
 

 

 

 
 

بحساب العنوان الواحد ) والتعريفة المعتمدة حسب نظام اإليداع  المصنفات المعنية بحق المؤلف

 .(في السنة 
 

، المنقح والمتمم المتعلق بالملكية األدبية و الفنية ،4991فيفري  41المؤرخ في  4991لسنة  63القانون عدد   

 .7و  3و 4: الفصول -4009جوان  46، المؤرخ في 4009لسنة  66عدد  بالقانون

 

 )ت .د 30,000 ( الكتب و النشريات و غيرها،المصنفات الكتابية والمطبوعة ومن بينها   /1

 البحت أو التمثيلية التمثيلية ، سواء كانت من نوع(السمعية أو البصرية)لإلذاعة  المصنفات المبتكرة للمسرح أو /2

 )ت .د 30,000 ( مت،الرقص أو التمثيل الصاأو  التي تتخللها الموسيقى 

 )ت .د 30,000 ( القطع الموسيقية الناطقة أو غير الناطقة، /3

 *التصوير الشمسي،في نظر هذا القانون من المصنفات التي تسلك مسلك  مصنفات التصوير الشمسي و ما شابهها /4   
  

 السينما في التعبير البصري، ك مسلكمن المصنفات التي تسل هذا القانونالمصنفات السينمائية و ماشابهها في نظر  / 5

 )ت .د 150,000 (

بواسطة الحامض النيتريكي أو على المعدنية  شالحجرية والنقووالمطبوعات  الصور الزيتية والرسوم/ 6

 )ت .د 30,000 ( األخرى الشبيهة بها،  الخشب و المنتوجات الفنية 

 )ت .د 30,000 ( النحت في مختلف أنواعه، /7   

 )ت .د 150,000 ( كيفية اإلنجاز،الرسوم والنماذج و األمثلة و كذلك   ن واحدآنفات المعمارية التي تشمل في المص / 8

بما في ذالك المشاريع و األمثلة أو الصناعة المدبجات و الموشيات التي تخرجها األنوال الفنية و الفنون التطبيقية / 9  

 )ت .د 30,000 ( نفسها،

 30,000 ( ذات الصبغة العلمية أو الفنية،الخرائط وكذلك الرسوم و المنقوالت الخطية، أو التشكيلية و الصور   /11

 )ت .د

 )ت .د 30,000 ( المصنفات الشفوية مثل المحاضرات و الخطب و المصنفات التي تماثلها، / 11

ترخيصا من الوزارة ن الشعبية يستوجب اإلستغالل المادي للفنو) من الفنون الشعبية  المستوحاةالمصنفات  /12

لفائدة الصندوق اإلجتماعي و الثقافي للمؤلفين المنخرطين بالمؤسسة التونسية  معلوم المكلفة بالثقافة وتسديد 

 * ،(لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

 )ت .د 150,000 ( ،البرامج المعلوماتية / 13

 )ت .د 30,000 ( مبتكرات األلبسة لألزياء و الوشاح، / 14

 )ت .د 150,000 ( المصنفات الرقمية، / 15

حقوق مؤلفي المصنف  مراعاةمع ) ذكرها الترجمات والتحويرات أو اإلقتباسات التابعة للمصنفات األنف   /16

 * (.األصلي 

 ةالتونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاوراإلتصال بالمؤسسة يرجى   16و  12و  4للمصنفات رقم بالنسبة *

  .لتحديد المبلغ
 


