاعد الهواية والمصاعد لالنزالق على الثلج

ه)

الروابع واجهز؛ الربع أو التفرغ

)٦

الغن والمراكب

)٧

الطائرات والركبات الهواية أوالغغاية األخرى

)٨

الجيارات والحافالت والشاحنات

)٩

الجرارات

 )١٠مقطورات المركبات األرضية

 )١١الدراجات والدراجات البخارية
 )١٢عربات لألطفال ومقاعد متحركة للمقعدين ونقاالت الجرحى

 )١٣مركبات ذات استخدامات خاصة
 )١٤مركبات أخرى

 )١٥؛طارات وسالسل للمركبات مانعة لالنزالق

 )١٦قطع ومعدات ولوازم المركبات ،غير المثمولة في األصناف أو األصناف ا؛ .فرعية األخرى
 )٩٩وساثل متنوعة
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الصنف  -١٣معدات إلنتاج أو توزيع أو تحويل الطاقة الكهربائية
)١

المولدات والمحركات

)٢

المحوالت الكهربائية ومقومات التيار الكهربائي والبطاريات الكهربائية والبطاريات المختزنة

)٣

معدات توزيع أو ضبط الطاقة الكهربائية

 )٩٩معدات متنوعة

الصنف -١٤أجهزة للتسجيل أو االتصال أومعالجة المطومات
)١

أجهزة لتسجيل أو نقل األصوات أو الصور

)٢

اجهزة لمعالجة المطرمات ،وكذلك األجهزة واآلالت المثاة

)٣

أجهزة لالتصال والتحكم من بعد بواسعلة الموجات الالسلكية ومكبرات الصرت الالسلكية

 )٩٩أجهزة متنوعة
الصنف  —١٥ماكينات غير مشمولة في أصناف أخرى
)١

المحركات

)٢

المضخات وأالت الضغط

)٣

األالت الزراعية

)٤

أالت .l-.ll

ه)

أالت لسل او اتنظيف او اتجفيف

)٦

أالت لدج او الحياطة اوالحذ أواتطريز ،بما ز ذلك نطعها المكملة لها

)٧

أالت واجهزة البريد

)٨

[م]

)٩

ماكينات لقطع وتثكل المعادن وماكينات الكثط واليك

 )٩٩أالت متنوعة

الصنف  —١٦أالت التصوير الفوتوغرافي أوالسينمائي أوابصري
)١

آالت للتصوير الفوتوغرافى أو السينمائى

)٢

أجهزة لعرض وفحص األفالم

)٣

أجهزة الستخراج نسخ مصورة أو صور مكبرة

)٤

أجهزة ومعدات لتحميض الصور

ه)

لوازم مساعدة

)٦

سلع بصرية

 )٩٩أالت متنوعة

الصنف -١٧األالت الموسيقية
)١

أالت ذات صف مالمس (لوحة مفاتح)

)٢

أالت النفخ
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)٣

اآلالت الوترية

)٤

أالت انقر

ه)

اآلالت المكاتمة

 )٩٩أالت مترعة

الصنف  - ١٨أالت الطع وأالت المكاتب
)١

اآلالت الكاتبة أو الحاسبة

)٢

اآلالت الطابعة

)٣

األحرف والرموز المطبعية

)٤

أالت تجليد وتثبيك وقص ورق للطباعة

 )٩٩أالت سوعة
الصف  -١٩قرطاسية وادوات *كتبية وادوات ساتين اوللتعليم

)١

ورق للكتابة وبطاقات للمراسلة وإعالنات

)٢

األدوات المكتبية

)٣

روزنامات (نتائج)

)٤

كب وكراسات وأشيام أخرى ذات طابع خارجي مماثل

ه)

[خال]

)٦

ا وات وأالت للكتابة باليد أو الرسم أر الرسم باأللوان أو انحت أو القئى أو الحرف الفئية

األخرى

)٧

األدوات التعليمية

)٨

مطبوعات أخرى

 )٩٩أدوات متوعة
الصف-٢.معدات لبع اواإلعالن ،والالقتات
)١

أالت ابع األوتوماتيكية

)٢

معدات العرض أو البع

)٣

الفات وأدوات اعالنية

 )٩٩معدات متنوعة
الصنف -٢١لب وخيام ومعدات لأللعاب الرياضية
)١

لب

)٢

أجهزة ومعدات للرياضة البدنية أو لأللعاب الرياضية

)٣

معدات أخرى للزفيه والتسلية

)٤

الخيام ولوازمها

 )٩٩معدات متنوعة
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الصنف  -٢٢أسلحة ومعدات خاصة بصناعة المتفجرات ومعدات للصيد وصيد المك وإبادة الحيوانات
الضارة
)١

مقذوفات

)٢

أسلحة أخرى

)٣

ذخائر وصواريخ ومعدات خاصة بصناعة المتفجرات (األلعاب النارية)

)٤

األهداف ولوازمها

ه)

معدات للصيد أو صيد المك

)٦

أثراك ومعدات إلبادة الحيوانات الضارة

 )٩٩معدات متنوعة

الصنف  ٠ ٢٣معدات لتورع الرائل ،ومعدات صحية ،ومعدات للتدفئة أو التهوية أو تكييف الهوا*،
ووتود جاف
)١

معدات لتونبع السوائل

)٢

معدات صحية

)٣

معدات للتدفئة

)٤

معدات للتهوية وتكييف الهواء

ه)

وقود جاف

 )٩٩معدات متنوعة

الصنف -٢٤معدات طبية ومختبرية

)١

أجهزة ومعدات لألطبا ۶أو المستشفيات أو المختبرات

)٢

أدوات طبية وأدوات ولوازم للمختبرات

)٣

أعضاء صناعية بديلة

)٤

مواد لتضميد الجروح والتمريض والرعاية الطبية

 )٩٩معدات متنوعة
الصنف  - ٢٥المباني ومواد البناء

)١

مواد البناء

)٢

أجزا ۶المباني الجاهزة أو المجمعة مقدمًا

)٣

البيوت والمراب (الكراجات) والمباني األخرى

)٤

األدراج والساللم والسقاالت

 )٩٩مواد متنوعة
الصنف  — ٢٦أجهزة اإلضا ة

)١

الشمعدانات والشمعدانات ذات الشعب

)٢

المشاعل والمصابح والغوانيس المحمولة
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)٣

أجهزة إضا۶ة الطرق العامة

)٤

المصادر الضيائية الكهربائية أو غير الكهربائية

ه)

المصايح وأعمدة اإلنارة والنجف ومصابح الجدران أو األسقف واألباجورات وعاكسات أشعة
الضرب ومصابح أجهزة عرض الصور الفوتوغرافية أو األفالم السينمائية

)٦

أجهزة إنارة المركبات

 )٩٩أجهزة متنوعة
الصنف  - ٢٧التخ ولوازم المدخنين

)١

التغ والسيجار والسجائر

)٢

الفالش ومباسم السيجار والسجائر

)٣

المنافض

)٤

الثقاب

ه)

القداحات (الوالعات)

)٦

علب السيجار والسجائر ،وعلب وأكياس التغ

 )٩٩لوازم متنوعة

الصنف  ٠ ٢٨المستحضرات الصيدلية ومستحضرات التجميل وأدوات ولوازم التزين

)١

المستحضرات الصيدلية

)٢

مستحضرات التجميل

)٣

مواد التزين ولوازم التجميل

)٤

الشعر المستعار

 )٩٩مستحضرات متنوعة

الصنف -٢٩أجهزة ومعدات مكافحة الحريق والوقاية من الحوادث أواإلنقاذ

)١

أجهزة ومعدات مكافحة الحريق

)٢

أجهزة ومعدات الوقاية من الحوادث أو اإلنقاذ ،غير المشمولة في أصناف أخرى

 )٩٩أجهزة ومعدات متنوعة

الصنف  - ٣٠معدات للعناية بالحيوانات والحفاظ على صحتها
)١

مالبس للحيوانات

)٢

حظائر وأقفاص وأكواخ ومأومماثلة

)٣

معالف ومساق للحيوانات

)٤

سروج

ه)

سياط ومهامز

)٦

أفرشة الدواب وأوكار الطيور

)٧

محاط (مجاثم) الطيور ولوازم األقفاص األخرى
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)٨

ادوات كوي الماشية بعالمة ،والعالمات ،والبود (اككال)

)٩

مرابط

 )٩٩معدات متنوعة
الصنف  ٠٣١الماكينات واألجهزة الالزمة إلعداد األغذية أو المشروبات ،غير المشمولة في أصناف أخرى

 )٠٠ماكينات وأجهزة إلعداد األغذية أو المثروبات ،غير المشمولة في أصناف أخرى
الصنف  ٠ ٩٩منتجات متنوعة

 )٠٠منتجات متنوعة
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