
 المركز الفني للتعبئة و التغليف الهيكل

 النصوص القانونية و اللوائح المنظمة لعمل الهيكل م األساسيةاالمه

 
 بكلو كذلك القيام أو الصناعية أو التجارية  جمع وبث المعلومات الفنية – 1

 اإلحصائيات و إعداد الدراسات الفنية و اإلقتصادية المتعلقة باألنشطة الصناعية
و ذلك بالتعاون مع جميع حصر كل الثروات الوطنية للمواد األولية  – 2

 المعاهد الوطنية للبحوث ودراسات خاصيات اإلستغاللها
  لتعصير طرق العمل  مد الصناعيين بالمساعدات -3
 و أعانة الصناعيين في العمل لها اد المواصفاتالمساهمة في إعد  -4
و المعاهد و الجامعات التونسية و األجنبية المساهمة في المراكز الفنية  -5

 القطاع و العمل على وضع مكاسب البحث العلمي حيز التطبيقلتنمية 
حسب حاجيات التنسيق مع المراكز المختصة في عمليات التكوين المهني  -6

 .يةاألنشطة الصناع
 الصادرات  إعداد كل دراسة او بحث لتنمية و تطوير -7
و تحافظ على  تطوير إستعمال تقنيات رائدة ايكولوجيا تحمي البيئة – 8

ديمومة الموارد  و تحد من اإلفرازات الملوثة و النفايات و تسمح برسكلة اكثر نسبة من 
  .المنتوجات و النفايات و بمعالجة مقبولة للنفايات الباقية

القيام بكل اختبار او تحليل مناط بعهدتها سواء من طرف المهنيين او  – 9
 المحاكم و القيام بكل مهمة تحت إشرافها لحسم الخالفات بالحسنى

من الناحية مساعدة المؤسسات على تحسين استعمال إمكانيات اإلنتاج  11
 امج إستثمار مالئمة الفنية و البشرية و ذلك بتوجييها الى تطوير المنتوجات و إقرار بر

بعث مخابر تحليل و تجربة للقيام باإلختبارات االزمة لألنشطة – 11
 الصناعية

 المساهمة في إعداد كراس شروط للمهن – 12
تنشط قطاع تصميم العبوات ال سميا بتنظيم مناظرات و إسناد الجوائز  – 13

 و كذلك عن طريق القيام بأنشطة تحسيسة و تكوينية
دات إستثنائية لقابلية اإلستعمال بالنسبة الى عبوات الشحن منح شها – 14

 .و المصلوءة و الى وحدات التحميل المعدة للسوق الداخلية و للتصدير  الجاهز
 

 
  
 

المتعلق  1994نوفمبر  28المؤرخ في  1994لسنة  123القانون عدد   -1
 .بالمراكز الفنية في القطاعات و خاصية الفصل الخامس منه

 
المتعلق بضبط النظام  1995مارس  13مؤرخ في  1995لسنة  439األمر   - 2     

 .األساسي األنموذجي للمراكز الفنية في القطاعات الصناعية
المتعلق بإحداث المركز  1996مارس  6قرار وزير الصناعة   المؤرخ في   - 3    

 .الفني للتعبئة و التغليف
 

 1994لسنة  123عدد من القانون  5 عددطبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل و           
ألشخاص  في هذه المراكز و ينتفع بخدماتها، يعتبر منخرطين 1994نوفمبر  28المؤرخ في 

 .يون الذين لهم صفة الصناعيينوالماديون و المعن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


