الملحق عدد ( 1-3جديد)

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 :تسليم شهادة مطابقة لتوريد أدوات قيس.
شروط االنتفاع بالخدمة
أن تكون أدوات القيس خاضعة للرقابة المترولوجية القانونية ونماذجها مصادق عليها بالبالد التونسية.

الوثائق المطلوبة
ـ ـ بقاقــة درشــادات تتعل ـ بتوريــد أدوات قــيس يقــا ســحبها لــدا مصــالن المترولوجيــا القانونيــة أو تحميلهــا
من موقا واب الوكالة الوطنية للمترولوجيا ).(www.anm.nat.tn
ـ نسخة من الفاتورة النهائية أو التقديرية.
ـ نسخة من سند التجارة الخارجية.
ـ وثيقة توضيحية تهم استعمال أدوات القيس.
ـ وثائ

فنية تشمل صور بيانية لألدوات وصفاتها المترولوجية والفنية.

مالحظةةة  :يمكــن لمصــالن الوكالــة الوطنيــة للمترولوجيــا المقالبــة بوثــائ
الملف.

مراحل الخدمة
ـ ديداع الملف.

اآلجال
األطراف المتدخلة
 -مصــــالن المترولوجيــــا القانونيــــة يوم ابتداء من تاريخ إيداع

ـ دراسة الملف.

بالوكالة الوطنية للمترولوجيا.

ـ دفـا اتتـاوا المترتبـة عـن عمليـات

ــــــ المصـــــالن الماليـــــة بالوكالـــــة

التحقـــ

اتولـــي وذلـــ

فـــي الـــة الوطنية للمترولوجيا.

الموافقة.
ـ تسليم شهادة المقابقة.

أخــرا ترا ــا ضــرورية لدراســة

ملف كامل.

مكان إيداع الملف
المصلحة:
ددارة المترولوجيا القانونية
العنوان:
عمارة كومار ـ  2نهج السندباد عبر شارع الحبيب بورقيبة ـ  8008تونس.

مكان الحصول على الخدمة
المصلحة:
ددارة المترولوجيا القانونية
العنوان:
عمارة كومار ـ  2نهج السندباد عبر شارع الحبيب بورقيبة ـ  8008تونس.

أجل الحصول على الخدمة
يوم ابتداء من تاريخ إيداع ملف كامل.

المراجع التشريعية و /أو الترتيبية
ـــ القــانون عــدد  00لســنة  8111المــؤرخ فــي  80مــاي  8111المتعلــ

بالمترولوجيــاا كمــا تــم تنقيحــه

ودتمامه بالقانون عدد  85لسنة  5001المؤرخ في  88فيفري .5001
ـــ اتمــر عــدد  8012لســنة  5008المــؤرخ فــي  1مــاي  5008المتعلــ

بطــبق طــرق الرقابــة المترولوجيــة

القانونية وخصائص عالمات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس.
ـــ اتمــر عــدد  8502لســنة  5008المــؤرخ فــي  55مــاي  5008المتعلــ

بطــبق شــروط توريــد وتصــدير أدوات

القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.
ـــ اتمــر عــدد  000لســنة  5001المــؤرخ فــي  82فيفــري  5001المتعلــ
اتتاوا على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس.

بطــبق مقــدار وطــرق اســتخال

