
 

 إلى رئيسة غرفة التجارة و الصناعة للوطن القبلي

 

 للحصول على شهادة البيع الحر ملف :  الموضوع

 

 ...................................................الصفة....... .............................................. أسفلهالممضي  إني

 : ........................................................................................................الممثل القانوني للمؤسسة 

 : .......................... دد المسجلة بالسجل التجاري ع: .......................................................... العنوان 

 .المبينة ضمن الوثائق المصاحبة لحر الخاصة بالمنتوجاتاطلب من سيادتكم الحصول على شهادة البيع ا

 : و تجدون صحبة هذا الوثائق التالية 

 مطلب للحصول على شهادة الييع الحر  

 بطاقة اإلرشادات 
 بيان المنتوجات 
 المطابقة للمواصفات عهد ت 

 نسخة من الفاتورات األولية - 

 نسخة من شهادة المنشأ - 

 شهادة البيع الحر  - 

  (أو تأشير المستحضر) أو الغالف الخارجي و البطاقة الالصقة /عينة من تأشير المنتوج أو نموذج من العبوة و 
 الفنية لتركيبة المنتوج و شهادات تحليل مسلمة من قبل مخابر رسمية أو معتمدة ةبطاقالنسخ من  
 نسخ من فاتورات بيع في السوق المحلية حديثة العهد 

 مواصفات وخصائص المستحضر 

 االستعمال وطريقة االستعمال 

 اآلثار الجانبية والتحذيرات 

 المواصفات الفنية للمواد الفعالة الداخلة في تركيبة المستحضر  

 أو العالمية المتحصل عليها/نسخ من شهادات الجودة الوطنية و 

 

 

 ........................................ : التاريخ 

 

 

...................... : ختم الشركة اإلمضاء  و



 بطاقة اإلرشادات

   اسم الشركة

   النشاط األصلي  

   النشاط الفرعي

   الشكل القانوني

  المعرف الديواني   السجل التجاري   رقم المعرف الجبائي

  

 المقر اإلجتماعي

 العنوان
 

   الوالية   المعتمدية   الترقيم البريدي

   الفاكس   الجوال    الهاتف

          

 المصنع

 العنوان
 

   الوالية   المعتمدية   الترقيم البريدي

   الفاكس   الجوال    الهاتف

          

 المسؤول القانوني

 االسم و اللقب
 

 الصفة
 

    اإلصدارتاريخ    عدد بطاقة التعريف الوطنية 

   الهاتف الجوال    الجنسية 

          

 المسؤول عن الجودة

 االسم و اللقب
 

 الصفة
 

    اإلصدارتاريخ    عدد بطاقة التعريف الوطنية 

   الهاتف الجوال    الجنسية 

 

 .يتعهد الممثل القانوني للشركة بإعالم اإلدارة بكل تغيير في المعطيات المذكورة إعاله  

 الشركةختم  اإلمضاء  و                                       ...............................التاريخ 

 

 



 :  ....... بيان المنتوج عدد 

  التصنيف الديواني

  تسمية المنتوج

  طبيعة المنتوج

  العالمة التجارية

  الكمية و العبوة و السعة

  مالحظات اخرى

 

 :دعمة  مثائق الوال

  التاريخ   (تأشير المستحضرأو ) أو الغالف الخارجي و البطاقة الالصقة /عينة من تأشير المنتوج أو نموذج من العبوة و: 

 

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

 

 

  ختم الشركة اإلمضاء  و

 

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

   الفنية لتركيبة المنتوج و شهادات تحليل مسلمة من قبل مخابر رسمية أو معتمدة ةبطاقالنسخ من 

  السوق المحلية حديثة العهد نسخ من فاتورات بيع في 

  مواصفات وخصائص المستحضر 

  االستعمال وطريقة االستعمال 

  اآلثار الجانبية والتحذيرات 

   المواصفات الفنية للمواد الفعالة الداخلة في تركيبة المستحضر 

  أو العالمية المتحصل عليها/نسخ من شهادات الجودة الوطنية و 

 



 

 تـــعـــهـــد 

 
 ...................................................الصفة ....... ................................................ أسفلهالممضي  إني

 ............................................................: ..............................................الممثل القانوني للمؤسسة 

 : ............................ المسجلة بالسجل التجاري عدد : .......................................................... العنوان 

 

 بان المنتوجات المبينة في الجدول التالي، أتعهد

 

 
 تسمية المنتوج التصنيف الديواني

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 ........................................ : التاريخ 

 

 

 ...................... : ختم الشركة اإلمضاء  و

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 إلى رئيسة غرفة التجارة و الصناعة للوطن القبلي

 

  للحصول على شهادة البيع الحر مطلب :  الموضوع

 

 ...................................................الصفة ....... .............................................. أسفلهالممضي  إني

 : ........................................................................................................الممثل القانوني للمؤسسة 

 ............ : ..............المسجلة بالسجل التجاري عدد : .......................................................... العنوان 

 

 : حسب المعطيات التالية اطلب من سيادتكم الحصول على شهادة البيع الحر 

 

  إسم المورد وعنوانه

  رقم الفاتورة و تاريخها 

 

 التصنيف الديواني الكمية تسمية المنتوج 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 ........................................ : التاريخ 

 

 

 ...................... : ختم الشركة اإلمضاء  و


