رؤيتنا....
أمانة رائدة لتكون عمان مدينة منظمة  ,عصرية،ذكية ,آمنة  ,جاذبة  ,ذات روح  ,صديقةوقابلة للحياة  ,تعتز بتراثها و أصالتها.
رسالتنا ....
تقديم خدمات بلدية متميزة تركز على البعد البيئي و الصحي و التنظيمي و البنى التحتية مع المحافظة على هوية عمان و الموروث الحضاري
و تنمية المجتمع و األهتمام بالبعد األنساني و ذلك بالتخطيط و األستثمار األمثل للموارد و بناء الشراكات مع المعنيين.
نوع الخدمة
مالك الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة :
شروط الحصول على الخدمة:
الوثائق الالزمة لطلب الخدمة :
االنظمة/القوانين  /التعليمات
التي تحكم الخدمة المقدمة :

اجراءات الحصول على الخدمة

وسائل تقديم الخدمة

الشركاء في تقديم الخدمة

رسوم الخدمة ( ان وجدت )
وقت انجاز الخدمة
اماكن الحصول على الخدمة
المراجعة واالستفسار
ساعات العمل
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الغاء رخصة لوحة اعالنات
دائرة رخص المهن واالعالنات
اصحاب شركات الدعاية واالعالن /قطاع االعمال (المستثمرون،التجار،الصناعيين،المزارعون...
وجود رخصة اعالن سابقة
الرخصة القديمه
اسكتش قبل وبعد
نظام ترخيص وسائل الدعاية واالعالن رقم( )2لسننة  2007وتعليمات ترخيص وسائل الدعايه
واالعالن ضمن منطقه عمان رقم ( )2لسنة /2007قانون البلديات رقم ( )41لسنة 2015
تقديم طلب مع المرفقات في قسم االعالنات ليتم تدقيقها وتحويلها لرئيس قسم االعالنات
1.
احضار اسكتش بإزالة الالفته من قبل طالب الخدمه
2.
الكشف والتقرير من قبل المفتش وشرح الطلب وتحويلها الى رئيس قسم االعالنات
3.
تدقيق المعاملة وتحويلها للمدير لالعتماد
.4
تدقيق بيانات الرخصه على النظام من قبل مأموراالدخال من حيث وجود اية مالحطات على
.5
الرخصه في حال عدم وجود مالحظات على الرخصه يتم الغاؤها على جهاز الحاسوب
شخصي من خالل مراجعة دائرة رخص المهن واالعالنات
دور الشريك
الشريك
وزارة االشغال
ابداء الرأي في حال
تداخل في الحدود والشوارع والتقاطعات
وزارة البلديات
وزارة الداخليه
التنسيق في حال االعالنات الخاصه باالنتخابات
محافظ العاصمه
التنسيق للتفتيش واالزالة
المناطق
حسب نظام ترخيص وسائل الدعاية واالعالن رقم( )2لسننة 2007
1-2يوم
دائرة رخص المهن واالعالنات
4636111-2137
 815ــ  3:15من يوم السبت ــ يوم االربعاء
 2:15 - 8:15يوم الخميس

إذاعة هوا عمّان 105،9 fm

