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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معاينة اللحوم الحمراء والبيضاء المبردة المستوردة والمحلية وإقرار صالحيتها او إتالفها
دائرة المسالخ
المستوردين  /تجار الجملة /تجار التجزئة  /المواطنين
اليوجد
بيان جمركي أو بوليصة شحن
شهادة صحية
شهادة ذبح حالل
شهادة منشأ
شروحات اللجنة الجمركية
نظام المسالخ رقم  153لسنة 2016م والتعليمات الصادرة بمقتضاه و قرارات المجلس الصادرة بمقتضاه
رقم  122تاريخ ،2011/5/10المواصفة القياسية األردنية الخاصة بلحوم االبقارالطازجة المبردة
وتعديالتها( ،)2002/471المواصفة القياسية األردنية بلحوم الضأن والماعز الطازجة المبردة
وتعديالتها(، )2000/174المواصفة القياسية الخاصة باالسماك وتعديالتها ،التعليمات الخاصة بلحوم
الفاكيوم /قانون البلديات رقم ( )41لعام 2015
 .1إحضار اللحوم الى دائرة المسالخ وتقدم طلب لدى مكتب خدمة الجمهور بدائرة المسالخ
 .2التأكد من ارفاق الوثائق الالزمة في حال اللحوم مستوردة
 .3تعبئة طلب المعاينة ودفع الرسوم المقررة من قبل متلقي الخدمة
 .4معاينة اللحوم من قبل الطبيب البيطري والتنسيب باجازتها وختمها بالختم المناسب او في حالة
عدم صالحيتها يتم التنسيب باتالفها
 .5تسليم اللحوم لمتلقي الخدمة
تحويل من الجهات المعنية /تقدم طلب لدى مكتب خدمة الجمهور
دور الشريك
الشريك
مؤسسة الغذاء والدواء /وزارة الزراعة /دائرة
تحويل االرسالية المستوردة
الجمارك
تصنيف اللحوم
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
حسب نظام المسالخ رقم  145لعام 2016
يوم عمل
دائرة المسالخ
4894223
 6:00ص ــ 6:00م من يوم السبت ــ يوم الخميس
 7:30ص ـــ  6:00م يوم الجمعة والعطل الرسمية
ويمكن تقديم الخدمة بعد الساعة 6:00م عند الضرورة وشريطة التنسيق المسبق

إذاعة هوا ع ّمان 105،9 fm

