الملحق عدد ( 2-3جديد)

الجمهورية التونسية
وزارة التجارة

نظــــام االتصال واإلرشاد اإلداري
سيكـــــاد

دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن
المرجع :قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في  81جوان 5002
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في  18ديسمبر 5082
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  8بتاريخ  52جانفي )5082
المؤسسة  :الوكالة الوطنية للمترولوجيا
مجال الخدمة  :المترولوجيا القانونية.
موضوع الخدمة :إسناد قرار المصادقة على نموذج أدوات قيس.
شروط االنتفاع بالخدمة
تقديم ملف يتضمن الوثائق المطلوبة.

الوثائق المطلوبة
 -مطلـــل المصـــادقة علـــ

النمـــوتض ويجـــل صن يتضـــمن اســـم الصـــان واســـمه االجتمـــاعي وعنـــوان

محالت نشاطه وعند االقتضاء تكر نفس البيانات بالنسبة لوكيله بالبالد التونسية.
ـ حجة من الصان تثبت صفة الوكيل بالنسبة للقائم بمطلل المصادقة.
 -وثيقــــة تورــــص طريقــــة صــــن ادداة وتشــــرا المبــــاد

الوزيفيــــة والفنيــــة لــــ داة وتبــــرز صــــفاتها

المترولوجية.
 رســم بيــاني لصــفيحة البيانــات ومثــال يبــين ادمــاكن المتصصــة لورــ عالمــات الرقابــة المترولوجيــةالقانونية وادماكن التي تور عليها ادختام.
 التصــاميم البيانيــة الكاملــة والمفصــلة لــ داة ومشــا د لهــا مــن زوايــا متتلفــة بمــا يبــرز تشــتينموتض ادداة ومكوناتها الرئيسية.
 -شـــهادة المصـــادقة علـــ

النمـــوتض ببلـــد المنشـــا وتقـــارير التجـــاره الصـــادرة عـــن المتـــابر والهي ـــات

المعتمدة والمعترف بها من طرف مصالص المترولوجيا القانونية بالوكالة.
ـ وكل وثيقة تتعلق بادداة مثل دليل االستعمال.
مالحظة  :يمكن لمصالص الوكالة المطالبة باية وثيقة صخرى ترا ا ررورية لدراسة الملف.

مراحل الخدمة
 .إيداع الملف.

اآلجال
األطراف المتدخلة
 -مصـــــــــالص إدارة المترولوجيـــــــــا من شهر إلى شهرين من

.دراسة الملف.

القانونية التابعة للوكالة.

 .إجراء التجاره المترولوجية والفنية

 -المصــــــالص الماليــــــة بالوكالــــــة

عل

نموتض صداة القيس.

تاريخ إيداع ملف كامل.

الوطنية للمترولوجيا.

 .إصدار قرار المصادقة.
 .دف ادتاوى المترتبة عن دراسة
ملف المصادقة .
 .تسليم المعني بادمر قرار
المصادقة عل

النموتض.
مكان إيداع الملف

المصلحة:
مكتل الضبط المركزي للوكالة الوطنية للمترولوجيا.
العنوان:
عمارة كومار ـ  2نهج السندباد عبر شارع الحبيل بورقيبة ـ  8008تونس.

مكان الحصول على الخدمة
المصلحة:
مصالص إدارة المترولوجيا القانونية بالوكالة الوطنية للمترولوجيا.
العنوان:
عمارة كومار ـ  2نهج السندباد عبر شارع الحبيل بورقيبة ـ  8008تونس.

أجل الحصول على الخدمة
من شهر إلى شهرين من تاريخ إيداع ملف كامل.

المراجع التشريعية و /أو الترتيبية
ـــ القــانون عــدد  00لســنة  8111المــؤرخ فــي  80مــاي  8111المتعلــق بالمترولوجيــا كمــا تــم تنقيحــه
وإتمامه بالقانون عدد  85لسنة  5001المؤرخ في  88فيفري .5001
ـــ ادمــر عــدد  8012لســنة  5008المــؤرخ فــي  1مــاي  5008المتعلــق بضــبط طــرا الرقابــة المترولوجيــة
القانونية وخصائ عالمات الرقابة وشروط ورعها عل صدوات القيس.
ـــ ادمــر عــدد  000لســنة  5001المــؤرخ فــي  82فيفــري  5001المتعلــق بضــبط مقــدار وطــرا اســتتال
ادتاوى عل عملية الرقابة المترولوجية عل صدوات القيس.

