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 مقدمة

�شأٔن حتتوي هذه الوثیقة �ىل املبادئ التوجهيیة للفحص ا�ي جيریه املكتب ا�ويل للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو) 
 بیا�ت السلع واخلدمات الواردة يف طلبات التسجیل ا�ويل للعالمات (الطلبات ا�ولیة) املود�ة مبوجب نظام مدرید.

مت املبادئ ٔ�ّول مرة للمشاركني يف املائدة املس�تد�رة للفریق  يف  العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام مدریدوقُّدِ
نظام مدرید واملنظامت املس�ت�دمة ٕالرسال تعلیقاهتا �شأٔن ا�ال لٔ�طراف املتعاقدة يف  . وعقب �ج�ع، أ�فسح 2016یونیو

 املبادئ التوجهيیة ٕاىل املكتب ا�ويل. 

 .2018ویولیو  2017املائدة املس�تد�رة يف یونیو  ياج�عللمبادئ �الل  تان حمّدثتانقُدمت �سخ إالجراء نفسه و�تباع 
 من املبادئ التوجهيیة.الرابعة  ةیة يه النس�فٕان الوثیقة احلال ، �لتايلو

�سجیل وا�د. وخيضع نظام  �ربعالماهتم يف �ّدة ٔأقالمي لایة امحلومينح نظام مدرید ٔ�حصاب العالمات الت�اریة ٕاماكنیة طلب 
 .)�ويل للعالمات (الربوتو�ول�روتو�ول اتفاق مدرید �شأٔن التسجیل امدرید ٕاىل 

مكتب العالمات الت�اریة للطرف  �ربوللحصول �ىل �سجیل دويل، جيب �ىل ٔأحصاب العالمات ٕایداع طلب دويل 
ا�ي ٕامّا ٔأودعوا �یه طلبًا ٔأو حصلوا منه �ىل �سجیل (العالمة أ�ساس�یة). و�الوة �ىل ذ�، املتعاقد (مكتب املنشأٔ) 

الب� املتعاقد ٔأو ميلكون فيه مؤسسة صناعیة ٔأو جتاریة حقيقية جيب �ىل ٔأحصاب العالمات ٔأن �كونوا مواطنني مقميني يف 
 وفّعا� (أ�هلیة).

الطلب  ذ� البیا�ت الواردة يفا�ي تلقّى فيه الطلب ا�ويل ؤأن بعض وجيب �ىل مكتب املنشأٔ ٔأن یصّدق �ىل التارخي 
 �ويل ٕاىل املكتب ا�ويل.وجيب �ىل مكتب املنشأٔ بعدها ٕا�ا� الطلب ا العالمة أ�ساس�یة. بیا�تتطابق 

ب حبامیة �المهتا، ؤأن یبني �ىل املودع ٔأن یذ�ر السلع ٔأو اخلدمات اليت یطال) من الربوتو�ول، "جيب 2(3ووفقًا للامدة 
 ."]...[ الصنف ٔأو أ�صناف املقاب� لها تبعًا للتصنیف املعد مبوجب اتفاق نيس ذ� ٕان ٔأمكن، ٔأیضا

خيضع بیان أ�صناف ا�ي یقدمه مودع الطلب ملراقبة املكتب ا�ويل ا�ي یبارش ة نفسها، "و�الوة �ىل ذ�، ووفقًا للامد
 "ت� املراقبة �الشرتاك مع مكتب املنشأٔ.

 "واملكتب ا�ويل، �رحج رٔأي املكتب أ��ري. املذ�وركتب امل �الف بني وقوع يف �ال ؤأ�ريًا، تنص املادة �ىل ٔأنه "

�ىل املامرسات اليت یتّبعها املكتب ا�ويل؛ واملاكتب وهيدف �رش هذه املبادئ التوجهيیة ٕاىل ٕاطالع مس�ت�ديم نظام مدرید 
�ىل نتاجئ  ٕاضفاء املزید من التوقعیةو ٔأي تقدمي ا�مع للمس�ت�دمني عند ٕادراج قامئة السلع واخلدمات يف الطلبات ا�ولیة؛ 

وتعز�ز ��ساق يف ممارسات املكتب. وبو�ه �ام، من شأٔن ذ� ٔأن یؤ�ّر تأٔثريًا ٕاجيابیًا  املكتب ا�ويل؛الفحص ا�ي جيریه 
 يف معاجلة الطلبات ا�ولیة.

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔأن هذه املبادئ التوجهيیة �شمل فقط املبادئ اليت یطّبقها املكتب ا�ويل، ومن ّمث، فهيي توفر فقط 
 توجهيات �امة ملس�ت�ديم نظام مدرید.

تضمن هذه الوثیقة ثالثة ٔأقسام. ویتناول القسم أ�ول معلومات �امة عن التصنیف ا�ويل للسلع واخلدمات وت 
املكتب ا�ويل. ٔأمّا القسم الثالث،  یعمتدهانيس) ونظام مدرید. ویتطرق القسم الثاين ٕاىل مبادئ التصنیف اليت  (تصنیف

 (مثل �المات الرتقمي وأ�قواس).قوامئ السلع واخلدمات فيعطي معلومات معلیة عن أ��ساق املقبو� من بیا�ت 
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 التصنیف ا�ويل للسلع واخلدمات (تصنیف نيس) .1

. وینبغي �ىل ا�ول تصنیفًا للسلع واخلدمات هبدف �سجیل العالمات الت�اریة (تصنیف نيس) )1957اتفاق نيس ( وضع
 أ�عضاء يف اتفاق نيس تطبیق تصنیف نيس لهذا الغرض.

 تمنظامٔأربع دو� و  150 ملا یقاربدو� فقط يه طرف يف اتفاق نيس، فٕان ماكتب العالمات الت�اریة  87و�لرمغ من ٔأن 
 �س�ت�دم تصنیف نيس. ٕاقلميیة حكومية دولیة

 يف التسجیل ا�ويل للعالمات ا�ي جيریه املكتب ا�ويل مبوجب نظام مدرید. شرتط اس�ت�دام تصنیف نيسو�ُ 

 یتأٔلف تصنیف نيس مما یيل: و�شلك ٔأكرث حتدیدا،لل�دمات.  11للسلع و 34 –صنفًا  45و�شمل تصنیف نيس 

 يه بیا�ت �امة عن ا�ال ا�ي تنمتي ٕالیه السلع واخلدمات مبدئیًا؛و: عناو�ن أ�صناف .1

ٕاطار رمق صنف  يف ٔأم ال درج: تقّدم املالحظات التوضیحیة رش�ًا للسلع واخلدمات اليت تنتوضیحیةال  الحظاتامل .2
 معني.

ع : يه قامئة �لسلع واخلدمات، مرتّبة �رتيبًا ٔأجبدً�، وتضّم ٕاشارة ٕاىل رمق الصنف ا�ي ینبغي ٔأن ُجتمّ جبدیةا�ٔ  قامئةال .3
 مضنه.

يف القامئة املعایري اليت ینبغي اع�دها ٕاذ مل یمت العثور �ىل مصطلح ما املالحظات العامة  مالحظات �امة: تُفّرس  .4
 أ�جبدیة، واس�ُتعيص تصنیفه وفقًا للمالحظات التوضیحیة.

من طبعته  2019يف ٕاطار �س�ة مد�ل  10,000 حوايل ذ ٕاهنا تغطي، إ والقامئة أ�جبدیة لتصنیف نيس ليست قامئة شام�
یة واملالحظات العامة، يف احلادیة عرشة. و�مكُن قمية تصنیف نيس يف معایري التصنیف اليت حيّددها يف املالحظات التوضیح 

 �ال تعّذر ٕاجياد سلعة ٔأو �دمة معینة يف القامئة أ�جبدیة.

 وتقوم جلنة �رباء بتعدیل تصنیف نيس واس�تكام�، وتتأٔلف ت� اللجنة من ممثلني عن ا�ول املتعاقدة يف اتفاق نيس.

ت� التغیريات �ّزي النفاذ وتُنرش يف النس�ة وتُقّرر جلنة اخلرباء التغیريات اليت یمت ٕاد�الها �ىل تصنیف نيس. وتد�ل 
اجلدیدة للتصنیف ّلك س�نة، �س�تثناء التغیريات اليت یرتتب عهنا نقل السلع واخلدمات من صنف ٕاىل أٓخر، ٔأو اس�ت�داث 

 مع هنایة لك فرتة مخس س�نوات من فرتات املراجعة.ٔأصناف �دیدة. وتُطلق �لهيا �سمیة "التعدیالت" وتد�ل �ّزي النفاذ 
 وُجتمع بعدها لك التغیريات والتعدیالت يف طبعة �دیدة من التصنیف.

 مراقبة قامئة السلع واخلدمات يف الطلبات ا�ولیة .2

 مكتب املنشأٔ 

�س�تقبل مكتب املنشأٔ الطلبات ا�ولیة ویصّدق �لهيا، ّمث حيیلها ٕاىل املكتب ا�ويل. وجيب �ىل مكتب املنشأٔ ٔأن یصّدق بأٔن 
يف الطلب ا�ويل تطابق بیا�ت العالمة أ�ساس�یة. و�ىل و�ه الت�دید، جيب �ىل مكتب املنشأٔ ٔأن یُصّدق العنارص الواردة 

�ىل ٔأن قامئة السلع واخلدمات الواردة يف الطلب ا�ويل تطابق القامئة املقاب� يف العالمة أ�ساس�یة ٔأو ٔأن هذه أ��رية 
 �شملها.
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 املكتب ا�ويل

الالحئة " من 13)(أٔ)"4(9للمتطلبات املعمول هبا. ووفقًا للقا�دة جيب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن یفحص امتثال الطلب ا�ويل 
�ىل ٔأن جتمع وفقًا لٔ�صناف  ]...[ ٔأسامء السلع واخلدمات ]...[  ٔأن یتضمن الطلب ا�ويل ٔأو یبنيیتعني، "التنفيذیة املشرتكة

دمة حسب �رتيب ٔأصناف هذا واخلدمات، و�كون لك مجمو�ة مس�بوقة �رمق الصنف ومق املناس�بة للتصنیف ا�ويل للسلع
 ".التصنیف

�لكامت دقيقة، و�ٔ�حرى ��لكامت الواردة يف  ]...[" السلع واخلدمات �ُشار ٕاىل تنص القا�دة �ىل ٔأنو�الوة �ىل ذ�، 
 "القامئة أ�جبدیة للتصنیف املذ�ور.

من الالحئة  "13)(ٔأ)"4(9وحي� �لُص املكتب ا�ويل ٕاىل ٔأن �سجیًال دولیًا ال �س�تويف املتطلبات الواردة يف القا�دة 
التنفيذیة املشرتكة، (ٔأي ٔأن إالشارة ٕاىل أ�صناف �اطئة ٔأو ٔأن املصطل�ات ليست دقيقة كفایة)، جيب �لیه ٔأن یتّبع 

 من الالحئة التنفيذیة املشرتكة. 13و 12إالجراءات املشار ٕا�هيا يف القا�دتني 

 أ�ساس القانوين .1.2

 12القا�دة 

من الالحئة التنفيذیة املشرتكة إالجراء ا�ي یتعني �ىل املكتب ا�ويل مبوجبه حتدید التصنیف السلمي  12�رد يف القا�دة 
املكتب ا�ويل �ىل التصنیف املُشار ٕالیه للبیا�ت الواردة يف الطلب ا�ويل، �الشرتاك مع مكتب املنشأٔ، يف �ال مل یوافق 

 من قبل مودع الطلب.

مكتب املنشأٔ عن اقرتاح التصنیف الصادر عنه، حمّددًا مبالغ الرسوم ، یتعني �ىل املكتب ا�ويل ٔأن یُبلغ 12ومبوجب القا�دة 
ن مل یتلقى املكتب ا�ويل ٔأي املرتتبة عن اقرتاح من ذ� القبیل، ٕان ُو�دت. ويف غضون شهر�ن من �رخي ذ� إالبالغ، وإ 

 ٕاشعار من مكتب املنشأٔ، فينبغي �لیه ٔأن یؤكد جمددًا �ىل اقرتا�ه ٕ�رسال تبلیغ �دید.

ٔأن �رسل رٔأیه مبارشة ٕاىل  ولكن ليس بوسعهمجیع التبلیغات املرس� ٕاىل مكتب املنشأٔ، �ىل مودع الطلب  یّمت ٕاطالعو 
 لیغ �رس� مودع الطلب مبارشة.املكتب ا�ويل. ویت�اهل املكتب ا�ويل ٔأي تب 

ویتعني �ىل مكتب املنشأٔ ٔأن �ُرسل رٔأیه ٕاىل املكتب ا�ويل �شأٔن اقرتاح التصنیف الصادر عن املكتب ا�ويل يف غضون 
. وميكن ملكتب املنشأٔ، بناًء �ىل ال�س مودع الطلب، ٔأن قرتاح� ذ� مثلعن ذ� املكتب  ٕاخطار�رخي ثالثة ٔأشهر من 
 لبیا�ت اليت یتناولها اقرتاح التصنیف الصادر عن املكتب ا�ويل من الطلب ا�ويل.یطلب حسب ا

ومع ٔأ�ذ رٔأي مكتب املنشأٔ يف �عتبار، جيوز للمكتب ا�ويل حسب اقرتا�ه �شأٔن التصنیف ٔأو التأٔ�ید �لیه ٔأو تعدی�، 
 ویتعني �لیه ٔأن ُخيطر مكتب املنشأٔ بذ� ؤأن یُبلغ مودع الطلب بذ�.

 دفع الرسوم املرتتبة عن اقرتاح التصنیف الصادر عن املكتب ا�ويل، ٕان ُو�دت، يف غضون ثالثة ٔأشهر من �رخي ویتعني
إالخطار ا�ي یؤكد فيه املكتب ا�ويل مثل ذ� �قرتاح ٔأو یُعّد�. وٕاذا مل �ُرسل مكتب املنشأٔ رٔأً� ٕاىل املكتب ا�ويل، 

 عة ٔأشهر من �رخي إالخطار عن �قرتاح أ�صيل للمكتب ا�ويل.ینبغي ٔأن تُدفع ت� الرسوم يف غضون ٔأرب

وٕاذا اكنت الرسوم املدفو�ة �ري اكفية، ینبغي �ىل املكتب ا�ويل ٔأن یعترب الطلب مرتواكً، ؤأن �رّد ٔأیة رسوم ُدفعت ٕاىل 
 الرمس أ�سايس املطّبق.�ملائة من  50، مع خصم ا�ي قام ��فعالطرف 
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الرسوم املدفو�ة اكفية، ويف ظل غیاب ٔأیة خمالفات ٕاضافية، ینبغي �ىل املكتب ا�ويل �سجیل العالمة يف ٔأّما ٕان اكنت 

 الس�ل ا�ويل مضن التصنیف ا�ي �راه صائبًا.

 13القا�دة 

 اً امض�" 1إالجراء املتّبع لتوضیح ٔأي مصطلح ٔأو تعبري �رد يف الطلب ا�ويل، ویعتربه املكتب ا�ويل " 13حتّدد القا�دة 
 .من الناحية اللغویة ٔأو �ري حصیح" 3" ؛ٔأو �ري مفهوم" 2؛ "للغایة ٔ�غراض التصنیف

، ینبغي �ىل املكتب ا�ويل ٔأن ُخيطر مكتب املنشأٔ، وميكن � ٔأن یقرتح ٕامّا استبدال املصطلح ٔأو التعبري 13ومبوجب القا�دة 
 املُشار ٕا�هيام.

ولكن ليس مجیع التبلیغات املرس� ٕاىل مكتب املنشأٔ، �ىل  مودع الطلب طالعیّمت إ وكام هو احلال يف القا�دة السابقة، 
 ٔأن �رسل رٔأیه مبارشة ٕاىل املكتب ا�ويل. ویت�اهل املكتب ا�ويل ٔأي تبلیغ �رس� مودع الطلب مبارشة. بوسعه

 لیغ.ویتعني �ىل مكتب املنشأٔ ٕارسال اقرتاح ٕاىل املكتب ا�ويل يف غضون ثالثة ٔأشهر من �رخي التب 

 ع ٔأ�ذ ذ� �قرتاح يف �عتبار.عالمة موٕان اكن �قرتاح ا�ي یقّدمه مكتب املنشأٔ مقبوًال، �س�ل املكتب ا�ويل ال

�ري مقبول، ٔأو ٕان مل یصدر ٔأي اقرتاح من ذ� القبیل، ینبغي �ىل املكتب ا�ويل (ٔأ) ٕاّما ٔأن �س�ل  حوٕان اكن �قرتا
 �س�تفسار، مع إالشارة ٕاىل ٔأن املكتب ا�ويل یعترب ذ� املصطلح ٔأو التعبري �امضًا العالمة مع املصطلح ٔأو التعبري حملّ 

للغایة ٔ�غراض التصنیف ٔأو �ري مفهوم ٔأو �ري حصیح من الناحية اللغویة؛ (ب) ٔأو حيذف مثل ذ� املصطلح ٔأو التعبري ٕان 
 مل �رد ٕاشارة للصنف.

  



 
 7                                                            )2019، الرابعةمبادئ الفحص التوجهيیة مبوجب نظام مدرید (النس�ة 

 
 من الالحئة التنفيذیة املشرتكة 13و 12ُمرسل من قبل املكتب ا�ويل مبوجب القا�دتني  عن ٕاشعارمثال 

 

 إشعار بشأن طلب دولي

 یرجى االنتباه:

 
 402418بناء على رقم التسجیل بخصوص: الطلب الدولي 

 ROMARINلعالمة
 المنظمة العالمیة للملكیة الفكریةباسم 

 2019 ینایر 25تاریخ استقبال الطلب الدولي من قبل مكتب المنشأ: 
 2019 فبرایر 16ومن قبل المكتب الدولي: 

 EN-I/1234567890/JSمرجعنا: 
 MM201604860Rمرجع المكتب: 

 ER/YR/9201500203/SMSمرجع مودع الطلب: 
 الفاحص: جون سمیث

 +412222222رقم الھاتف: 
 www.wipo.int/madrid/en/contactللتواصل مع مدرید: 

 الدولي المذكور أعاله.ُنقّر باستقبال الطلب 

 كشفت نتائج فحص ھذا الطلب عن المخالفات الواردة في القائمة التالیة:و

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
لیست مجّمعة في األصناف المناسبة من التصنیف الدولي للسلع والخدمات  الدولي

"). 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. 

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

 اإلشعار ھذا

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

في جمیع  1234567890یرجى اإلشارة إلى رقم الویبو المرجعي و. 2019 یونیو 11

 مراسالتكم مع المكتب الدولي

 

http://www.wipo.int/mgs
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محاسبي قد یفضي التجمیع المقترح إلى دفع رسوم إضافیة (انظر البیان الو

 المرفق).

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

 .2019یونیو  11اإلشعار، أي خالل أجل أقصاه 

اللذین  مع التصنیف والتجمیعوبعد انقضاء المھلة المحددة، ستسجل العالمة 
. ولكن، إذا ترتب عن ھذا التسجیل دفع رسوم إضافیة، اقترحھما المكتب الدولي

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

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

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

 

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

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

 )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
 )9ات المتكاملة" (الصنف لقیاس الدار"أجھزة  )2

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

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 2019یونیو  11في مھلة أقصاھا من تاریخ ھذا اإلشعار، أي  ثالثة أشھر
ُیقدم أي اقتراح یعتبره المكتب الدولي مقبوالً خالل ھذه المھلة، سُیدرج المكتب 
الدولي في الطلب الدولي المصطلح (المصطلحات)، على النحو الوارد في الطلب 

كورة حسب رأي المكتب المذ (الكلمات) أن الكلمةالدولي، مع اإلشارة إلى 
 .الدولي ھي غامضة للغایة ألغراض التصنیف

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

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

  

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

 402418التسجیل الوطني 

 EN-I/1234567890/JSمرجعنا: 
 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

 الرسم الفردي لكل صنف إضافي
 125.00           صیندولي): ال (طلب

 897.00 الرسم الفردي (طلب دولي): السوق الداخلیة
 55.00 بالنسبة للصنف الثاني: السوق الداخلیة

 388.00 الرسم الفردي (طلب دولي): الوالیات المتحدة
 الفردي لكل صنف إضافيالرسم 
 388.00        دولي): الوالیات المتحدة (طلب

---------- 
 005.00 3           اإلجمالي المستحق
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 املبادئ العامة ملراقبة بیا�ت السلع واخلدمات املدر�ة يف طلب دويل .2.2

ة وفقًا لطبعة تصنیف نيس و�سخته مصنفويل ا�طلب ال�ت السلع واخلدمات املدر�ة يف ایتأٔكد املكتب ا�ويل من ٔأن بی
الساریتني يف التارخي ا�ي �سّمل فيه مكتب املنشأٔ الطلب ا�ويل، �ىل النحو املصّدق �لیه، ٔأو يف التارخي ا�ي �سّمل فيه 

) 4(3املادة  املكتب ا�ويل الطلب ا�ويل، ٕاذا �سّمل املكتب ا�ويل الطلب املذ�ور بعد انقضاء فرتة الشهر�ن املُشار ٕا�هيا يف
 .اتفاق مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعالماتمن �روتو�ول 

ویتأٔلف تصنیف نيس من قامئة �ٔ�صناف مع مالحظات توضیحیة وقامئة ٔأجبدیة للسلع واخلدمات. وٕاذا مل �رد سلعة ٔأو �دمة 
ٕان املالحظات العامة اليت وضعهتا جلنة يف القامئة أ�جبدیة، وتعذّر تصنیفها وفقًا لقامئة أ�صناف واملالحظات التوضیحیة، ف

 ُحتّدد املعایري اليت جيب اع�دها يف هذا الشأٔن.اخلرباء يف احتاد نيس 

 تصنیف السلع

"یُصنف املنتج ا�هنايئ مبدئیًا وفقًا لوظیفته ٔأو غرضه. وٕان مل �رد الغرض من منتج هنايئ ٔأو الوظیفة اليت یؤدهيا يف  )أٔ (
یُصنف املنتج ا�هنايئ قياسًا �ىل منت�ات هنائیة مماث�، �رد يف القامئة أ�جبدیة. وٕان ٔأي عنوان من عناو�ن أ�صناف، 

 تعذر القيام بذ�، تُطبق معایري فرعیة ٔأخرى، �ىل غرار املادة اليت ُصنع مهنا املنتج ٔأو طریقة مع�."

من حيث الوظیفة ٔأو ل تعترب مكال�س ٔ�هن 25فعىل سبيل املثال، تُصنف "اجلا�یتات اجل�یة" مضن الصنف 
 .18الغرض. وحىت ٕان اكنت مصنو�ة من اجل�، فذ� ال یعين ٔأنه �ٕالماكن تصنیفها مضن الصنف 

و�الوة �ىل ذ�، فٕان "املال�س اجل�یة"، اليت من املفرتض ٔأهنا �شمل اجلا�یتات اجل�یة، مصنّفة يف القامئة 
 .25أ�جبدیة لتصنیف نيس مضن الصنف 

املادة اليت تصنع مهنا السلع يه اعتبار فرعي ینبغي ٔأن یُؤ�ذ يف احلس�بان فقط ٕاذا تعّذر تصنیف ومبدئیًا، فٕان 
 السلع وفقًا للوظیفة ٔأو الغرض.

يه مثال عن السلع �شلكها ا�هنايئ اليت ال ميكن تصنیفها وفقًا للوظیفة ٔأو الغرض. فا�متثال و"ال�ثیل الصغرية" 
، ميكن اس�ت�دا�ا �ىل سبيل املثال ٔ�غراض 1 ت� اليت تت�ذ شً� �رشً�"الصغري هو "منحوتة صغرية، ال س��

 فنیة وزخرفية ودینية. ومن ّمث، فٕان ال�ثیل الصغرية تصنف وفقًا للامدة اليت ُصنعت مهنا.

ميكن تصنیف منتج هنايئ مر�ب ومتعدد أ�غراض (مثل السا�ات اليت هبا ٔأ�زة مذ�ع) مضن مجیع و  )ب(
وٕان مل �رد ت� الوظائف وأ�غراض يف ٔأي عنوان توافق ٔأً� من وظائفها ٔأو أ�غراض املتو�اة مهنا. أ�صناف اليت 

 من عناو�ن أ�صناف، فيمت اع�د معایري ٔأخرى ورد ذ�رها يف الفقرة (ٔأ) ٔأ�اله.

ٔأي  وميكن ٔأن تؤدي السلع ٔأكرث من وظیفة ٔأو غرض، ويف ت� احلاالت، س�یقبل املكتب ا�ويل بتصنیفها يف
 "صنف من أ�صناف اليت ت�ىش مع وظائفها ؤأغراضها.

ٔ�هنا تعمل "ٔ��زة  14و/ٔأو  9يف الصنف فعىل سبيل املثال، یُمكن ٔأن تُصنّف "السا�ات اليت هبا مذ�ع" 
 ).14) ٔأو "�سا�ات" (الصنف 9مذ�ع" (الصنف

                                                
دار �رش �امعة  ،Oxford living Dictionaries، 2016 ، قاموس"nfigurine ,، "ا�متثال الصغريتعریف   1

 ).2016مایو http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/figurine )26ٔأ�سفورد،

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/figurine
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 14و 9ميكن تصنیفها �لفعل يف الصنفني ومن بني التعابري الشائعة �س�ت�دام، مثة "منهبات هبا مذ�ع"، واليت 

 .2ويه تُعّرف �ىل ٔأهنا "مزجي بني مذ�ع ومنبه، وميكن ضبطها ليش�تغل املذ�ع تلقائیا يف الوقت ا�ي یمت اختیاره"

 تصنف املواد اخلام �ري احملو� ٔأو ش�به احملو� مبدئیًا وفقًا للامدة اليت تد�ل يف �ر�یهبا."و" )ج(

عّني. ومن ّمث، ذاهتا وظیفة معینة وليس لها غرض معاجلة ٔأو ش�به املعاجلة ال تؤدي يف �ّد واملواد اخلام �ري املُ 
 تُصنف املواد اخلام وفقًا لنوع املادة اليت تد�ل يف �ر�یهبا.

ل املثال، ال ینبغي اخللط بني "ملح الطعام" بيس هنائیة وبعض املواد اخلام. فعىل وقد یمت اخللط بني بعض السلع ا�
 .1، ٔ�نّه �ُس�ت�دم لتتبيل الطعام، و"امللح اخلام" املصنف مضن الصنف 30صنف ف مضن ال املُصن

�شلك جزءا من منتج أٓخر يف الصنف نفسه ا�ي ینمتي ٕالیه املنتج ٕاالّ  ٔأّهنا ال تُصنف السلع اليت یُفرتضمبدئیًا،  " )د(
يف احلاالت اليت یتعذر فهيا اس�ت�دام النوع نفسه من السلع لغرض أٓخر. ويف لك احلاالت أ�خرى، ینطبق املعیار 

 "املشار ٕالیه يف الفقرة (أٔ) ٔأ�اله.

نا�س الكهر�ئیة، عوضًا عن مع الك  7صنف فعىل سبيل املثال، تُصنّف "فرش املاك�س الكهر�ئیة مضن ال 
 ا�ي یتضمن ٔأ�لبیة "الفرايش". 21 الصنف

"عندما یّصنف منتج ما، سواء اكن هنائیًا ٔأم ال، وفقًا للامدة اليت ُصنع مهنا، واكن ذ� املنتج مصنو�ّا من �دة و )ه(
 مواد، فٕانّه یُصنّف مبدئیًا وفقًا للامدة املهمينة."

؛ ولكن 29" تُصنّف مضن الصنف مرشو�ت احللیب �كون احللیب هو السائد فهياوبناًء �ىل ذ�، فٕان "
 .ٔ�ن احللیب فهيا مادة مضافة وليست �مينة 30" تُصنّف مضن الصنف هوة �حللیبق مرشو�ت "

 .""مبدئیًا، تُصنّف العلب املكيّفة وفقًا للمنتج اليت من املفرتض ٔأن حتتویه يف الصنف ذاته ا�ي یتضمن املنتجو )و(

ٔ�ّن  9" يف الصنف حقائب مكيفة للحواسب احملمو�" و"�افظات للهواتف ا��یةفعىل سبيل املثال، تُصنّف "
تُصنّف مضن ذ� الصنف، والعلب واحلقائب ُكّیفت لتحمل ت� "الهواتف ا��یة" و"احلواسيب احملمو�" 

 املنت�ات.

ن املفرتض ٔأن تُصنّف "حقائب مضارب التنس" ، مف18و�ملثل، وٕاذ ٕان "حقائب للر�ضة" مصنفة مضن الصنف 
 .28مضن الصنف 

 تصنیف اخلدمات

"تُصنّف اخلدمات مبدئیًا وفقًا لفروع أ��شطة احملّددة يف عناو�ن ٔأصناف اخلدمات ومالحظاهتا التوضیحیة، وٕان مل  )أٔ (
 أ�جبدیة."�كن الفرع حمّددًا، فٕان التصنیف �كون قياسًا �ىل �دمات مماث� ورد ذ�رها يف القامئة 

 �رتبط �لشؤون املالیة. ٔ�نه �دمة 36املايل یُصنّف مضن الصنف فعىل سبيل املثال، التخطیط املرصيف و 

                                                
دار �رش �امعة  ،Oxford living Dictionaries، 2016 ، قاموس"nradio alarm clock ,، "الرادیو املنبهتعریف  2
 ).2016مایو  clock-alarm-http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/radio )26�سفورد،أٔ 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/radio-alarm-clock


 
 12                                                            )2019، الرابعةمبادئ الفحص التوجهيیة مبوجب نظام مدرید (النس�ة 

 
تُصنّف �دمات التأٔ�ري مبدئیا يف أ�صناف نفسها اليت تضم اخلدمات املقدمة �س�ت�دام الغرض املُؤجر "و )ب(

مماث� خلدمات التأٔ�ري، و�� و�دمات التأٔ�ري ا�متویيل  ).38هواتف اليت تنمتي ٕاىل الصنف تأٔ�ري ال (مثل �دمة 
 ك�دمة مالیة. 36ینبغي تصنیفها �ىل النحو نفسه. ولكن متویل الرشاء �لتقس�یط یُصنّف مضن الصنف 

"مبدئیًا، تُصنف �دمات تقدمي املشورة واملعلومات و�ستشارة يف أ�صناف نفسها اليت تضم اخلدمات املقاب� و )ج(
) واستشارات ٕادارة 39(الصنف  شورة ٔأو املعلومات ٔأو �ستشارة، مثل �ستشارة يف جمال النقلملوضوع امل 

). وال یؤ�ر تقدمي 44)، واستشارات امجلال (الصنف 36) و�ستشارات املالیة (الصنف 35أ�عامل (الصنف 
 ف هذه اخلدمات."یتصن املشورة واملعلومات و�ستشارة بوسائل ٕالكرتونیة (مثل الهاتف ٔأو احلاسوب) يف 

يف الصنف نفسه ا�ي یضم اخلدمات اخلاصة  منح حقوق �متیازيف ٕاطار "مبدئیًا، تُصنّف اخلدمات املقدمة و )د(
) و�دمات 35املقدمة من قبل ماحن �متیاز (مثل مشورة ٕادارة أ�عامل املتعلقة مبنح حقوق �متیاز (الصنف 

 )."45مبنح حقوق �متیاز (الصنف  ة) واخلدمات القانونیة املتعلق36لصنف ا�متویل املتعلقة مبنح حقوق �متیاز (ا

ٕاذا مل یقدم ذ� التعبري ٕاشارة للغایة ٔ�غراض التصنیف  �امض يف الطلب ا�ويل اً مدر�تعبريًا س�یعترب املكتب ا�ويل ٔأن و 
ب ا�ويل ٔأن تعبري "توفري موقع ش�بيك" �امض ٕاىل فرع النشاط اليت تُقّدم يف ٕاطاره اخلدمة. وبناًء �ىل ذ�، قد یعترب املكت

ٕاذ ینبغي  �كون مهبمة، وأ�مه من ذ� هو ٔأن فرع النشاط قد �كون �ري واحض. یة ٔ�ن طبیعة اخلدمة من شأٔهنا ٔأنللغا
 إالشارة ٕاىل فرع النشاط يف بدایة مواصفات اخلدمة.

ا البیان ٔ�ن هذ 35"توفري موقع ش�بيك یضم معلومات جتاریة" يف الصنف  بیانفعىل سبيل املثال، لن یقبل املكتب ا�ويل 
معلومات جتاریة �رب "توفري  بیانالوسائل اليت تُقّدم من �اللها اخلدمة. و�ىل العكس، س�یقبل املكتب ا�ويل �شري ٕاىل 

 موقع ش�بيك" يف "توفري معلومات مالیة �رب بیان. و�ملثل، س�یقبل املكتب ا�ويل 35موقع ش�بيك" يف الصنف 
 ، ولكنّه لن یقبل "توفري موقع ش�بيك یضم معلومات مالیة".36 الصنف

، اليت تُفهم �ىل ٔأهنا 38 و�الوة �ىل ذ�، قد یقبل املكتب ا�ويل تعابري مثل "توفري النفاذ ٕاىل موقع ش�بيك" يف الصنف
 �دمة �كنولوجية. ، اليت تُفهم �ىل ٔأهنا42�دمة اتصال، ٔأو "اس�تضافة موقع ش�بيك" يف الصنف 

 عناو�ن أ�صناف .3.2

 ٕاىل ا�االت اليت تنمتي ٕا�هيا مبدئیًا السلع واخلدمات احملّددة يف صنف معني.�شري عناو�ن أ�صناف �شلك �ام 

 التغیريات الواجب ٕاد�الها �ىل عناو�ن أ�صناف. جلنة �رباء احتاد نيسوتقّرر 

 مة للسلع واخلدمات" حمدودة بفواصل منقوطة.وتضم عناو�ن أ�صناف �ددا من "البیا�ت العا

 �ىل النحو التايل: 12فعىل سيبل املثال، یُقرٔأ عنوان الصنف 

 ".املر�بات؛ واملر�بات الربیة واجلویة والبحریة"

 س�یاسة الفحص

ا�ا ميثل ودقيقة كفایة، ؤأّن اس�ت�دیعترب املكتب ا�ويل ٔأن عناو�ن أ�صناف وبیا�هتا العامة مفهومة وحصی�ة لغو� 
 مواصفات مناس�بة للسلع واخلدمات ٔ�غراض التصنیف. 
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ومن ّمث، یقبل املكتب ا�ويل عناو�ن أ�صناف ٕاذا وردت يف قامئة بیا�ت السلع واخلدمات يف الطلبات ا�ولیة. وميكن 

 ٕادراج عناو�ن أ�صناف لكیًا ٔأو جزئیًا مع بعض البیا�ت العامة فقط.

ا�ويل ٕاىل وجود خمالفة عندما �رد قامئة البیا�ت العامة ٔأو عناو�ن أ�صناف �اكملها يف الطلب و�لتايل، لن �شري املكتب 
 ا�ويل �ىل النحو املبّني يف تصنیف نيس.

وقد تتبا�ن س�یاسة املكتب ا�ويل ف� خيص قبول عناو�ن أ�صناف عن املامرسة املتبعة يف بعض املاكتب الوطنیة ٔأو 
�س�تفاضة يف حتدید ت� املاكتب ال یقبل عناو�ن أ�صناف وقد یطلب من صاحب الطلب ا�ويل إالقلميیة. ٕاذ أٔن بعض 

 السلع واخلدمات اليت �سعى ٕاىل حام�هتا.

و�الوة �ىل ذ�، قد خيتلف تأٔویل نوع السلع واخلدمات اليت تد�ل مضن نطاق صنف معّني بني أ�طراف املتعاقدة اليت 
 يئ للعناو�ن الواردة يف تصنیف نيس.تقبل �س�ت�دام ا�لكي ٔأو اجلز

اليت  ةوبعد �سجیل العالمة من قبل املكتب ا�ويل، لن �كون لتغیري عنوان صنف معني ٔأي تأٔثري يف التسجیالت ا�ولی
 �رد فهيا قامئة لعنوان صنف بنسخته القدمية (ٔأي ٔأن التغیريات الطارئة �ىل التسجیالت ا�ولیة لن تنطبق �شلك رجعي).

 اليت ميكن تصنیفها يف ٔأكرث من صنف وا�د تالبیا� .4.2

 ميكن تصنیف بعض البیا�ت اخلاصة �سلعة ٔأو �دمة معینة مضن ٔأكرث من صنف وا�د.

(ا�ي یضّم "مزیالت الرواحئ الكرهية للبرش ٔأو  3فعىل سبيل املثال، ميكن تصنیف "مزیالت العرق" سواء يف الصنف 
 )."الشخيص ٔأو للحیوا�ت لالس�ت�دامهو  خبالف ما ،مزیالت الرواحئ الكرهيةیضّم "(ا�ي  5للحیوا�ت") ٔأو يف الصنف 

 س�یاسة الفحص

بأٔن �كون السلع واخلدمات الواردة يف قامئة الطلب ا�ويل  یتعني �ىل املكتب ا�ويل ٔأن یُلِزم وفقا لالحئة التنفيذیة املشرتكة،
 حصیح. لتصنیفها �شلك لغو� ودقيقة كفایةمفهومة وحصی�ة 

 السلع

عناو�ن أ�صناف وفقًا للمالحظات العامة لتصنیف نيس، تُصنّف السلع ا�هنائیة وفقًا لغرضها ٔأو وظیفهتا، �ىل النحو املبني يف 
املقاب� من تصنیف نيس. وٕان مل �رد الغرض من منتج هنايئ معني ٔأو الوظیفة اليت یؤدهيا يف عنوان  واملالحظات التفسريیة

 الصنف، ميكن تصنیف املنتج وفقًا ملعایري ٔأخرى، مثل املادة اليت ُصنع مهنا ٔأو طریقة مع�.

 ملنتج.د يف ٔأكرث من صنف وا�د، وذ� حسب طریقة وصف اومن ّمث، ميكن تصنیف منتج هنايئ حمدّ 

ؤ�غراض التصنیف، س�یأٔ�ذ املكتب ا�ويل يف �عتبار رمق الصنف املُشار ٕالیه يف الطلب ا�ويل، ا�ي حيّدد الس�یاق 
ا�ي جيب اعتبار املنتج يف ٕاطاره. وٕاذا اكن لبیان ما معىن اكيف يف س�یاق صنف معني، ميكن جتمیعه مضن ذ� الصنف 

 دون تقدمي مواصفات ٕاضافية.

 تعني ٔأن تنطبق مبادئ التصنیف التالیة:و�لتايل، ی 
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 :الغرض .1

، صنف من أ�صناف املنطبقةٔأي  وتضمن البیانتج يف ٔأكرث من صنف وا�د وفقًا للغرض املرجو منه، ٕاذ ٔأمكن تصنیف من 
 فٕان املكتب ا�ويل س�یقبل ذ� البیان.

 فعىل سبيل املثال:

 " يفالرواحئ الكرهية ٕازا��زة أٔ س�ُتقبل "

 " الكرهية ليست لالس�ت�دام الشخيصزا� الرواحئ�زة الٕ ، ا�ي یضم "أٔ 11الصنف  -
 " الكرهية لالس�ت�دام الشخيصزا� الرواحئإ  �زة، ا�ي یضم "أٔ 21الصنف  -

 وس�ُیقبل "ماء البحر" يف

 صناعیة"لغا�ت حبر  ء، ا�ي یضم "ما1الصنف  -
 "ماء حبر لالس�تحامم ا�وايئ، ا�ي یضم "5الصنف  -
 "ماء حبر للطبخ، ا�ي یضم "30الصنف  -

 :املادة .2

ٔأي صنف من أ�صناف  وتضمن البیانٕاذا ٔأمكن تصنیف منتج معني مضن ٔأكرث من صنف وا�د وفقًا للامدة اليت ُصنع مهنا 
 املنطبقة، فٕان املكتب ا�ويل س�یقبل ذ� البیان.

 فعىل سبيل املثال:

 س�ُتقبل "ال�ثیل الصغرية" يف

 صغرية من معادن �ري نفيسة"لك "هیأ یضم ا�ي، 6 الصنف -
 "متاثیل صغرية من معادن نفيسة" یضم ا�ي، 14 الصنف -
 صغرية من الورق املعجن" "هیألك یضم ا�ي، 16 الصنف -
 و الر�ام"أٔ  ،و اخلرسانةأٔ  ،صغرية من احلجر متاثیل" یضم ا�ي، 19 الصنف -
 "يةبالستيك من مواد و أٔ  ،و اجلبسأٔ  ،الشمعو أٔ  ،صغرية من اخلشبألك "هی یضم ا�ي، 20 الصنف -
 ، ٔأو الف�ار، ٔأو الز�اج""متاثیل صغرية من اخلزف الصیين، ٔأو السرياميك یضم ا�ي، 21 الصنف -

 يف "هدا�ال حقائب وس�ُتقبل "

 "حقائب هدا� ورقية، ا�ي یضم "16الصنف  -
 "حقائب هدا� مقاش�یة ، ا�ي یضم "22الصنف  -

 :الوظیفة .3

ٔأي صنف من أ�صناف املنطبقة، فٕان  وتضمن البیانٕاذا ٔأمكن تصنیف منتج معني مضن ٔأكرث من صنف وا�د وفقًا لوظیفته 
 املكتب ا�ويل س�یقبل ذ� البیان.
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 فعىل سبيل املثال:

 الر�ل ا�ٓيل" يفقبل "یُ س� 

 "أٓيل ٔ�غراض صناعیة ، ا�ي یضم "ٕا�سان7الصنف  -
آليب للمختربات"و"، اصطناعي ذاكءذو مواصفات �رشیة و  أٓيل ٕا�سان" یضم ا�ي، 9 الصنف - أٓيل  ر�ل"و" ر�ل أ

 "بُعد عن روبو�ت التوا�د"، و"ٔأمنیةٔ�غراض  للمراقبة أٓيل ٕا�سان"و ،"ٔ�غراض التعلمي
 "ر�ل أٓيل ٔ�غراض اجلرا�ة، ا�ي یضم "10الصنف  -
 "ٕا�سان أٓيل لعبة، ا�ي یضم "28الصنف  -

 وس�ُتقبل "موانع امحلل" يف

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

 :طریقة العمل .4

ٔأي صنف من أ�صناف املنطبقة،  وتضمن البیانٕاذا ٔأمكن تصنیف منتج معني مضن ٔأكرث من صنف وا�د وفقًا لطریقة مع� 
 فٕان املكتب ا�ويل س�یقبل ذ� البیان.

 ال:فعىل سبيل املث

 فتا�ات أ�بواب" يفقبل "تُ س� 

 "بوابفتا�ات �ري كهر�ئیة ل�ٔ ، ا�ي یضم "6الصنف  -
 "تدار �لهواء املضغوط"، ٔأو "هیدرولیة" "، ٔأوبوابمفاتیح كهر�ئیة ل�ٔ  ، ا�ي یضم "7الصنف  -

 :الطبیعة .5

وتضمن ٔأو ش�به معاجل، ٔأو معاجلًا ٔأو حمفوظًا،  �ري معاجلٕاذا ٔأمكن تصنیف منتج معني مضن ٔأكرث من صنف وا�د وفقًا لكونه 
 ٔأي صنف من أ�صناف املنطبقة، فٕان املكتب ا�ويل س�یقبل ذ� البیان. البیان

 فعىل سبيل املثال:

 " يفالتوتقبل "یُ س� 

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

 يف" �ریلیةا�ٔ راتن�ات الوس�ُتقبل "

 "�ریلیة �ري معاجلةأٔ راتن�ات  ، ا�ي یضم "1الصنف  -
 "�ریلیة، منت�ات ش�به معاجلةأٔ راتن�ات  ، ا�ي یضم "17الصنف  -
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 : خمتلطةمعایري .6

البیان لكن ، و املذ�ورة أٓنفاً  امخلسة �ٔكرث من معیار من املعایريٕاذا ٔأمكن تصنیف منتج معني مضن ٔأكرث من صنف وا�د وفقًا 
، وسيشري ٕاىل وجود خمالفة، مطالبًا یقبل ذ� البیانلن اف املنطبقة، فٕان املكتب ا�ويل من أ�صن فقط اً وا�د اً صنفیضم 

 �ملزید من املواصفات.

 فعىل سبيل املثال: 

ٔ�نه من املمكن تصنیفها مضن س�بعة ٔأصناف خمتلفة، ٕاّما وفق املادة اليت ُصنعت " يف �ّد ذاهتا ميكن ٔأن تُقبل "أ��بيبال 
 ):تبغال �الیني مهنا (مثل املواسري الفوالذیة) أٔو فق الغرض املرجو مهنا (مثل ٔأ�بيب املاء) ٔأو الوظیفة اليت تؤدهيا (مثل 

"، مواسري معدنیة �اري الترصیف، ""مواسري ترصیف معدنیة"، "مواسري فوالذیة"، "مواسري معدنیة: "6الصنف  -
 "قنوات ومواسري معدنیة ملنشأٓت التدفئة املركزیة"، "ٔأ�بيب ماء معدنیة"
 "، "ٔأ�بيب العادم للس�یارات"�بيب نفخ لل�امأٔ "، "�بيب نفخ للقطع: "أٔ 7الصنف  -
 ة"املرا�ل ملنشأٓت التدفئ مواسري"، "جزاء من منشأٓت حصیةأٔ مواسري ": 11الصنف  -
 "ٔأ�بيب دوزنة النغامت املوس�یقية"، "ورغن�بيب نفخ ل�ٔ أٔ  : "15صنف ال  -
 "ٔأ�بيب مرنة �ري معدنیة"، "�بيب خراطمي القنبأٔ : "17الصنف  -
"، مواسري �ري معدنیة �اري الترصیف"، "مواسري صلبة �ري معدنیة"، "مواسري ترصیف �ري معدنیة: "19الصنف  -
 "ٔأ�بيب مياه، �ري معدنیة"
 "�الیني تبغ: "34الصنف  -

نعت ٔأصناف خمتلفة، ٕاّما وفق املادة اليت ُص  مخسة" يف �ّد ذاهتا ٔ�نه من املمكن تصنیفها مضن بوابال ميكن ٔأن تُقبل "ا�ٔ و
 :�ث)واب ل�ٔ أ�ب) ٔأو فق الغرض املرجو مهنا (مثل بواب املعدنیةمهنا (مثل ا�ٔ 

 : "ٔأبواب معدنیة"6الصنف  -
 : "ٔأبواب مرش"11الصنف  -
 "بواب للمر�باتأٔ : "12الصنف  -
 : "ٔأبواب �ري معدنیة"19الصنف  -
 : "ٔأبواب لٔ��ث"20الصنف  -

 اخلدمات

وفقًا للمالحظات العامة لتصنیف نيس، ُجتّمع اخلدمات مبدئیًا مضن صنف معني وفقًا لقطا�ات ٔأ�شطهتا، �ىل النحو املبني يف 
 .التوضیحیة همالحظاتعنوان الصنف املعين و 

وف� خيص املنت�ات ا�هنائیة، ميكن تصنیف �دمة معینة يف ٔأكرث من صنف وا�د، وذ� وفقًا للطریقة اليت توصف هبا 
مع ما �االت من هذا القبیل، س�یتّبع املكتب ا�ويل ممارسة مماث� لت� اليت یتّبعها �لنس�بة للمنت�ات ا�هنائیة، اخلدمة. ويف 

 .یلزم من تبدیل

ن شأٔن املكتب ا�ويل ٔأن یقبل بیا�ت اخلدمات، ٕاذا اكنت البیا�ت ذات معىن وايف يف س�یاق صنف وبناًء �ىل ذ�، م
 معني، مما یتيح جتمیعها مضن ذ� الصنف دون طلب مزید من املواصفات.
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وتتناول أ�مث� التالیة بیا�ت خلدمات من شأٔن املكتب ا�ويل ٔأن یقبلها مضن ٔأكرث من صنف وا�د دون مزید من 

 واصفات.امل

 " يفقامة�دمات ماكتب تأٔمني االٕ س�ُتقبل "

 "ماكتب العقارات والشقق السكنیة"، ا�ي یضم 36الصنف  -
 "قامة [الفنادق والزنل]الٕ �دمات ماكتب تأٔمني ا، ا�ي یضم "43الصنف  -

 وس�ُیقبل "جحز املقا�د" يف

 "جحز مقا�د السفر، ا�ي یضم "39الصنف  -
 "املقا�د للعروض املرسحيةجحز ، ا�ي یضم "41الصنف  -

 " يفٕا�دة احلرشات واحلیوا�ت الضارةوس�ُتقبل "

ٕا�دة احلرشات واحلیوا�ت الضارة يف �ري جمال الزرا�ة و�ربیة أ�حياء املائیة والبستنة ، ا�ي یضم "37الصنف  -
 "والغا�ت

 "�ربیة أ�حياء املائیة والبستنة والغا�تٕا�دة احلرشات واحلیوا�ت الضارة لغا�ت الزرا�ة و ، ا�ي یضم "44الصنف  -

 قبل "�دمات العروض" يفتُ وس� 

 "وإال�الن�دمات العروض لغا�ت ا��ایة ، ا�ي یضم "35الصنف  -
 "وإال�الن�دمات العروض خبالف ما اكن مهنا لغا�ت ا��ایة  ، ا�ي یضم "41الصنف  -

 نظمي املعارض" يفت قبل "یُ وس� 

 "د�ائیة ٔأونظمي املعارض لغا�ت جتاریة ت ، ا�ي یضم "35الصنف  -
 "تعلميیة. ٔأونظمي املعارض لغا�ت ثقافية ت ، ا�ي یضم "41الصنف  -

 " يفالنرشقبل "یُ وس� 

 "وإال�الن�رش نصوص ا��ایة ، ا�ي یضم "35الصنف  -
 "وإال�الن�رش النصوص �الف نصوص ا��ایة �رش الكتب" و"، ا�ي یضم "41الصنف  -

 " يفأ�ز�ءعروض تنظمي قبل "یُ وس� 

 "تنظمي عروض أ�ز�ء لٔ�غراض الرتوجيیة"، ا�ي یضم 35الصنف  -
 "عروض أ�ز�ء ٔ�غراض الرتفيه تنظمي، ا�ي یضم "41الصنف  -

 ا�لكامت العامة

") و�رتبط ا�لكمة العامة يه لكمة تظهر يف القامئة أ�جبدیة لتصنیف نيس تتعلّق بصنف حمّدد (یعرف بأٔنه "صنفها الطبیعي
بأٔصناف ٔأخرى، وذ� وفقًا للطریقة اليت توصف هبا مثل ت� ا�لكمة. و�ُشار ٕاىل ا�لكامت العامة يف القامئة أ�جبدیة بعالمة 

 النجمة.
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؛ واملرايس، يف 3، يف الصنف ة]س�نفر ال لخ [اجلمواد ؛ و 1جند أ�حامض، يف الصنف  ومن بني ٔأمث� ا�لكامت العامة

 ؛ و24؛ واللباد، يف الصنف 21؛ واجلرار، يف الصنف 18؛ وا�ٔ�یاس، يف الصنف 9إالنذار، يف الصنف ؛ ؤأ�زة 6 الصنف
تأٔ�ري ؛ و 41؛ وكتابة النصوص، يف الصنف 37، يف الصنف إال�شاء ؛ و27، يف الصنف داساتامل ٔأوفارش امل ٔأورص احل

 .43، يف الصنف املباين املتنق�

جود خمالفة ٕاذا أ�درجت لكمة �امة يف طلب دويل مضن صنف �ري "صنفها الطبیعي"، ویتعني �ىل الفاحصني إالشارة ٕاىل و 
س�ُیطلب من مودع الطلب ٔأن یقّدم مزیدًا من مواصفات السلعة ٔأو دون �س�تفاضة يف الوصف. ويف هذه احلا� اخلاصة، 

 اخلدمة ا�ي �سعى محلا�هتا، لُتصنّف �ىل النحو املناسب.

. 39، فلن یوافق �ىل تصنیفها مضن الصنف 36" يف الصنف السمرسةفق املكتب ا�ويل �ىل "فعىل سبيل املثال، ولو وا
 ".السمرسة يف الشحنففي هذه احلا�، ميكن ملودع الطلب �ىل سبيل املثال ٔأن حيّدد اخلدمة �ىل ٔأهنا "

 اس�ت�دام بعض التعابري يف قامئة السلع واخلدمات .5.2

 و" و"ٔأي" وتعابري مماث�ويه/هال س��" و"اس�ت�دام " .1.5.2

(�ىل سبيل املثال لتقدمي مزید من املواصفات قامئة السلع واخلدمات  ٕاىلمعینة  تعابريالطلبات  ودعوم یضیف �الًبا ما
یقبل املكتب . و "، "ٔأي")ويه/هو(�ىل سبيل املثال " رص قامئة السلع واخلدمات"، "�اصة"، "مبا يف ذ�") ٔأو حلس�� ال"

 عندما تتبعها ٔأسامء سلع ٔأو �دمات حمددة. التعابريا�ويل هذه 

 فعىل سبيل املثال:

 اسوباحللعاب أٔ �رامج ، ال س�� اسوباحل�رامج : 9الصنف  -
 ر�ضیةالس�یارات ، ويه ال س�یارات ذات حمرك: ال 12الصنف  -
 جمهزة للزنهات مبا فهيا الصحون لسال: 21الصنف  -

ویقبل املكتب ا�ويل ٔأیضًا التعابري اليت قد تُدرج يف هنایة قامئة السلع واخلدمات لتقدمي مزید من املواصفات عن السلع 
 حرص قامئهتا.واخلدمات ٔأو 

 فعىل سبيل املثال:

؛ ومجیع اخلدمات �دمات قص أ�عشاب؛ و دائقاحلتصممي وصیانة ؛ و أ�رضیةزرا�ة املسط�ات : 44الصنف  -
 أٓنفًا املتعلقة �حلضا�ر واحلدائق العامة. املذ�ورة

 اس�ت�دام "وما شابه ذ�" ٔأو "ٕاخل." .2.5.2

السلع ٔأو اخلدمات  ليشملخل " هبدف توس�یع نطاق امحلایة إ  ٔأو "وما شابه ذ�" عباريتٔأحيا�  مودعو الطلبات �س�ت�دم
 .تقدمي مواصفات ت� السلع ٔأو اخلدمات ، �ىل الرمغ من �دمفنمماث� لت� املشار ٕا�هيا �لفعل يف الص ذات طبیعة 

ات لسلع واخلدمابت�دید  انٕاىل ا�قة وال �سم� انتفتقر  لتانٔأ�اله ال  العبارتني املذ�ورتنيال یقبل املكتب ا�ويل اس�ت�دام و
 �شلك واحض. اليت تُلمتس امحلایة من ٔأ�لها
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 معنياكفة السلع" ٔأو "مجیع اخلدمات أ�خرى" يف صنف "بـ ةطالبامل .3.5.2

"، صنفال  ا"مجیع اخلدمات يف هذو"، (س)"مجیع السلع يف الصنف  ابري �ىل غرارال یقبل املكتب ا�ويل اس�ت�دام تع
مودعي من الالحئة التنفيذیة املشرتكة، جيب �ىل  "13)"4(9 قا�دةوفقا للو ". ا الصنف"مجیع السلع أ�خرى يف هذو

 ."لها التسجیل ا�ويل للعالمةٔأسامء السلع واخلدمات اليت یطلب "بیان  الطلبات

ٕاما حبد ذاهتا (ٔأي ال  التعابريمن الالحئة التنفيذیة عندما تظهر ت�  13 القا�دةمبوجب  وسيشري الفاحصون ٕاىل وجود خمالفة
 ) ٔأو ٕاىل �انب أ�سامء الفعلیة للسلع ٔأو اخلدمات.يف القامئة تو�د سلع ٔأو �دمات مدر�ة

 ن القامئةإالشارة ٕاىل ٔأصناف ٔأخرى مض 4.5.2

ال یقبل املكتب و ها �شلك حصیح.وتصنیف  السلع واخلدمات �ىل النحو املناسب بیانل  رضور�ً  ٔأمراً  وصف واحضیعترب تقدمي 
 ٔ�غراض التصنیف. صنف أٓخرما هو وارد يف  بیان اليت �ستند ٕاىلالسلع واخلدمات  بیا�تا�ويل 

�دمات "، ٔأو "9"�رامج احلاسوب لتقدمي اخلدمات الواردة يف الصنف فعىل سبيل املثال، ال یقبل املكتب ا�ويل تعبري 
 ٔأ�اله". 11ف� یتعلق �لسلع املذ�ورة يف الصنف  رت�یبال

خمالفة مبوجب  ٕاىل وجود املكتب ا�ويل سيشري، ٔأخرى يف قامئة السلع واخلدمات ٔأصناف، عند إالشارة ٕاىل �ىل ذ� وبناءً 
 ة املشرتكة.من الالحئة التنفيذی 13 القا�دة

 تصنیف سلع و�دمات حمّددة 6.2

ٔأكرث صعوبة. وهتدف التفسريات التالیة ٕاىل تقدمي توضی�ات ف� خيص ميكن ٔأن �كون تصنیف بعض بیا�ت السلع واخلدمات 
 تصنیفها �شلك حصیح.

 أ�لعاب إاللكرتونیة )أٔ (

إاللكرتونیة تُصنف مضن )، ٔأصبحت ٔأ�زة أ�لعاب 2012-10(تصنیف نيس  2012انطالقًا من ینا�ر 
 لعبة يف �ّد ذاهتا.ل ، بغّض النظر عن طبیعة ا9 . وظلّت �رجمیات أ�لعاب و�راجمها مضن الصنف28 الصنف

 املرشو�ت الكحولیة اخلفيفة والنبيذ )ب(

بغّض النظر عن �س�بة  33تُصنّف "املرشو�ت الكحولیة اخلفيفة" و"النبيذ بنس�بة كحول منخفضة" مضن الصنف 
اليت قد حتتوهيا. ٕاذا ال ُحيّدد تصنیف نيس �س�بة الكحول اليت ینبغي ٔأن حيتوهيا مرشوب ما لُیعترب ٕامّا الكحول 

مكرشوب كحويل، ٔأو مكرشوب �ري كحويل. ٕاذ �شري التصنیف ببساطة ٕاىل ٔأن اكفة املرشو�ت الكحولیة ینبغي 
 .32 ، �س�تثناء اجلعة اليت تنمتي ٕاىل الصنف33 ٔأن تُصنّف مضن الصنف

 املرحشات ومواد الرتش�یح )ج(

نتج اليت امل املرحشات يه منت�ات هنائیة وتُصنّف وفقًا لوظیفهتا ٔأو الغرض مهنا ٔأو يف الصنف نفسه ا�ي یضم 
آالت" (الصنف مرحشات �شلك جزءًا منه، مثل " مرحشات [فال�ر] [للتصو�ر )، و"7كجزء من حمراكت ٔأو أ

)، و"مرحشات كجزء 10ق البنفسجیة لغا�ت طبیة" (الصنف )، و"مرحشات لٔ�شعة فو 9" (الصنف الفوتوغرايف]
 ).34" (الصنف مرحشات [فال�ر] جسا�ر)، و"11" (الصنف ٔأ�زة توفري املیاه ٔأو مكنات كهر�ئیة لصنع القهوةمن 
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مواد من )، و"16وتُصنّف مواد الرتش�یح وفقًا للامدة اليت ُصنعت مهنا، مثل "مواد �رش�یح ورقية" (الصنف 

 ).17" (الصنف غش�یة بالستيكية]أٔ  وأٔ مواد �رش�یح [رغوات ش�به معاجلة ) و"24" (الصنف لرتش�یحالنس�یج ل

 الصاممات )د(

يه منت�ات هنائیة وتُصنّف وفقًا لوظیفهتا ٔأو الغرض مهنا ٔأو يف الصنف نفسه ا�ي یضم املنتج اليت الصاممات 
آالت" (الصنف  )، 10" (الصنف �ا�ات الرضا�ةدسامات ز )، و"7�شلك جزءًا منه، مثل "صاممات كجزء من أ

آالت موس�یقية" (الصنف 12" (الصنف صاممات ٕالطارات العر�تو"  ).15)، و"صاممات كجزء من أ

وٕاذا مل �كن التصنیفات املذ�ورة ٔأ�اله ممكنة، تُصنّف الصاممات وفقًا للامدة اليت ُصنعت مهنا، مثل "صاممات 
صاممات )، و"17ن املطاط ٔأو ٔألیاف مفلنكة" (الصنف )، و"صاممات مصنو�ة م18مصنو�ة من اجل�" (الصنف 

 ).20" (الصنف من البالستيك ملواسري املاء

 تصنیع السلع )ه(

 ال یقبل املكتب ا�ويل العبارة العامة "تصنیع السلع".

الزبون" وفق طلب للسلع لفائدة الغري" ٔأو "تصنیع خمصص للسلع  تصنیع خمصص"عبارة ولكن املكتب ا�ويل یقبل 
 ، مبا ٔأن التصنیع ا�صص للسلع مذ�ور رصا�ًة يف املالحظات التوضیحیة لتصنیف نيس.40يف الصنف ك�دمة 

للسلع لفائدة الغري"  تصنیع خمصصوقد �كون موافقة املكتب ا�ويل وموافقة مكتب وطين ٔأو ٕاقلميي �ىل عبارة "
 تقدمي مواصفات ٔأكرث دقة لت� اخلدمات. خمتلفة. ٕاذ قد تتطلب املقتضیات الترشیعیة ٔأو التنظميیة يف ت� املاكتب

 �دمات امجلعیات )و(

. وقد تُقدم بعض امجلعیات �دمات تعلميیة، ٕاضافة ٕاىل 3امجلعیات يه "تنظمي مجمو�ة من أ�ش�اص لغرض مشرتك"
يف جماالت اه�م ٔأعضاهئا، يف �ني قد تنشط مجعیات ٔأخرى يف ا�االت �ج�عیة  املنارصة و�سب التأٔییدتقدمي 

 الرتفيه.جمال و 

وتُصنّف اخلدمات اليت تقد�ا مجعیة ٕاىل ٔأعضاهئا مبدئیًا وفقًا لطبیعة اخلدمة املقدمة. ویتعني �ىل املكتب ا�ويل ٔأن 
 �شطة املُضطلع هبا وطبیعهتا.یأٔ�ذ يف �عتبار الصیا�ة اللغویة للمواصفات لت�دید ا�ٔ 

 فعىل سبيل املثال: 

"�دمات مجعیة، ويه، تعز�ز املصاحل الت�اریة للمهنیني ؤأحصاب أ�عامل يف جمال تطو�ر : 35الصنف  -
 التطبیق الربجمي للهواتف"

 : "�دمات مجعیة، ويه، ٕا�رام س�ندات تأٔمني ٔ�عضاهئا"36الصنف  -
 ية من قبل مجعیة لفائدة ٔأعضاهئا": "�رتيب الر�الت الس�یاح 39الصنف  -
 : "�دمات التعلمي والرتفيه اليت تقد�ا مجعیة ٔ�عضاهئا"41الصنف  -
 : "�دمات مجعیة �متثل يف تصدیق و�ئق قانونیة من قبل مجعیة لفائدة ٔأعضاهئا"45الصنف  -

                                                
ار �رش �امعة ٔأ�سفورد، ، دOxford living Dictionaries. 2016، قاموس "association, nتعریف امجلعیة، " 3

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/association )26  2016مایو.( 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/association%20(26
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، للتصنیف: "�دمات امجلعیات لنس�بةالتالیة �امضة للغایة � التعابري ٔأن یعترب، فٕان املكتب ا�ويل سوف ومع ذ�

�دمات ٔأو " ،اليت تقد�ا مجعیة ٔ�عضاهئا"ا الصنف ، ٔأو "اخلدمات املتضمنة يف هذتعز�ز مصاحل ٔأعضاهئا" ويه
 بدقة ٔأكرث. ابريالتعمثل هذه  ٔأن یمت حتدیدٕاذ جيب ٔ�عضاهئا ".  مجعیةمقدمة من قبل 

 أ�طقم )ز(

 إالسعافاتصنادیق "ٔأو ، 3 الصنفجتمیل" يف  ٔأطقم(مثل " " ٕاما وفقًا لغرضهاأ�طقمیصنف املكتب ا�ويل "
ِقطع ٔأمقشة لصنا�ة " مثل) ٔأو حسب �كو�هنا (16 الصنفرفية للرمس" يف حِ  ٔأطقمٔأو " 5 الصنف" يف أ�ولیة
)، 21 الصنفيف  أ�س�نان" العنایة �ٔ�س�نان اليت �شمل فرايش وخيط ٔأو ٔأطقم،" 24 الصنفيف  "اللحف

 .الصنف ذاتهمصنفة يف  الطقمالسلع الواردة يف رشیطة ٔأن �كون مجیع 

تكون ی لعنارص اليت � قامئة جيب ٔأن تتضمن رض حمدد" اليت ليس لها غا�مو�ات/أ�طقم" فٕان ،ناًء �ىل ذ�وب 
قامئة السلع يف  ٕاذا اكنت 13خمالفة مبوجب القا�دة  ویتعني �ىل الفاحصني ٔأن �شريوا ٕاىل وجود. ا�مو�ة/الطقممهنا 

سلع اليت یتشلك قامئة �ل دون " دون غرض حمدد ٔأو ٔأطقم/مجمو�ات" ٔأو "طقم/مجمو�ةلكمة "حتتوي �ىل الطلب 
 .مهنا الطقم

غرض حمدد وتتأٔلف من سلع ميكن  ليس �هيا مجمو�ات/ٔأطقامً ، فٕان املكتب ا�ويل لن یقبل و�الوة �ىل ذ�
 يف صنفها، جيب �ىل مقدم الطلب ٔأن یدرج لك سلعة لت�دید� �يف هذه احلاوخمتلفة.  ٔأصنافتصنیفها يف 

قامئة السلع يف الطلب  ٕاذا اكنت 12خمالفة مبوجب القا�دة  إالشارة ٕاىل وجود الفاحصنيجيب �ىل و . املناسب
 السلع اليت ميكن تصنیفها يف فئات خمتلفة.من تلهيا قامئة  تضم لكمة طقم/مجمو�ةا�ويل 

ن یقبل املكتب ا�ويل أ�طقم/ا�مو�ات اليت �هيا غرض حمدد ولكهنا تتأٔلف من سلع ميكن و�ىل نفس املنوال، ل
تصنیفها يف ٔأصناف خمتلفة. ويف هذه احلا� �لت�دید، جيب �ىل مقدم الطلب ٔأن یدرج لك سلعة يف صنفها 

مئة السلع يف الطلب قا ٕاذا اكنت 12خمالفة مبوجب القا�دة  إالشارة ٕاىل وجود الفاحصنيجيب �ىل املناسب. و 
 السلع اليت ميكن تصنیفها يف فئات خمتلفة.من تلهيا قامئة  تضم لكمة طقم/مجمو�ةا�ويل 

 عیوب�رميات أ�ساس، ومس�تحرضات ٕاخفاء و�ىل سبيل املثال، جيب تصنیف "ٔأطقم التجمیل اليت تتأٔلف من 
 تواسفن�ا ،تجمیلال  ، وفرشالتجمیل من الورق ٕالزا� مس�تحرضاتومنادیل ، وحمدد للعني، واملسكرة، البرشة

، البرشة عیوبومس�تحرضات ٕاخفاء " �ىل النحو ا�ٓيت: "أٔطقم التجمیل اليت تتأٔلف من �رميات أ�ساس، التجمیل
؛ 16" يف الصنف من الورق ٕالزا� مس�تحرضات التجمیل؛ و"منادیل 3" يف الصنف وحمدد العني، واملسكرة

 .21 الصنف يف "لتجمیلاواسفن�ات  تجمیلال  وفرشو"

 أ�جزاء والتجهزيات (ٔأو اللوازم) )ح(

املواصفات ٔ�ن  �س�تفاضة يف" دون لوازم" ٔأو "ٔأجزاء و جتهزياتعبارات مثل "ٔأجزاء و ال یقبل املكتب ا�ويل 
 ، ال حتدد السلع املراد تغطیهتا �شلك اكٍف.، حبد ذاهتاالتعابريهذه 

. جهزياتأ�جزاء ٔأو الت  املقصودة عند إالشارة ٕاىل السلع اليت، ینبغي �ىل مقديم الطلبات حتدید وبناًء �ىل ذ�
 حواسيبٔأو " 12 الصنف�اصة �ملر�بات" يف  ٔأجزاء وجتهزيات، س�یكون التعبري املناسب هو "لعىل سبيل املثاف

 .9 الصنف" يف ؤأجزاؤها وجتهزياهتا

 البیع �مجل� والتجزئة متاجر �دمات )ط(
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یقبل املكتب ا�ويل عبارات "�دمات البیع �مجل� والتجزئة" و "البیع �لتجزئة" و "البیع �مجل�" عندما �كون 

 مواصفات ٕاضافية. ةدون ٔأی 35 مضن الصنفمدر�ة يف طلب دويل 

�مجل�" وقد �كون قبول املكتب ا�ويل لعبارات "�دمات متاجر امجل� والتجزئة" ٔأو "البیع �لتجزئة" ٔأو "البیع 
تتطلب املقتضیات الترشیعیة ٔأو التنظميیة يف ت� قد ٕاذ يف املكتب الوطين ٔأو إالقلميي خمتلًفا.  العباراتوقبول ت� 

 املاكتب تقدمي مواصفات ٔأكرث دقة لت� اخلدمات.

 اس�ت�دام أ�سامء املس�� امللكية .7.2

یُطلب مئة السلع واخلدمات اليت يف قا مس�� امللكيةٔأسامء  ، اليت یصّدق �لهيا مكتب املنشأٔ،ا�ولیة الطلبات�شمل بعض 
 �سجیلها.

 س�یاسة الفحص

 تصنیفًا مناس�باً تصنیفه �سمح ب دد املنتج املطلوب �سجی� بطریقة حتُ  مس�� امللكيةیقبل املكتب ا�ويل اس�ت�دام ٔأي ٔأسامء 
 وفقًا لتصنیف نيس.  ٔأو تتيح ذ�

 مثال:�ىل سبيل 

 اك�ربیلر: جرارات 12الصنف  -
 : ٔأ�ذیة ٔأدیداس25الصنف  -
 

للغایة ٔ�غراض  ة�امض�وهنا  13مبوجب القا�دة  متثل خمالفة ا�لكمةفٕان املكتب ا�ويل سوف یعترب ٔأن  و�الف ذ�،
 التصنیف.

 طریقة عرض قامئة السلع واخلدمات .3

 �المات الرتقمي .1.3

، حام�هتا ٔأمهیة �بريةالطلب  مودع یلمتسيف قامئة السلع واخلدمات اليت  �ىل حنو مناسب اس�ت�دام �المات الرتقمي�كتيس 
 فهمها وتصنیفها و�رمجهتا الحقًا. ٔ�نّه یُيرس

 خمتلف بني بوضوح من قبل معظم املاكتب الوطنیة للمتیزي يف السابقالفواصل املنقوطة  اس�ُت�دمت�ىل و�ه اخلصوص، و 
 هذا ا�متیزي.  یتيحو�دها اللاس�ت�دام الفواصل ٕاذ ٔأن . الصنف الوا�دالسلع واخلدمات دا�ل  ٔأصناف

 السلع بیا�تاس�ت�دام الفواصل املنقوطة لت�دید  مودعي الطلبات تقتيض من MM2�س��رة رمق وبناًء �ىل ذ�، فٕان 
 واخلدمات بوضوح:

واحض يف قامئتك، الفاص� املنقوطة (؛) ��ّساق من ٔأ�ل حتدید بیا�ت السلع واخلدمات �شلك اس�ت�دام  �ر�
 مثل:

 ؛ حواسيب.شاشات للحفر الفوتوغرايفٔأ�زة ؤأدوات �لمیة وبرصیة وٕالكرتونیة؛  09
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 .واكالت املعلومات الت�اریةإالحصائیات؛ جتمیع وٕا�الن؛ د�ایة  35

مكمت� �لنس�بة معني لٕالشارة ٕاىل ٔأن القامئة  مضن صنفحرصً� يف هنایة القامئة  النقاط�الوة �ىل ذ�، جيب اس�ت�دام و 
 �� الصنف.

 �المات الرتقمي عن ٔأمث�

واخلدمات املدر�ة يف الطلب  للسلع�سهّل اس�ت�دام الفواصل املنقوطة، وفقًا للتعل�ت املذ�ورة ٔأ�اله، التفسري الصحیح 
 ا�ويل.

، در�ة يف الطلب ا�ويلاخلدمات امللسلع و ل  تفسري �اطئنقوطة ٕاىل م من املرحج ٔأن یؤدي سوء اس�ت�دام فاص� ٔأو فاص� و 
 ، كام هو موحض يف أ�مث� التالیة:الرتمجةٔأو يف سواء يف مر�� الفحص 

 1الصنف 

 .لالس�ت�دام يف صنع املمكالت الغذائیة؛ �روتينات فيتامينات: 1الصنف  -

، جيب ومن مثّ ئیة"؛ ٔأ�اله، ال �رتبط "الفيتامينات" بـ "لالس�ت�دام يف تصنیع املمكالت الغذا هو مبنيكام يف القامئة، و 
 .5 الصنفٕا�ادة تصنیف الفيتامينات يف 

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

 .لالس�ت�دام يف صنع املمكالت الغذائیة�روتينات و  ،فيتامينات: 1الصنف  -

، ومن مثّ ؛ املمكالت الغذائیة"نیع ، �رتبط "الفيتامينات" بـ "لالس�ت�دام يف تص ٔأ�اله هو مبنيكام و ، يف هذه القامئةو
 .1 الصنف�شلك حصیح يف السلع  تُصنّف

 41الصنف 

 : �رش كتب؛ جمّالت41الصنف  -

، جيب ٕا�ادة تصنیف ا�الت ومن مثّ ٔأ�اله، ال �رتبط "ا�الت" خبدمات "النرش"؛  هو مبّني كام و القامئة،  هذه يف
 .16 الصنفيف 

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

 جمّالتو : �رش كتب، 41الصنف  -

اخلدمات �شلك  تُصنّف، یمت ومن مثّ ؛ �رتبط "ا�الت" خبدمات "النرش" ٔأ�اله، هو مبّني  كامو يف هذه القامئة، و
 .41الصنف حصیح يف 

ٔأو تقدمي مزید من  �س�تثناءات، ینبغي اس�ت�دام الفواصل والفواصل املنقوطة بطریقة مالمئة عند التعبري عن و�ملثل
 عىل سبيل املثال:ف؛ املواصفات
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 12الصنف 

 درا�ات هوائیة.، ودرا�ات �ریة، و طارات س�یارات: إ 12الصنف  -

 ملر�بات يف القامئة.اثالثة ٔأنواع من ٕاطارات  أ�درجتٔأ�اله،  هو مبّني كام و القامئة، هذه يف 

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

 .درا�ات هوائیةطارات س�یارات؛ درا�ات �ریة و إ  -

نوع وا�د فقط من إالطارات (ٕاطارات الس�یارات) يف القامئة �ٕالضافة  أ�درج، ٔأ�اله هو مبّني كام و يف هذه القامئة، و
 ).هوائیة درا�ات �ریة ودرا�ات( من املر�بات خمتلفتني نو�نيٕاىل 

 20الصنف 

 مجیع السلع اخلشبية املذ�ورة أٓنفًا.و  ،هیألك أ��ثالكرايس، و و  ،: هیألك الطاوالت20الصنف  -

 بقامئة السلع كلك.یتعلق  �س�تثناء، فٕان ٔأ�اله هو مبّني كام و ، يف هذه القامئة

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

 ذ�ورة أٓنفًا.مجیع السلع اخلشبية املو  ،هیألك أ��ثالكرايس، و : الطاوالت؛ 20الصنف  -

 فقط. وهیألك أ��ث لكرايس�یتعلق  �س�تثناءٔأ�اله، فٕان  هو مبّني كام و يف هذه القامئة، 

 25الصنف 

 من احلر�ر بنطلو�ت وفساتنيو : مقصان 25الصنف  -

 مجیع القمصان والبنطلو�ت والفساتني املذ�ورة مصنو�ة من احلر�ر. ،ٔأ�اله هو مبّني كام و يف هذه القامئة، 

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

 : مقصان؛ وبنطلو�ت وفساتني من احلر�ر25الصنف  -

مصنو�ة من احلر�ر.  �شمل �س�تثناء فقط البنطلو�ت والفساتني �ىل ٔأّهنا، ٔأ�اله هو مبّني كام و يف هذه القامئة، و
 السلعة أ�وىل، ٔأي القمصان، دون ٔأي اس�تثناء.�شار ٕاىل و 

 س�یاسة الفحص

، �ىل حنو تلقايئمن قبل مكتب املنشأٔ  واملرس� ةتعدیل قامئة السلع واخلدمات املعمتدللفاحصني يف الطلبات ا�ولیة ال جيوز 
 ٔأو تغیريها. �المات �رقميٕ�ضافة وذ� 

 وتنطبق املبادئ العامة للفحص.
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واحضة مبا فيه  البیا�ت�كون مجیع  عندماخمالفة ف� یتعلق بقامئة السلع واخلدمات  للفاحصني إالشارة ٕاىل وجودوال جيوز 

 تصنیف نيس.من املناسب  الصنف مضن ومصنّفةالكفایة لغرض التصنیف 

ٔأن  بعد الفحص ٕاذا تبّني ، املشرتكة من الالحئة التنفيذیة 13 القا�دةمبوجب  الفاحصني إالشارة ٕاىل وجود خمالفة�ىل  ویتعني
 مبا �كفي لغرض التصنیف. اً املذ�ور يف الطلب ا�ويل ليس واحض البیان

ٕاذا تبّني بعد ، من الالحئة التنفيذیة املشرتكة 12خمالفة مبوجب القا�دة  �شريوا ٕاىل وجود، جيب �ىل الفاحصني ٔأن ؤأ�رياً 
 تصنیف نيس.يف  �اطئ صنفرمق  قد ّمت جتمیعه مضن يف الطلب ا�ويل اً مدر� بیا�ً  ٔأن الفحص

الواردة يف رتقمي يف قامئة السلع واخلدمات خمالفة من �الل تصحیح �المات الشعار كتب املنشأٔ الرد �ىل ٔأي إ جيوز مل و 
ت" يف و "ا�ال 1 الصنف"الفيتامينات" يف  ف� خيص، يف أ�مث� املذ�ورة ٔأ�اله عىل سبيل املثالفطلب ا�ويل. ال

 استبدالها بفاص�. ینبغي�شري ٕاىل ٔأن الفاص� املنقوطة  ، ميكن ملكتب املنشأٔ ٔأن41 الصنف

 اس�ت�دام أ�حرف الكبرية وأ�حرف اخلاصة .2.3

مة أ�وىل جيب ٔأن یقترص اس�ت�دام أ�حرف الكبرية يف قامئة السلع واخلدمات �ىل احلرف أ�ول من السلعة أ�وىل ٔأو اخلد
صیا�ة ٔأي قامئة  س�ُتعاد، ومن مثّ ؤأسامء أ�ما�ن.  العملٔأسامء و  وكذ� �ختصارات وا�ترصات ،د�دی صنفيف بدایة لك 

، فقط �الل مر�� الفحص مكتوبة بأٔحرف �برية بیا�ت ضمّ تاليت دمات املقدمة ٕاىل املكتب ا�ويل السلع واخلقوامئ من 
 ، مع اس�ت�دام أ�حرف الكبرية فقط كام هو مفصل ٔأ�اله.أٔحرف صغريةب وذ� لتظهر

 بیا�ت السلع واخلدمات�كرار  .3.3

خطأٔ  ذ� قد �كونو . معني صنف مضنللسلع ٔأو اخلدمات ٔأكرث من مرة  تعابريا�ولیة مصطل�ات ٔأو  الطلباتبعض  تضمّ 
 �كون ٔأیًضا قراًرا متعمًدا. ولكنّه قد، مقدم الطلب ویت�اه� مكتب املنشأٔ ار�كبه 

 س�یاسة الفحص

مبوجب إالطار القانوين احلايل، یتعني �ىل املكتب ا�ويل مراقبة التصنیف الصحیح لبیا�ت السلع واخلدمات املدر�ة يف 
 .ٔأن یفّرسهانیة مقدم الطلب ٔأو  ینقضال ميكن للمكتب ا�ويل ٔأن والطلب ا�ويل. 

كرث من مرة، ال جيوز �ٔ املناسب  نفيف الص يف طلب دويل  اً سلعة ٔأو �دمة مدر� بیانكون �عندما ف وبناًء �ىل ذ�، 
حبذف البیان ٔأو وذ� قامئة السلع واخلدمات يف ذ� الطلب،  ٔأن یعّدلوا تلقائیاً خمالفة ٔأو  ٔأن �شريوا ٕاىل وجودللفاحصني 

 .مرس� من قبل مكتب املنشأٔ و  معمتدة ث�، ٔ�ن القامئةالبیا�ت امل�

 وامجلعٔأسامء السلع واخلدمات بصیغيت املفرد  .4.3

". احلاسوب" بدًال من "احلواسيب، یمت اس�ت�دام "عىل سبيل املثالفا�ولیة.  الطلباتالسلع يف صیغة امجلع يف  رد�البًا ما �
، كام هو احلال، �ىل سبيل املثال، صیغة املفرد�س�ت�دام  القاب� للعد�ري السلع السلع امجلاعیة ٔأو  �رد، و�ىل العكس

 ".ٔأخبازخلزب" بدًال من ""ا لكمةس�ت�دام �لنس�بة ال

یتوقف �ىل طبیعة  ذ�، و �ىل �ّد سواء �رد يف الطلبات ا�ولیة بصیغيت امجلع واملفرد فهيي قد، ف� یتعلق �خلدماتو 
االتصاالت السلكية ، و صالحاالٕ عىل سبيل املثال. �دمات ف، املس�ت�دم لوصفهاالتعبري الشائع اخلدمات املدر�ة يف القامئة و 
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 �ة، من ، والنقل�ایة وإال�الن، واحملاس�بة، وا��ة، من املاكتب، والعالقات العامةٔأعامل ، و وا�اكفيرت�توالالسلكية، 

 ٔأخرى.

طلب  ٕایداعصیغة امجلع عند القاب� للعّد ب دمات اخلسلع و ال  �ٕالشارة ٕاىل�ىل الرمغ من ٔأنه یوىص معوًما و ، ونتي�ة ��
 اس�ت�دام �ري متناسق لصیغة املفرد ٔأو�سبب خمالفات إالشارة ٕاىل وجود  نيالفاحص فال یتعني �ىل، لتسجیل �المة جتاریة

 لصیغة املفرد ٔأو امجلع. متناسقاس�ت�دام  ع�دامجلع يف قامئة السلع واخلدمات، ٔأو تغیري مثل هذه القامئة ال

 اس�ت�دام ٔأداة التعریف .5.3

 �لتايل جتنبه. ینبغيرضورً� و  لسلع ٔأو اخلدمات ليسل  بیان ٕان اس�ت�دام ٔأداة التعریف قبل

 اس�ت�دام �ختصارات وا�ترصات .6.3

 تطبیقات).لٕالشارة ٕاىل  apps(�ىل سبيل املثال،  4�لكمة ٔأو عبارة" مقتضبةعبارة عن "صیغة هو �ختصار 

الر�ضیة لٕالشارة ٕاىل الس�یارات  SUV(مثل  5تكون من أ�حرف أ�وىل من لكامت ٔأخرى"ت  صیغة مقتضبةهو " ا�ترصو 
ى ويه معروفة معوًما � ،السلع واخلدمات بیانس�ت�دم بعض �ختصارات وا�ترصات يف یتكّرر او ). املتعددة أ�غراض

 قاتٔأو جمال حمدد �ختصاص، مثل "رقا لٕالشارة ٕاىل قطاع معني"، ٕاخل، ٔأو ٕاىل DVD" ٔأو "CD-ROMمجلهور، مثل "
ٔأیًضا  وا�ترصات�ختصارات  �ُس�ت�دميف بعض أ�حيان، و "، ٕاخل.AC-DC"حموالت و"، PVC ورق"و"، ا��

 ).CD، ٔأقراص DVDبصیغة امجلع (مثل ٔأقراص ، فهيي �رد ٔ�سامء، و�لتايل

 س�یاسة الفحص

�شلك  لسلعة ٔأو اخلدمة املعنیةاحتدید  ٕاذا ٔأ�حاملس�ت�دم يف قامئة السلع واخلدمات مقبوًال  �ختصار ٔأو ا�ترص�كون 
 غرض التصنیف.واحض ودقيق ل

، متبو�ًا صیغته ا�اكم� املكتب ا�ويل يف ، فيجب عرضه �ىلختصار�ٔأو  ترص��  �ىل درایة ٕاذا مل �كن امجلهورو 
آالت الرصاف ا�ٓيل [ مثل، نيعقوفبني قوسني مو  مكتوً� بأٔحرف �برية ا�ترصختصار ٔأو ال� العرض  ویتيح هذا]". ATM"أ

 .�ىل حنو حصیحتصنیفها و�رمجهتا 

 :الصیغة ا�اكم�س�بقه � يف تصنیف نيس اختصاًرا  املتاحیتضمن البیان التايل و 

 )9الصنف  –" (تصنیف نيس [GPS] نظام حتدید املواقع العاملئأ�زة "

رض ، ومفهومة �سهو� وال لبس فهيا لغا ٕاذا اكنت معروفة �ىل نطاق واسع�ختصارات وا�ترصات ٔأیضًا لو�دهوتُقبل 
 ة".ٔ�غراض املال� GPS" ٔأو "استئ�ار معدات GPSٔأنظمة  جمیاتٔأمث� ذ� "�ر التصنیف. ومن 

                                                
دار �رش �امعة  ،Oxford living Dictionaries، 2016 ، قاموس"nabbreviation ,، "�ختصارتعریف  4

 ).2016مایو  http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/abbreviation )26ٔأ�سفورد،
دار �رش �امعة  ،Oxford living Dictionaries، 2016 ، قاموس"nacronym ,، "ا�ترصتعریف  5

 ).2016مایو  http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/acronym )26ٔأ�سفورد،

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/abbreviation
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/acronym
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، س�یحتاج الفاحص ٕاىل حتدید ة املشرتكةمن الالحئة التنفيذی 13و 12 القا�دتنيحفص قوامئ السلع واخلدمات مبوجب و�ى 

، ٔ�ن ذ� من تلقائیاً  خمترصٔأو ال ميكن للفاحص تغیري ٔأي اختصار ومس�ت�دم مقبوًال.  خمترصما ٕاذا اكن ٔأي اختصار ٔأو 
 مس�ت�دم خمترصٕاذا اكن الفاحص �ري قادر �ىل فهم ٔأو حتدید ٔأي اختصار ٔأو و النطاق املقصود.  غیريت  یفيض ٕاىلشأٔنه أٔن 

 .13القا�دة  مبوجب خمالفةٔأن �رفع هذه املسأٔ� فقط يف ٕاشعار  �، فيجوز قامئة السلع واخلدمات يف

 اس�ت�دام القوسني .7.3

 القوسان املعقوفان

مرجعیة  بیا�تالورقية لتصنیف نيس من ٔأ�ل إالشارة ٕاىل املطبو�ة/ النسخيف أ�صل يف  مت أ�قواس املعقوفةاس�ت�د
، املدر�ة "أ�س�نانٔ�طقم  لصقمواد ، متت إالشارة ٕاىل "عىل سبيل املثالف. إالنلكزيیة للسلع ٔأو اخلدمات يف القامئة أ�جبدیة

، املدرج "ملح الطهيي"و؛ "D، حتت احلرف ")"-لـ  لصقمواد ( اصطناعیة  ٔأهنا "ٔأطقم ٔأس�نان"، �ىلAحتت احلرف "
 ".S، حتت ")"-ٕالیه �ىل ٔأنه "ملح (الطهيي  أ�شري، "Cحتت "

 أ�هن يف ٕاطارها، اخلدمة ٔأو املنتج ٕادراج ميكن ال �لكمة تبدأٔ  اليت لٕالشارة ٕاىل التعابرئأیًضا  املعقوفةاس�ت�دمت أ�قواس و 
 التعبري مبا تبقى من متبو�ًا ،يف القامئة التعبري ٕالدراج ٔأمهیة ا�ٔكرث اجلزء ماس�ُت�د احلاالت، ت� يفو. لكمة �امة للغایة اعُتربت

، بدًال من ذ�و ؛ "Aحتت احلرف " ة" مدر��زة لقياس سامكة اجللودأٔ كن "�، مل بيل املثالس  عىلف. قوسني معقوفني بني
حتت  �را�یب لصنا�ة خزفيات فنیة"درجت "أ�  كام)". -لقياس سامكة  ٔأ�زة( �لود" �ىل ٔأّهنا" Sحتت احلرف " أ�درجتفقد 

 )".فنیة -لصنا�ة  �را�یب( خزفيات"�ىل ٔأّهنا " ولكن Cاحلرف "

س�تحرضات م ( طهييالتعبري، مثل "ال  وسط هو ذ� الواقع يفء ا�ٔكرث ٔأمهیة اجلز  ٔأن ، ميكن اعتباريف بعض احلاالتو
 ".ا�ا�لیة إالطارات ٕالصالح )مطاطیة الصقة -( "رقع " ٔأو لغا�ت صناعیة) - حتفزي

 .ةطبو�امل   �سختهيفيف القامئة أ�جبدیة عند �رش تصنیف نيس  بیا�تالعثور �ىل  املعقوفةأ�قواس  و�ّرست

النس�ة ا�ة يف البحث املتؤأّدت وظائف إالنرتنت.  ىلحرصً� �یُنرش تصنیف نيس  ٔأصبح، 2013اعتباًرا من ینا�ر و 
 ��اكمل من �ذفها، وقررت جلنة اخلرباء يف احتاد نيس املعقوفةاس�ت�دام أ�قواس  ٕاىل �س�تغناء عن�ىل إالنرتنت  املنشورة

 القامئة أ�جبدیة.

ٔأیًضا يف النس�ة إالجنلزيیة من القامئة أ�جبدیة ل�ال� �ىل التعبري أ�مر�يك املقابل للمصطلح ا�ي  املعقوفة�س�ت�دم أ�قواس و 
 ."freight brokerage [forwarding (Am.)]"ٔأو  "trousers / pants (Am.)" ،عىل سبيل املثالف�س�بقه. 

 القوسان املربعان

اليت عبارة لل تعریف ٔأكرث دقة ٕاعطاء اليت هتدف ٕاىل  التعابري لضمّ ف نيس �س�ت�دم أ�قواس املربعة يف القامئة أ�جبدیة لتصنی
 ٔأما�ن�دمات خم�ت العطالت [) ٔأو "41 الصنف" (�دمات معسكرات العطالت [للرتفيه]و" ،عىل سبيل املثالف�س�بقها. 

 ).43 الصنف" (]ٕاقامة

، متبو�ة بتعریف ٔأو ٕاىل القامئة أ�جبدیة ا�منطیةوافقت جلنة اخلرباء يف احتاد نيس �ىل ٕاضافة املنت�ات الوطنیة ٔأو إالقلميیة و 
، ٔأو 150081تصنیف نيس  "ها�ن [كامن صیين]، "ومن ٔأمث� ذ�. ٕان اقتىض أ�مر ذ� رشح للمنتج بني قوسني مربعني

 .290162، تصنیف نيس طعمة خضار مخمرة]أٔ [ مكيش، ٔأو 180127تصنیف نيس ، راندس�یالت [حقائب مدرس�یة ��نیة]
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بني ٔأقواس مربعة رشیطة ٔأن �س�بقها  ا�منطیة، یقبل املكتب ا�ويل ٔأیًضا اس�ت�دام املنت�ات الوطنیة ٔأو إالقلميیة و�ملثل

 .30 الصنف " يفس�ینيب [�سكویت ا�رة]، "ومن ٔأمث� ذ�. الطلب ا�ويل تعریف ٔأو تفسري للمنتج بلغة

 س�یاسة الفحص

امئة ق الفاحصونجيب ٔأال یغري و ا�ولیة.  الطلباتواملربعة عند ٕادراج السلع واخلدمات يف  املعقوفةاس�ت�دام أ�قواس یُقبل 
ٕ�ضافة ٔأو تغیري ٔأو ٕازا� ٔأقواس وذ� ، كتب املنشأٔ من قبل م  واملرس� ةاملعمتد بصیغهتا السلع واخلدمات يف طلب دويل

 .عبارةيف ال  ا�لكامت�ادة �رتيب �ٕ ٔأو مربعة ٔأو  معقوفة

 تنطبق املبادئ العامة للفحص.و 

ٕاذا ٔأو مربعة  معقوفةالسلع واخلدمات اليت حتتوي �ىل ٔأقواس  ببيا�تخمالفة ف� یتعلق  �شري الفاحصون ٕاىل وجودجيب ٔأال و 
 تصنیف نيس.من املناسب   الصنفرمق مضنت� املؤرشات واحضة مبا فيه الكفایة ٔ�غراض التصنیف وتصنف  اكنت

ٔأن  بعد الفحصٕاذا تبّني ، املشرتكةمن الالحئة التنفيذیة  13 القا�دةخمالفة مبوجب  إالشارة ٕاىل وجود الفاحصنيجيب �ىل و 
 یة لغرض التصنیف.افكٔأو مربعني ليس واًحضا  معقوفنيا�ي حيتوي �ىل قوسني  البیان

بعد ٕاذا تبّني ، املشرتكة التنفيذیة من الالحئة 12خمالفة مبوجب القا�دة  ٕاىل وجود�شريوا ، جيب �ىل الفاحصني ٔأن ؤأ�رياً 
 تصنیف نيس.من �ري الصحیح  الصنفرمق  مضنٔأو مربعني  معقوفنيحيتوي �ىل قوسني  بیانٔأنه قد مت جتمیع الفحص أٔ 

 

 

 ]هنایة املبادئ التوجهيیة[
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