
 

  الفصل التاسع واألربعون

 منتجات دورالنشر والصحافة وغيرها من منتجات صناعة فن الرسم

  والخط؛ مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم
 

  .مالحظات

  :ال يشمل هذا الفصل -١

  ؛) 37الفصل ( الصور السلبية واإليجابية على حوامل شفافة   -)أ 

  ؛) 90.23البند ( الخرائط والتصاميم أو الكرات األرضية النافرة، وإن كانت مطبوعة   -)ب 

  ؛95أوراق اللعب وغيرها من أصناف الفصل   -)ج 

) 97.02البند) (ليتوغرافيا(، أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر )غرافير(الصور األصلية المحفورة   -)د 

مثل (ليوم األول وأصناف المراسلة والطوابع البريدية والمالية واألختام البريدية وظروف ا

، 97.04وما يماثلها، الموسومة بطابع، من األصناف الداخلة في البند ) الظروف والبطاقات

  .97وكذلك القطع األثرية التي يتجاوز عمرها مائة سنة وغيرها من أصناف الفصل 

أو ما هو منتج بواسطة  ، ما هو منقول بآالت اإلستنساخ49، وفقا لمفهوم الفصل "مطبوعة"تشمل كلمة  -٢

أو بالنقش أو بالتصوير أو باإلستنساخ الضوئي أو باإلستنساخ آلة ذاتية الحركة لمعالجة المعلومات 

  .الحراري أو باآللة الكاتبة

الصحف والنشرات الدورية المغلفة بكرتون أو المجلدة، وكذلك مجموعات  49.01تدخل في البند  -٣

  .وعة في غالف واحد، وإن كانت محتوية على إعالناتالصحف أو النشرات الدورية الموض

  : 49.01تدخل أيضا في البند  -٤

ونسخ التحف الفنية أو الرسومات الخ، التي تكون ) غرافير(مجاميع نسخ الصور المحفورة   -)أ 

مؤلفات كاملة ومرقمة الصفحات ويمكن جمعها في كتاب، وذلك عندما تكون تلك الصور 

  بمؤلفيها؛ مصحوبة بنصوص تتعلق بها أو

  اللوحات المصورة الواردة مع الكتب والمتممة لها؛  -)ب 

 الكتب المقدمة بشكل مالزم أو صفحات منفصلة من أي قياس، التي تكون مؤلفا كامال أو جزء  -)ج 

  .منه، والمعدة للحبك أو التغليف أو التجليد

غير أن الصور المحفورة والمصورات، غير المحتوية على نصوص، والتي تشكل أوراقا متفرقة 

  .49.11من أي قياس كان، وإن كانت مجمعة بمالزم، فهي تدخل في البند 



 

ال يشمل المطبوعات المعدة أساسا  49.01من هذا الفصل، إن البند  ٣مع مراعاة أحكام المالحظة  -٥

لمنشورات والفهارس التجارية واألدلة السنوية التي تصدر من قبل الشركات مثل الكتيبات وا(لإلعالن 

 .49.11إن هذه المطبوعات تدخل في البند ). التجارية ومطبوعات الدعاية السياحية

، تلك التي تكون 49.03، بالمعنى المقصود في البند "مجاميع مصورة أو كتبا مصورة لألطفال"تعتبر  -٦

 .سي ويكون النص فيها ثانوياالصور فيها العنصر األسا


