
Dear Valued Customer,

Greetings from Maqta Gateway!

We are glad to update you on our ATLP- Inspection 
and clearance system built jointly with Abu Dhabi 
customs as mandated by the Executive council to 
develop the single window for trade and logistics in 
Abu Dhabi.

Declaration services for sea are live and available from 
4th April 2021. This new platform will be a one stop 
solution for all your clearance needs, providing an end 
to end solution for Cargo Clearance, providing seam-
less communication between required government 
entities and clear tracking at each step.

We are o�ering online Training session starting from 
4th Apr 2021, from 10:00 am to 12:00 pm. Please regis-
ter using the below link and we will share the online 
training invite.

المتعاملين، أعزائنا 

تهديكم شــركة بوابة المقطع أطيب التحيات.

ــش  ــب للتفتي ــام اطل ــول نظ ــتجدات ح ــر المس ــم بآخ ــرنا إبالغك يس
والتخليــص والــذي تــم تطويــره بالتعــاون مــع الجمــارك وفًقــا 
للتجــارة  واحــدة  نافــذة  لتطويــر  التنفيــذي،  المجلــس  لتكليــف 

والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي.

ــن  ــداًء م ــري ابت ــحن البح ــص للش ــات التخلي ــة خدم ــيتم إتاح س
4 ابريل، 2021

ــص  ــات التخلي ــع احتياج ــامالً لجمي ــالً ش ــب ح ــة اطل ــدم منص تق
الجهــات  بيــن  سلســاً  تواصــأل  اتاحــة  مــع   ، بــك  الخاصــة 

الحكوميــة المطلوبة وتتبًعا واضًحا لكل خطوة.

ســتقوم بوابــة المقطــع بعمــل ورشــات تدريب ابتــداءاً مــن 4 ابريل، 
2021 مــن الســاعة 10:00 صباحــاً وحتــى الســاعة 12:00 بعــد الظهر. 
يرجــى اتبــاع الرابــط التالــي للتســجيل فــي الورشــات التدريبيــة 
وســيتم ارســال بريــد الكترونــي متضمنــاً رابــط ورشــة التدريــب 

اإلفتراضي.

Live and Operational
04th April 2021

خدمــات التفتيش والتخليص 
البحري متاحة لالستخدام 04 ابريل 2021

T • 800 10 20 30     •     MGService.desk@maqta.ae     •     www.atlp.ae

Find below link for training registration form يرجى اتباع الرابط التالي للتسجيل في الورشات التدريبية
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