
         

 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة المالية

  المديرية العامة للضرائب

  

  مديرية الضرائب 

  ....................................................لوالية

  

  

  دفتر الشروط المتعلق

  .مستورد مصنوعات الذھب، الفضة و البالتين الفاخرةبنشاط  

 

  

  

  



  الثاني    الملحق

  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة المالية

 دفتر الشروط

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

   ..…       .................................................................................................بصفةالمتصرف 

 ...............................................مالذات رأس ...........................لحساب الشركة

  )القانون األساسينسخة من ب مرفقا( 

   ..................................................................................و عنوانھا الشركةتسمية 
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  .ةالفاخرو البالتين الفضة  ،الذھب مصنوعات مستورد أطلب االعتماد بصفة

  :و ألتزم باالحترام الصارم لألحكام اآلتية

على  التصريح باطالعه ةالفاخرمصنوعات الذھب، الفضة و البالتين  مستوردعلى  يتعين: المادة األولى 
المؤرخ  169- 15النصوص التشريعية و التنظيمية ال سيما قانون الضرائب غير المباشرة و المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد كيفيات االعتماد لممارسة نشاط استيراد  2015سنة  يونيو  23 الموافق ل1436رمضان عام  06في 
  ..تأھيلھا، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة و إعادة  المصنع نصف المصنع أوالخام  الذھب ، الفضة و البالتين

 4مكرر  10طلع على أحكام المادة ا هأن ةمصنوعات الذھب، الفضة و البالتين الفاخر مستورد يصرح :2المادة 
تمويل اإلرھاب و المتعلق بالوقاية من تبييض األموال و  2005فيفري  06المؤرخ في  01-05من القانون رقم 

 .المعدل و المتمم ،ومكافحتھا

السھر على احترام التشريع و التنظيم  ةمصنوعات الذھب، الفضة و البالتين الفاخر مستوردزم يل: 3المادة 
  . الخاص بالصرف

وجود المحل المخصص إثبات  ةمصنوعات الذھب، الفضة و البالتين الفاخر مستورديجب على :  4المادة 
  .ألصل من عقد الملكية أو، عند االقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلكطبق ا، بتقديم نسخة النشاطلممارسة 

، فانه يجب عليه إثبات فرعية مؤسساتعدة ، فرعا أو  ةالرئيسي مؤسستهيمتلك، باإلضافة إلى  المترشحإذا كان 
 . كل ھذه المحالت، أو تقديم عقد أو عقود اإليجار الخاصة بھالملكيته 

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



  .أثناء تدخلھم بھا أعوان اإلدارة الجبائية يقوم عمليات التيالتسھل  التيتجب تھيئتھا بالكيفية  كما

تلك المعدة  أوالمحالت المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى  المحالت واتصال 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

لذھب، الفضة و البالتين ا مصنوعاتنشاط استيراد  لممارسة المخصصةيجب أن تكون المحالت : 6المادة 
و  ائيةبالجسھلة البلوغ للمراقبة خالل الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليھا في قانون اإلجراءات ، ةالفاخر

  .دون أي إجراء مسبق

 التصريحات المتضمنة في  إلىتغييرات في الوضعية مقارنة ال كلب مسبقا الجبائية اإلدارةيجب تبليغ : 7المادة 
  .ھذا دفتر الشروط

عالمية ال الجودة شھادة يحوز أنة مصنوعات الذھب، الفضة و البالتين الفاخر مستورديجب على  :8المادة 
  .المرتبطة بنشاط تسويق المصنوعات الفاخرة

 خمس قدرھا مھنية خبرة يثبت أنة البالتين الفاخرمصنوعات الذھب، الفضة و  مستورديجب على  : 9المادة 
    . فنيين مؤھلين في مجاال المعادن الثمينة ، كما يحب عليه أن يوظف عماالسنة (15) عشرة

تصريحا بالمھنة إلى مفتشية  يقدم أنة مصنوعات الذھب، الفضة و البالتين الفاخر مستورديجب على  :10المادة 
 4أيام التي تسبق بداية العملية ، و ھذا طبقا ألحكام المادة ) 10(خالل العشرة  ،المختص إقليميا " الوعاء"ضمان ال

  .من قانون الضرائب غير المباشرة

سجال خاصا بكل صنف  يمسك أن ، ةمصنوعات الذھب، الفضة و البالتين الفاخر مستورديجب على  : 11المادة 
  .المختص اقليميا" الوعاء"من العمليات، مرقما و مؤشرا عليه من رئيس مفتشية الضمان 

و عند القيام بذلك، كل دون بياض أو شطب أو إضافة،  ال يمحى وفي ھذا السجل، بحبر غير  قيدويجب أن ي
  .ةمصنوعات الذھب، الفضة و البالتين الفاخر عمليات دخول و خروج

حرر وفق نموذج تحدده اإلدارة إلى مفتشية الضمان المعنية كشف م يسلم، و أشھر) 3( ھذا السجل كل ثالثة ضبطي
عة وكذا  مصدر التموين و القائمة يالجبائية يبين بالتفصيل طبيعة، عدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المب

  .االسمية للزبائن وعناوينھم

مكان ممارسة النشاط المھني و  يف يمسك أن ، كما يجبطلبأن يقدم ھذا السجل للسلطات العمومية عند كل  يجب
  ).المخزن المركزي( تم حيازة ھذه المصنوعاتي التيكذلك في األمكنة 

المصنوعات ، بين في ھذا السجل التمييز، ةمصنوعات الذھب، الفضة و البالتين الفاخر مستورديلزم : 12 المادة
  .فرعيةوتلك التي تملكھا كل مؤسسة  الرئيسي قرمالملكھا يالتي  الفاخرة

لمختلف المؤسسات  المؤسسة الرئيسيةالموزعة من طرف  المصنوعات الفاخرة ،و بصفة آلية ،تزوديجب أن 
 ؤسسة الرئيسيةمالفرعية  بملصقات تعريفية مرفوقة ببطاقة التسليم أو كل وثيقة تحوي على التسمية التجارية لل

  .بالتعرف عليھاالتي تسمح 



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

 مؤسستهفي  محاسبة مادية أن يمسك ةمصنوعات الذھب، الفضة و البالتين الفاخر مستورديجب على :31المادة 
  .في دفتر مرقم و مؤشر عليه من مفتشية الضمان المختصة إقليميا ،فرعية مؤسسةو  في كل الرئيسية 

  :و يجب أن يدون في ھذا الدفتر يوميا 

  :عند الدخول

ھا، مع ذكر أسماء و عات من الذھب، الفضة و البالتين التي يشتريوزن وعيار المصنو و عدد و طبيعة -1
 عناوين األشخاص الذين تم لديھم شراء ھذه المواد،

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

   :عند الخروج

 عة،يالمصنوعات من الذھب، الفضة و البالتين المبو وزن و عيار المواد  عدد و وطبيعة  -1
 مع ذكر أرقام  و تواريخ الفواتير و كذلك رقم التعريف الجبائي،  )المبيعات( ليوميةا عملياتالتاريخ  -2
 . النواقص المالحظة أثناء عمليات الجرد -3

إلى التراب الوطني إال  أن يدخل ةمصنوعات الذھب، الفضة و البالتين الفاخر مستوردال يمكن ل: 14المادة 
المصرح بھا  تساوي قيمتھا و التي ،المعادن الثمينة  التي تتوفر فيھا مقاييس الحد األدنى للعيارات المحددة قانونا

  .   السوق الداخلية في  السعر المطبق األقلعلى  )2.5( مرتين و نصف لدى الجمارك 

الجمارك، أن يسلم إلى أعوان  ةو البالتين الفاخر مصنوعات الذھب، الفضة مستورديجب على  : 15المادة  
  .موزونةو ال بھا المستوردة المصرح الكميات

   .الدمغة المستوردعليھا يضع  أنبعد   ،المصنوعات تشمع و ترصص الطرود المحتوية على ھذه

  .تدمغ و تعلممكتب الضمان األقرب لكي تكون  إلىه المصنوعات ذترسل ھ

تصريح لدى مفتشيه الضمان  باكتت، باةمصنوعات الذھب، الفضة و البالتين الفاخر مستورد لزمي: 16المادة 
مدعما  ساعة بعد إجراءات الجمركة، بوصول الكميات المستوردة،) 72( اثنين و سبعين المختصة إقليميا خالل

 .)وثيقة الشحن الجوي( بتصريح بالعرض من أجل االستھالك و سند النقل الجوي 

بكل  المتعلقة الفواتيرإعداد ب ةمصنوعات الذھب، الفضة و البالتين الفاخر مستورديتعين على  : 17 المادة  
  .ددة بموجب القانون المعمول بهحسب القواعد المح ،ھاعمليات البيع التي يحقق

ر البيع، بطاقة إلى فواتي ، إسناداأن يسلمب ،ةالفضة و البالتين الفاخر و مصنوعات الذھب مستورد يلزم : 18 المادة
  .المصنوعات المطابقة لھذهالعيارات  وزن وتقنية توضح طبيعة و عدد و 



الذين  إال لألشخاص ةالفضة و البالتين الفاخر و مصنوعات الذھببيع أال يب المعتمد المستورد يتعھد: 19المادة 
 .في السجل التجاري قانونا ينالمسجلو الحلي  صفة بائعيلھم 

          طريق الدفع البنكي إال عن  ،ةالفاخر الفضة و البالتين والذھب  مصنوعات عمليات بيع ال تتم: 20المادة 
 . ) األخرى الكتابيةالدفع  طرقأو  البنكي أو التسليم بشيكحويل الت( 

 المختصة، إلدارة الجبائيةل أن يقدم ةمصنوعات الذھب، الفضة و البالتين الفاخر مستورديجب على : 21 المادة
و للزبون،طبيعة  ھوية الزبون  تحديد  قائمةيتضمن عملية االستيراد،  عند كل طلب جديد لشھادة التوطين البنكي

 .عالمبيوزن و قيمة المنتج 

الضرائب  بإيداع شھريا لدى مفتشية ةمصنوعات الذھب، الفضة و البالتين الفاخر مستوردزم تيل :22المادة 
مقر لقب،إسم،(ات المتعلقة بھويتھم  المعلوم و لزبائنلالقائمة اإلسمية  ،ماالمختصة أو مركز الضرائب التابع لھ

، سعر البيع خارج الرسوم،مبلغ يعةووزن  المعادن الثمينة المب،  طبيعة )،العنوان،رقم التعريف الجبائي الشركة
 .الرسم على القيمة المضافة المحصلة 

للشھر الذي يلي عمليات البيع أو تسليم ) G50(القائمة اإلسمية للزبائن بتصريح الدفع التلقائي  صملخيرفق 
  .المعادن الثمينة

عالقة و الحذر جميع أطوار أخذ الحيطة  ةمصنوعات الذھب، الفضة و البالتين الفاخر مستورد لزمي: 23المادة 
 .معلومات الخاصة بزبائنهالمع  مطابقتھا ضمانمن أجل  المنجزةعمليات ال العمل، كما يجب عليه أن يراقب

 االكتتاب في دفتر الشروط بمجرديودع طلب االعتماد لدى مدير الضرائب الوالئي المختص إقليميا  : 24المادة 
  .ھذا

المتعلقة عدم احترام االلتزامات المكتتبة و ية و التنظيمية المعمول بھالتشريعاألحكام ا يؤدي مخالفة:  25المادة 
الشطب الفوري من قائمة األشخاص الممارسين ألي من األنشطة المتعلقة و  بالنشاط إلى سحب االعتماد

  .بالمجوھرات 

  

  

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