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  األول           الملحق

  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة المالية

 دفتر الشروط

  

  .......................................................................................................أنا الممضي أسفله

  ........................................................................................................بصفةالمتصرف 

  ...........................................................ذات رأسمال.....................لحساب الشركة

  )مرفقا بنسخة من القانون األساسي(     

  …………………………………………………………………………………………………… و عنوانھا الشركة تسمية

       ................................................................................................  الشركةمقر  

  .............................................................................رقم المسجل في السجل التجاري تحت

  .نصف المصنعوالفضة و البالتين الخام  ،الذھب مستورد بصفة أطلب االعتماد

  :و ألتزم باالحترام الصارم لألحكام اآلتية

على  التصريح باطالعه نصف المصنعومستورد الذھب، الفضة و البالتين الخام على  يتعين: المادة األولى 
المؤرخ  169- 15مباشرة و المرسوم التنفيذي رقم النصوص التشريعية و التنظيمية ال سيما قانون الضرائب غير ال

الذي يحدد كيفيات االعتماد لممارسة نشاط استيراد  2015سنة  يونيو  23 الموافق ل1436 عام رمضان 06في 
  .تأھيلھاإعادة ، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة و  المصنع نصف المصنع أوالخام  و البالتينالفضة  ،الذھب 

مكرر  10على أحكام المادة طلع إ هأن والنصف المصنع مستورد الذھب، الفضة و البالتين الخاميصرح : 2المادة
 األموال و تمويل اإلرھابتبييض من بالوقاية  قالمتعل و 2005فيفري  06المؤرخ في  01- 05من القانون رقم  4

  . المعدل و المتمم ،ومكافحتھا

ين بمراقبة السھر على احترام التشريع و التنظيم الخاصالذھب، الفضة و البالتين  مستوردزم يل: 3المادة 
  .بالصرف

وجود المحل المخصص  إثبات نصف المصنعلذھب، الفضة و البالتين الخام ومستورد اعلى يجب  :4المادة 
   .ألصل من عقد الملكية أو عند االقتضاء نسخة من عقد إيجار معد لذلكطبق ا، بتقديم نسخة لممارسة النشاط

، فانه يجب عليه إثبات ملكيته مؤسسات فرعيةأو عدة  مؤسسة، الرئيسية مؤسستهيمتلك، باإلضافة إلى  إذا كان و
 . اإليجار الخاصة بھاكل ھذه المحالت، أو تقديم عقد أو عقود ل



المنصوص عليھا في قانون  عاييريجب أن تھيأ المحالت المخصصة لممارسة النشاط حسب الم: 5المادة 
  .الضرائب غير المباشرة

  .عند تدخلھم بھا أعوان اإلدارة الجبائية يقوم  التي عملياتالتسھل  التيجب تھيئتھا بالكيفية ي كما

تلك المعدة  أوالمحالت المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى  والمحالت اتصال بين ھذه  أييمنع 
  .لالستعمال السكني

على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة،  مباشرة يجب أن تكون الفتحات الضوئية و النوافذ المطلة
  .مزودة بأقفال مالئمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص

و تصفية و  صناعية لمعالجةمجھزة بمنشآت  نشاطال لممارسة لمخصصةيجب أن تكون المحالت ا: 6المادة 
  .و البالتين الفضة ،الذھب صناعة

، سھلة البلوغ للمراقبة خالل الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليھا في قانون نصف المصنعو الخام  
  .و دون أي إجراء مسبق ائيةبالجاإلجراءات 

الذھب، الفضة و البالتين الخام و نصف  استيراد  المخصصة لممارسة نشاطيجب أن تكون المحالت : 7المادة 
المصنع، سھلة البلوغ للمراقبة خالل الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليھا في قانون اإلجراءات الجبائية و 

  .دون أي إجراء مسبق

 أن  يجب كما تحاليل مخبر المصنع ونصف الخام والبالتين والفضة الذھب مستورد لدى يكون أن يجب :8المادة 
  .الثمينة  بالمعادن  الخاصة المعتمدة  الداخلية  الجودة  شھادة يحوز 
  

 عالجةلم  وحدة  صنعالم  ونصف  الخام ينوالبالت  والفضة الذھب  مستورد  لدى  يكون  أن  يجب :9المادة 
  . ينوالبالت  والفضة  الذھب  عالجةلم الخاصة  العمليات ختلفبم رتبطةالم لفاتلمخوا  النفايات  من والتخلص

  
 بموجب  كتتبةالتصريحات المبتغييرات في الوضعية مقارنة مسبقا بكل اليجب تبليغ اإلدارة الجبائية : 10 المادة

  .ھذا دفتر الشروط

يقدموا تصريحا بالمھنة إلى  أن نصف المصنعالبالتين الخام ومستورد الذھب، الفضة و يجب على  : 11 المادة
أيام التي تسبق بداية العملية ، و ھذا طبقا ألحكام  )10( عشرةالخالل  ،المختص إقليميا " الوعاء"ضمان المفتشية 
  .من قانون الضرائب غير المباشرة 4المادة 

خاصا بكل  يمسك سجال أن ،نصف المصنعومستورد الذھب، الفضة و البالتين الخام يجب على    :12 المادة
  .المختص اقليميا" الوعاء"ف من العمليات، مرقما و مؤشرا عليه من رئيس مفتشية الضمان صن

في ھذا السجل، بحبر غير قبل للمحو، دون بياض أو شطب أو إضافة، جميع عمليات دخول و  قيدويجب أن ي
  .لية الثمينة و المعادن الثمينة نصف المصنعةخروج المواد األو

يسلم إلى مفتشية الضمان المعنية كشف يحرر وفق نموذج تحدده  ، و أشھر) 3( السجل كل ثالثةھذا يجب ضبط 
عة وكذا  مصدر التموين و ااإلدارة الجبائية يبين بالتفصيل طبيعة، عدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المب

  .القائمة االسمية للزبائن وعناوينھم



مكان ممارسة النشاط المھني  يف أن يمسكمومية عند كل استدعاء، كما يجب يجب أن يقدم ھذا السجل للسلطات الع
  ).المخزن المركزي( تم حيازة ھذه المصنوعاتي التيو كذلك في األمكنة 

في ھذا السجل المواد و  أن يفرق ونصف المصنع مستورد الذھب، الفضة و البالتين الخاميلزم  :13المادة 
  .وتلك التي تملكھا المؤسسات الفرعيةالمؤسسة الرئيسية ملكھا تالمنتوجات التي 

لمختلف المؤسسات الفرعية  المؤسسة الرئيسية تزود و بصفة آلية المواد و المنتجات الموزعة من طرف يجب أن 
التي تسمح للمؤسسة الرئيسية بملصقات تعريفية مرفوقة ببطاقة التسليم أو كل وثيقة تحوي على التسمية التجارية 

  .لتعرف عليھابا

  .و السعر خارج الرسم الكمية ،الوزن ،العالمة ،التعيين، يجب أن تحدد ھذه الوثائق بشكل خاص المرجع

 خمس قدرھا مھنية خبرة يثبت أن صنعلم ا ونصف الخام ينوالبالت والفضة الذھب مستورد على يجب :14المادة 
  .والبالتين والفضة الذھب وتصفية معالجة مجال في سنة (15) عشرة

 و ينمؤھل فنيين عماال يوظف أن المصنع ونصف الخام ينوالبالت والفضة الذھب مستورد على يجب: 15المادة
  .الكيميائية والتحاليل ة والتصفية عالجةالم مجال في خبرة ذوي

  ،بالموادمحاسبة خاصة أن يمسك  ونصف المصنع مستورد الذھب، الفضة و البالتين الخاميجب على  :16المادة 
مفتشية الضمان  طرف في دفتر مرقم و مؤشر عليه من ،يةفرعال مؤسساته و  في كلمؤسسته الرئيسية في 

  .المختصة إقليميا  

  :يجب أن يدون في ھذا الدفتر يوميا

  :عند الدخول

األشخاص التي يشترونھا، مع ذكر أسماء و عناوين  يعة ، عدد ،وزن وعيار المواد و المعادن الثمينةطب -1
 الذين تم لديھم شراء ھذه المواد،

 تاريخ عمليات المشتريات  اليومية ، -2
 تواريخ و أرقام فواتير الشراء  -3
 الفوائض المالحظة عند عمليات الجرد، -4
 .كميات المواد المستوردة مع ذكر مراجع وثائق الجمركة -5

 :عند الخروج

  ،عةيالمب الفضة و البالتينوزن و عيار المواد و المصنوعات من الذھب، ، عدد  طبيعة، -1
 مع ذكر أرقام  و تواريخ الفواتير و كذلك رقم التعريف الجبائي، اليومية البيع تاريخ عمليات -2
  . النواقص المالحظة أثناء عمليات الجرد -3

لدى مفتشيه الضمان  باكتتاب تصريحالذھب ، الفضة و البالتين الخام و نصف المصنع  يلزم مستورد :17المادة 
ما بتصريح العرض وساعة من إجراءات الجمركة، بوصول الكميات المستوردة ،مدع 72خالل   ،ة إقليمياالمختص

  ).وثيقة النقل الجوي( من أجل االستھالك و سند النقل 

تمريرھا  قبل إدخال ھذه المواد إلى  ،الفضة و البالتين المعاد تصنيعھا مستورد الذھب،يجب على  :18المادة
  .التراب الوطني،المرور على المسبكة حتى تقدم لرجال الجمارك في شكل سبائك



و في جميع األحوال، فإنه ال يمكن أن تكون ھذه المواد أقل من العيار القانوني األدنى المطابق لطبيعة المعدن 
  .الثمين

بكل إعداد الفواتير المتعلقة  ،و البالتين الخام و نصف المصنعالذھب، الفضة  على مستورد لزمي  :19المادة 
  .ددة بموجب القانون المعمول بهحسب القواعد المح ھاعمليات البيع التي يحقق

إضافة إلى فواتير المبيعات،  ، أن يسلمنصف المصنعةو  الذھب ، الفضة و البالتين الخام لزم مستوردي :20المادة 
  .بطاقة تقنية توضح ، طبيعة و عدد و وزن و العيارات المناسبة للمواد أو المنتجات

الذھب،  ببيع المواد و منتجات من و النصف المصنع الذھب، الفضة و البالتين الخام مستورديلزم  :21المادة 
   .ن لھم صفة صانعي أو حرفيي المجوھراتالذي إال لألشخاص نصف المصنع و الفضة و البالتين الخام

  ، إال عن طريق الدفع البنكيو النصف المصنع ال تتم عمليات بيع الذھب ، الفضة و البالتين الخام : 22المادة 

  .)األخرى الوسائل الكتابيةالتحويل البنكي أو التسليم بشيك أو ( 

 المختصة الجبائية مصالحتقديم لل ونصف المصنع مستورد الذھب، الفضة و البالتين الخاميجب على  :23المادة 
  .عو وزن و قيمة المنتج المبيطبيعة تحدد ھوية الزبون، قائمة ، كل طلب جديد لشھادة التوطين البنكيتقديم عند 

 مفتشية  لدى  شھريا  يودع  بأن  صنعالم  ونصف  الخام والبالتين   والفضة  الذھب  مستورد  يلزم :24المادة 
 اللقب (  بھويتھم  تعلقةلم ا  علوماتلم ا  تتضمن  الزبائن قائمة  لھما  التابع    الضرائب  مركز  أو  الضرائب
  بيعةلم ا  الثمينة  عادنلم ا  ووزن  طبيعة  و )  الجبائي التعريف  ورقم  والعنوان  الشركة  ومقر    واالسم
  .المحصلة ضافةلم ا  القيمة  على  الرسم  ومبلغ  الرسوم  خارج  البيع وسعر

  
للشھر الذي يلي عمليات البيع أو تسليم ) G50(للزبائن بتصريح الدفع التلقائي  االسميةالقائمة  صيرفق ملخ

  .المعادن الثمينة

        بتأمين العيار القانوني للمواد و و نصف المصنع الذھب ، الفضة و البالتين الخام مستورد تعھدي :25المادة 
  .اإلدارةلدى المنتوجات المستوردة  لدى زبائنھم و كذا 

أخذ الحيطة و الحذر خالل جميع  و نصف المصنع الذھب، الفضة و البالتين الخام مستورد يجب على :26المادة 
  .معلومات الخاصة بزبائنهأطوار العمل كما يجب عليه مراقبة دقة العمليات المنجزة و ضمان مطابقتھا مع ال

يودع طلب االعتماد لدى مدير الضرائب الوالئي المختص إقليميا عند توافر جميع شروط االكتتاب في  :27المادة 
  .ھذا دفتر الشروط

عدم احترام االلتزامات المكتتبة المتعلقة و ية و التنظيمية المعمول بھالتشريعاألحكام ا ؤدي مخالفةي :28المادة 
من قائمة األشخاص الممارسين ألي من األنشطة المتعلقة  الشطب الفوريو  بالنشاط إلى سحب االعتماد

  .بالمجوھرات 

  

  .....................في....................   ب حرر  
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