رؤيتنا....
أمانة رائدة لتكون عمان مدينة منظمة  ,عصرية،ذكية ,آمنة  ,جاذبة  ,ذات روح  ,صديقة وقابلة 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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اصدار تصريح دخول سنوي لوسطاء السوق و موظفيهم
أمانة عمان /دائرة السوق المركزي
تجار الجملة و العاملون لديهم
ان يكون مقدم الطلب من العاملين لدى تجار /مستثمري السوق ومشتركا ً في الضمان االجتماعي
اثبات شخصية
كشف الضمان االجتماعي
كتاب من الوسيط
صورة شخصية
تعليمات االدارة (استنادا لنظام اسواق الجملة رقم  82لسنة )2009
 .1تقديم الطلب لدى مكتب خدمة الجمهوربدائرة السوق المركزي
 .2دراسة الطلب من قبل ادارة السوق
 .3في حال الموافقة يتم طباعة واعتماد التصريح وتسليمة لمتلقي الخدمة
شخصي من خالل تقديم طلب لدى الدائرة
دور الشريك
الشريك
اليوجد
اليوجد
يوم عمل
مكتب خدمة الجمهور /السوق المركزي
مكتب خدمة الجمهور /السوق المركزي
 8:15ــ  3:15من يوم السبت ــ يوم االربعاء
 2:15 - 8:15يوم الخميس
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رؤيتنا....
أمانة رائدة لتكون عمان مدينة منظمة  ,عصرية،ذكية ,آمنة  ,جاذبة  ,ذات روح  ,صديقة وقابلة 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..
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