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وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير االقتصاد ـ  3الفصل 
الية ودعم االستثمار مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا والم

  .األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2020 نوفمبر 24تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

  والبيئةوزير الشؤون المحلية 

  مصطفى العروي
 االقتصاد والمالية ودعم وزير

  االستثمار
            علي الكعلي

  رئيس الحكومة
  هشام مشيشي

 

  

 نوفمبر 24 مؤرخ في 2020 لسنة 919عدد أمر حكومي 
 المؤرخ في 1980 لسنة 876 يتعلق بإتمام األمر عدد 2020

 المتعلق بتخويل منحة األوساخ إلى عملة 1980 جويلية 4
  .المحليةالتطهير ورفع الفضالت المباشرين بالجماعات 

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

  بعد االطالع على الدستور،

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

 لسنة 1التي نقحته أو تممته وخاصة القانون األساسي عدد 
ق بتركيبة المجالس  المتعل2011 جانفي 3 المؤرخ في 2011

  الجهوية،

 19 المؤرخ في 2018 لسنة 29وعلى القانون األساسي عدد 
   المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،2018ماي 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

سات العمومية ذات الصبغة والجماعات العمومية المحلية والمؤس
 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة اإلدارية

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89المرسوم عدد 

 جويلية 4 المؤرخ في 1980 لسنة 876وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتخويل منحة األوساخ إلى عملة التطهير ورفع 1980

ت العمومية المحلية وعلى جميع الفضالت المباشرين بالجماعا
 لسنة 891النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ، 2014 جانفي 28 المؤرخ في 2014

 18رخ في ؤ الم2016 لسنة 365وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بإحداث وضبط مشموالت وزارة الشؤون 2016مارس 
  المحلية،

 2 المؤرخ في 2020 لسنة 84وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020سبتمبر 

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

 1980 لسنة 876يضاف إلى األمر عدد    ـالفصـل األول
 المتعلق بتخويل منحة األوساخ إلى 1980 جويلية 4المؤرخ في 

المحلية فصل  التطهير ورفع الفضالت المباشرين بالجماعات عملة
  :كما يلي) مكرر (2

 يحدد مقدار منحة األوساخ التي ينتفع بها : )مكرر (2الفصل 

عملة التطهير ورفع الفضالت المباشرين بالبلديات بمبلغ خمسة وسبعين 

  .ر من هذا األم2وال تنطبق بشأنهم أحكام الفصل شهريا دينارا ) 75(

زير الشؤون المحلية والبيئة ووزير االقتصاد  ـ و2الفصـل 

والمالية ودعم االستثمار مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا 

  .األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2020 نوفمبر 24تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

  والبيئةوزير الشؤون المحلية 

  مصطفى العروي
 االقتصاد والمالية ودعم وزير

  االستثمار
              علي الكعلي

  رئيس الحكومة
  هشام مشيشي

 

  

 نوفمبر 24 في مؤرخ 2020 لسنة 920 عددأمر حكومي 
منحة التكاليف الخاصة المحدثة  بضبط مقدار تعلق ي2020
 2014 أوت 8 المؤرخ في 2014 لسنة 2936عدد  باألمر

واألعوان  ين واألعوان الوقتيينالموظف لفائدة المسندة
  .المتعاقدين والعملة المباشرين لمهامهم بالبلديات

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

  بعد االطالع على الدستور،

 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29وعلى القانون األساسي عدد 
   المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،2018ماي 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112القانون عدد وعلى 
 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89




