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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الموافقة على منح ترخيص المهن لمحالت بيع األسماك وطيور الزينة
دائرة ضبط ناقالت االمراض ورعاية الحيوان
طالبي ترخيص محالت بيع االسماك وطيور الزينة
اليوجد
تقرير كشف
عقد االيجار
رخصة وزارة الزراعة
شهادة تسجيل غرفة تجارة عمان
تعليمات وزارة الزراعة/نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لعام 2016
 .1استالم معاملة طلب ترخيص مهني محوله من المنطقة المعنية
 .2تحديد موعد كشف من قبل اللجنه المختصة
 .3تنفيذ الكشف الميداني ورفع التوصيات للجنة المركزية
 .4اجتماع اللجنة المركزية الصدار قرار بالموافقة او عدمها
 .5مخاطبة المنطقة المعنية لمنح الترخيص او عدم منح ترخيص من قبل مدير دائرة ضبط ناقالت
االمراض ورعاية الحيوان
مخاطبة من قبل المنطقة المعنية
دور الشريك
الشريك
المشاركه باللجنه المركزية
وزارة زراعة
استقبال وتسجيل الطلبات
مناطق امانة عمان
اليوجد
اسبوع
دائرة ضبط ناقالت االمراض
4896048/4881639/4881637 /4895123
 8:15ــ  3:15من يوم السبت ــ يوم االربعاء
 2:15 - 8:15يوم الخميس
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