
 

    

 

 

 يتعمق بضبط شروط المصادقة عمى الهيئات المكمفة 2001 سبتمبر 10 مؤرخ في 2001  لسنة 2145مر عدد أ

 بالقيام بعممية الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كمية أو جزئية، عمى أصناف محددة من أدوات القيس

 
إن رئيس الجميورية، 

باقتراح من وزير التجارة، 

 المتعمق بالموازين والمكاييل، 1909 جويمية 29المؤرخ في  بعد االطالع عمى األمر

منو،  9 المتعمق بالمترولوجيا القانونية وخاصة الفصل 1999 ماي 10 المؤرخ في 1999لسنة  40وعمى القانون عدد 

الرقابات المترولوجية القانونية   المتعمق بضبط طرق2001 ماي 8 المؤرخ في 2001 لسنة 1036وعمى األمر عدد 

القيس،  وخصائص عالمات الرقابة وشروط وضعيا عمى أدوات

 .وعمى رأي المحكمة اإلدارية

 :  يصدر األمر اآلتي نصو

يعيد إلييا بالقيام بعممية الرقابة  يضبط ىذا األمر الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الييئات التي :  الفصل األول

 .أصناف محددة من أدوات القيس المترولوجية القانونية، بصفة كمية أو جزئية، عمى

عمى المصادقة قصد القيام ببعض عمميات الرقابة المترولوجية   يجب عمى الييئات التي ترغب في الحصول :2 الفصل 

 : جزئية، أن تودع لدى مصمحة المترولوجيا القانونية ممفا يحتوي عمى الوثائق التالية القانونية، بصفة كمية أو

المترولوجية موضوع طمب المصادقة،   ـ مطمب مصادقة ممضى يحدد صنف أداة القيس وطبيعة عمميات الرقابة

 المصادقة،  القانون األساسي لمييئة القائمة بطمب

  ،اسم المسؤول عن النشاط موضوع طمب المصادقة وصفتو

 أداة ختم ىذه العالمة،  من تقرير اإليداع القانوني لمعالمة، طبقا لمتراتيب الجاري بيا العمل، ونموذج من نسخة

 الرقابة المترولوجية عمى أدوات القيس موضوع المصادقة من  نموذج من التقارير التي سيقع بيا تدوين نتائج

طرف ىذه الييئات، 

 العمميات المزمع القيام بيا وثيقة توضيحية لموسائل والطرق التي يمتزم القائم بطمب المصادقة بتوفيرىا لغاية. 

 .إضافة وثائق أخرى  ويمكن لمقرار الخاص بكل صنف من أدوات القيس



 

 : يجب عمى الييئات القائمة بطمب المصادقة أيضا : 3 الفصل 

 والحياد،  تقديم الوثائق ودليل اإلجراءات التي تثبت كل ضمانات النزاىة

 المعمومات التي سيتم الحصول عمييا أثناء  توفير الوثائق ودليل اإلجراءات التي تضمن المحافظة عمى سرية كل

القيام بالميام المناطة بعيدتيا، 

 الخاضعة لمرقابة،  أن تكون مستقمة عن كل شخص لو مصمحة مباشرة أو غير مباشرة تتعمق بأدوات القيس

 إنجاز عمميات الرقابة المترولوجية،  إنشاء وصيانة وثيقة تبين نظام الجودة المتبع لضمان حسن

 وىويتيم وكل ما يثبت كفاءتيم الفنية،  مسك قائمة محينة في األعوان المؤىمين

 المعايير والوثائق التي تثبت قيام الييئات القائمة بطمب المصادقة  مسك قائمة في الوسائل المادية وخاصة

والتعيير والتحقق عمى ىذه الوسائل،  بالرقابة والصيانة

 عمميات الرقابة موضوع المصادقة،  مسك دليل اإلجراءات محين يتعمق بإنجاز

 عمميات الرقابة موضوع المصادقة توثيق القوانين والمواصفات التي تيم إنجاز. 

القانونية دراسة ممف المصادقة وتقوم بعممية تدقيق عمميات الرقابة موضوع  تتولى مصمحة المترولوجيا : 4 الفصل 

وتصدر تقريرا يصادق عمى  لدى الييئة المعنية لغاية تقييم المتطمبات الواردة بالفصل الثالث من ىذا األمر، المصادقة

 .رفضيا الوسائل والطرق المستعممة أو يقترح تحسينيا أو يشرح أسباب

المترولوجية القانونية، بصفة كمية أو جزئية، عمى  تقع المصادقة عمى الييئات المكمفة بالقيام بعممية الرقابة : 5 الفصل 

الوزير المكمف بالتجارة وذلك استنادا إلى التقرير الذي وقع إعداده طبقا  صنف محدد من أدوات القيس بقرار من

 .الفصل الرابع من ىذا األمر لمقتضيات

 :  ويحدد ىذا القرار خاصة

 ستقوم بيا ىذه الييئات،  األنشطة التي

  ،االلتزامات التي تعيدت بيا ىذه الييئات

 المعنية،  المتطمبات التي يجب أن تتوفر في الوسائل والطرق المستعممة لتنفيذ األنشطة

 االقتضاء،  كيفية وضع عالمات الرقابة المترولوجية القانونية عند

 سنوات في أقصى الحاالت مدة صموحية قرار المصادقة عمى ىذه الييئات التي ال تتجاوز خمس. 



 

عمميات تدقيق دورية لمتثبت من التطبيق األمثل لنظام الجودة  تقوم مصمحة المترولوجيا القانونية بإنجاز : 6 الفصل 

القانونية  المصادق عمييا ومدى احتراميا لمقوانين الجاري بيا العمل في ميدان المترولوجيا المتبع من طرف الييئات

 .وخاصة أحكام ىذا األمر ومقتضيات قرار المصادقة

في  في سير نشاط الييئات المصادق عمييا أو عدم إيفائيا بالتزاماتيا يقع التنصيص عمى ذلك  وفي حالة وجود خمل

 .منو تقرير التدقيق بحضور المكمف بالنشاط المصادق عميو والذي يتسمم نسخة

ذا تبين عدم إصالحيا ليذا الخمل أو عدم قدرتيا اإليفاء بيذه االلتزامات في اآلجال المحددة من طرف مصمحة   وا 

 .أو سحب قرار المصادقة بقرار من الوزير المكمف بالتجارة المترولوجيا القانونية فإنو يقع إلغاء

عالم  يجب عمى :7 الفصل  مصمحة  الييئات المصادق عمييا بموجب إجراءات ىذا األمر إنجاز برامج شيرية تقديرية وا 

 .اإلنجاز المترولوجيا القانونية بيا قبل أسبوع عمى األقل من بداية شير

لمنموذج المقدم بممف المصادقة إلى مصمحة   ويجب عمييم إرسال تقارير الرقابة المتعمقة بالعمميات المنجزة طبقا

 .عشر يوما المترولوجيا القانونية في أجل أقصاه خمسة

المترولوجية القانونية من طرف الييئات المصادق عمييا  يجب أن تعّمم أدوات القيس التي خضعت لمرقابة : 8 الفصل 

 .إيداع نموذج منيا مسبقا بممف المصادقة بعالمتيا المميزة التي وقع

 .خدماتيا عمييا لممراقبة ويتعين عمييا توفير كل الوثائق التي تثبت جودة تخضع الييئات المصادق : 9الفصل 

إنجاز العمميات وتقييم صموحية وسائل وطرق   وتبعا لذلك، يمكن ألعوان المترولوجيا القانونية خاصة الحضور أثناء

 أدوات القيس التي قامت الييئات المصادق عمييا بالتحقق منيا وذلك لمتأكد من صحة الرقابة والقيام بالرقابة الالزمة عمى

 .إنجاز األشغال التي تمت عمييا المصادقة

 .بتنفيذ ىذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي لمجميورية التونسية وزير التجارة مكمف : 10الفصل 

 

 .2001سبتمبر  10 تونس في 

 زين العابدين بن عمي

 


