نظام المسالخ فً امانة عمان الکبرى وتعدٌالته رقم(  )589لسنة 615:

صادر بموجب الفقرة ( ) 1من المادة  5والفقرة (م) من المادة  :من قانون البلدٌات وتعدٌالته رقم  11لسنة 5115
*اضٌفت هذه العبارة بموجب النظام المعدل رقم  69لسنة  6152والصادر بعدد الجرٌدة الرسمٌة رقم(  )9891تارٌخ 6152/7/5:

المادة 5
ٌسمى هذا النظام (نظام المسالخ فً أمانة عمان الکبرى لسنة  ) 5112وٌعمل به من تارٌخ نشره فً
الجرٌدة الرسمٌة .
المادة :6
ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة
على غٌر ذلك :
االمانة  :أمانة عمان الكبرى.
المجلس  :مجلس األمانة .
االمٌن  :امٌن عمان.
منطقة االمانة  :المنطقة الواقعة داخل حدود األمانة البلدٌة والتنظٌمٌة .
المسلخ  :مكان معد من األمانة لتقدٌم أي من الخدمات الواردة فً هذا النظام .
المدٌر  :مدٌر المسالخ فً األمانة .
الطبٌب  :الطبٌب البٌطري الذي ٌعمل فً األمانة.
المراقبة  :فحص اللحوم والحٌوانات والدواجن إلجازتها لالستهالك البشري.
اللحوم  :اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرغة من الهواء.
اللحوم الطازجة  :لحوم الحٌوانات والدواجن والطٌور واألرانب التً تذبح فً المسلخ او ترد مبردة الٌه او
الى منطقة األمانة وتشمل األسماك واألحٌاء المائٌة وأحشاء الحٌوانات المعدة لالستهالك البشري التً تحفظ
مبردة .
اللحوم المجمدة  :لحوم الحٌوانات والدواجن و األسماك واألحٌاء المائٌة المعدة لالستهالك البشري والتً
ترد مجمدة الى المسلخ او منطقة األمانة.
اللحوم المفرغة من الهواء  :اللحوم المبردة او اجزاؤها المحفوظة بطرٌقة التفرٌغ الهوائً او المضاف
غاز ثانً أكسٌد الكربون الى عبواتها المحفوظة بالتبرٌد

التخزٌن العادي  :حفظ اللحوم بعد ذبحها او بعد وصولها الى المسلخ مدة تتراوح بٌن ( )51 - 15ساعة
بهدف التحقق من صالحٌتها لالستهالك .
التخزٌن االضافً  :حفظ اللحوم مدة ال تزٌد على ( )25ساعة من انتهاء مدة التخزٌن العادي  .التخزٌن
المرضً  :حفظ اللحوم المشتبه بها صحٌا او المحجوزة فً برادات المسلخ مدة مناسبة لتقدٌر مدى
صالحٌتها لالستهالك البشري .
حجز اللحوم  :حفظ اللحوم المشتبه بها صحٌا فً برادات صاحب العالقة مدة مناسبة حسب الحالة لتقرٌر
صالحٌتها لالستهالك البشري .
المادة :7
المسلخ هو المكان الوحٌد لمراقبة اللحوم وذبح وسلخ الحٌوانات والدواجن المعدة للبٌع ضمن حدود األمانة
وٌختص بمراقبتها واإلشراف علٌها وإجازتها لالستهالك البشري .
المادة :8
ٌحظر ما ٌلً :
أ .ذبح الحٌوانات او الدواجن خارج المسلخ فً أي مكان داخل حدود األمانة .
ب .بٌع او تداول او تخزٌن او تصنٌع اللحوم الطازجة او المجمدة او المفرغة من الهواء داخل حدود األمانة
قبل مراقبتها ومعاٌنتها من الطبٌب وإجازتها للبٌع او االستهالك وختمها واستٌفاء الرسوم المقررة عنها .
ج .اقتناء او بٌع الحٌوانات او الدواجن الحٌة فً المحالت التجارٌة ضمن حدود األمانة .
المادة :9
أ -تستوفً األمانة عن الخدمات التً ٌقدمها المسلخ األجور الواردة فً الجدول الملحق بهذا النظام.
ب -اذا تم استٌفاء االجور الواردة فً هذا النظام فال ٌتم استٌفاؤها من قبل اي بلدٌة اخرى على ان
ٌتم تحوٌل االجور المستوفاة لصالح اي بلدٌة اخرى عن الكمٌات المباعة داخل حدودها.
*عدلت المادة ( )9بموجب النظام المعدل رقم  69لسنة  6152والصادر بعدد الجرٌدة الرسمٌة رقم(  )9891تارٌخ 6152/7/5:

المادة :
لألمانة االستعانة بجهات خارجٌة من القطاع العام او الخاص للمعاٌنة واإلشراف والصٌانة فً المسلخ ولها
ان تستعٌن وتعتمد جهات دولٌة وخبراء لمواكبة واعتماد المواصفات العالمٌة فً نوع الخدمة والمنتج
واعتماد أي نظام رقابً من خارج المسلخ .
المادة 2
أ .ال ٌجوز العمل فً المسلخ اال لمن ٌحمل ترخٌصا بذلك من المدٌر وٌكون الترخٌص صالحا لمدة ستة
أشهر من تارٌخ إصداره  ،وٌعتبر ملغى اذا لم ٌجدد خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ انتهاء مدته .
بٌ .شترط فٌمن ٌمنح الترخٌص المنصوص علٌه فً الفقرة (أ) من هذه المادة ان ٌكون :

 .1الئقا صحٌا وحاصال على شهادة خلو أمراض من المرجع المختص فً األمانة.
 .5أتم الثامنة عشرة من العمر .
جٌ .شترط فٌمن ٌمنح ترخٌصا لممارسة مهنة (السالخ) ان تتوافر فٌه الشروط المنصوص علٌها فً الفقرة
(ب) من هذه المادة وان ٌجتاز اختبارا عملٌا ٌنظمه المدٌر مقابل رسم مقداره ( )11دنانٌر.
د .تستوفً األمانة عن كل ترخٌص تصدره او تجدده رسما سنوٌا مقداره :
 )51( .1دٌنارا من السالخ.
 )2( .5دنانٌر من مساعد السالخ .
 )3( .3دنانٌر من عامل السالخة .
 )5( .1دٌناران اصدار رخصة تصرٌح دخول.
 .5نصف الرسوم المنصوص علٌها فً هذه الفقرة عند إصدار بدل فاقد ألي ترخٌص .
المادة 8
أ .لألمٌن او من ٌفوضه بناء على تنسٌب المدٌر إصدار التعلٌمات الالزمة لتنظٌم سٌر العمل فً المسلخ بما
فً ذلك ما ٌلً :
 .1تنظٌم الدور وترتٌب أعمال الذبح .
 .5تحدٌد المواصفات الصحٌة الالزم مراعاتها من السالخٌن والعمال وتنظٌم إخضاعهم للفحوص الطبٌة
الدورٌة.
 . 3تحدٌد الواجبات التً ٌتعٌن على السالخٌن ومساعدٌهم والعمال وذوي المصالح التقٌد بها والمحظورات
التً ٌتعٌن علٌهم تجنبها وكٌفٌة معاقبة المرخصٌن المخالفٌن منهم .
 .1تحدٌد الشروط الواجب التقٌد بها بشأن تحمٌل اللحوم ونقلها داخل المسلخ وإخراجها منه وتنظٌم حركة
السٌارات داخله .
ب .على المدٌر ان ٌعلق التعلٌمات المشار الٌها فً مكان بارز من المسلخ .
المادة 9
للمجلس ان ٌحدد بقرار منه أجور نقل اللحوم التً تقوم بها األمانة  ،وأي خدمات اخري ٌؤدٌها المسلخ او
وثائق ٌصدرها ولم ٌرد بشأنها تحدٌد فً هذا النظام.
المادة 51
أ .تحجز اللحوم او الحٌوانات او الدواجن التً تضبط خالفا ألحكام هذا النظام  ،وللطبٌب حال ضبطها ان
ٌقرر بشأنها أٌا من اإلجراءات المبٌنة أدناه وحسب مقتضى الحال:
 .1إتالفها او إحالتها للتصنٌع فً مصنع أعالف األمانة ان وجدت غٌر صالحة لالستهالك .

 .3توزٌعها على دور الرعاٌة والمبرات والجمعٌات الخٌرٌة غٌر الربحٌة فً حال عدم المطالبة بها بعد
مرور مدة التخزٌن العادي اذا كانت صالحة لالستهالك .
 .1إعادتها لصاحبها اذا وجدت صالحة لالستهالك بعد فحصها ( ودفع الرسوم المقررة مضافا الٌها غرامة
مقدارها ( 11دنانٌر).
ب .إن اتخاذ أي من اإلجراءات المنصوص علٌها فً الفقرة (أ) من هذه المادة ال تحول دون مساءلة
المخالف جزائٌا وإلزامه بدفع الرسوم المقررة وفقا ألحكام هذا النظام ودون ان ٌكون له الحق بالتعوٌض .
المادة 55
أ .ال ٌجوز لمن ٌمارس مهنة السالخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تارٌخ انتهاء مدة الرخصة المشار
الٌها فً الفقرة (أ) من المادة ( )2من هذا النظام اذا لم ٌقم بتجدٌدها خالل هذه المدة .
ب .للمدٌر وقف اي شخص ٌعمل بمهنة السالخة عن العمل نهائٌا أو لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة
لمدة ال تزٌد على شهر كما له ان ٌنسب لألمٌن بالغاء الرخصة فً أي من الحاالت التالٌة :
 .1إذا خالف التعلٌمات المعلنة الصادرة بموجب احكام هذا النظام .
 .5إذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز فً إلحاق اي خسارة باجهزة واالت المسلخ.
 .3إذا كان سًء السلوك داخل المسلخ او تبٌن انه ال ٌتقن عمله .
المادة 56
أ .لألمانة من خالل المسلخ تطوٌر صناعات تحوٌلٌة لمخلفات المسلخ إلعادة استغاللها بما ٌتوافق مع
التشرٌعات النافذة .
ب .لألمانة الحق فً تنظٌم عملٌة البٌع بالجملة داخل المسلخ واإلشراف على عملٌة العرض والتخزٌن
وجمٌع األمور المتعلقة بذلك بمقتضى تعلٌمات ٌصدرها المجلس لهذه الغاٌة .
المادة 57
ٌعاقب بقرار من المحكمة المختصة كل من ٌخالف أحكام هذا النظام او التعلٌمات الصادرة بمقتضاه بالغرامة
المنصوص علٌها فً القانون.
المادة 58
ٌصدر المجلس التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام.
المادة 59
ٌلغى ( نظام المسالخ فً امانة عمان الكبرى رقم ( )11لسنة  ) 5112على أن ٌستمر العمل بالتعلٌمات
والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو ٌستبدل غٌرها بها وفقا ألحكام هذا النظام .

