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  :و ألتزم باالحترام الصارم لألحكام اآلتية

على النصوص التشريعية و  التصريح باطالعه مؤھل للمعادن الثمينة و مسترجععلى  يتعين: المادة األولى 
رمضان عام    6المؤرخ في169- 15التنظيمية ال سيما قانون الضرائب غير المباشرة و المرسوم التنفيذي رقم 

لممارسة نشاط استيراد الذھب و الفضة و الذي يحدد كيفيات االعتماد  2015 يونيوسنة 23ـ الموافق لھـ  1436
  .وتأھيلھا المعادن الثمينة ، ونشاط استرجاعةعالمصن أو ةعنصف المصنالخام  البالتين

المؤرخ  01-05من القانون رقم  4مكرر  10المادة  أحكام  على اطلع أنه  مؤھلالو أمسترجع ال يصرح :2المادة
 تبييض األموال و تمويل اإلرھاب منالمتعلق بالوقاية  و ،2005 فبراير 06 ھـ الموافق 1425ذي الحجة  27في
  .المعدل و المتمم، اممكافحتھو 

األحكام الخاصة المتعلقة بالبيئة و األمن، قد  ىع زيادةبأن جميع المحالت، مؤھلالمسترجع و ال يصرح :3المادة 
  .ھيئت حسب المقاييس المنصوص عليھا في ھذا المجال

 طبق، بتقديم نسخة نشاطالوجود المحل المخصص لممارسة إثبات  مؤھلالو أمسترجع ال يجب على :4المادة 
  .ألصل من عقد الملكية أو عند االقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلكا

، فانه يجب عليه إثبات  يةفرعمؤسسات ، فرعا أو عدة ةرئيسيال المؤسسةإذا كان المترشح يمتلك، باإلضافة إلى و
  . كل ھذه المحالت، أو تقديم عقد أو عقود اإليجار الخاصة بھالملكيته 

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

  .أثناء تدخلھم بھا أعوان اإلدارة الجبائية يقوم التي عملياتال تسھل التيجب تھيئتھا بالكيفية ي كما



و تلك المعدة أجارية أخرى طات تاتصال بين ھذه المحالت  و المحالت المجاورة المخصصة لنشا أييمنع 
  .ستعمال السكنيلإل

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

، سھلة و إعادة تصنيعھاالمعادن الثمينة  نشاط استرجاعلممارسة  يجب أن تكون المحالت المخصصة: 6المادة 
و دون أي إجراء  ائيةبالجالبلوغ للمراقبة خالل الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليھا في قانون اإلجراءات 

  .مسبق

مجھزة بمنشآت صناعية لمعالجة و تصفية و نشاط اليجب أن تكون المحالت المخصصة لممارسة : 7المادة 
  . ة و البالتينصناعة الذھب ، الفض

مخبر تحاليل، كما يجب عليه أن يحوز شھادة الجودة الداخلية  مؤھلالو أمسترجع ال أن يكون لدىيجب : 8المادة 
  .المعتمدة الخاصة بالمعادن الثمينة

وحدة لمعالجة و التخلص من النفايات و المخلفات المرتبطة ،  مؤھلالو أمسترجع ال أن يكون لدىيجب  :9المادة 
  .الذھب و الفضة و البالتين بمختلف العمليات الخاصة بمعالجة 

سنة في مجال استرجاع ) 15(أن يثبت خبرة مھنية قدرھا خمس عشرةمؤھل الو أ مسترجعاليجب على  :10المادة 
  .المعادن الثمينة و تأھيلھا

أن يوظف عماال فنيين مؤھلين و ذوي خبرة في مجال  الثمينة،مؤھل للمعادن الو أ مسترجعالعلى  يجب :11المادة
 .استرجاع المعادن الثمينة و تأھيلھا

تبليغ اإلدارة الجبائية مسبقا بكل تغييرات في الوضعية مقارنة بالتصريحات المكتتبة بموجب دفتر  يجب :12المادة
  .الشروط ھذا

يمسك سجال خاصا بكل صنف من العمليات مرقما  أن مؤھل للمعادن الثمينةالو أمسترجع العلى  يجب :13المادة 
.المختص إقليميا" الوعاء"و مؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان  

ويجب أن يقيد في ھذا السجل بحبر ال يمحى و دون بياض أو شطب أو إضافة، و عند القيام بذلك كل عمليات 
.ولية الثمينة و المعادن الثمينة المصنوعةدخول و خروج المواد األ  

المعنية كشف محرر وفق نموذج تحدده اإلدارة  أشھر و يسلم إلى مفتشية الضمان) 3(يضبط ھذا السجل كل ثالثة
المشتراة أو المبيعة و كذا مصدر التموين و القائمة  الجبائية يبين بالتفصيل طبيعة  و عدد و وزن المعادن الثمينة

.االسمية للزبائن و عناوينھم  

الحرص في كل عملية و تحت مسؤوليته بالتعريف بمصدر كل المنتوجات  مؤھلالو أمسترجع اليلزم : 14المادة 
.و المواد و المصنوعات   

بالقيام بإجراء خبرة على المنتوجات و ، الثمينةلمعادن ا فيما يخص مخلفات مؤھلالو أ عمسترجلايتعھد :15المادة 
.المواد و البضائع بالنسبة لنوعھا و مضمونھا  

بإعداد الفواتير المتعلقة بكل عمليات البيع التي يحققھا  المعادن الثمينةو مؤھل أ مسترجعاليلزم :  16المادة 
  .طبقا للقواعد المحددة بموجب القانون المعمول به



بأن يسلم إسنادا إلى فواتيرالمبيعات بطاقة تقنية توضح حسب  المعادن الثمينةو مؤھل أ مسترجعاليلزم  :17المادة 
الحالة طبيعة و عدد و وزن و العيارات المطابقة لھذه المواد أو المنتوجات و يسلم نموذج البطاقة التقنية على 

.مفتشية الضمان المختصة إقليميامستوى   

المعادن الثمينة أن يمتلك تجھيزا تقنيا مالئما للقيام بعمليات تأھيل و مؤھل أ مسترجعال يجب على :18المادة 
.تصفية ھذه المواد  

ال يمكن أن تطل المحالت و الورشات المخصصة لعمليات تأھيل و تصفية المعادن الثمينة و تلك : 19المادة 
.المخصصة لبيع ھذه المواد إال على الطريق العمومي  

المسترجعة المعادن الثمينة في أي حال من األحوال إعادة بيع المواد و مؤھل أ مسترجعال ال يمكن :20المادة  
.محليا على حالھا  

المسترجعة و المعاد الذھب و الفضة و البالتين ببيع مواد و منتوجات مؤھل الو أ مسترجعيتعھد ال  : 21المادة 
  .حرفي المجوھراتتصنيعھا بعد التصفية إال لألشخاص الذين لھم صفة صانعي أو 

يجب على المسترجع أو مؤھل المعادن الثمينة مسك محاسبة خاصة بالمواد مؤسسته الرئيسية و في  : 22المادة 
  .كل مؤسسة فرعية أو محل، دفتر مرقم و مؤشر عليه من قبل مفتشية الضمان المختصة إقليميا

  :حسابين إجباريا يجب مسك

 المواد الثمينة المسترجعة،  )1
 .المحصل عليھا بعد التصفية  الثمينةالمواد  )2

   المسترجعة المواد الثمينة يقيد في حساب : 23المادة 

  :عند الدخول

وزن المواد الثمينة المسترجعة مع ذكر أسماء و عناوين األشخاص الذين تم لديھم شراء ھذه المواد مع  -
 .اإلشارة إلى الطبيعة المطابقة لھا

 .تلك المتبقية من آخر قفل للحساب و المشكلة للمخزون األولي  الكميات المقر بھا عند أو جرد أو -
 .الفوائض المسجلة خالل عمليات الجرد -

  :خروجعند الو يسجل 

 .خاضعة لعمليات التصفية وزن المواد الثمينة ال -
 .النواقص المسجلة أثناء عمليات الجرد -

  :عند الدخول"المحصل عليھا بعد التصفية  المواد الثمينة حساب "يقيد في : 24المادة 

 .بعد التصفية و الموجھة لوضعھا في السوقالخالصة المحصل عليھا  الذھب الخالص و الفضةكميات  -
 .الكميات المقر بھا عند الجرد األول أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب و المشكلة للمخزون األولي -
 .الفوائض المسجلة خالل عمليات الجرد -

يلزم المسترجع أو المؤھل بواجب الحيطة و الحذر خالل جميع أطوار عالقة العمل كما يجب عليه أن  : 25مادة ال
 . ة لضمان مطابقتھا مع المعلومات التي يحوزھا و الخاصة بزبائنهيراقب بدقة العمليات المنجز



  

 .بمجرد اكتتاب دفتر الشروط ھذايودع طلب االعتماد لدى مدير الضرائب الوالئي المختص إقليميا : 26المادة 

المتعلقة  و عدم احترام االلتزامات المكتتبةو و التنظيمية المعمول بھاأية لتشريعاألحكام ا ؤدي مخالفةت:  72المادة 
   .األنشطة المتعلقة بالمجوھرات كلالشطب الفوري من قائمة األشخاص الممارسين لو  بالنشاط إلى سحب االعتماد

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