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 الجمهىرٌخ التىنسٍخ

-*- 
 الصنبعبد التملٍدٌخوزارح التجبرح و

-*- 

 لىجٍبولىكبلخ الىطنٍخ للمترا
 

République Tunisienne 

-*- 
Ministère du Commerce et de 

l’Artisanat 

-*- 
  Agence Nationale de Métrologie 

 

 2013نشبط المترولىجٍب المبنىنٍخ خالل سنخ 

 

: المصبدلخ على نمبذج أدواد المٍس- أ 

 ًَٕرجب 53يطهجب ٔ رًذ انًصبدلخ عهٗ  88ثهغ عذد يطبنت انًصبدلخ عهٗ ًَبرج أدٔاد انمٛس 

 :يٕصعخ كبٜرٙ 

 العـــدد األدواد

 20 أدٔاد انٕصٌ

 24 أدٔاد لٛس األحجبو

 2 عذاداد لٛس انطبلخ انكٓشثبئٛخ

 6 أدٔاد لٛس انطٕل

 1 أدٔاد انزبكسًٛزش ٔ انكشَٕٔربكٛغشاف

 : و الدوريالتحمك األولًمطبلت - ة 

 أداح لٛس رُمسى حست َٕعٛخ انزحمك ٔ صُف األداح عهٗ 769000رى انزحمك األٔنٙ ٔ انذٔس٘ عهٗ 

  :انُحٕ انزبنٙ 

  األولًالتحمك: 

 :أْى األدٔاد انزٙ رًذ عهٛٓب عًهٛبد انزحمك األٔنٙ ْٙ 

الـعـدد صنف أداح المٍس 

 130أدٔاد لٛس أحجبو انغبص انطجٛعٙ انعذاداد راد االسزعًبل انًُضنٙ 

 211658أدٔاد لٛس انطبلخ انكٓشثبئٛخ 

 250750أدٔاد لٛس أحجبو انًبء 

 152043أدٔاد لٛس انطٕل 

 383 أدٔاد لٛس أحجبو انًحشٔلبد

 52انًٕاصٍٚ انجسشٚخ 

 Balances électroniques, Roberval, à romaine "25000"أدٔاد ٔصٌ إنكزشَٔٛخ ٔيٛكبَٛكٛخ 

 Masses 2000كزم 

 1453. (كشَٕٔربكٛغشاف)آالد يشالجخ انسشعخ ٔيذح انسٛبلخ ٔيذح انشاحخ 

 886" انزبكسًٛزش"عذاداد سٛبساد األجشح 

 Jauges étalons 40انًكبٚٛم انًعٛبسٚخ 

 Camions-citernes  96صٓبسٚج يجشٔسح ثمبطشح 

 38خضاَبد ثبثزخ 
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  الدوريالتحمك:  

 حست 2013ٚجٍٛ انجذٔل انزبنٙ عذد أدٔاد انمٛس انزٙ رى انزحمك عهٛٓب ثصفخ دٔسٚخ خالل سُخ 

 .صُف األداح

: المعجأح المىاد على المترولىجٍخ الرلبثخ- ج 

عجٍٛ غزائٙ، يصجشاد )انشلبثخ انًزشٔنٕجٛخ عهٗ انًٕاد انًعجأح   صٚبسح يٛذاَٛخ حٕل23رى إجشاء 

 رزعهك ثزعجئخ  يخبنفخ11 ٔ لذ رى رسجٛم (...إسًُذ ، ، لٕٓح، أججبٌ، صثذح، يششٔثبد غبصٚخ، دٍْ،غزائٛخ

 (اَظش انمبئًخ انًشفمخ). يُزجبد غٛش يطبثمخ نُزبئج انشلبثخ انًزشٔنٕجٛخ

 : المرالجخ المترولىجٍخ–د 

رًذ عًهٛبد انًشالجخ انًزشٔنٕجٛخ عهٗ أدٔاد انمٛس ثبنزعبٌٔ يع عذد يٍ اإلداساد انجٕٓٚخ نهزجبسح    ٔ 

ٔ لذ شًهذ . ( ْـ1434)يع إداسح انجٕدح ٔ حًبٚخ انًسزٓهك ثبنٕصاسح خالل شٓش سيضبٌ انًعظى 

حٛث لبيذ فشق انًشالجخ يجزًعخ . انًشالجخ األسٕاق األسجٕعٛخ ٔ انًحالد ٔ انًسبحبد انزجبسٚخ انكجشٖ

 يخبنفخ يزعهمخ ثبنًٕاد 11 يخبنفخ يزعهمخ ثأدٔاد انمٛس ٔ 144 صٚبسح يٛذاَٛخ ٔ رى رسجٛم 2120ثحٕانٙ 

 .  انًعجأح

مالحظبد  الـعـددصنف األداح 

 سُٕاد 3عًهٛخ انزحمك انذٔس٘ كم  181صٓبسٚج يجشٔسح ثمبطشح 

 سُٕاد 5عًهٛخ انزحمك انذٔس٘ كم  78خضاَبد ثبثزخ 

أدٔاد لٛس أحجبو انًحشٔلبد  

9718 

رى إجشاء انزحمك انذٔس٘ ثًحطبد رٕصٚع انٕلٕد 

فٛفٕ اَشجٙ، سزبس )انزبثعخ نهششكبد انجزشٔنٛخ 

ٔفك  (أٔٚم، نٛجٛب أٔٚم، ششكخ عجٛم، طٕطبل

سصَبيخ انزٕاسٚخ انزٙ رى رحذٚذْب ثبنمشاس انسُٕ٘ 

. نهزحمك ٔانٕسى عهٗ أدٔاد انمٛس

  731يكبٚٛم يعٛبسٚخ 

عًهٛخ انزحمك كم سُخ  أدٔاد نمٛس أحجبو انغبص انًسٛم يشكجخ 

عهٗ شبحُخ 
18 

 5116عذاداد لٛس انطبلخ انكٓشثبئٛخ 

رى انزحمك ثعذ رصهٛح ْزِ انعذاداد ثًخبثش 

انششكخ انزَٕسٛخ نهكٓشثبء ٔانغبص 

 كغ 5000انسعخ انمصٕٖ رفٕق  200انًٕاصٍٚ انجسشٚخ 

أدٔاد ٔصٌ إنكزشَٔٛخ 

 ,Balances Robervalٔيٛكبَٛكٛخ

électroniques, à romaine 

27000 

 

  Masses 95000كزم 

  34أدٔاد لٛس انطٕل 

أدٔاد لٛس َسجخ انشطٕثخ فٙ انحجٕة 

"Humidimètres "
46 
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: دراسخ ملفبد تىرٌد أدواد المٍس- هـ 

. 2013 يهف رٕسٚذ أدٔاد لٛس خالل سُخ 721رًذ دساسخ 

 :علٍهبالهٍئبد المصبدق طرف التحمك األولً والدوري التً تم إجراؤهب من - و 

 ثبنزحمك األٔنٙ ٔانذٔس٘ عهٗ 2013خالل سُخ ”LCAE“  لبو انًخجش انًشكض٘ نهزحبنٛم ٔانزجبسة 

يٛضاٌ جسش٘ ٔرنك ثٕصفّ ْٛئخ يصبدق عهٛٓب يٍ طشف يصبنح انًزشٔنٕجٛب انمبََٕٛخ  400حٕانٙ 

 . كغ30إلجشاء انزحمك األٔنٙ ٔانذٔس٘ عهٗ أدٔاد انٕصٌ انزٙ سعزٓب انمصٕٖ رفٕق 


