اسم الممركز  :مركز جمرك المضيف
الموقع الجغرافي:
يقع في جنوب مدينة العين وتم تفعليه بتاريخ  ،4882/80/42بهدف تنظيم حركة خروج ودخول المسافرين
القادمين من سلطنة عمان إلى الدولة ،ورغبة في تقديم خدمات ذات جودة عالية للموردين وتجار السيارات
وتسهيل عملية إنجاز معامالت ترسيم السيارات ،وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بمعاينة وتثمين السيارات
واآلليات وتحديد الرسوم الجمركية عليها.
وقد تم بتاريخ  4866/86/61توسعة البنية التحتية للمنفذ واستالم المبنى الجديد بتاريخ
 ،4866/84/48وبذلك تكون القدرة التشغيلية للمنفذ قد اكتملت لتواكب األعداد المتزايدة من
المترددين على المنفذ.
أقسام المركز ومهام كل قسم:
 قسم الشؤون اإلدارية
 قسم العمليات
أوالً :قسم الشؤون اإلدارية
يعنى هذا القسمممم بالجوانب اإلدارية كتنسممميل جداول الحالمممور واسنقمممراف واسمممتقبال اإلجازات بكافة
أنواعها وتبويب الملفات اإلدارية وإعداد التقارير اليومية  ،كما يتم التواصل مع إدارة الموارد البشرية باإلدارة
الرئيسية ومع اللجنة الطبية سعتماد التقارير وطلبات الموظفين.
ويالممممممم القسممممممم وحدة التدريب لمتابعة وتنظيم الدورات التدريبية وورخ العمل مع مختلد اإلدارات الداخلية
والخارجية وإعداد وتنظيم قاعة المركز وتجهيزها باألجهزة والمعدات والكتب والكتيبات وأدوات القرطاسمممممية
وتوفير خدمات الاليافة أثناء عقد الدورات الداخلية.
كما تقو م هذه الوحدة بالتنسيل مع اإلدارة خالل عقد الدورات خارج نطاق المركز وتزويدها باألعداد المطلوبة
من الموظفين وتحديد اسحتياجات التدريبية السنوية ومتابعة النتائج واسستبيانات.
ويالم أيالا ً قسم الشؤون اإلدارية وحدة المتابعة والتنسيل التي تعنى بمتابعة الخطة السنوية الت شغيلية للمركز
ومتابعة اسعمال الخاصة باسجتماعات الدورية وما يقدر عنها من توصيات.
وهناك أيالما ً وحدة القمميانة المعنية بكافة أعمال القمميانة لاصممول والممتلكات واألجهزة اإللكترونية ومتابعة
أعمال القمممممميانة الدورية والبالغات الخاصممممممة باألعطال في المركز ،وتهتم بمتابعة أعمال تنفيذ المشمممممماريع
المستقبلية.
ثانيا ً  :قسم العمليات :
يعنى هذا القسم بالعمليات الجمركية مثل التفتيش وتسجيل المركبات وترسيمها وتوكيالت المركبات  ،حيث أن
القسم مزود بأحدث أجهزة الكشد عن المواد الخطرة والممنوعة  ،ويقوم مسؤول القسم بمتابعة سير العمل في

كافة نقاط الحرم الجمركي ومتابعة عمل مسممميولي المجموعات واإلفمممراف على عملهم ورفع التقارير ل دارة
بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمسافرين.
ويتم وضممممع خطو تطويرية سممممنوية تهدف لتبسمممميو اإلجراءات وذلك لتسممممهيل حركة المسممممافرين والبالممممائع
الشخقية .
ويندرج وحدة التخليص الجمركي تحت قسمممم العمليات التي تقوم بتسمممهيل حركة العمليات التجارية المسممممو
مرورها عبر المركز مثل ( البالمممممائع الشمممممخقمممممية – المركبات)  ،باإلضمممممافة إلى التدقيل على كافة البيانات
الجمركية المنفذة من قبل الموظفين والتأكد من استيفاءها جميع الوثائل واإلجراءات المطلوبة.
وتندرج أيالمممممما ً وحدة المراقبة بالكاميرات تحت قسممممممم العمليات حيث تعنى بمتابعة حركة مرور المركبات
والمسممممممافرين وتوثيل عمليات التفتيش والتدقيل على أداء الموظفين بشممممممكل عام وعلى اإلجراءات الجمركية
المتبعة وكتابة التقارير الالزمة لتحسين جودة الخدمات.
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