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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم تــنـفــيـذي رقـم مـرســوم تــنـفــيـذي رقـم 15-169 مـؤرخ في  مـؤرخ في 6 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1436  اHـوافق اHـوافق 23 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة s2015 يـحـدد كـيـفـيـاتs يـحـدد كـيـفـيـات

االعـتـمـاد Hمـارسـة نـشاط اسـتـيراد الـذهب والـفـضـةاالعـتـمـاد Hمـارسـة نـشاط اسـتـيراد الـذهب والـفـضـة
والبالتY اخلـام نـصف اHصنعة أو اHـصنعة ونشاطوالبالتY اخلـام نـصف اHصنعة أو اHـصنعة ونشاط

استرجاع اHعادن الثمينة وتأهيلها.استرجاع اHعادن الثمينة وتأهيلها.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2)  منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممHعدل واHا sتضمن القانون التجاريHوا
- وبـــمــــقــــتـــضــى األمـــر رقم 76-104 اHــؤرخ في 17
ذي احلــــجـــــة عــــام 1396 اHـــــوافق 9 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1976
واHـــتـــضـــمـن قـــانـــون الـــضــــرائب غـــيـــر اHــــبـــاشـــرةs اHـــعـــدل

sادة 359 منهHال سيما ا sتممHوا
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

sتممHعدل واHا sقانون اجلمارك
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتممHعدل واHا sاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اHــــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتممHعدل واHا sبالسجل التجاري
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-22 اHــؤرخ في 23 صــفــر
عــام 1417 اHــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 1996 واHــتـــعـــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم اخلـاصـY بـالـصـرف وحـركة

sتممHعدل واHاsرؤوس األموال من وإلى اخلارج
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

sستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق

sبالنقد والقرض

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعـلق بـشـروط �ـارسـة األنـشـطـة الـتـجـاريـةs ال سـيـمـا

sادة 25 منهHا

- وبـمـقــتـضـى الــقـانـون رقم 05-01 اHؤرخ في 27
ذي احلـــــجــــــة عـــــام 1425 اHـــــوافق 6 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة  2005
واHتـعلق بـالوقايـة من تـبييـض األموال وتمـويل اإلرهاب

 sتممHعدل واHا sومكافحتهما

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفـر عـام 1430 اHـوافق 25 فـبـرايــر سـنـة 2009  واHــتـعـلق

sستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واHـتضمن

sادة 23 منهHال سيما ا s2014 الية لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-190 اHؤرخ
في 22 جــمــادى األولى عـام 1425 اHـوافق 10 يــولـيــو  ســنـة
2004 الـذي يـحـدد كـيـفـيــات االعـتـمـاد واالكـتـتـاب في دفـتـر

الـــشـــروط Hــــمـــارســـة نـــشـــاط اســـتـــيـــراد الـــذهب والـــفـــضـــة
اHصـنوعY أو غـير اHصـنوعY ونـشاط استـرجاع اHعادن

sالثمينة وتأهيلها

sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي يرسم ما يأتي  : 

اHـادة األولى اHـادة األولى  : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 359 من قـانون
الــضـرائـب غـيـر اHــبـاشــرةs اHـعــدلـة واHــتـمــمـةs يــهـدف هـذا
اHـرســوم إلى حتــديــد كـيــفــيــات االعـتــمــاد Hــمـارســة نــشـاط
استـيراد الذهب والـفضـة والبالتY اخلـام نصف اHصـنعة
أو اHصنعة ونشاط استرجاع اHعادن الثمينة وتأهيلها.

اHـادة اHـادة 2 : : ال يـعـتـمد بـصـفـة مسـتـورد للـذهب والـفـضة
والبالتY اخلـام نصف اHـصنعـة أو اHصنـعة  طـبقا لـلمادة
359 من قــانــون الــضــرائـب غــيــر اHــبــاشــرةs إال األشــخـاص

اHعنـويون ذوو رأسمال ال يقل عن 200 ملـيون دينار عند
إنشاء الشركة.



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 14 رمضان  رمضان عام عام  1436 هـ هـ
أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2015 م م

اHـادةاHـادة 3 : : يــســلم االعــتــمـاد بــصــفــة مــســتـرجـع ومـؤهل
اHـــعــادن الــثـــمــيــنــة لـألشــخــاص الـــطــبــيــعـــيــY واألشــخــاص

اHعنويY اHسجلY قانونا في السجل التجاري.

اHـادةاHـادة 4 : : يــقـصــد بــالــذهب والــفـضــة والــبالتــY اخلـام
sــرسـومHفـي مـفــهــوم هــذا ا sــصــنـعــةHـصــنــعــة أو اHنـصـف ا
s06.71 : ـــعــادن الـــثــمـــيــنـــة ذات الــتــعـــريــفـــات اجلــمـــركــيــةHا
s11.71 s10.71 s09.71 s08.71 بــاســتــثـــنــاء تــلك الـــتي تــكــون

sوفـــضالت وبـــقـــايـــا مــعـــادن ثـــمـــيـــنــة sفي شـــكل مـــســـحـــوق
ومعادن عادية ملبسة ومبطنة �عادن ثمينة.        

اHــادة اHــادة  5 : : يـــقـــتــصـــر اســـتـــيــراد مـــصـــنـــوعــات الـــذهب
والفـضة والبـالتY عـلى اجملوهـرات الفـاخرة التـي تساوي
قـيـمـتـهـا اHـصـرح بـهـا لـدى اجلـمـارك مـرتـY ونـصـف اHـرة
(2.5) علـى األقل سعـر الـبـيع اHطـبق في الـسـوق الداخـلـية

خالل السداسي السابق. 

  يـــحــــدد اHـــديـــر الــــعـــام لـــلــــضـــرائب �ــــقـــرر خالل كل
سـداسيs قـواعـد حتـديـد األسـعـار اHـطبـقـة عـلـى اجملـوهرات

الفاخرة.

 اHـادةاHـادة 6 :  : تــخــضع �ــارســة نـشــاط اســتــيــراد الـذهب
والــفــضـــة والــبالتــY اخلــام نـــصف اHــصــنـــعــة أو اHــصــنــعــة
ونشاط اسـترجاع اHـعادن الثـمينـة وتأهيـلها إلى اكـتتاب
صـاحب الـطـلب دفـتـر الـشـروط حـسب تـعـلـيـمـات الـنـمـاذج

اHلحقة بهذا اHرسوم :
Yـلـحق األول : مـسـتـورد الـذهب والـفـضـة والـبالتـHـلـحق األولاHا

اخلام ونصف اHصنع.
اHـلـحق الـثـاني :اHـلـحق الـثـاني : مـسـتـورد اHـصـنـوعـات الفـاخـرة من

.Yالذهب والفضة والبالت

اHلحق الثالث :اHلحق الثالث : مسترجع ومؤهل اHعادن الثمينة.

sــــادة 7 : : يــــســــمح االكـــــتــــتــــاب في دفــــتــــر الــــشــــروطHــــادةاHا
sــصـــالح اجلــبـــائــيــة اخملـــتــصــةHـــعــاين قـــانــونــا مـن طــرف اHا
لـلمـكتـتب بـاحلصـول عـلى اعتـماد بـصـفة مـسـتورد لـلذهب
والــفــضـــة والــبالتــY اخلــام  نـــصف اHــصــنـــعــة أواHــصــنــعــة
ومـــســتـــرجع ومـــؤهل اHـــعـــادن الـــثــمـــيـــنـــةs يــســـلـــمه اHـــديــر

الوالئي للضرائب في أجل  ثالثY (30) يوما.

اHـادةاHـادة 8 :  : يــتــرتب عــلـى عــدم احــتــرام تــعــهــدات دفــتـر
الــشــروط الــسـحـب الـفــوري لالعــتــمــادs وكــذا الـشــطب من
قـائـمـة األشـخاص اHـمـارسـY لـكل نـشـاط يتـعـلق بـصـنـاعة

اجملوهرات.

اHـادةاHـادة 9 :  : حتدد كـيـفـيات تـطـبـيق هـذا اHرسـوم بـقرار
من وزير اHالية.

اHـادةاHـادة 10 : : تــلـــغــى أحــكـــام اHــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم
04-190 اHــــؤرخ في 22 جــــمــــادى األولى عـــام 1425 اHــــوافق

10يوليو سنة 2004 واHذكور أعاله.

اHادةاHادة 11 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 6 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 23
يونيو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق  األول  اHلحق  األول  

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة اHاليةوزارة اHالية
دفتر الشروطدفتر الشروط

أنا اHمضي أسفله.............................................

اHتصرف بصفة.......................................................

حلساب الشركة........................................................
ذات رأسمال...........................................................

 ( مرفقا بنسخة من القانون األساسي)
تسمية الشركة وعنوانها...........................................
مقر الشركة............................................................
اHسجل في السجل التجاري حتت رقم........................
.............................................................................
أطــلـب االعــتــمــاد بــصــفــة مــســتــورد الــذهب والــفــضــة

والبالتY اخلام ونصف اHصنع.
و ألتزم باالحترام الصارم لألحكام اآلتية :

اHــــــادة األولىاHــــــادة األولى : : يــــــتــــــعــــــY عـــــلـى مـــــســـــتـــــورد الـــــذهب
والـــفــــضـــة والـــبالتــــY اخلـــام ونـــصـف اHـــصـــنع الــــتـــصـــريح
بـاطالعه على النصوص الـتشريعيـة والتنظيـميةs ال سيما
قانـون الضرائب غـير اHبـاشرة واHرســوم التنـفيذي رقم
15-169 اHؤرخ في 6 رمـضان عام 1436 اHوافق 23 يـونيو

سـنة 2015 الـذي يـحدد كـيـفـيـات االعـتمـاد Hـمـارسـة نـشاط
استـيراد الذهب والـفضـة والبالتY اخلـام نصف اHصـنعة
أو اHــصـنــعـة ونــشـاط اســتـرجــاع اHـعــادن الـثــمـيــنـة وإعـادة

تأهيلها.

Yادة 2 :  : يصرح مسـتورد الذهب والفضة والبالتHادةاHا
الــــخــــام ونـــصف اHـــصــنـع أنه اطـــلع عـــلى أحـــكـــام اHــادة 10
مـكرر 4 من الـقـانون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27 ذي احلـجة
عام 1425 اHوافق 6  فبـراير سنة 2005 واHتعـلق بالوقاية
sمن تــبــيــيـض األمــوال وتــمــويل اإلرهــاب ومـــكــافــحــتــهــمــا

اHعدل واHتمم.
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Yـادة 3  : : يـلزم مـسـتـورد الـذهب والـفـضـة والـبالتHـادة اHا
اخلــام ونـــصف اHــصـــنع بــاالمـــتــثــال لـــلــشــروط اHـــنــصــوص
عليها في التشريع والتنظيم اخلاصY �راقبة الصرف.

اHــــادةاHــــادة 4 : : يــــجب عــــلـى مــــســــتــــورد الــــذهب والــــفــــضــــة
والـــــبالتـــــY اخلـــــام ونــــصـف اHـــــصــــنـع إثـــــبــــات وجـــــود احملل
اخملصص Hمارسـة النشاطs بتقد¡ نسخة طبق األصل من
عـقد اHلكيـة أوs عند االقتضـاءs نسخة من عقـد إيجار معد

لذلك. 
و إذا كـــــــان �ـــــــتـــــــلـكs بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلـى مـــــــؤســـــــســـــــته
الـرئيسيـةs مؤسسة أو عـدة مؤسسات فرعـيةs فإنه يجب
عــلــيه إثــبــات مــلـكــيــتـه لـكـل هــذه احملالت أو تــقــد¡ عــقـد أو

عقود اإليجار اخلاصة بها. 

اHـادة اHـادة 5 : : يــجب أن تـهــيـأ احملالت اخملــصـصــة Hـمــارسـة
الــنــشــاط حـــسب اHــعــايــيـــر اHــنــصــوص عــلـــيــهــا في قــانــون

الضرائب غير اHباشرة.
كمـا يجب تـهيئـتها بـالكيـفيـة التي تسـهل العمـليات

التي يقوم بها أعوان اإلدارة اجلبائية أثناء تدخلهم.
�ـــنع أي اتــصـــال بــY هـــذه احملالت واحملالت اجملــاورة
اخملــــصــــصــــة لــــنــــشــــاطـــات جتــــاريــــة أخــــرىs أو تــــلـك اHــــعـــدة

لالستعمال السكني.
يجب أن تكـون الفـتحات الـضوئـية والنـوافذ اHـطلة
sلكيات اجملاورةHمباشرة على الطريق العمومي أو على ا

مزودة بأقفال مالئمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص.

اHـادةاHـادة  6 : : يـجب أن تـكـون احملالت اخملـصـصـة Hـمـارسـة
الــنـــشــاط مــجــهــزة �ــنـــشــآت صــنــاعــيــة Hـــعــاجلــة وتــصــفــيــة

.Yوصناعة الذهب والفضة والبالت

اHـادة اHـادة 7 :  : يـجب أن تـكـون احملالت اخملـصـصـة Hـمـارسـة
نشـاط اسـتـيراد الـذهب والـفـضة والـبالتـY اخلـام ونصف
اHصنع سـهلة الـبلوغ لـلمراقـبة خالل السـاعات القـانونية
لـلنـشاط اHنـصوص عـليـها في قـانون اإلجـراءات اجلبـائية

ودون أي إجراء مسبق.

اHــــادة اHــــادة 8 : : يــــجـب أن يــــكــــون لــــدى مــــســــتــــورد الــــذهب
sـصـنع مـخـبـر حتـاليلHاخلـام ونـصف ا Yوالـفـضـة والبـالت
كــمــا يــجـب أن يــحــوز شــهــادة اجلــودة الــداخــلــيــة اHــعــتــمـدة

اخلاصة باHعادن الثمينة.

اHــــادة اHــــادة 9 :  : يــــجـب أن يــــكــــون لــــدى مــــســــتــــورد الــــذهب
والــفـضــة والــبالتــY اخلــام ونـصـف اHـصــنع وحــدة Hــعــاجلـة
والـتــخـلـص من الـنــفــايـات واخملــلـفــات اHــرتـبــطــة �ـخــتـلف

.Yالعمليات اخلاصة �عاجلة الذهب والفضة والبالت

اHادة اHادة 10 :  : يجب تـبلـيغ اإلدارة اجلبـائيـة مسـبقـا بكل
التغـييرات في الوضـعية مقـارنة بالتـصريحات اHـكتتبة

�وجب دفتر الشروط هذا.

11 : : يـــجب عــــلى مـــســــتـــورد الـــذهـب والـــفـــضـــة اHــادة اHــادة 
والبالتY اخلام ونصف اHـصنع أن يقدم تصريـحا باHهنة
إلى مـفـتـشـيـة الــضـمـان "الـوعـاء" اخملـتـصـة إقـلـيـمـيـاs خالل
الـعشرة (10) أيام الـتي تسبق بـداية الـعملـيةs وهذا طـبقا

للمادة 4 من قانون الضرائب غير اHباشرة.

12 : : يـــجب عــــلى مـــســــتـــورد الـــذهـب والـــفـــضـــة اHــادة اHــادة 
والــبالتــY اخلــام ونـصـف اHـصــنعs أن �ــسك ســجال خــاصـا
بـكل صنف من الـعمـلـياتs مـرقمـا ومؤشـرا علـيه من قبل

رئيس مفتشية الضمان "الوعاء" اخملتص إقليميا.
sويــجب أن يـــقــيـــد في هــذا الـــســجل بـــحــبـــر ال �ــحى
ودون بـياض أو شـطب أو إضـافـةs وعـنـد الـقـيام بـذلكs كل
عـمـلــيـات دخـول وخـروج اHــواد األولـيـة الـثـمــيـنـة واHـعـادن

الثمينة نصف اHصنعة.
يـجب ضـبط هذا الـسـجل كل ثالثة (3) أشهـر. ويـسلم
إلى مـفـتـشـيـة الـضـمـان اHـعـنـيـة كشـف مـحرر وفـق ¨وذج
حتــدده اإلدارة اجلــبـائــيــة يــبـY بــالــتـفــصــيل طــبـيــعــة وعـدد
ووزن اHـعـادن الثـمـينـة اHـشتـراة أو اHـبيـعـةs وكذا مـصدر

التموين والقائمة االسمية للزبائن وعناوينهم.
يـجب أن يقـدم هـذا السـجل لـلـسلـطـة العـمـوميـة عـند
كل طـلبs كمـا يـجب أن �ـسك في مـكـان �ارسـة الـنـشاط
اHــهــني وكــذلـك في األمــكــنــة الــتي تــتم فــيــهــا حــيــازة هــذه

اHصنوعات (اخملزن اHركزي).

Yادة 13 : : يلـزم مسـتـورد الذهب والـفـضة والـبالتHادةاHا
Yــصـــنع بـــالــتـــفــريـق في هـــذا الــســـجل بــHاخلـــام ونـــصف ا
اHواد واHنتوجات الـتي تملكها اHؤسـسة الرئيسية وتلك

التي تملكها كل مؤسسة فرعية.
يـــجب أن تـــزودs وبـــصــفـــة آلـــيــةs اHـــواد واHـــنــتـــجــات
اHوزعـة من طرف اHؤسـسة الرئـيسيـة خملتلف اHـؤسسات
الفـرعـية  �ـلصـقات تـعريـفيـة مرفـقة بـبطـاقة الـتسـليم أو
كل وثـيــقـة حتـتــوي عـلى الــتـسـمــيـة الـتــجـاريــة لـلـمــؤسـسـة

الرئيسية التي تسمح بالتعرف عليها.
يـــجب أن حتـــدد هـــذه الـــوثــائـق بــشـــكـل خــاص اHـــرجع
والـــتــعــيـــY والــعـالمــة والــوزن والـــكــمـــيــة والــســـعــر خــارج

الرسم.

اHــادةاHــادة 14 : : يـــجب عــــلى مـــســــتـــورد الـــذهـب والـــفـــضـــة
والــبالتـY اخلـام ونــصف اHـصـنع أن يــثـبت خـبـرة مــهـنـيـة
قدرهـا خمس عشرة (15) سنة في مجـال معاجلة وتـصفية

.Yالذهب والفضة والبالت
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اHــادةاHــادة 15 : : يـــجب عــــلى مـــســــتـــورد الـــذهـب والـــفـــضـــة
Yـصــنع أن يـوظف عـمـاال فـنـيـHاخلـام ونـصف ا Yوالـبالتـ
مـــؤهـــلـــY وذوي خـــبـــرة في مـــجـــال اHـــعـــاجلـــة والـــتـــصـــفـــيــة

والتحاليل الكيميائية.

اHــادةاHــادة 16 : : يـــجب عــــلى مـــســــتـــورد الـــذهـب والـــفـــضـــة
والبالتY اخلام ونـصف اHصنع أن �سك محـاسبة خاصة
بــاHــوادs فـي مــؤســســتـه الــرئــيــســـيــة و في كل مـــؤســســاته
الفرعيةs في دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مفتشية
الـــضــمـــان اخملــتـــصـــة إقــلـــيـــمــيـــا. ويـــجب أن يـــدون في هــذا

الدفتر يوميا :

عند الدخولعند الدخول :
1- طــــبـــــيــــعـــــة وعــــدد ووزن وعـــــيــــار اHـــــواد واHــــعــــادن

الثـمـينـة نـصف اHـصنـعـة الـتي يشـتـريـهاs مع ذكـر أسـماء
sوادHوعناوين األشخاص الذين © لديهم شراء هذه ا

s(الشراء) 2- تاريخ العمليات اليومية

s3- تواريخ وأرقام فواتير الشراء

sالحظة عند عمليات اجلردH4- الفوائض ا

5- كـمـيــات اHـواد اHـسـتـوردة مـع ذكـر مـراجع وثـائق

اجلمركة.

عند اخلروجعند اخلروج :
1- طـبــيـعـة وعــدد ووزن وعـيــار اHـواد واHـصــنـوعـات

sبيعةHمن الذهب والفضة ا
2- تــاريخ الـعــمـلــيـات الــيـومــيـة (اHـبــيـعــات) مع ذكـر

sأرقام  وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف اجلبائي
3- النواقص اHالحظة أثناء عمليات اجلرد. 

Y17 : : يلـزم مسـتـورد الذهب والـفـضة والـبالت اHادة اHادة 
اخلـام ونــصف اHــصــنع بــاكـتــتــاب تـصــريح لــدى مــفـتــشــيـة
(72)  Yوسـبـعـ Yخالل اثـنـتـ sالـضـمـان اخملــتـصـة إقـلـيـمـيــا
ســــاعــــة بــــعـــــد إجــــراءات اجلــــمـــــركــــةs بــــوصــــول الـــــكــــمــــيــــات
اHـستـوردة مدعـمـا بتـصريح بـالـعرض من أجل االسـتهالك

وسند النقل ( وثيقة الشحن اجلوي).

18 : : يـــجب عــــلى مـــســــتـــورد الـــذهـب والـــفـــضـــة اHــادة اHــادة 
والــبالتــY اHــعــاد تــصــنـيــعــهــاs قــبل إدخــال هــذه اHــواد إلى
الــتــراب الـــوطــنيs تـــمــريــرهـــا عــلى اHــســـبــكــة حـــتى تــقــدم

لرجال اجلمارك في شكل سبائك.
و في جـــمــيع األحـــوالs ال �ــكن أن تــكـــون هــذه اHــواد
أقل من الـعـيـار القـانـوني األدنى اHـطـابق لـطبـيـعـة اHـعدن

.Yالثم

Yادة 19 :  : يلـزم مسـتورد الـذهب والفـضة والـبالتHادة اHا
اخلـام ونـصف اHصـنع بـإعـداد فواتـيـر لكل عـمـليـات الـبيع
الــتي يـــحــقــقــهــا حـــسب الــقــواعــد احملـــددة �ــوجب الــقــانــون

اHعمول به.

Yادة 20 :  : يلـزم مسـتـورد الذهب والـفـضة والـبالتHادةاHا
اخلــام ونــصـف اHــصــنــعــة بــأن يــســلّمs إضــافــة إلى فــواتــيــر
اHــبـــيــعــاتs بـــطــاقـــة تــقـــنــيـــة تــوضح طـــبــيـــعــة وعــدد ووزن

والعيارات اHطابقة لهذه اHواد أو اHنتجات.

21 : : يــــتـــــعـــــهـــــد مــــســـــتـــــورد الـــــذهب والـــــفـــــضــــة اHــــادة اHــــادة 
والــــــبالتــــــY اخلــــــام ونـــــــصف اHــــــصــــــنـع بــــــأالّ يــــــبــــــيع مــــــواد
ومـــنــتـــجـــات الـــذهب و الـــفـــضـــة والــبـالتـــY اخلــام ونـــصف
اHـصنـع إال لألشخـاص الـذين لهم صـفـة صانـعي أو حـرفيي

اجملوهرات.

والـــفـــضـــة 22 :  : ال تــــتم عــــمـــلــــيـــات بـــيـع الـــذهب  اHــادة اHــادة 
والـــبـالتـــY اخلــــام و نـــصـف اHـــصــــنع إال عـن طـــريـق الـــدفع
الـبنـكي ( التـحويل الـبنـكي أو التـسلـيم بشـيك أو وسائل

الدفع الكتابية األخرى).

اHــادةاHــادة 23 : : يـــجب عــــلى مـــســــتـــورد الـــذهـب والـــفـــضـــة
والــــبالتــــY اخلـــام ونــــصف اHـــصــــنع أن يــــقـــدم لــــلـــمــــصـــالح
اجلــبــائـــيــة اخملــتــصــةs عــنــد تــقــد¡ كـل طــلب جــديــد لــشــهــادة
الـتــوطـY الــبـنــكيs قــائـمــة حتـدد هــويـة الــزبـون وطــبـيــعـة

ووزن وقيمة اHنتج اHبيع.

Yادة 24 : : يلـزم مسـتورد الـذهب والفـضة والـبالتHادة اHا
اخلــام ونــصف اHــصــنع بــأن يــودع شــهــريــا لــدى مــفــتــشــيــة
الـــضــــرائب أو مـــركــــز الـــضــــرائب  الـــتــــابع لـــهــــمـــا قــــائـــمـــة
الــزبـائن تــتـضــمن اHـعــلـومـات اHــتـعــلـقــة بـهـويــتـهم (الــلـقب
واالسم  ومـــــقـــــر الــــشـــــركــــة والـــــعــــنـــــوان ورقم الـــــتــــعـــــريف
اجلبـائي) و طبـيعـة ووزن اHعـادن الثـميـنة اHـبيـعة وسـعر
الـبيـع خارج الـرسـوم ومـبلغ الـرسم عـلى الـقـيمـة اHـضـافة

احملصلة.
يـــرفق مــــلـــخص قــــائـــمـــة الــــزبـــائن بــــتـــصـــريـح الـــدفع
الــتـــلــقــائي (G50) لـــلــشــهـــر الــذي يـــلي عــمـــلــيــات الـــبــيع أو

تسليم اHعادن الثمينة.

اHــــادة اHــــادة 25 : : يـــــتــــعـــــهــــد مـــــســــتـــــورد الــــذهـب والــــفـــــضـــــة
والبالتY اخلـام ونصف اHـصنع بـتأمـY العـيار الـقانوني
لـلــمــواد واHـنــتـوجــات اHـســتــوردة  لـدى زبــائـنه وكــذا لـدى

اإلدارة.

Yادة 26 :  : يلـزم مسـتورد الـذهب والفـضة والـبالتHادة اHا
اخلام ونـصف اHصـنع بواجب احلـيطـة واحلذر خالل جـميع
أطـــوار عالقـــة الــعـــملs كـــمــا يـــجب عـــلــيـه أن يــراقب بـــدقــة
الــعــمــلــيــات اHــنـجــزة لــضــمــان مــطــابـقــتــهــا مع اHــعــلــومـات

اخلاصة بزبائنه.
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اHادة اHادة 27 :  : يودع طـلب االعـتمـاد لدى مـدير الـضرائب
الـــوالئي اخملـــتـص إقـــلـــيـــمـــيــــا عـــنـــد تـــوافــــر جـــمـــيع شـــروط

االكتتاب في  دفتر الشروط هذا.

اHــادة اHــادة 28 :  : تــؤدي مــخــالــفــة األحــكـــام الــتــشــريــعــيــة أو
الـــتــنـــظــيــمـــيــة اHـــعــمــول بـــهــاs وعـــدم احــتــرام االلـــتــزامــات
اHكتـتبة اHـتعلقـة بالنشـاط إلى سحب االعتـماد والشطب
الـفــوري من قــائــمـة األشــخــاص اHـمــارســY لـكل األنــشــطـة

اHتعلقة باجملوهرات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق  الثانياHلحق  الثاني
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة اHاليةوزارة اHالية
دفتر الشروطدفتر الشروط

أنا اHمضي أسفله.............................................

اHتصرف بصفة.......................................................

حلساب الشركة........................................................
ذات رأسمال...........................................................

 ( مرفقا بنسخة من القانون األساسي)

تسمية الشركة........................................................

مقر الشركة............................................................

اHسجل في السجل التجاري حتت رقم........................

.............................................................................

أطـلب االعـتـماد بـصـفـة مسـتـورد مصـنـوعـات الذهب
والفضة والبالتY الفاخرة.

و ألتزم باالحترام الصارم لألحكام اآلتية :

اHــادة األولى اHــادة األولى  : : يـــتــعــY عــلـى مــســتــورد مـــصــنــوعــات
الــذهب والـفــضــة والــبالتــY الـفــاخــرة الــتـصــريح بــاطالعه
على النـصوص التشـريعيـة والتنـظيمـيةs ال سيـما قانون
الضرائب غيـر اHباشرة واHرسوم التنفيذي رقم 169-15
اHـؤرخ في 6 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 23 يــونــيــو ســنـة
2015 الـــذي يـــحـــدد كـــيـــفـــيـــات االعـــتـــمـــاد Hـــمـــارســـة نـــشــاط

استـيراد الذهب والـفضـة والبالتY اخلـام نصف اHصـنعة
أو اHـــصــــنـــعـــةs ونــــشــــاط اســــتــــرجــــاع اHـــعـــادن الـــثـــمـــيـــنـــة

وتأهيلها.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : يــــصــــرح مــــســــتــــورد مــــصــــنـــوعــــات الــــذهب
والفـضة والـبالتY الـفاخـرة أنه اطلع عـلى أحكـام اHادة 10

مـكرر 4 من الـقـانون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27 ذي احلـجة
عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سـنة 2005 واHـتعـلق بـالوقـاية
sمن تــبــيــيـض األمــوال وتــمــويل اإلرهــاب ومـــكــافــحــتــهــمــا

اHعدل واHتمم. 

اHادة اHادة 3 :  : يلـزم مسـتورد مصـنوعـات الذهب والـفضة
والبالتـY الـفـاخرة بـاالمـتثـال لـلـشروط اHـنـصـوص علـيـها

في التشريع والتنظيم اخلاصY �راقبة الصرف.

4 :  : يــجب عــلى مــســتــورد مــصــنــوعــات الــذهب اHـادة اHـادة 
والـفــضـة والـبالتــY الـفـاخــرة إثـبــات وجـود احملل اخملـصص
Hـمــارســة الــنــشــاطs بـتــقــد¡ نــســخـة طــبق األصـل من عــقـد
اHــلـكــيــة أوs عـنــد االقــتـضــاءs نــسـخــة من عــقــد إيـجــار مــعـد

لذلك. 

وإذا كــان اHــتـرشح �ــتـلـكs بـاإلضــافـة إلـى مـؤســسـته
الــرئـيـســيـةs فـرعــا أو عـدة مــؤسـسـات فــرعـيـةs فــإنه يـجب
عـلــيه إثــبــات مـلــكـيــته لــكل هــذه احملالتs أو تــقـد¡ عــقـد أو

عقود اإليجار اخلاصة بها. 

اHـادة اHـادة 5 : : يــجب أن تـهــيـأ احملالت اخملــصـصــة Hـمــارسـة
الــنــشـاط حــسـب اHـقــايــيس اHــنــصــوص عــلــيــهــا في قــانـون

الضرائب غير اHباشرة.

كمـا يجب تـهيئـتها بـالكيـفيـة التي تسـهل العمـليات
التي يقوم بها أعوان اإلدارة اجلبائية أثناء تدخلهم.

�ـــنع أي اتــصـــال بــY هـــذه احملالت واحملالت اجملــاورة
اخملــــصــــصــــة لــــنــــشــــاطـــات جتــــاريــــة أخــــرىs أو تــــلـك اHــــعـــدة

لالستعمال السكني.

يجب أن تكـون الفـتحات الـضوئـية والنـوافذ اHـطلة
sلكيات اجملاورةHمباشرة على الطريق العمومي أو على ا

مزودة بأقفال مالئمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص.

اHـادة اHـادة 6 : : يـجب أن تـكـون احملالت اخملـصـصـة Hـمـارسـة
Yنــشـاط اســتـيــراد مـصـنــوعـات الــذهب والـفــضـة والــبالتـ
الفاخرة سهلة الـبلوغ للمراقبة خالل الـساعات القانونية
لـلنـشاط اHنـصوص عـليـها في قـانون اإلجـراءات اجلبـائية

ودون أي إجراء مسبق.

اHـادة اHـادة 7 :  : يـجب تـبـلـيغ اإلدارة اجلـبـائـيـة مـسـبـقـا بـكل
التغـييرات في الوضـعية مقـارنة بالتـصريحات اHـكتتبة

�وجب  دفتر الشروط هذا.

8 :  : يــجب عــلى مــســتــورد مــصــنــوعــات الــذهب اHـادة اHـادة 
والـــفـــضـــة والـــبـالتـــY الـــفـــاخـــرة أن يـــحـــوز شـــهـــادة اجلــودة

العاHية اHرتبطة بنشاط تسويق اHصنوعات الفاخرة.
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9 : : يــجب عــلى مــســتــورد مــصــنــوعــات الــذهب اHـادة اHـادة 
والفضة والبالتY الـفاخرة أن يثبت خبـرة مهنية قدرها
خـمس عشرة (15) سنـةs كـما يـجب عـليه أن يـوظف عـماال

فنيY مؤهلY في مجال اHعادن الثمينة. 

اHـادة اHـادة 10 :: يــجب عـلى مــسـتــورد مـصــنـوعــات الـذهب
والفضة والبالتY الـفاخرة أن يقدم تصـريحا باHهنة إلى
مــفـــتــشـــيــة الـــضــمـــان "الــوعـــاء" اخملــتــصـــة إقــلـــيــمـــيــاs خالل
الـعشرة (10) أيام الـتي تسـبق بدايـة العـملـية وذلك طـبقا

للمادة 4 من قانون الضرائب غير اHباشرة. 

اHـادة اHـادة 11  : : يـجب عــلى مـسـتـورد مــصـنـوعـات الـذهب
والـفــضـة والــبالتــY الـفــاخـرة أن �ــسك ســجال خـاصــا بـكل
صــنف مـن الــعــمـــلــيـــاتs مــرقــمـــا ومــؤشـــرا عــلــيـه من قــبل

رئيس مفتشية الضمان "الوعاء" اخملتص إقليميا.

ويـــجـب أن يــقـــيـــد في هـــذا الـــســـجل بـــحـــبــر ال �ـــحى
ودون بـياض أو شـطب أو إضـافـةs وعـنـد الـقـيام بـذلكs كل
عـــمـــلـــيـــات دخــول وخـــروج مـــصـــنــوعـــات الـــذهب والـــفـــضــة

والبالتY الفاخرة.

يـضـبط هذا الـسـجل كل ثالثة (3) أشهـرs ويـسلم إلى
مفتشيـة الضمان اHعنيـة كشف محرر وفق ¨وذج حتدده
اإلدارة اجلــبــائـيــةs يـبــY بـالــتـفــصــيل طـبــيـعــة وعـدد ووزن
اHـــعــادن الـــثـــمـــيـــنـــة اHـــشـــتــراة أو اHـــبـــيـــعـــة وكـــذا  مـــصــدر

التموين والقائمة االسمية للزبائن وعناوينهم.

يجب أن يقدم هذا السـجل للسلطات العمومية عند
كل طـلبs كمـا يـجب أن �ـسك في مـكـان �ارسـة الـنـشاط
اHــهــني وكــذلـك في األمــكــنــة الــتي تــتم فــيــهــا حــيــازة هــذه

اHصنوعات (اخملزن اHركزي).

اHــــادة اHــــادة 12 : : يـــــلــــزم مــــســــتـــــورد مــــصــــنـــــوعــــات الــــذهب
sفي هــذا الـسـجل sالــفـاخـرة الــتـمـيــيـز Yوالــفـضـة والــبالتـ
بــY اHـصــنــوعـات الــفــاخـرة الــتي �ــلــكـهــا اHــقـر الــرئــيـسي

وتلك التي تملكها كل مؤسسة فرعية.

يـجب أن تـزودs وبـصـفة آلـيـةs اHـصـنـوعـات الـفـاخرة
اHوزعـة من طرف اHؤسـسة الرئـيسيـة خملتلف اHـؤسسات
الفـرعيـة  �لصـقات تعـريفيـةs مرفقـة ببطـاقة التـسليم أو
كل وثـيـقـة حتــتـوي عـلى الـتـســمـيـة الـتـجـاريــة  لـلـمـؤسـسـة

الرئيسية التي تسمح بالتعرف عليها.

يـــجب أن حتـــدد هـــذه الـــوثــائـق بــشـــكـل خــاص اHـــرجع
والـــتــعــيـــY والــعـالمــة والــوزن والـــكــمـــيــة والــســـعــر خــارج

الرسم.

اHـادةاHـادة 13 :  : يــجب عـلى مــسـتــورد مـصــنـوعــات الـذهب
والفضـة والبالتـY الفـاخرة أن �ـسك محـاسبـة مادية في
مـؤسسـته الرئـيسـية و في كل مـؤسسـة فرعـيةs في دفـتر
مـــرقم ومـــؤشــر عـــلـــيه من مـــفـــتـــشــيـــة الـــضـــمــان اخملـــتـــصــة

إقليميا.

ويجب أن يدون في هذا الدفتر يوميا :

عند الدخولعند الدخول :

 1- طـــبـــيـــعـــة وعـــدد ووزن وعـــيـــار اHـــصــنـــوعـــات من

الـذهب والفضة والـبالتY التي يـشتريهـاs مع ذكر أسماء
sوادHوعناوين األشخاص الذين © لديهم شراء هذه ا

s(الشراء) 2 - تاريخ العمليات اليومية

 s3 - تواريخ وأرقام فواتير الشراء

sالحظة عند عمليات اجلردH4 - الفوائض ا

5 - كـمـيـات اHواد اHـسـتـوردة مع ذكـر مـراجع وثائق
اجلمركة.

عند اخلروجعند اخلروج :

1 - طـبـيـعـة وعـدد ووزن وعـيـار اHـواد واHـصـنـوعـات
sبيعةHا Yمن الذهب والفضة والبالت

2 - تاريـخ العـمـلـيـات الـيـومـيـة (اHـبـيـعات)  مـع ذكر
sأرقام  وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف اجلبائي

3 - النواقص اHالحظة أثناء عمليات اجلرد. 

14 : : ال �ـــكـن مـــســـتــــورد مـــصـــنــــوعـــات الـــذهب اHــادة اHــادة 
والــــفــــضـــــة والــــبالتـــــY الــــفــــاخـــــرة أن يــــدخل إلـى الــــتــــراب
الـوطـني إال اHعـادن الـثـمـيـنـة الـتي تتـوفـر فـيـهـا مـقـاييس
احلـــد األدنـى لـــلــعـــيـــارات احملـــددة قـــانـــونـــاs والـــتـي تـــســاوي
قـيـمــتـهـا اHـصـرح بــهـا لـدى اجلـمــارك مـرتـY ونـصف اHـرة

(2.5)  على األقل السعر اHطبق في السوق الداخلية.

اHـادة اHـادة 15 : : يــجب عـلى مــسـتــورد مـصــنـوعــات الـذهب
والفـضة والـبالتY الفـاخرة أن يـسلم إلى أعـوان اجلمارك

الكميات اHستوردة اHصرح بها واHوزونة.

تـــــشــــــمع وتــــــرصص الـــــطــــــرود احملـــــتــــــويـــــة عــــــلى هـــــذه
اHصنوعاتs  بعد أن يضع عليها اHستورد الدمغة. 

تـرسل هذه اHصـنوعات إلى مـكتب الضـمان األقرب
لكي تدمغ وتعلم.

اHــــادة اHــــادة 16 : : يـــــلــــزم مــــســــتـــــورد مــــصــــنـــــوعــــات الــــذهب
والـــفـــضـــة والـــبالتـــY الـــفـــاخـــرة بـــاكـــتـــتـــاب تـــصـــريح لـــدى
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Yوسبع Yمـفتشية الضـمان اخملتصة إقـليميا خالل اثـنت
(72) ســـاعــة بــعـــد إجــراءات اجلــمــركـــةs بــوصــول الـــكــمــيــات
اHـستوردةs مدعـما بتـصريح بالـعرض من أجل االستهالك

وسند النقل ( وثيقة الشحن اجلوي).

اHــــادة اHــــادة 17 : : يـــــلــــزم مــــســــتـــــورد مــــصــــنـــــوعــــات الــــذهب
والفضـة والبالتY الـفاخرة بإعـداد الفواتـير اHتعـلقة بكل
عــمـــلــيــات الـــبــيع الـــتي يـــحــقــقـــهــا حـــسب الــقـــواعــد احملــددة

�وجب القانون اHعمول به.

اHــــادة اHــــادة 18 : : يـــــلــــزم مــــســــتـــــورد مــــصــــنـــــوعــــات الــــذهب
والـــفــــضـــة والـــبـالتـــY الـــفــــاخـــرة بـــأن يــــســـلّمs إســــنـــادا إلى
فـواتـيـر الـبيعs بـطـاقـة تـقـنـية تـوضح طـبـيـعـة وعدد ووزن

والعيارات اHطابقة لهذه اHصنوعات.

19 : : يـــتـــعــــهـــد اHـــســـتـــورد اHـــعـــتـــمـــد بـــأالّ يـــبـــيع اHــادة اHــادة 
مــــصـــنــــوعـــات الــــذهب والــــفــــضـــة والــــبالتــــY الـــفــــاخـــرة إال
YـــســـجـــلــHلـألشـــخـــاص الــذيـن لـــهم صـــفـــة بـــائــعـي احلـــلي وا

قانونا في السجل التجاري.

اHـادة اHـادة 20 :  : ال تــتم عــمـلــيــات بـيع مــصــنـوعــات الـذهب
والفـضـة والـبالتY الـفـاخـرة إال عن  طريق الـدفع الـبـنكي
(الـــتــحــويل الـــبــنــكي أو الــتـــســلــيم بــشـــيك أو طــرق الــدفع

الكتابية األخرى).

اHـادة اHـادة 21  : : يـجب عــلى مـسـتـورد مــصـنـوعـات الـذهب
والـفـضـة والـبالتـY الـفـاخـرة أن يـقـدم لـلـمـصـالـح اجلـبـائـية
اخملـتــصـةs عـنــد كل طـلب جـديــد لـشـهــادة الـتـوطــY الـبـنـكي
يـتــضـمن عــمـلــيــة االسـتــيـرادs قــائـمــة حتـدد هــويـة الــزبـون

وطبيعة ووزن وقيمة اHنتج اHبيع.

اHــــادة اHــــادة 22 :  : يـــــلــــزم مــــســــتـــــورد مــــصــــنـــــوعــــات الــــذهب
والـــفــــضـــة والــــبالتـــY الــــفـــاخــــرة بـــأن يــــودع شـــهــــريـــا لـــدى
sمــفــتــشــيــة الــضـــرائب أو مــركــز الــضــرائـب الــتــابع لــهــمــا
قــائـمـة  الـزبــائن واHـعـلـومــات اHـتـعـلــقـة بـهـويــتـهم  (الـلـقب
واالسم ومقر الشـركة والعنوان ورقم التعريف اجلبائي)
وطــبــيـعــة ووزن اHــعــادن الـثــمــيـنــة اHــبـيــعــة وسـعــر الــبـيع
خـــارج الــــرســـوم ومـــبــــلغ الـــرسـم عـــلى الــــقـــيـــمــــة اHـــضـــافـــة

احملصلة.

يـــرفق مــــلـــخص قــــائـــمـــة الــــزبـــائن بــــتـــصـــريـح الـــدفع
الــتـــلــقــائي (G50) لـــلــشــهـــر الــذي يـــلي عــمـــلــيــات الـــبــيع أو

تسليم اHعادن الثمينة.

اHــــادة اHــــادة 23 :  : يـــــلــــزم مــــســــتـــــورد مــــصــــنـــــوعــــات الــــذهب
والفـضة والـبالتY الفـاخرة بـواجب احليـطة واحلذرs خالل

جــمــيع أطـــوار عالقــة الــعــملs كــمــا يـــجب عــلــيه أن يــراقب
بــدقـة الــعـمـلــيـات اHـنــجـزة من أجل ضــمـان مــطـابـقــتـهـا مع

اHعلومات اخلاصة بزبائنه.

اHادة اHادة 24 :  : يودع طـلب االعـتمـاد لدى مـدير الـضرائب
الـــوالئي اخملـــتـص إقـــلـــيـــمـــيــــا �ـــجـــرد اكـــتــــتـــاب في  دفـــتـــر

الشروط هذا.

اHــادة اHــادة 25 :  : تــؤدي مــخــالــفــة األحــكـــام الــتــشــريــعــيــة أو
الـــتــنـــظـــيــمـــيـــة اHــعـــمــول بـــهـــا وعــدم احـــتـــرام االلــتـــزامــات
اHــكــتـتــبــة اHـتــعــلـقــة بــالـنــشــاط إلى ســحب االعـتــمــاد وكـذا
الــشــطب الــفــوري من قــائــمــة األشــخــاص اHــمــارســY لــكل

األنشطة اHتعلقة باجملوهرات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثالثاHلحق الثالث
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة اHاليةوزارة اHالية
دفتر الشروطدفتر الشروط

أنا اHمضي أسفله.............................................

اHتصرف بصفة.......................................................

حلساب الشركة........................................................
ذات رأسمال...........................................................

 ( مرفقا بنسخة من القانون األساسي)

تسمية الشركة........................................................

اHقر االجتماعي........................................................

اHسجل في السجل التجاري حتت رقم........................

.............................................................................

أطــلـب االعــتــمــاد بــصـــفــة مــســتــرجـع ومــؤهل اHــعــادن
الثمينة.

و ألتزم باالحترام الصارم لألحكام اآلتية :

اHـادة األولىاHـادة األولى : : يتـعـY على مـسـترجع ومـؤهل اHـعادن
الـثـميـنـة الـتـصـريح بـاطالعه عـلى الـنصـوص الـتـشـريـعـية
والـتــنـظـيـمـيـةs ال ســيـمـا قـانـون الـضــرائب غـيـر اHـبـاشـرة
واHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 15-169 اHـؤرخ في 6 رمــضــان
عــــام 1436 اHـــــوافق 23 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2015 الــــذي يـــــحــــدد
كــيـــفـــيـــات االعـــتـــمـــاد Hــمـــارســـة نـــشـــاط اســـتـــيــراد الـــذهب
sــصــنــعـةHــصــنــعــة أو اHاخلــام نــصف ا Yوالــفــضــة والــبالتــ

ونشاط استرجاع  اHعادن الثمينة وتأهيلها.
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اHـادةاHـادة 2 :  : يــصــرح اHــســتـرجـع  أو الــمــؤهل أنه اطـلع
عـــلى أحــــكـــام اHـــادة 10 مـــكـــرر 4 مـن الـــقــــانـــون رقم 01-05
اHؤرخ في 27 ذي احلـجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سـنة
2005  واHــتــعـلق بــالــوقـايــة من تــبــيـيض األمــوال وتــمـويل

اإلرهاب ومكافحتهماs اHعدل واHتمم. 

اHــادة اHــادة 3 : : يـــصـــرح اHـــســتـــرجع أو اHـــؤهل بـــأن جـــمــيع
احملـالتs زيــادة عــلى  األحــكــام اخلــاصــة اHــتــعــلــقــة بــالــبــيــئـة
واألمنs قـد هـيـئت حـسب اHـقـايـيس اHـنـصـوص عـليـهـا في

هذا اجملال.

4 :  : يـــجب عــــلى اHـــســـتـــرجـع أو اHـــؤهل إثـــبـــات اHــادة اHــادة 
وجــود احملل اخملــصص Hــمــارســة الــنــشــاطs بــتــقــد¡ نــســخـة
طـبق األصل من عقد اHلـكية أوs عـند االقتضـاءs نسخة من

عقد إيجار معد لذلك.
وإذا كــان اHــتــرشح �ــتــلكs بــاإلضــافــة إلـى اHــؤســسـة
الــرئـيـســيـةs فـرعــا أو عـدة مــؤسـسـات فــرعـيـةs فــإنه يـجب
عـلــيه إثــبــات مـلــكـيــته لــكل هــذه احملالتs أو تــقـد¡ عــقـد أو

عقود اإليجار اخلاصة بها. 

اHـادة اHـادة 5 : : يــجب أن تـهــيـأ احملالت اخملــصـصــة Hـمــارسـة
الــنــشـاط حــسـب اHـقــايــيس اHــنــصــوص عــلــيــهــا في قــانـون

الضرائب غير اHباشرة.
كمـا يجب تـهيئـتها بـالكيـفيـة التي تسـهل العمـليات

التي يقوم بها أعوان اإلدارة اجلبائية أثناء تدخلهم.
�ـــنع أي اتــصـــال بــY هـــذه احملالت واحملالت اجملــاورة
اخملــــصــــصـــــة لــــنــــشــــاطـــــات جتــــاريــــة أخــــرى أو تـــــلك اHــــعــــدة

لالستعمال السكني.
يجب أن تكـون الفـتحات الـضوئـية والنـوافذ اHـطلة
sلكيات اجملاورةHمباشرة على الطريق العمومي أو على ا

مزودة بأقفال مالئمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص.

اHـادة اHـادة 6 :  : يـجب أن تـكـون احملالت اخملـصـصـة Hـمـارسـة
نشـاط استـرجاع اHعـادن الثـميـنة وإعـادة تصنـيعـها سـهلة
الــبــلــوغ لـلــمــراقــبــة خالل الــسـاعــات الــقــانــونـيــة لــلــنــشـاط
اHـنصوص عـليها في قـانون اإلجراءات اجلـبائية ودون أي

إجراء مسبق.

اHـادة اHـادة 7 :  : يـجب أن تـكـون احملالت اخملـصـصـة Hـمـارسـة
الــنـــشــاط مــجــهــزة �ــنـــشــآت صــنــاعــيــة Hـــعــاجلــة وتــصــفــيــة

.Yوصناعة الذهب والفضة والبالت

اHـادة اHـادة 8 :  : يــجب أن يــكــون لــدى اHــسـتــرجع أو اHــؤهل
مـخــبـر حتـالـيلs كــمـا يـجب عــلـيه أن يـحــوز شـهـادة اجلـودة

الداخلية اHعتمدة اخلاصة باHعادن الثمينة.

اHـادة اHـادة 9 :  : يــجب أن يــكــون لــدى اHــسـتــرجع أو اHــؤهل
وحـدة Hعاجلة والتـخلص من النفـايات واخمللفـات اHرتبطة
�ــخـــتــلف الـــعــمــلـــيــات اخلــاصـــة �ــعـــاجلــة الــذهب والـــفــضــة

.Yوالبالت

اHـادةاHـادة 10 :  : يجب عـلى اHـسـتـرجع أو اHـؤهل أن يـثبت
خــبــرة مـهــنــيـة قــدرهـا خــمس عــشـرة (15) سـنــة في مــجـال

استرجاع  اHعادن الثمينة وتأهيلها. 

اHـــــادةاHـــــادة 11 : : يـــــجـب عـــــلـى اHـــــســــــتـــــرجـع  أو اHـــــؤهل أن
يـــوظف عـــمـــاال فـــنــيـــY مـــؤهـــلــY وذوي خـــبـــرة في مـــجــال

استرجاع  اHعادن الثمينة وتأهيلها.

اHادة اHادة 12 : : يجب تـبلـيغ اإلدارة اجلبـائيـة مسـبقـا بكل
تـغيـيـرات في الـوضعـيـة مـقارنـة بـالـتصـريـحـات اHكـتـتـبة

�وجب دفتر الشروط هذا .

اHـادة اHـادة 13 : : يجـب علـى اHـستـرجع أو اHـؤهل أن �ـسك
سـجال خـاصـا بـكل صـنـف من الـعـمـلـيـاتs مـرقـمـا ومـؤشـرا
عـلـيه من قـبل رئيـس مفـتـشيـة الـضـمان "الـوعـاء" اخملتص

إقليميا.

ويـــجـب أن يــقـــيـــد في هـــذا الـــســـجل بـــحـــبــر ال �ـــحى
ودون بـياض أو شـطب أو إضـافـةs وعـنـد الـقـيام بـذلكs كل
عـمـلــيـات دخـول وخـروج اHــواد األولـيـة الـثـمــيـنـة واHـعـادن

الثمينة  اHصنوعة.

يضـبط هذا السـجل كل ثالثة (3) أشهـرs و يسلم إلى
مفتشيـة الضمان اHعنيـة كشف محرر وفق ¨وذج حتدده
اإلدارة اجلــبــائــيــة يـبــY بــالــتــفـصــيل طــبــيــعــة وعـدد ووزن
اHـــعــادن الـــثـــمـــيـــنـــة اHـــشـــتــراة أو اHـــبـــيـــعـــةs وكـــذا مـــصــدر

التموين والقائمة االسمية للزبائن وعناوينهم.

اHادة اHادة 14 :  : يلزم اHـستـرجع  أو اHؤهل احلرص في كل
عــــمــــلـــيــــة وحتـت مـــســــؤولــــيــــتهs بــــالــــتـــعــــريـف �ـــصــــدر كل

اHنتوجات واHواد واHصنوعات. 

اHـادة اHـادة 15 : : يـتـعـهـد اHـسـتـرجع أو اHـؤهلs فـيـمـا يخص
مـخــلـفــات اHـعــادن الــثـمــيـنــةs بـالــقـيــام بـإجــراء خـبــرة عـلى
اHــــنـــتــــوجــــات واHــــواد والــــبــــضــــائع بــــالــــنــــســــبــــة لــــنــــوعــــهـــا

ومضمونها.

اHادةاHادة 16 :: يـلزم اHسـترجع أو مؤهل اHـعادن الثـمينة
بــإعـــداد الــفــواتــيـــر اHــتــعـــلــقــة بـــكل عــمــلـــيــات الــبـــيع الــتي
يـــحـــقــــقــــهـــا طــــــبـــقــــا لــلـــقـــواعــد احملـــددة �ــوجـب الــقـــانــون

اHعمول به.  
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اHـــــادةاHـــــادة 17 :: يـــــلــــــزم اHـــــســــــتـــــرجـع  أو مـــــؤهـل اHـــــعـــــادن
الـثميـنةs بـأن يسلّم إسـنادا إلى فـواتيـر اHبيـعاتs بـطاقة
تـــــقــــنـــــيـــــة تــــوضـح حـــــسب احلـــــالــــةs طـــــبـــــيــــعـــــة وعــــدد ووزن
والــعــيـارات اHــطـابــقـة لــهـذه اHــواد أو اHــنـتــوجـات. ويــسـلّم
¨ـوذج الـبطـاقـة التـقـنيـة عـلى مـستـوى مـفتـشـية الـضـمان

اخملتصة إقليميا.

اHــادة اHــادة 18 :: يــجب عـــلى اHـــســتـــرجع أو مــؤهـل اHــعــادن
الثـمينـة أن �تلك جتـهيـزا تقنـيا مالئـما للـقيـام بعمـليات

تأهيل تصفية هذه اHواد.

19 : : ال �ــــــــكـن أن تـــــــطـل احملـالت والـــــــورشـــــــات اHــــــادة اHــــــادة 
اخملــصـصــة  لــعـمــلـيــات تـأهــيل وتـصــفـيــة اHـعــادن الـثــمـيــنـة
وتـــــلك اخملـــــصـــــصـــــة لـــــبـــــيع هـــــذه اHـــــواد إال عـــــلى الـــــطـــــريق

العمومي.

اHـــــادة اHـــــادة 20 : : ال �ـــــكـن اHـــــســـــتـــــرجع أو مـــــؤهـل اHـــــعــــادن
الــــثــــمــــيــــنــــةs في أي حــــال مـن األحــــوالs إعــــادة بــــيع اHــــواد

اHسترجعة محليا على حالها.
ال �ــــكـن أن تــــتم عـــــمــــلــــيــــة بــــيـع هــــذه اHــــواد إال بــــعــــد

إخضاعها لعملية التصفية.

اHـادة اHـادة 21 :  :  يـتــعـهــد اHـســتـرجع أو اHــؤهل بـبــيع مـواد
ومـنتوجات الـذهب والفضة والـبالتY اHستـرجعة واHعاد
تـصـنـيــعـهـا بـعــد الـتـصـفــيـة إالّ لألشـخـاص الــذين لـهم صـفـة

صانعي أو حرفي اجملوهرات.

اHــادة اHــادة 22 :  : يـــجب عـــلى مـــســـتــرجـع أو مـــؤهل اHـــعــادن
الــثــمــيــنــة مــسك مــحــاســبــة خــاصــة بــاHــواد في مــؤســســته
الرئـيـسيـة وفي كل مـؤسسـة فـرعيـة أو محـلs دفتـر مرقم
ومؤشر عليه من قبل مفتشية الضمان اخملتصة إقليميا.

يجب مسك حسابY (يجب مسك حسابY (2) إجباريا) إجباريا :
sسترجعةHواد الثمينة اH1) ا

2) اHواد الثمينة احملصل عليها بعد التصفية. 

اHــــادة اHــــادة 23 :  : يـــــقــــيـــــد في حـــــســـــاب "اHــــواد الـــــثـــــمــــيـــــنــــة
اHسترجعة ".

عند الدخولعند الدخول :
 - وزن اHــواد الـثـمــيـنـة اHـســتـرجـعــة مع ذكـر أسـمـاء
وعـنـاوين األشــخـاص الـذين © لـديــهم شـراء هـذه اHـواد مع

sطابقة لهاHاإلشارة إلى الطبيعة والعيارات ا
 - الكمـيات اHـقر بهـا عنـد أول جرد أو تلك اHـتبـقية

sشكلة للمخزون األوليHمن آخر قفل للحساب وا
 - الفوائض اHسجلة خالل عمليات اجلرد.

ويسجل عند اخلروجويسجل عند اخلروج :

sواد الثمينة اخلاضعة لعمليات التصفيةHوزن ا -

- النواقص اHسجلة أثناء عمليات اجلرد.

اHـادة اHـادة 24 :  : يـقـيـد في حـسـاب "اHـواد الـثـمـيـنة احملـصل
عليها بعد التصفية" عند الدخول :

 - كمـيات الـذهب اخلالص والـفضـة اخلالـصة احملصل
sوجهة لوضعها في السوقHعليها بعد التصفية وا

 - الـــكــــمـــيــــات اHـــقـــر بــــهـــا عــــنـــد اجلــــرد األول أو تـــلك
اHـــتــبــقــيــة من آخــر قــفل لــلــحــســاب واHــشــكــلــة لــلــمــخــزون

sاألولي
 - الفوائض اHسجلة خالل عمليات اجلرد.

اHادةاHادة  25 :  : يـلزم اHـسترجع أو اHـؤهل بواجب احلـيطة
واحلـذر خالل جــمـيع أطـوار عالقــة الـعـمـل كـمـا يــجب عـلـيه
أن يراقب بدقـة العمـليات اHـنجزة لـضمان مـطابقـتها مع

اHعلومات التي يحوزها واخلاصة بزبائنه.

اHادةاHادة  26  : : يودع طلب االعـتماد لدى مدير الضرائب
الــوالئي اخملـتص إقـلـيـمـيـا �ــجـرد اكـتـتـاب دفـتـر الـشـروط

هذا.

27  : : تــؤدي مــخــالــفــة األحــكــام الــتــشــريــعــيـة أو اHـادةاHـادة  
الـــتــنـــظـــيــمـــيـــة اHــعـــمــول بـــهـــا وعــدم احـــتـــرام االلــتـــزامــات
اHـــكـــتـــتـــبـــة واHـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــنـــشـــاط إلى ســـحـب االعـــتـــمــاد
والـشــطب الــفـوري من قــائـمــة األشـخـاص اHــمـارســY لـكل

األنشطة اHتعلقة باجملوهرات .
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 15-170 مـؤرخ في  مـؤرخ في 6 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1436 اHــوافق  اHــوافق 23 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة s2015 يــعـــدل ويــتــممs يــعـــدل ويــتــمم

اHرسوم الـتنفيذي رقم اHرسوم الـتنفيذي رقم 03-105 اHؤرخ في  اHؤرخ في 2 محـرم محـرم
عــام عــام  1424 اHـوافق  اHـوافق 5 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة 2003 الــذي يــحـدد الــذي يــحـدد
كــيـفــيـات تــسـيـيــر حـســاب الـتــخـصــيص اخلــاص رقمكــيـفــيـات تــسـيـيــر حـســاب الـتــخـصــيص اخلــاص رقم
105-302 الذي عـنـوانه " صنـدوق األمالك العـمومـية الذي عـنـوانه " صنـدوق األمالك العـمومـية

اHنجمية ".اHنجمية ".
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــY وزيــر اHــالــيـة
sناجمHووزير الصناعة وا

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85
sو125  (الفقرة 2) منه


