
 
 محافظة الدقهلية       

 اإلدارة العامة للتنمية االقتصادية
 إدارة التنمية اإلقتصادية    

 التعاون الزراعي        

 
 

 3/1202/ 20حتى  20/10/0202إجنازات التعاون الزراعى من                         

 البيان  املوضوع  م

تنفيذ قرارات   باتخاذقامت اإلدارة   1 الالزمة حيال  كافة اإلجراءات 

الصادرة وإعالن    المحافظة  والفرز  اإلنتخاب  عملية  إلجراء 

التابعة   الزراعية  التعاونية  للجمعيات    الزراعي   لالئتمانالنتيجة 

 بالدقهلية  

 الزراعي  لالئتمانجمعية تعاونية زراعية  178لعدد 

تنفيذ قرارات   باتخاذقامت اإلدارة   2 الالزمة حيال  كافة اإلجراءات 

إلجراءالمحافظة   وإعالن    الصادرة  والفرز  اإلنتخاب  عملية 

الزراعى  لإلصالح  التابعة  الزراعية  التعاونية  للجمعيات    النتيجة 
 بالدقهلية 

 الزراعي جمعيات تعاونية زراعية تابعة لإلصالح  7لعدد 

 

 

 

 

بإتخاذ 3 تنفيذ قرارات   قامت اإلدارة  الالزمة حيال  كافة اإلجراءات 

الصادرة عملية    المحافظة  وإعالن    االنتخابإلجراء  والفرز 

العامة   للمراقبة  التابعة  الزراعية  التعاونية  للجمعيات  النتيجة 

 للتعاون والتنمية  بالدقهلية 

زراعية    11لعدد   تعاونية    واستزراع   استصالحجمعيات 

 أراضي 

اللجان   4 طريق  والصرف عن  والرى  الزراعة  حل مشاكل  متابعة 

رقم   المحافظة  بقرار  مراكز    1666المشكلة  بجميع  لسنة 

المحافظة مع الجهات المعنية المختصة وهى ) مديرية الزراعة 

الزراعى    – التعاون  لشئون  العامة  المركزية    –اإلدارة  اإلدارة 

 للموارد المائية والرى (  

 محضر لحل مشاكل الرى والصرف والزراعة   198لعدد 

فحص ومتابعة التقارير الشهرية للحالة التموينية  بمراكز ومدن   5

 المحافظة   

 تقرير شهرى من مديرية التموين بالدقهلية  18لعدد 

الجمعيات   6 بأعمال  الخاصة  الشهرية  التقارير  ومتابعة  فحص 

العا  اإلدارة  من  الواردة  الزراعية  التعاون  التعاونية  لشئون  مة 

 الزراعى بالدقهلية   

من    18لعدد   واردة  شهرى  لشئون  تقرير  العامة  اإلدارة 

 التعاون الزراعى بالدقهلية   

التنمية   7 لوزارة  العامة  لألمانة  الشهرية  التقارير  وإعداد  متابعة 

المواد   من  اإلستراتيجية  للسلع  المخزون  موقف  عن  المحلية 

بالم  والبترولية  التموين التموينية  مديرية  مع  بالتنسيق  حافظة 

 بالدقهلية 

 تقرير شهرى وارد من مديرية التموين بالدقهلية   18لعدد 

وقانون   8 المحافظة  قرارات  لتنفيذ  المعنية  الجهات  مع  التنسيق 

الزراعى إدارات    التعاون  مجالس  أعضاء  عن  العضوية  بإسقاط 

 الجمعيات التعاونية الزراعية  

 عضو مجلس إدارة    22لعدد 

التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ قرارات المحافظة الصادرة   9

 بندب وتجديد ندب مديرين الجمعيات التعاونية الزراعية  

 قرار ندب    24لعدد

متابعة خطة اإلرشاد الزراعى مع مديرية الزراعة واإلدارة   10

العامة لشئون التعاون الزراعى بالدقهلية بخصوص الندوات 

 اإلرشادية للمزارعين  

 ندوة    255لعدد 

متابعة تنفيذ حطة مديرية الزراعة لمقاومة األفات الزراعية   11

نطاق محافظة الدقهلية بالتنسيق مع الجهات   والقوارض فى

 المعنية  

 لجميع مراكز ومدن المحافظة  

   مدير االدارة                                                                                                                                                                      
                                                                                                                  

 م/ حممود الغنيمى                                                                                                                                                                   

 

 


