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ة التونسيـ  ة الجمهورـي
 ..................... وزارة
 .................. ) 1 ( الهيكل

 رخصة في إقامة حفل عائلي
 ........... عــدد

 .................................. المعلوم المستوجب

 ........... .... بتاريخ ............ وصل الخالص عدد

 وعلى 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 33 االطالع على القانون األساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد بعد

 ، 2006 جويلية 17 المؤرخ في 2006 لسنة 48 جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عدد

 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي 1989 فيفري 4 المؤرخ في 1989 لسنة 11 القانون األساسي عدد وعلى

 نقحته أو تممته،

 منه 68 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية  وخاصة الفصل 1997 فيفري 3 المؤرخ في 1997 لسنة 11 وعلى القانون عدد

 النصوص التي نقحته أو تممته، جميع وعلى

 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية 1998 جويلية 13 المؤرخ في 1998 لسنة 1428 وعلى األمر عدد

 المحلية في استخالصها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

 : .................... بطاقة التعريف الوطنية عدد ) ة ( ب صاح ): ...................... ة ( للسيـد يرخص

 : ................... والذي تحييه فرقة ..................... : ل في إقامة حف ..... ........... ..... : الصادرة بتاريخ

 ... ...... ........ .. ...... :.. إلى الساعة ... .. ............ ..... : من الساعة ... ...................... :....... يوم

 ............................................ : وذلك بالمحل الكائن بـ

 : وعلى صاحب الرخصة احترام القرارات البلدية المتعلقة بمقاومة الضجيج وخاصة من حيث
 . عدم تواصل الحفل إلى ما بعد التوقيت القانوني -
 بالنسبة إلى المنشآت والمؤسسات المجاورة مراعاة حقوق الغير في الهدوء والراحة وخاصة -

 . كالمساجد والمستشفيات والمصحات
 . وجوب عزل الصوت عن المحيط الخارجي بالنسبة للحفالت المقامة بالقاعات العمومية -

 وعند اإلخالل يتعرض صاحب الرخصة إلى حجز اآلالت الموسيقية ومضخمات الصوت والمصادح

 . عن التتبعات العدلية بقطع النظر وذلك وإيقاف الحفل

 ............ ) 2 ( رأي رئيس مركز

 ........... في .......... ........... في ............. عدد

 اإلمضــاء والختم اإلمضــاء والختم

ــــــــــــــــــ ـ 
 . ذكر البلدية أو الوالية حسب الحال ) 1 (
. شرطة أو حرس حسب مرجع النظر الترابي ) 2 (


