
 (جديد) 3-3الملحق عدد                    الجمهورية التونسية

 وزارة التجارة 

 

 

 نظــــام االتصال واإلرشاد اإلداري
 سيكـــــاد

 
 

 

 دليــــل المواطــــن 

 

 قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعالقات مع المواطن

  5002جوان  81 المؤرخ في التجارة والصناعات التقليدية قرار وزير :المرجع

 5082ديسمبر  18 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في

 (5082جانفي  52 بتاريخ 8الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد )

 الوكالة الوطنية للمترولوجيا  :المؤسسة         

 .المترولوجيا القانونية :مجال الخدمة         

 .أدوات قيستسليم شهادة تحقق على  :الخدمةموضوع 

 شروط االنتفاع بالخدمة

أن تكون أدوات القيس خاضعة للرقابة المترولوجية القانونية ومطابقة لنموذج مصادق عليه من طرف مصالح 

 .المترولوجيا القانونية

 

 الوثائق المطلوبة

ــا - ــدج مصــالح المترولوجي ــا أدوات القــيس يقــم ســحبها ل ــة  مطبوعــة مطلــت للتحقــأ عل ــة بالوكال القانوني

 .).anm.nat.tnwww( الوطنية للمترولوجيا أو تحميلها من موقم واب الوكالة الوطنية للمترولوجيا

 .ـ وصل خالص األتاوج المتعلقة بعمليات التحقأ

 .يمكن لمصالح الوكالة المطالبة بأية وثيقة أخرج تراها ضرورية لدراسة مطلت التحقأ :مالحظة 

 

 اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة

 .إيداع ملف يتعلأ بمطلت التحقأ  .

 .تحديد موعد للتحقأ. 

دفم األتاوج المترتبة عن عمليات  . 

 .التحقأ

 .القيام بعمليات التحقأ . 

تسليم المعني باألمر شهادة التحقأ   .

في حالة مطابقة أداة القيس للتراتيت 

 .الجاري بها العمل

ـــــالح إدارة المترولوجيـــــا  - مص

 . القانونية

ــــة  - ــــة التابع ــــالح المالي المص

 .للوكالة الوطنية للمترولوجيا

أيام على أقصى تقدير  01 

ابتداء من تاريخ إيداع ملف 

 .كامل

http://www.anm.nat.tn/useruploads/files/IMPRIME_DEMANDE_VERIFICATION.jpg


 مكان إيداع الملف

  :المصلحة

 .إدارة المترولوجيا القانونية بالوكالة الوطنية للمترولوجيا

  :العنوان

 .تونس 8008نهج السندباد عبر شارع الحبيت بورقيبة ـ  2عمارة كومار ـ 

 

 الخدمةأجل  الحصول على 

 .أيام على أقصى تقدير ابتداء من تاريخ إيداع ملف كامل 01 

 

 أو الترتيبية /المراجع التشريعية و

المتعلــأ بالمترولوجيــاا كمــا تــم تنقيحــه  8111مــاي  80المــؤرخ فــي  8111لســنة  00ـــ القــانون عــدد 

 ا5001فيفري  88المؤرخ في  5001لسنة  85وإتمامه بالقانون عدد 

ــدد  ــر ع ــ األم ــنة  8012ـ ــي  5008لس ــؤرخ ف ــاي  1الم ــة 5008م ــة المترولوجي ــرق الرقاب ــبق ط ــأ بط  المتعل

 القانونية وخصائص عالمات الرقابة وشروط وضعها علا أدوات القيسا

ــدد  ــر ع ــ األم ــي  5001لســنة  000ـ ــؤرخ ف ــري  82الم ــرق اســت الص  5001فيف ــدار وط ــبق مق ــأ بط المتعل

 .األتاوج علا عملية الرقابة المترولوجية علا أدوات القيس

 


