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2012نشاط المترولوجيا القانونية خالل سنة   

 

 

  قرار مصادقة79  المصادقة على نماذج أدوات القيس :– 1
  التحقق األولي على أدوات القيس :– 2

العـدد  صنف أداة القيس
 21600أدوات قيس أحجام الغاز الطبيعي العدادات ذات االستعمال المنزلي 

 152459أدوات قيس الطاقة الكهربائية 
 155000أدوات قيس أحجام الماء 

 251779أدوات قيس الطول 
 1283 أدوات قيس أحجام المحروقات

 46الموازين الجسرية 
أدوات وزن إلكترونية وميكانيكية 

"Balances électroniques, Roberval, à romaine "
36019 

 Masses 12080كتل 
 398آالت مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة (كرونوتاكيغراف). 

 1012عدادات سيارات األجرة "التاكسيمتر" 
 Humidimètres  3 أدوات قيس نسبة الرطوبة في الحبوب 

 Jauges étalons 44المكاييل المعيارية 
 Camions-citernes  69صهاريج مجرورة بقاطرة 

 

  التحقق الدوري على أدوات القيس :– 3

République Tunisienne 
-*- 

Ministère du Commerce et de l’Artisanat 
-*- 

Agence Nationale de Métrologie 

 

 
 

 الجمهورية التونسية
- * - 

 وزارة التجارة والصناعات التقليدية
- * - 
المترولوجياالوكالة الوطنية   

مالحظات  المجموع صنف األداة
 سنوات 3عملية التحقق الدوري كل  79صهاريج مجرورة بقاطرة 

 سنوات 5عملية التحقق الدوري كل  80خزانات ثابتة 
تم إجراء التحقق الدوري بمحطات توزيع الوقود  9175أدوات قيس أحجام المحروقات  

التابعة للشركات البترولية (شال، ستارأويل، إكسون 
موبيل، شركة عجيل، طوطال) وفق رزنامة التواريخ 
التي تم تحديدها بالقرار السنوي للتحقق والوسم على 

أدوات القيس. 

 797مكاييل معيارية 

أدوات لقيس أحجام الغاز المسيل مركبة على 
عملية التحقق كل سنة  12شاحنة 

 5137عدادات قيس الطاقة الكهربائية 
تم التحقق بعد تصليح هذه العدادات بمخابر الشركة 

التونسية للكهرباء والغاز 
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 نشاط الهيئات المصادق عليها : – 4

   المخبر المركزي للتحاليل و التجارب الهيأة:
 التحقق األولي و الدوري على أدوات الوزن ذات االشتغال غير األوتوماتيكي النشاط :

  كغ30 سعتها القصوى التي تفوق
 أداة وزن 660عدد األدوات: 

 
  دراسة ملفات التوريد :– 5

  أداة قيس400000 ملف لتوريد حوالي 746دراسة 

  المراقبة المترولوجية خالل شهر رمضان :– 6

 915عدد الزيارات 
 1000عدد أدوات القيس التي تمت مراقبتها 

 250عدد القصاصات التحسيسية 
 402عدد المحاضر 

 
 
 

 
 
 

 كغ 5000السعة القصوى تفوق  614الموازين الجسرية 
 Balancesأدوات وزن إلكترونية وميكانيكية

Roberval, électroniques, à romaine 
36099 

 

  Masses 91277كتل 
  41أدوات قيس الطول 

أدوات قيس نسبة الرطوبة في الحبوب 
"Humidimètres "

49 
 

آالت مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة 
"Chronotachygraphes" 

995 
 


