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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ذبح المواشي و الدواجن الحية ومعاينتها وتجهيز لحومها
دائرة المسالخ
تجار الجملة /تجار التجزئة /المر ّبين  /المواطنين
اليوجد
صورة عن السجل التجاري
صورة عن الهوية الشخصية
نظام المسالخ في امانة عمان الكبرىرقم  145لسنة  /2016التعليمات الصادرة و قرار مجلس االمانة رقم
 126تاريخ / 2008/5/13قانون البلديات رقم ( )41لعام 2015
تقديم طلب لدى مكتب خدمة الجمهور بدائرة المسالخ
.1
 .2ادخال المواشي /الدواجن الحية الى الحظائر واستالمها من قبل القسم المعني
 .3فحص المواشي  /الدواجن الحية قبل الذبح من قبل الطبيب البيطري ,اذا كانت غير صالحة يتم
حجزها للتصرف بها
 .4اذا صالحة يتم الموافقة على ادخالها الى موقع الذبح
 .5في حال المواشي يتم الذبح يدويا وسلخ الماشية وتجهيزها وغسلها حسب الشريعة االسالمية ،في
حال الطيور يتم تعليقها و ازالة الريش اليا وتنظيف االحشاء وغسل الدواجن
 .6يتم فحص اللحوم والدواجن و األحشاءبعد الذبح ,في حال كانت غير صالحة يتم حجزها للتصرف بها
 .7في حال كانت صالحة لالستهالك يتم تغليف الدواجن وختمها بتاريخ الصالحية وختم اللحوم
 .8يتم تخزين اللحوم و االحشاء الصالحة لالستهالك في الثالجات
.9يتم استيفاء الرسوم المستحقة من قبل متلقي الخدمة وتسليم وصل مالي
 .9يتم تسليم اللحوم والدواجن و االحشاء مختومة
شخصي من خالل مراجعة دائرة المسالخ
دور الشريك
الشريك
مراقبة الحيوانات قبل ارسالها للمسالخ
وزارة الزراعة
تصنيف اللحوم
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
مجموعة السالخين(قطاع خاص باشراف
الذبح والتجهيز
المسلخ)
رسوم ذبح ومعاينة الدواجن 15 :قرش لكل طير،رسوم التغليف 25 :فلس لكل طير
رسوم ذبح ومعاينة األغنام 2 :دينار لكل رأس غنم ،رسوم ذبح معاينة األبقار 8 :دنانير لكل رأس بقر،
حيوانات أخرى 10 :دنانيرلكل رأس
أجور السالخة والتجهيز تدفع لمجموعة السالخين 3( :دينار /رأس غنم 25 ،دينار /رأس بقر)
حسب نوع الماشية والعدد المطلوب
دائرة المسالخ
4894223
 7:30ــ  6:00من يوم السبت ــ يوم االربعاء
 5:00 - 7:30يوم الخميس(دواجن)
يمكن تقديم الخدمة في أي وقت آخر عند الضرورة شريطة التنسيق المسبق
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