اسم المركز

الموقع الجغرافي

أقسام المركز ومهام كل قسم

مركز جمرك
مطار أبوظبي
الدولي

يقع هذا المركز
في مباني مطار
أبوظبي الدولي،
يبعد مسافة ليست
بالطويلة عن
العاصمة.

ويتضمن المباني التالية :مباني الركاب
(القادمين) /مباني الشحن  /مبنى اإلدارة،
وكما هو موضح بالتفصيل التالي-:

وقد بدأ العمل فيه
منذ عام ،1894
يعد هذا المركز
أحد أهم المراكز
الجمركية الحيوية
في الدولة ،حيث
يؤدي دورا ً هاما ً
ومحوريا ً في
تعزيز األمن
والحماية
واالقتصاد داخل
الدولة  ،وذلك
لكونه يتصدر
الخطوط األولى
في المحافظة على
أمن الدولة
وسالمة مواطنيها
والمقيمين على
أراضيها
من خالل
التصدي ألي
أخطار خارجية
دخيلة على
المجتمع.

 -1تفتيش الركاب (القادمين)
T2 + T1 +T3
مبنى كبار الشخصيات
مبنى طاقم االتحاد
مبنى الجمارك وحرس الحدود اإلمريكي
CBP
مطار البطين للطيران الخاص
يرتبط عمل المفتشين الجمركيين في قسم
تفتيش الركاب (القادمين) ارتباط مباشر مع
المسافرين ويتركز في المناطق الرئيسيه
لخروج الركاب في جميع الصاالت
والقاعات ،حيث يتم تطبيق اإلجراءات
الجمركيه واألمنيه في هذه المناطق وتنقسم
هذه اإلجراءات الى نوعين-:
اإلجراءات األمنية:
التفتيش بواسطة أجهزة كشف الحقائب
التفتيش بواسطة أجهزة كشف األمعاء
التفتيش اليدوي
التفيتش الذاتي
اإلجراءات الجمركية:
يتم من خالله تطبيق القانون الجمركي
بإستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع
المحموله مع المسافرين وإصدار
اإليصاالت.
 -4مبنى الشحن
يرتبط عمل مفتشي جمرك مطار ابوظبي
الدولي في هذا القسم بتفتيش البضائع في
مباني شحن المطار وخدمة المتعاملين مع
تدقيق البيانات  ،هذا و فيما يخص بالمنطقة
اللوجستية (سكاي سيتي) والتي تشرف على

أرقام التواصل الخاصة
بالمركز
هاتف التواصل بمركز
جمرك مطار أبوظبي
الدولي خالل  42ساعة
(العمليات)
028102500

المنطقة التجارية (شركات الشحن السريع)
والمنطقة الحرة ،ووسائل التفتيش األمنية
المستخدمة مثل أجهزة الكشف اإلشعاعية/
التفتيش اليدوي (فتح الطرود)  /سيارة مسح
البضائع  /الكالب البوليسية  K9ووحدة
اإلبطال والمتفجرات بالتعاون مع شرطة
أمن المنافذ ويتضمن مبنى الشحن التالي-:
ساحة الكشف  /CT1ساحة
التصدير  /CT1الساحة الخارجية
 /CT4مبنى المواد الغذائية .CT3
المنطقة اللوجستية وهي منطقة مستودعات
شركات الشحن السريع والشركات التي
تحمل رخص تجارية ذات نشاط تجاري حر
وتتضمن على التالي-:
المنطقة التجارية
المنطقة الحرة
 -3مبنى اإلدارة ويتضمن على التالي-:
شؤون الموظفين/التدريب
واالتصال/المشتريات/التصاريح األمنية.

