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( 1املرفق رقم )  

 مصفوفة نتائج التدقيق
  النتائج

 التأثريات  االسباب   املعايري احلالة املكتشفة التوصيات 
ختفيض املساحات املشمولة مبشروع استخدام   

)احد مشاريع وزارة الزراعة  تقنات الري احلديثة 
اىل  واملعنية ابستخدام وسائل الري احلديثة ( 

(25 %)  

املساحات اليت مشلها املشروع 
(مليون دون 3)والبالغة   

قلة التخصيصات املالية ،تدهور الوضع  
لبعض احملافظات ،الشحة املائية   االمين  

ات  يتطلب من وزارة الزراعة التنسيق مع اجلهات ذ الشحة املائية 
العالقة لتوفري التخصيصات املالية الالزمة لتنفيذ  

 املشروع وفق املساحات املطلوبة 

تدين املساحات املشمولة ابخلطة الزراعية الصيفية  
 والشتوية املروية بواسطة منظومات الري احلديثة  

املساحات املروية بوسائل الري  
 التقليدية

قلة التخصيصات املالية ،تدهور الوضع  
لبعض احملافظات ،الشحة املائيةاالمين   

هدر كميات كبرية من املياه   
دون حتقيق الفائدة القصوى منها  

من خالل زايدة املساحات  
 املشمولة ابخلطة الزراعية السنوية 

املساحات  يتطلب من وزارة الزراعة السعي لزايدة 
املشمولة ابخلطة الزراعية الصيفية والشتوية املروية  

ي احلديثة بواسطة منظومات الر   

تدين مساحات البساتني املروية مبنظومات الري 
 ابلتنقيط  

مساحات البساتني املروية سيحا يف  
 عموم احملافظات 

قلة التخصيصات املالية ،تدهور الوضع 
 االمين لبعض احملافظات ،الشحة املائية 

املتحقق  و  يف املياه اهلدر الكبري 
من الري السيحي من جهه  
وتلف االراضي على املدى  
البعيد بسبب متلح االراضي  

ارتفاع املياه اجلوفية فيها من و 
 جهه اخرى 

مساحات البساتني  ضرورة قيام وزارة الزراعة بزايدة 
للتقليل من اهلدر يف   املروية مبنظومات الري ابلتنقيط

ن التلفاملياه واحملافظة على االراضي الزراعية م  

عدم وجود خطط اسرتاتيجية خاصة بتطوير  
القطاع الزراعي لدى الشركة العامة للتجهيزات  

لوجيا املكننة واالالت  و ضمن نقل تكني  مبا  الزراعية
واكبة التطور الذي يشهده العامل يف هذا اجملال  مل   

الزراعي عدم تطور القطاع   عدم مواكبة التطور التكنولوجي  التقارير الفنية    الشركة العامة للتجهيزات الزراعيةيتطلب من  
خطط اسرتاتيجية خاصة بتطوير القطاع  اعداد 
لوجيا املكننة واالالت مبا  و تضمن نقل تكن  الزراعي

يضمن مواكبة التطور الذي يشهده العامل يف هذا  
 اجملال 
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  النتائج
 التأثريات  االسباب   املعايري احلالة املكتشفة التوصيات 

تراكم االليات يف خمازن الشركة العامة للتجهيزات  
 الزراعية  

بسبب ضعف اقبال الفالحني على   التقارير الفنية 
اقتناءها ويعود السبب وراء ذلك اىل  

)ارتفاع اسعار املكائن واالليات مقارنة  
ابالسواق احمللية ،قلة جودة وكفاءة 

 املكائن واالليات ( 

  كة العامة للتجهيزات الزراعيةالشر ضرورة قيام   تراكم االليات 
بتخفيض اسعار املكائن واالليات لتتنافس مع  

اسعار مثيالهتا يف االسواق احمللية كما يتطلب من  
الشركة استرياد مكائن واليات ذات جودة وكفاءة 

 عالية 

ات الزراعية ابالعتماد  ز الشركة العامة للتجهيقيام 
على احتياجات الدوائر الزراعية كأساس يف  

استرياد املكائن الزراعية وان هذا املعيار ابلرغم من  
امهيته اال انه الميكن من خاللة تطوير القطاع  

 الزراعي ورفدة ابملكننة احلديثة وذلك  

ت الزراعة  ايان احتياجات دوائر ومدير  التقارير الفنية 
الفالحني يف احملافظات وهم  متثل احتياج 

بطبيعة احلال غري مطلعني على التطور  
لوجي احلاصل يف املكننة الزراعية و التكن  

  ات الزراعيةز الشركة العامة للتجهية قيام ضرور  عدم تطور القطاع الزراعي 
ابسترياد احدث انواع املكائن واالالت مبا يضمن  

 تطوير القطاع الزراعي 

وجود العديد من االراضي الزراعية املتدهورة  
  التصحر بسبب ظاهرة

قلة التخصيصات املالية   التقارير الفنية  تسبب هذه الظاهرة فقدان    
الرتبة السطحية اخلصبة بسبب  
 زحف الرمال والكثبان الرملية 

يتطلب من وزارة الزراعة التنسيق مع اجلهات ذات  
العالقة لزايدة التخصيصات املالية الالزمة ملعاجلة  

 االراضي املتصحرة
للمومسني  استبعاد العديد من االراضي الزراعية 

من اخلطة الزراعية  الصيفي والشتوي   
قلة الواردات املائية   اخلطة الزراعية  ضرورة قيام وزارة املوارد املائية ابلتنسيق مع دول   قلة االنتاج الزراعي  

 اجلوار املتشاطئة لزايدة الواردات املائية 
احلديثة املنفذة من قبل  مشاريع الري  توقف مجيع

   وزارة املوارد املائية
التخريب من   قلة التخيصات املالية ،  خطة وزارة املوارد املائية  

2016قبل الفالحني عام   
على وزارة املوارد املائية التنسيق مع اجلهات ذات   هدر املياه 

العالقة لتوفري التخصيصات املالية الالزمة لتنفيذ  
احلديثة كما يتطلب من الوزارة توفري  مشاريع الري 

احلماية الالزمة لتأمني كافة املشاريع واحلفاظ عليها  
 من التخريب 

تدين نسب االجناز الغلب النشاطات الفنية  
الرئيسية )احلقول االيضاحية , الندوات االرشادية  

,اايم احلقول , املشاهدات احلقلية ( لدائرة  

السنوي املخطط  قلة التخصيصات املالية , تدهور   
الوضع االمين يف بعض احملافظات ,  
  عدم توفر بعض املنظومات الالزمة

  دائرة االرشاد والتدريب الزراعييتطلب من  عدم تطور القطاع الزراعي 
التنسيق مع اجلهات ذات العالقة ملعاجلة كافة 

العقبات اليت حتول دون زايدة نسب االجناز  
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  النتائج
 التأثريات  االسباب   املعايري احلالة املكتشفة التوصيات 

  ،لنشاطات الفنية الرئيسية )احلقول االيضاحية ل للعمل االرشادي , جائحة كوروان  االرشاد والتدريب  
املشاهدات   ،اايم احلقول ،الندوات االرشادية 

 احلقلية (
ري )منظومات عدم توفر بعض املنظومات 

 سطحي مطور،ري  ، ري ابلرش الثابت ، ابلتنقيط
الالزمة للعمل  ( و ضخ عاملة ابلطاقة الشمسية

لدائرة االرشاد والتدريب   االرشادي والتدرييب
 الزراعي 

على وزارة الزراعة توفري كافة املنظومات الالزمة   التقارير الفنية 
لدائرة االرشاد والتدريب   االرشادي والتدرييبللعمل 
 الزراعي 

 


