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 معلومات إلدخال األثاث واملفروشات
 

 :يرجى إتباع ما يلي ،  فقطوملرة واحدةمن أجل إدخال أثاث ومفروشات مرتلية مستعملة عند العودة إىل الوطن 
 
يتضمن رغبتكم بنقل األثاث واملفروشات املرتلية أو األدوات والتجهيزات الطبية          إلهناء اإلقامة   تقدمي طلب خطي    : أوالً

كما يتضمن ذكر املهنة    ، مبيناً فيه مفصل اهلوية الشخصية العنوان يف بلد اإلقامة وكذلك يف القطر           ، )طباءبالنسبة لأل (
 .أو العمل احلايل

 
 وتصديقها من غرفة التجارة والصناعة مث من        /حمضر اثاث    /وبلد املنشأ تقدمي الئحة باحملتويات مع ذكر أوصافها       : ثانياً

 .وزارة اخلارجية االماراتية
 
  العربية املتحدة للحصول على وثيقة اثبات اقامة ولة االماراتاليت تثبت فترة االقامة يف د سفرال اتجوازابراز : "ثالثا
 
 ).٢( عدد ٤X٤صورة شخصية قياس ارفاق : "ابعار
 

 .ابراز االقامة االخرية بعد الغائها للحصول على وثيقة الغاء اقامة : خامساً
 

  درهم امارايت ١٢٠       حمضر االثاث              الرسوم املترتبة: مالحظة 
  درهم امارايت ٢٠    الغاء اقامة  /                                 وثيقة اثبات 

 
      مع حتيات القسم القنصلي                                                                                          
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 :ثاث املرتيلاأل
 : من قانون اجلمارك على ما يلي ١٦٣     نصت املادة 

 :باستثناء السيارات تعفى من الرسوم اجلمركية وغريها من الرسوم والضرائب
 .األمتعة الشخصية واألدوات واألثاث املرتيل اخلاصة باألشخاص القادمني لإلقامة الدائمة -١

 بتحديد شروط اإلعفاء ومـن مجلـه هـذه          ١٩٧٧لعام  / ١٦٨٨/رقم  واستناداً ألحكام هذه املادة صدر املرسوم       
 :الشروط

 .أن تكون األسرة أو أحد أعضائها قد استفاد من إعفاء مماثل يف مرة سابقة _أ 

 أن يكون املستفيد أو أسرته قادمني لإلقامة النهائية يف القطر العريب السوري وأن تثبت أنه كان مقيماً بشكل _ ب
 .ج القطردائم خار       

  أن حتمل األمتعة الشخصية واألدوات واألثاث املرتيل آثار االستعمال الواضحة نتيجة متلكها واستعماهلا من قبل _ج     
 فإذا قلت مدة التملك واالستعمال عن ذلك يشترط أن تكون العودة النهائية ، املستفيد قبل سنة على األقل            

 .ألسباب ا أشهر مهماكانت٦ يف هذه احلالة نتيجة سبب طارئ ويشترط أن ال تقل املدة عن للقطر قد متت            
 . أن يكون األثاث كامالً إال إذا أثبت صاحب العالقة أنه باع جزء منه خارج القطر_د      
   أو خالل مدة ال تتجاوز أربعة ،  أن ترد األمتعة واألثاث املرتيل بتاريخ موافق لتاريخ عودة صاحب العالقة_ه      

 .أشهر          
، أجهـزة التكييـف   (أعاله من اإلعفاء بعض األجهزة واألشياء مثل        / ١٦٧٧/من املرسوم   / ١/استثنت املادة    -٢

الثريـات  ، اجلاليـات ، مكانس كهربائيـة  ، مسجالت، زيوناتالتلف، أفران الكهرباء ، أفران الغاز ، الربادات
 ... ).، الكريستال والتحف

 :وكل ما زاد عن قطعة واحدة من املواد التالية _ 
 .مكواة، موقد غاز، مروحة كهربائية، غسالة، سجادة
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 :ثاث املرتيل ومنهاالتعليمات اإلدارية الصادرة عن اجلمارك للوثائق الواجب إبرازها لألستفادة من ختليص األ
 
 .إثبات اإلقامة يف بلد اإلغتراب .١
 .إثبات العودة النهائية للقطر .٢

 .الئحة مصدقة بالعفش املرتيل وصورة مصدقة عن جواز السفر .٣

 شرط عدم استفادة الزوج من استرياد أثاث مرتيل إذا سبق لزوجته أن استفادت من هذا احلق .٤

 وكتـاب وزارة االقتصـاد والتجـارة        ١٩٩٣ لعام   ١٧٨٨٩/١/٥٧كذلك تضمن الكتاب وزارة املالية رقم        -
 أن األثاث املرتيل ملك لألسرة وأن ملكيته مشتركة بني أفراد           ١٢/٧/١٩٩٥ تاريخ   ٦٨٣٣/٤/٩اخلارجية رقم   

األسرة الواحدة وأن األثاث املدخل مع العائلة اليت يكون الزوج أو الزوجة سورياً يعترب مسـتورداً مـن قبـل                
/ ٤٢٩/ يتم تأدية الرسوم عنه بالعملة السورية عمـالً بقـرار مكتـب القطـع رقـم                  شخص سوري وبالتايل  

 .١٩٨٧لعام
الشخص الذي حيق له اإلستفادة من إدخال عفش مرتيل هو املغترب السوري أو من يف حكمه والذي ال تقـل                     -

 .مدة اغترابه عن القطر مدة سنة واحدة

 . هذا احلقيستفيد من يف حال عدم حتقق مدة االغتراب بسنة ال -

 :الرسوم اجلمركية املفروضة
العفش املرتيل الكامل واملستعمل معفى من الرسوم اجلمركية باستثناء بعض األدوات الكهربائية احملددة بالقائمة أعاله               

بـاللريات  "وفق مـا ورد أعـاله       "وتدفع الرسوم اجلمركية  يف حال توجيهها        . والقطع اليت تزيد عن قطعة واحدة     
 .السورية

 :قرار اجلديد للعفش املرتيلال
 السماح للمغترب الذي اغترب عن القطر مدة ال تقل عن مخس سنوات             ١٩٩٠ لعام   ١٩أجاز قانون املغتربني رقم     

 .إدخال عفش مرتيل كامل وجديد
 . وتسدد رسومها بالقطع األجنيب١٩٩٥ لعام ١٠٢٣مسموح بإدخاهلا مبوجب القرار : كامريات الفيديو -
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 بصفة مواطن عريب ميكن إدخاهلا مؤقتاً وتعاد معه عند خروجه من القطر يف حال إدخاهلا 
 .الزوج أو الزوجة السورية حيق هلما إدخال عفش مرتيل واحد وتسدد الرسوم يف حال توجبها باللريات السورية -


