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16/03/2021باجة يف   

ة ـــس مؤسســـة لمجلـــدورة الرابع ـــال  

ــ ة الغـــوان تنميـــدي  ــ ال الغربـــي بالشمـــابات والمراعـ ي ـ  

2020ة ـــلسن   
 

الدورة الرابعة جمللس مؤسسة ديوان تنمية الغابات واملراعي عن بعد ووفق جدول اعماهلا انعقدت           

 .  2021فيفري  25يوم اخلميس  السيد هشام اخلمرييرئيس اجمللس دير العام املبالشمال الغربي برئاسة 

 اجناز ما يلي : 2020 سنة  وقد ورد يف التقارير املتعلقة بالفرتة الفاصلة بني الدورة الثالثة والرابعة بعنوان

 .دراسية لفائدة أعضاء جمامع وجلان التنميةالزيارات التكوين ويف جمال الشخص يوم  220 تنظيم -

 .تكوينية لفائدة املنتجنيالعالمية واإليام من األشخص يوم  1300 تنظيم  -

 وحدات ايضاح يف محاية النحل. 5زراعة االعالف والبقوليات و  قطعة مثالية  يف 22تركيز  -

% من الربنامج بوالية  80هك  بوالية باجة و200هك من احلواجز احلجرية باجللمون من مجلة  80اجناز  -

 سليانة  واختيار املقاولة وانطالق االشغال بالنسبة لوالييت الكاف وجندوبة.

 .خالل املوسم اجلاري  غراسة الزياتنيومواصلة االنتهاء من غراسة أشجار اللوز  -

 هك من املراعي القارة. 66هك ببذور السلة واملنجور وتركيز  920زراعة  -

بكل من  2020على ميزانية التنمية لسنة  2019انهاء اشغال صيانة املسالك الفالحية بعنوان سنة  -

 ية جندوبة.% من الربنامج بالنسبة لوال 60والييت الكاف وبنزرت وبلوغ 

% من الدفوعات اىل غاية  31و نسبة  2020% من برنامج التعهدات املالية على امليزانية لسنة 89تسجيل  -

31/12/2020 . 

 :كما يلي اهم التوصيات  تلخصتو

 2019اعداد خمطط عملي لتاليف النقائص الواردة بتقرير مراجع حسابات الديوان للسنة املالية ضرورة  -

 تنفيذه وعرضه على اجمللس يف دورته القادمة.والشروع يف 

خبصوص تسوية الوضعية  وذلك  البناية الراجعة بالنظر اىل الديوانتعيني خبري عدلي لتحديد قيمة  -

 العقارية ملقر بلدية بزينة احملال من طرف اجمللس اجلهوي ببنزرت.

 سعي اجمللس اجلهوي على مستوى احملكمة العقارية ببنزرت لرتسيم العقار املذكور وحل االشكال. -

الف دينار اىل  267حبوالي املتخلدة بذمتهم متسوغني تقدر مبالغ الديون  8ديون املتعلق بارسال امللف  -

 2020يف شطب الديون وتدعيمه براي جملس املؤسسة يف دورته الرابعة لسنة الستشارتها وزارة املالية 

 .الستخالص الديون  بعد استيفاء مجيع اإلجراءات اإلدارية والقانونية

 .ضرورة رفع قضايا يف اخلالص بالنسبة لبقية املتسوغني  -

ن املتعلق بتعاضدية اخلدمات الفالحية االمل بعمدون اىل اهليئة العليا توجيه ملف استخالص الدي -

 ملقاومة الفساد .
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