الخدمات التي تقدمها مديرية الموارد الطبيعية للمواطن
قسم الحراج:
تقوم ضمن مشتل سلحب الحراجي بإنتاج أعداد من الغراس الحراجية مثل :
السرو – الصنوبر (ثمري  ،بروتي ،حلبي) – بلوط – سنديان – أزدرخت – لوغستروم – نمار – نخيل مروحي – دردار
سوري – آس – دفلة – فلفل كاذب – دلب – كينا .
حيث يمكن ألي مواطن أو جهة رسمية بالتقدم بطلب إلى مديرية الموارد الطبيعية من أجل شراء أي نوع من األنواع
المذكورة أعاله والكمية التي يريدها علما ً بأن سعرها رمزي جداً
كم تقوم من خالل عمل دائرة االستثمار الحراجي بما يلي :
منح تراخيص لقطع أشجار حراجية مزروعة كمصدات رياح حول أرض المواطن الزراعية أو كسور حول حديقته
المنزلية
منح تراخيص الستثمار النباتات الحراجية النامية ضمن أرض المواطن الزراعية وهذا يتعلق بكثافة األشجار الحراجية
الموجوده
منح تراخيص تخزين مواد حراجية واإلتجار بها مثل مستودع لتخزين الفحم أو أي مادة حراجية وذلك بعد أخذ موافقة
وزارة الزراعة حصراً حيث يقوم المواطن بتسديد رسم طابع تتعلق قيمته بمكان إقامة المستودع  /بلدة – مركز منطقة –
محافظة /.....
منح تراخيص رعي لمربي المواشي  /أغنام – أبقار  / ...وذلك بسعر رمزي لرأس الغنم أو البقر كما نسمح بوضع خاليا
النحل ضمن المواقع الحراجية بشكل مجاني .
كما نشارك بمنح تراخيص للمقالع والمنشآت الزراعية ومحطات المحروقات كجهة مشاركة بمنح التراخيص .
منح تراخيص الستثمار نباتات حراجية ثانوية  /الشبط أو المكنس  +الريحان  /.....+وهذا يتعلق بتوفير المادة  ،وبسعر
محدد من قبل وزارة الزراعة
وما على المواطن إال أن يتقدم بطلب إلى الهيئة العامة إلدارة وتطوير الغاب  /مديرية الموارد الطبيعية ثم يستكمل األوراق
الثبوتية الخاصة بكل ترخيص ثم يتم منح التراخيص إما من قبل الهيئة العامة إلدارة وتطوير الغاب أو الوزارة .
كما أننا نقوم بتوفير عدد ال بأس به من فرص العمل  /عمال فرق حرائق – عمال تربية وتنمية – عمال في ورش التحريج
والسقاية والحفر /
نقوم بتوفير كميات من السقايات الناتجة عن عمل التربية والتنمية ويستطيع أي مواطن االستفادة منها بشكل مجاني
وبإشرافنا .
توفير المادة العلمية فيما يخص الشجرة الحراجية وحمايتها من خالل معلومات نقدمها ألي مواطن مهتم .
أما ما هو المطلوب من المواطن تجاه هذه الخدمات :
ال نطلب من المواطن إال القليل اليسير أال وهو المحافظة على هذه الثروة القومية والتي هي ليست ملكا ً ألي شخص وذلك
من خالل :
عدم القطع العشوائي لألشجار الحراجية
عدم إشعال أو إضرام النار ضمن الغابات
عدم رمي أعقاب السجائر في الغابة
زراعة األشجار الحراجية حول منزله أو أرضه الخاصة
تعليم األطفال حب زراعة الشجرة الحراجية وفائدتها .
عالقة المواطن مع قسم أمالك الدولة
أخذ البيانات الالزمة بشأن انتفاعه وتقديمها للجهات المعنية
تأجير أراضي أمالك دولة بشأن إقامة مشاريع زراعية أو صناعية أو تجارية
أخذ وثيقة بتفويض أحد الورثة بشأن تسجيل سيارة أو آلة زراعية
إعطائه وثيقة بأنه غير مشمول بقانون اإلصالح الزراعي لتقديمها أثناء تطويب أرض ما
إعطائه الوثائق الالزمة بشأن إثبات حصته باالنتفاع لتقديمها لدعوى قضائية تخص المنتفع
وضع الحدود الفاصلة بين عقارات المواطنين الذين انتفعوا بأراضي االصالح الزراعي وبين العقارات الخاصة
تصحيح أسماء المنتفعين في مجال مديريتنا كون التوزيع تم عام  9191وتعديلها حسب الهويات الشخصية الحديثة وذلك عن
طريق قرار من السيد المحافظ .
إجراء معامالت التبادالت الرضائية بين المنتفعين وتثبيتها بالسجالت العقارية بحماه
دراسة األضابير المتعلقة بالتعويض عن األراضي المستولى عليها
دراسة ما يتعلق بتنفيذ قانون االستصالح األراضي الزراعية رقم  /3/لعام 9191
تسجيل أراضي االنتفاع بأسماء المنتفعين في سجل العقارات وإعطائهم سندات التمليك
دراسة معامالت القسمة الرضائية بين المواطنين واعتمادها من لجنة االعتماد بالمحافظة
إعطاء المواطن الوثائق الالزمة بعد دراسة المعامالت للمواطنين الذين يودون االستقراض من المصارف الزراعية
متابعة المالكين المشمولين بأحكام قانون اإلصالح الزراعي وتعديالته لتنفيذ التنازل المستحق ألوالدهم وزوجاتهم
دراسة طلبات المواطنين المتعلقة بتحويل األراضي البعلية إلى مروية .

