مركز جمرك مطار العين الدولي
 اسم المركز  :مركز جمرك مطار العين الدولي
 الموقع الجغرافي  :مطار العين الدولي هو ثاني مطارات إمارة أبوظبي و تم افتتاحه بتاريخ
 ،3991/1/13وتبلغ مساحته االجمالية ( 13كم) و طول مدرجه ( )4300متر ويقع شمال غرب
مدينة العين على شارع الخليـج العربي ويبعد عن منطقة وسط المدينة بثمانية عشر ( 31كم)
ويستمر العمل في المطار على مدار الساعة في قسمي القادمون والشحن ،تعمل إدارة جمرك
مطار العين جاهدة لتطبيق الرؤية واالستراتيجية العامة وتحقيق أهداف اإلدارة العامة لجمارك
ابوظبي المتماشية مع الرؤية واألهداف االستراتيجية إلمارة ابوظبي.

 أقسام المركز ومهام كل قسم :
 العمليات الرئيسية  :تفتيش الركاب  +تخليص البضائع . العمليات الفرعية  :االفصاح المالي – اجراءات حجز أومصادرة المواد الممنوعة والمقلدة –متابعة األفراج مع الجهات الرقابية – ترصيص البضائع.
 الشؤون االدارية  :انجاز كافة المعامالت واإلجراءات اإلدارية التي تخص الموظفين فيالمركز ومتابعة سير العمل في نظام الحضور واإلنصراف واعداد الخطط واالحتياجات
التدريبية للموظفين في ومتابعتها وبحسب مهامهم الوظيفية باالضافة الى العمل على نظام
أوراكل وإعداد الجدوال المتقدمة باإلضافة إلى التحقيق في المخالفات اإلدارية وإجراء النماذج
التأدبية ومتابعة ترقيات الموظفيين .
 الخدمات التي يقدمها المركز للجمهور والشركاء االستراتيجيين :
قسم القادمون :
 انهاء اجراءات معاينة وتفتيش (الركاب  +األمتعة) للرحالت التجارية – الخاصة-الطبية-العسكرية .
 انهاء اجراءات طواقم جميع انواع الرحالت. انهاء اجراءات المقتنيات المصاحبة للمسافرين التي تستلزم عمليات التخليص الجمركي. األفصاح المالي  :تعبئة نماذج األفصاح المالي (نقدي – شيك) في حالة زيادة المبالغ المحمولةبحوزة المسافر عن ( 311111درهم) مائة ألف درهم  ،وذلك حسب النموذج الوارد من المصرف
المركزي لدولة االمارات العربية المتحدة بالقانون األتحادي رقم( )1لسنة  2112المادة (.)6

قسم الشحن :
-

انهاء اجراءات تخليص كافة انواع الشحنات الواردة والصادرة والعابرة (بيانات االستيراد والدخول
المؤقت والتصدير وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وعبور الدخول والخروج ) ،وما يرتبط بها من

خدمات المعاينة والتفتيش والتثمين والرمز المنسق و الترصيص ومراجعة بيان الحمولة وإبراء
شهادات الدخول والخروج وترميز البضائع (الرمز المنسق) ورمز العميل ومطابقة المستندات ،
وترفيق البضائع  ،وطلب التعديل عليها  ،وأصدار البطاقات الجمركية لوسائط النقل وبدل فاقد عن
المستندات الجمركية المختلفة.

 أرقام التواصل الخاصة بالمركز :
 إدارة مركز جمرك مطار العين 232363030 : -الضابط المناوب 2066966620 :
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