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التقرير السنوي
كلمة معالي وزير االقتصاد الوطني

أ .عبير عودة
رئيس مجلس إدارة المؤسسة
يس ع ع عععدني تق ع ع ععدي التقة ع ع ععة الس ع ع ععنول لمؤسس ع ع ععة المواص ع ع ععفات والمق ع ع ععاييس الفلس ع ع ععطينية للع ع ع ععا

( ،)2018والعععمل يمثع ععل السع ععنة الثانيعععة مع ععن خطع ععة التنميع ععة الوطنيع ععة الةابعع ععة لدولع ععة لسع ععطين
والمع ع ععايةة والمواص ع ععفات

وال ع ععمل ي ع ععهدت ي ع ععي المؤسس ع ععة نقل ع ععة نوعي ع ععة ع ععي مج ع ععال الفحع ع ع

والجودة .

وخ ع ععمل ع ع ععا ( ،)2018اعتم ع ععدت المؤسس ع ععة عل ع ععً مح ع ععو اًر مة ن ع ع عاً ور ي ع ععن اساس ع ععي ع ععي نم ع ععو اال ت ع ععاد ال ع ععوطني
ومكون ع عاً رًيسع ععياً ع ععي تع ععو ية ال نيع ععة التحتيع ععة للجع ععودة ،و ع ععد نع ععمل

المؤسسع ععة هع ععوداً م ع ععة ة ع ععي تفعيع ععل عع ععدد مع ععن

ال ع ع عةامي الفني ع ععة لمرتقع ع ععاس بالمواص ع ععفات القياس ع ععية الفلسع ع ععطينية ،والن ع ععاطات والن ع ععارات الدور ع ع ععة للح ع ععد م ع ععن السعع ععل

والمنتجع ععات ليع ععة المطابقع ععة والع ععال تمايع ععياً م ع ع الهع ععدل االسع ععمً لع ععديها و ع ععو تعن ع ععن سع ععممة المسع ععتهلال و مايتع ععي

ودعماً لتنا سية اال ت اد الفلسطيني.

و ر ع ععنت المؤسس ع ععة خ ع ععمل تع ع عةة ع ععما التقة ع ععة عل ع ععً تةس ع ععي الثق ع ععة بالمواص ع ععفات القياس ع ععية الفلس ع ععطينية وتعن ع ععن
ععدرتها الفنيع ععة لتنفيع ععد المهع ععا المناطع ععة نهع ععا بفعاليع ععة و فع ععاسة مطلقع ععة  ،مع ععن خع ععمل تحقي ع ع مجموعع ععة مع ععن الخط ع عوات

االس ع ععتةاتيجية عل ع ععً مس ع ععتوب الق ع ععانوم المعم ع ععول ب ع ععي اليع ع عاً والعم ع ععل عل ع ععً تعديل ع ععي بم ع ععا يتناسع ع ع
الدولي ععة والعةوي ععة والعم ععل عل ععً اع ععادة نن ععاس الهيك ععل التنظيم ععي المعم ععول ب ععي وم ععن نا ي ععة اخ ععةب عملع ع

مع ع ع المتطل ع ععات

عل ع ععً تط ع ععو ة ا ع ع عةاسات العم ع ععل واعتم ع ععدت ا ث ع ععة م ع ععن( )35خدم ع ععة اليتةوني ع ععة م ع ععن ي ع ععجنها ت ع ععو ية الو ع ع ع

المؤسسع ععة
والجه ع ععد

عل ع ع ععً المع ع ع عواطن والع ع ع ععاملين بالمؤسس ع ع ععة  ،باالق ع ع ععا ة ال ع ع ععً مح ع ع ععور المواص ع ع ععفات والمق ع ع ععاييس والمع ع ع ععايةة والج ع ع ععودة

وسممة المستهلال.
م ع ععا انهع ع ع

المؤسس ع ععة اس ع ععتعداداتها لل ع ععدس بالعم ع ععل ع ععي المخت ع ع عةات الوطني ع ععة التابع ع ععة للمؤسس ع ععة والت ع ععي تس ع ععتهدل

تعن ن ال نية التحتية للجودة باعت ار ا ا د ا
م ع ععا ي ع ععار

الممكنات لتدعي النمو اال ت ادل الوطني .

المؤسس ع ععة ق ع ععمن منظوم ع ععة العم ع ععل الحك ع ععومي لتط ع ععو ة اال ت ع ععاد ال ع ععوطني وم ع ععن خ ع ععمل هود ع ععا

المهم ع ععة ع ععي ت ع ععو ية ممكن ع ععات النم ع ععو اال ت ع ععادل و ماي ع ععة المس ع ععتهلال  ،وتس ع ععتمة المؤسس ع ععة ع ععي تجص ع ععيل دور ع ععا
بحسع ع ع ع انها الجه ع ع ععة الوطني ع ع ععة والمة عي ع ع ععة الص ع ع ععدار المواص ع ع ععفات القياس ع ع ععية والتعليم ع ع ععات الفني ع ع ععة االلنامي ع ع ععة و يج ع ع ععاد

االدوات الفنية التي يتطل ها السوق المحلي .

م ع ععا ع ع ععن ت المؤسس ع ععة م ع ععن هود ع ععا لتج ي ع ععد التيام ع ععل الت ع ععا مع ع ع ي ع ععة اًها م ع ععن القطاع ع ععات الحكومي ع ععة والخاص ع ععة

واأل اديمي ع ع ععة ،مع ع ع ععا و تعع ع ععاب مجلع ع ع ععس ادارة المؤسسع ع ع ععة م عع ع ععادرات المؤسسع ع ع ععة وم ع ع ع ععةوعاتها االسع ع ع ععتةاتيجية لتحقي ع ع ع ع

التط ع ععور والتحس ع ععين المس ع ععتمة لتعن ع ععن ال ع ععدور ال ع ععوطني للمواص ع ععفات والمق ع ععاييس ع ععي التنمي ع ععة و ع ع ع خط ع ععة التنمي ع ععة

الوطني ع ععة الةابع ع ععة وو ع ع ع االس ع ععتةاتيجية الخاص ع ععة بالمؤسس ع ععة ووتو يه ع ععات م ع ععن خام ع ععة الع ع عةًيس محم ع ععود ع ع ععا

انو ما م

فظي هللا ،ودولة رًيس الو راس الد تور رامي الحمد هللا

فظي هللا .
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كلمة مدير عام المؤسسة

م .حيدر حجة
مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية
اخمت مؤسع ع ع عس ع ع ععة المواص ع ع ععفات والمقاييس الفلس ع ع ععطينية علً عاتقها خمل العا الماق ع ع ععي،
المضي دما ي العمل الجاد لتنفيم المها المناطة نها بما يتوا

م خطة التنمية الوطنية

الةابعة لدولة لس ععطين والخطة االس ععتةاتيجية الخاص ععة بالمؤسع عس ععة ،والتخطي الفاعل لتنفيم

العديد من ال ةامي والتي من ا مها اتمتة خدمات المؤس ع ع ع ع ع ع عسع ع ع ع ع ع ععة ووناس نواة مخت ةاتها وتعن ن التيامل والتعاوم م

يععة اًها من الجهات اات العم ة ،واني ليسعععدنا ميعاً ي مؤس عسععة المواصععفات والمقاييس الفلسععطينية ام ن ععار

الوطن انجا اتنا خمل ما العا  ،عا دين العن علً المضع ععي دماً ي خدمة الوطن والحفاظ علً سع ععممة المواطن
والة ي بالمنتي الوطني الفلسطيني .
قد تنوع

ن عع ععاطات المؤس ع ع عسعع ععة خمل تةة التقة ة لت ع ع ععمل مختلت المحاور االس ع ععتةاتيجية التي تضع ع ععمنتها خطتها

االستةاتيجية ال سيما اات ال لة نتعن ن سممة المواطن ون ة وتةسي ثقا ة الجودة.
خمل العا نمل

المؤسسة هوداً ثيثة لتةسي تط ي الجودة ي طاع ال ناعات الوطنية من خمل االستمةار

ي منح عممة الجودة والمطابقة والحمل للمنتجات والم ععان التي تحق المتطل ات الفنية المحددة لملال ،يت ت

منح عممة الجودة والحمل الفلسععطينية لعدد ( )6م ععان

ديدة لي لغ مجموع الم ععان المتابعة من ل المؤس عسععة

( ،)190م عع ععنعا .ما تقو المؤس ع ع عسعع ععة نن ارات تد ي دور ة لمتابعة الم ع ععان الحاصع ع ععلة علً العممة للتج د من
استمةار تها ي ت ني معايية منح العممة.

ما اس ع ع ععتمة العمل علً ر مس ع ع ععتوب الوعي العا بالمواص ع ع ععفات القياس ع ع ععية والتعليمات الفنية االلنامية والجودة ع ة

الحممت االعممية التوعو ة المتتالية علً مدار العا والتي يت تنفيم ا بالتعاوم والتنسي م ال ة اس ي الجهات

اات العم ة يت نفمت المؤسسة خمل العا ( )26ملة.

اما ي مجال المواص ع ععفات اعتمدت المؤسع ع عس ع ععة أ ثة من ( )250مواص ع ععفة لي ع ع ع ح مجموع ما ت اعتمع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاد من
مواصع ع ععفات منم ان ع ع ععاس المؤس ع ع عسع ع ععة و تً االم ما يقار من ( )4100مواصع ع ععفة ،م التة ين داًما علً متطل ات

السوق الفلسطيني و قا لما يحق صحة وسممة المواطن.

هودا ثيثة خمل ما العا ي مجال نناس درات العامليين ،تجار الدول الةاًدة تؤ د علً
ما نمل المؤس عسععة
ً
أ مية تو ة اليوادر والقدرات الفنية المؤ لة تج يمً عالياً ي مجاالت المواصفات المختلفة وطةق القيا والمعايةة.
وعلً ال عععيد الدولي ،اس ععتمةت المؤسع عس ععة ي تةس ععي يع ع اة اتها م المنظمات الدولية للتقييس وا هنة التقييس ي

الدول ال ععديقة بما يعن العم ات االس ععتةاتيجية للمؤسع عس ععة و حق ر ادتها ي مجاالت التقييس والجودة والتي ي
ا

اال دال التي نعمل علً تحقيقها ،يت انه

المؤس ع ع ع ع عسع ع ع ع ععة اسع ع ع ع ععتعداداتها لل دس بالعمل ي المخت ةات الوطنية

التابعة للمؤس عسععة والتي تسععتهدل تعن ن ال نية التحتية للجودة باعت ار ا ا د ا

الوطني.

الممكنات لتدعي النمو اال ت ععادل
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ما عمل

المؤسسة ووالتعاوم م األمانة العامة لمجلس الو راس بال دس بإعداد مواصفات لسطينية خاصة ننظ

ادارة الجودة للمؤسسات الحكومية ومواصفات خاصة نتقيي األداس الحكومي ،ما عمل

المؤسسة ووالتعاوم م

و ارة ال حة وتح مظلة األمانة العامة لمجلس الو راس نتنفيم عملية تقيي لمدب تط ي معايية الجودة ي مدية ات

ال حة ي الوطن.
لقد قق

المؤسسة خمل السنوات الخمسة األخيةة فنة نوعية و مية ي أداًها وخدماتها التي تقدمها لمجتم

األعمال وللمستهلال الفلسطيني يت نلغ

سنة األسا

(.)2013

نس ة الن ادة ي أعمال المؤسسة ( )%110خمل العا ( )2018عن

وختاماً ..نس ع ععجل هللا العلي القدية أم يو قنا ميعاً الداس االمانة واالرتقاس بالمواص ع ععفات الفلس ع ععطينة وخدماتها لتحقي
منظومة ر انية اعلة تو ة سععممة قيقية للمواطن الفلسععطيني وتسععه ي ماية المنتي والسععوق الوطني ،وأم يجتي

العا القاد و د تحقق

انجا ات أخةب ي ظل دولتنا العتيدة وعاصمتها القد

ال ة ف بإام هللا.
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الفصل األول
مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية
أوالً :المقدمة
ثانياً :لمحة حول مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
ثالثاً :الهيكل التنظيمي.

رابعاً :مجلس إدارة المؤسسة.

خامساً :السياسات الوطنية للجودة.

سادساً :الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

سابعاً :أعمال المؤسسة.
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أوالً :المقدمة

ُيععت ة التقة ة السنول لمؤسسة المواصفات والمقاييس المةآة التي تعكس المؤسسة من خملها ا ة اإلنجا ات التي
تحققها ممثلة نن اطات دواًة ا المختلفة ،يت تسعً طوا المؤسسة ا دة الً تحقي األ دال التي وقعتها
لنفسها ي تنهض بطا اتها المادية وال ة ة ،وتُ ِّ
جسد الجنس النظةل المل يت ل نها من خط المؤسسة االستةاتيجية
والت غيلية وا عاً ملموساً ت يني األن طة والفعاليات واإل ةاسات التي يعكت الجمي علً انجا ا طيلة عا من العمل

الدؤو  ،المل تتو ع يي المها علً العاملين بما يتمس م ط يعة عمله ومو عه و مكاناته  ،ما و مل خدمات

المؤسسة التالية:

 .1خدمات للقطاع الحكومي.
 .2خدمات للقطاع الخاص.

 .3خدمات للمواطنين والنواًن.
 .4خدمات معلومات وتوعو ة.
 .5خدمات للقطاع األ اديمي.
ود ت

م ال يانات والمعلومات ي ما التقة ة من خمل:

الةوعيَّة التي تعد ا المؤسسة عن انجا اتها ب فة دور ة ل ثمثة أيهة س
 .1التقار ة ُّ
المعدل لدولة لسطين يما يخ

تقار ة االنجا ات.

القانوم األساسي

 .2محاقة ا تماعات مجلس ادارة المؤسسة.
 .3الخطة االستةاتيجية (.)2022-2017
 .4تقار ة الدواًة ال هة ة.

 .5المو اإلليتةوني للمؤسسة.
 .6التقار ة المالية واإلدار ة.

و د ا الفة المكلت بإعداد التقة ة بعمل مقارنات لألعوا الخمسة الماقية ،مما سمح بخةوج بعض المؤيةات

الهامة ول أداس المؤسسة.
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ثانياً :لمحة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية

تجسس

مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عا ( )1994بقةار من سيادة الةًيس ال اة ل ياسة عة ات أنو

عمار ر مي هللا ،وودأت عملها ي نهاية العا ( ،)1996و ي تعمل اآلم و

انوم المواصفات والمقاييس ر

( )6للعا ( .)2000تعت ة المؤسسة من النا ية القانونية طاع عا تقو بمها ل الح الدولة ومجتم األعمال
والمواطنين ،و ت وق سياسات وتو هات المؤسسة من ل مجلس اإلدارة.
كما تعتبر المؤ س سة المرجع الر سمي والقانوني الوحيد بكل ما يتعلق بإعداد واعتماد الموا صفات والمقاييس ومنح
عالمات المطابقة تماشيا ً مع أحدث المعايير القياسية والدّولية ،األمر الذي يسهم في ضبط جودة المنتجات وتوفير
الحماية الصحححية واتصتصححادية والبيلية للمسححتهلف ،ضححافةً ل دعم وتمكين اتصتصححاد الوطني الفلسححطيني وططط
التنمية اتصتصححححادية والمسححححاأمة في تنأيل الصححححناعة وتطويرأا بالشححححراكة مع المؤسححححسححححات المطتصححححة من كافة
القطاعات ،ويشرف عل المؤسسة مجلس ادارة يرأسه وزير اتصتصاد الوطني ،ويشمل في عضويتة ممثلين عن
القطاع الطاص والعام واألكاديمي.
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ثالثاً :الهيكل التنظيمي
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رابعاً :مجلس ادارة المؤسسة

مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية للعام ()2018
يمثل مجلس االدارة ي مؤسسة المواصفات والمقاييس اعلً مستوب ل ن القةار يها ،يةأسي و ة اال ت اد

الوطني ،و كوم رًيس االتحاد العا لل ناعات الفلسطينية ناً اً لي ،وع ةة أعضاس يمثلوم القطاعين الخاص والعا

والقطاع األ اديمي و قو المجلس بالعديد من المها هو المل يض السياسة العامة للمؤسسة و ةل علً تنفيد ا
و و المسؤول عن اعتماد المواصفات وتعليمات منح ال هادات الخاصة بالمؤسسة ،يضال الً ما س

من مها

المسؤولية االدار ة والمالية من خمل اعتماد م ةوع الموا نة واعداد م ار االنظمة والقوانين واصدار التعليمات

التنفيمية والتنظيمية والمالية واالدار ة والفنية والموا قة علً التعا د م المؤسسات العلمية والخ ةاس المتخ

ين ي

مجال المواصفات والمقاييس لتقدي الخدمات والدراسات المتعلقة نتحقي المؤسسة ال دا ها والوصول لغاياتها.
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اعضاء مجلس إدارة المؤسسة لعام (:)2018

االسم

الرقم

الجهة

العضوية

وزارة االقتصاد الوطين

الرئيس

االحتاد العام للصناعات الفلسطينية

نائب الرئيس
عضو

1

أ .عبري عودة

2

أ .بسام عبد الرحيم حامد(ولويل)

3

م .شفاء أبو سعادة

وزارة االقتصاد الوطين

4

د .أسعد الرمالوي

وزارة الصحة

عضو

5

أ .عامر نور

وزارة املالية

عضو

6

م .فيصل فرحيات

وزارة األشغال العامة واإلسكان

عضو

7

م .طارق أبو لنب

وزارة الزراعة

عضو

8

أ .مجيل مطور

وزارة شؤون البيئة

عضو

9

م .فخري الصفدي

ممثل اجلامعات الفلسطينية

عضو

10

د .جالل الدبيك

نقابة املهندسني

عضو

11

أ .خليل رزق

احتاد الغرف التجارية والصناعية

عضو

12

م .تاج الدين مجعة

احتاد املقاولني

عضو
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خامساً :السياسات الوطنية للجودة

نتج ﺍلفلسﻁيني مﻥ خﻼل ﺒناء ﻭتﻁﻭيﺭ ﺍلﺒنية ﺍلتحتية للﺠﻭﺩﺓ
للم َ
 .1ﺭفﻊ ﺍلقﺩﺭﺓ ﺍلتنافسية ُ

 .2صحة ﻭسﻼمة ﺍلمستهلﻙ ﻭحماية ﺍلﺒيئة والمساهمة في تنظيم ﺍلسﻭﻕ
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 .3تﻭثيﻕ ﺍلعﻼقاﺕ ﻭﺍلتعاﻭﻥ ﻭنشﺭ ﺍلوعي للمستهلﻜيﻥ ﻭقﻁاﻉ ﺍألعمال

 .4تعﺯيﺯ ﺍلشخصية ﺍالعتﺒاﺭية للمﺅسسة ﻭﺭفﻊ كفاءة ﺃﺩﺍئها
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سادساً :الخدمات التي تقدمها المؤسسة
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سابعاً :أعمال المؤسسة

األعمال التنفيمية واإلدار ة المو لة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ،يقو نها ( )162موظفاً من خمل

الدواًة الفنية المتخ

ة والمكات

الفةعية ،ما و موقح بال كل التالي:

 .1األعمال الفنية واإلدارية والدعم

أهم االعمال الفنية واإلدارية للمؤسسة

 .2المكاتب الفرعية والمراكز المتخصصة

المكاتب الفرعية والمراكز المتخصصة في المؤسسة
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الفصل الثاني
التقرير السنوي ()2018
الملخص التنفيذي

210%
2018
2017
185%

2015
148%

174%
2016
2013
100%

130%
2014
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يقد

ما التقة ة أ اإلنجا ات التي ام

نها مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية خمل عا ( ،)2018يت

ت اتخاا العديد من الق اةرات التي تهدل الً النهوض وتطو ة العمل ،يت تلع

المؤسسة دو اًر عاالً و اماً ي

الن اطات التي لها عم ة م ايةة م عناصة ال نية التحتية للجودة ،وسيعةض التقة ة اإلنجا ات الفنية المتعلقة

بمختلت الن اطات والخدمات التي تقدمها المؤسسة و ي التالي:
 .1في مجال مجلس اإلدارة :ت خمل العا ( )2018عقد ( )3ا تماعات لمجلس اإلدارة ،و د أصدر مجلس
ادارة المؤسسة خملها العديد من الق اةرات والتوصيات التي نلغ

المؤسسة.

( )54اة اًر يهدل الً تطو ة عمل

 .2في مجال إعداد المواصفات الفلسطينية :ت اعداد واعتماد ( )150مواصفة لسطينية ديدة ،ما ت تحديت
( )100مواصفة لسطينية لي

ح المجموع ( ،)250باإلقا ة الً الال يو د عدد من المواصفات الفلسطينية

ي م اة ل الدراسة واإلعداد تمهيداً العتماد ا مواصفات لسطينية .ووملال أص ح مجموع ما ت اعتماد من

مواصفات ( )4037مواصفة.

 .3في مجال اصدار التعليمات الفنية اإللزامية :والتي تهدل الً ماية المستهلال وتو ية مة عيات نية

للجهات الة انية قد ت اعتماد تعليم فني إلزامي ﺠديد .ووملال أص ح مجموع ما ت اصدار تً اآلم ()76
تعلي ني ،ما ت اعداد ( )8م ار لتعليمات نية النامية ديدة.

 .4في مجال منح الشهادات :نلغ عدد ال هادات الجديدة الممنو ة ي مجال الجودة واإليةال والحمل (،)6

وولغ عدد ال هادات التي ت متابعتها ي مجال الجودة واإليةال والحمل ( ،)132ووملال أص ح مجموع

ال ة ات والم ان المتابعة من ل المؤسسة لغايات عممة الجودة واإليةال الفلسطينية وعممة الحمل

( )192من جة.

 .5في مجال مجلس الجودة الفلسطيني :ت عقد ( )21ا تماع لمجلس الجودة والحمل الفلسطيني و د ت منح
( )6يهادات ديدة ،و ملال منا ة وتجديد ( )83يهادة.

 .6في مجال ميثاق الجودة الفلسطيني :عقدت مسابقة للن

الم ي والال من خمل الفة الوطني للتموق

والفة المساند ،وتنفيذ دورة تدريبية للمزارعين لتعمي يةة التموق وانتاج

عينات

توم لل ة ات و صدار ( )33يهادة مطابقة لن

الجودة لمخت ة التموق.

توم عالي الجودة ،و ح

الن توم وتطو ة المسودة األولً لنظا ادارة

 .7في مجال خدمات الفحص والمطابقة :ت ا ةاس ( )488ح

ني لغايات منح ال هادات والمطابقة

لمنتجات وطنية )558( ،معاملة لغايات االستيةاد ،وتنفيم ( )765ح

ت غيلي للم اعد واألنظمة

الت غيلية األخةب ،والم اد ة علً ( )771بطا ة نيام ،ما ت الم ار ة ي ( )213لجنة نية للعطاسات

الحكومية وت منح ( )542يهادة مطابقة ،و( )14يهادة مطابقة لل ادرات.
 .8في مجال القياس الوطني (المعايرة) :قد ت معايةة ( )633ها
والمخت ةات ،و( )3995ها ت التحق منها ي األسواق س
مضخات و ود ،الموا ن التجار ة).

ي مجال المعايةة ال ناعية للم ان

المجاالت المط قة مثل(:موا ن ا

31

،

2018

التقرير السنوي
 .9في مجال المشاريﻊ والعﻼقات الدولية والمعلومات :واصل
اإل ليمية والعةوية والدولية ويار

المؤسسة التعاوم م المنظمات والهيئات

ي بعض ا تماعاتها ،ما يار

والندوات العلمية والدورات التدر ية وورش العمل والةد علً ( )474طل

المؤسسة ي العديد من المؤتمةات
معلومات ووي ( )522مواصفة.

 .10في مجال الشكاوى والتقارير الفنية :ت التعامل م ( )21يكوب و صدار ( )5تقار ة نية.
 .11في مجال المشاريﻊ التطويرية والتنموية للمؤسسة :ت صيالة وتو ي مم ةة تفا

م معهد المواصفات

الةوسي ،وتطو ة عناصة ال نية التحتية للمؤسسة من خمل م ةوع ( )Mena Starلمنطقة ال ةق

االوس  ،وت استم معدات وتجهينات مخت ةات الفح
 .12في مجال التدريب والتأهيل (مركز التدريب) :يار

والمعايةة من خمل م ةوع االتحاد االورووي.
المؤسسة ي ( )11دورة تدر ية داخلية وخار ية

خمل عا ( ،)2018يت ت ايفاد ( )40متدرواً من داخل المؤسسة و( )5متدروين من خارج المؤسسة،
ونظم

المؤسسة خمل العا ( )18دورة تدر ية يت ت تدر

( )397متدر  ،منه ( )147متدر

من داخل المؤسسة و( )250متدر من خارج المؤسسة ،و( )24ورية تعة فية وتدر ية يار

ين د عن ( )2000م ار من مختلت القطاعات الحكومية والخاصة واأل اديمية ،وت عقد تدر
الجدد وال الغ عدد

يها ما

للموظفين

( )25موظت ديد ،منه ( )11موظت يعمل لدب و ارة الحك المحلي والال قمن

نةنامي التج يل التحضيةل للموظفين المعينيين ديثاً بال اة ة م المدرسة الوطنية لإلدارة ،ما وت تدر

( )50طال اً ي مقة المؤسسة ي ار هللا ومكت ي نانلس والخليل.

المؤسسة نتنفيم ( )36ارة اريادية للم ان المتقدمة ل هادات

 .13في مجال التوعية واإلرشاد :ام

الجودة والحمل نهدل التوعية بال هادات والعممات التي تمنحها المؤسسة والفواًد التي تجنيها عند الح ول
علً م ال هادات ،يت ام
ا ة وساًل اإلعم

م

نتغطية العديد من المناس ات والفعاليات التي تنظمها المؤسسة والتنسي

يت ت خمل ما العا ن ة ( )171خ ة صحفي ،باإلقا ة الً تنفيم ( )66لقاس

تلفن وني و ااعي ول خدمات ون اطات المؤسسة ،وعقد ( )26لقاس ي مجال التوعية لطم

وعقد ( )22ورية عمل ،والم ار ة ي ( )3معارض.

 .14في المجال المالي واإلداري :نلغ
نلغ

المدار

موا نة المؤسسة لعا ( )12.690( )2018مليوم ييقل ،ي ين

النفقات الت غيلية الفعلية من خمل نظا نيسام الحكومي ( )2.251مليوم ييقل .وولغ

اإليةادات المالية للمؤسسة ( )1.457مليوم ييقل خمل العا ( )2018وولغ
معاملة ،وولغ عدد العاملين ي المؤسسة ( )162موظفاً.

 .15في مجال شهادات الشكر والتقدير:

ل

المعاممت اإلدار ة ()480

المؤسسة علً ( )7رساًل يكة وتقدية ومنح

( )10رساًل يكة مماثلة باإلقا ة الً دروع ال كة والتقدية.

يمة

المؤسسة

 .16في مجال تكنولوﺠيا المعلومات :ت اطمق ()35

خدمة اليتةونية والةو م الحكومة اإلليتةونية ( كومتي) ومجلس الو راس

قمن مي مجاالت تطو ة عناصة ال نية التحتية للجودة.
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ع ة خدمات تقدمها المؤسسة للجمهور والخةوج بمؤيةات اداس للمؤسسة

وفي ختام هذا التقرير ت اختيار أ

من خمل مؤية تجميعي ومقارنتي باألعوا السابقة وت ين أم نالال تغيية ي ج وعدد الخدمات المقدمة خمل

العا ( ) 2018يت يم ظ و ود ادة مضطةدة خمل االعوا الخمسة الماقية ما و موقح بالةس المة
آخمين بعين االعت ار العا ( )2013سنة اسا

عن عا االسا

يت نلغ

نس ة الن ادة خمل العا ( )2018تقة ا ()%110

( )2013مﻊ العلم ان بعض الخدمات شكلت نسبة تطور أعلى من األخرى ألسباب تتعلق

بالعرض والطلب على هذه الخدمات وحاﺠات السوق.
ما باإلقا ة الً (وق

دل رًيسي) لن ادة عدد الخدمات المقدمة ،ومن المتوقﻊ معدل زيادة وتطور بالخدمات

للعام ( )2019ﺒنسبة تقريبا ()% 15
والال لألس ا

والحيثيات الموقحة أدنا :

 .1تطور مهارات العاملين ي المؤسسة.

 .2تط ي األنظمة والخدمات المحوس ة ي المؤسسة.
 .3االلت ان العالي واال تما من ل مجلس اإلدارة وموظفي المؤسسة.
 .4الخطة التطو ة ة (.)2022-2017

 .5االنتقال للمقة الجديد وتفعيل العمل بالمخت ةات الوطنية.

الزيادة في عدد الخدمات المقدمة خالل االعوام ()2019-2013
250%
15%
25%
11%
26%

25%
11%
26%

200%
11%
26%

26%

18%

18%

18%

18%

18%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

العام 2019

العام 2018

العام 2017

العام 2016

العام 2015

العام 2014

العام 2013

150%

100%

50%

0%

نﻼحظ انه تم تحقيق بعض من األهداف الموضوعة للعام ( )2018وهناك تغير ملحوظ في عدد خدمات المؤسسة،
م و ود ادة مضطةدة خمل االعوا الخمسة الماقية ما و موقح بالةس المة

( )2013سنة اسا

يت نلغ

آخمين بعين االعت ار العا

نس ة الن ادة خمل العا ( )2018تقة ا ( )%110عن عا االسا

(.)2013
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الفصل الثالث
إنجازات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية
إنجازات ونشاطات المؤسسة خالل العام (.)2018
 .1مجلس اإلدارة.
 .2التوصيف.
 .3التعليمات الفنية اإللزامية.
 .4شهادات الجودة التي تمنحها المؤسسة.
 .5طدمات الفحص والمطابقة.
 .6القياس الوطني.
 .7المشاريع والعالصات الدولية.
 .8تكنولوجيا المعلومات.
 .9التدريب والتنأيل.
 .10اإلعالم والترويج (التوعية واإلرشاد).
 .11العالصات العامة.
 .12الشكاوى والتقارير الفنية.
 .13دور المؤسسة في مجال المسؤولية المجتمعية والحوكمة
 .14التقارير المالية واإلدارية.
 .15مركز طدمات الجمهور.
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( )1مجلس اإلدارة

ت خمل العا ( )2018عقد ثمث ا تماعات لمجلس اإلدارة ،و د أصدر مجلس ادارة المؤسسة خملها العديد من
الق اةرات والتوصيات نلغ

( 54اة اًر) تهدل الً تطو ة العمل بالمؤسسة ،والتي سيت الحديت عنها بالتف يل ي

ال نود الم قة ،يما يلي اليك أ

الق اةرات التي اتخم ا المجلس خمل (:)2018

 .1اعتماد م ار مواصفات ديدة عدد ( )199مواصفة وعدد ( )203مواصفة محدثة و لغاس ( )3مواصفات.
 .2تحديد الجهات المخت ة بالة ابة علً التعليمات الفنية اإللنامية عدد ( )3و ي اآلتي:
 .3م اة عة تقار ة انجا ات المؤسسة

س

الخطة

االستةاتيجية.

 .4ا ةار الخطة التنفيمية للمؤسسة للعا (.)2019-2018

 .5ا ةار التقة ة السنول والتقة ة المالي لعا ( )2017ور عي
لمجلس الو راس.

المواصفات الفلسطينية ي مجال

 .6استيمال م اة عة تط ي
ال ناس.

الجهات المخت ة بالة ابة علً التعليمات
الفنية اإللنامية:
 .1المعدات واألنظمة الو اًية المعدة لإلستخدا
ي ا واس انلة لمنفجار.
 .2مستحضةات التجميل.

 .3األ هنة الط ية الن طة القانلة للنرع.

 .7منا ة موقوع الن وت المعدنية المستعملة.
 .8الموا قة علً عقد مؤتمة دور المواصفات ي دع التنمية المستدامة .
 .9ا ةار نظا و دات القيا

 .10تعديل مم ةة التفا

القانوني.

نين المؤسسة وو ارة ال حة.

 .11اعتماد التعليمات المحدثة إلعداد و صدار المواصفات الفلسطينية.
 .12التنسي

لمجلس الو راس باعتماد ود ال ناس األردني كود لسطيني وت كيل الفة

الوطني إلعداد ود

ال ناس الفلسطيني.
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 .13وق التدانية لمعالجة تنا
 .14الموا قة علً مم ةة التفا

 .15الموا قة علً مم ةة التفا

عدد ا تماعات اللجام الفنية.

نين المؤسسة والهيئة العامة لإلااعة والتلفن وم.
نين المؤسسة و امعة القد .

 .16اعتماد ميثاق الجودة لعسل النحل.

 .17اعداد الدليل اإلريادل لفض النناعات الخاصة نتور د الخةسانة (ال اطوم).
 .18وق نةنامي لتط ي التعلميات الفنية اإللنامية الخاصة بمممسات األلمية وخاصة أ يا
نتغليت الخ ن.

النايلوم الخاصة

 .19الم اد ة علً م ةوع اعادة يكلية المؤسسة.
 .20الم اد ة علً تعديل المواصفات والمقاييس بما ينسج م السياسة الوطنية للجودة.

المؤشر األول (مجلس االدارة)

مجلس االدارة
60
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40

36
30

30

25
19

20

10
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3

2

2

6

7
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0
2018

2017

2016
القرارات

2015

2014

2013

اتجتماعات

مؤشر رقم ( )1مقارنة مؤشرات مجلس اإلدارة :نﻼحظ أن هناك زيادة خﻼل العام ( )2018في عدد الق اررات الصادرة عن

مجلس اإلدارة بمعدل ( )%50عن العام ( ،)2017وزيادة لعدد الق اررات بمعدل ( )%185عن العام ( )2013وذلك الزدياد
اهتمام مجلس اإلدارة ﺒتفعيل عمل المؤسسة ضمن مجاالت عناصر البنية التحتية للجودة.
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( )2التوصيف
ام

مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية نتطو ة تعليمات اعداد المواصفات الفلسطينية لسنة ( )2018لتحل

محل تعليمات ( )2003واعتماد ا من ل مجلس ادارة المؤسسة بما يتوا

م المتطل ات الدولية والال تمهيداً

لتحقي متطل ات انضما لسطين لمنظمة التجارة العالمية و ملال ليتسنً لها التو ي علً ود الممارسات الجيدة
و

اتفا ية ا الة العواً أما التجارة ( ،)TBTيت يت ت كيل لجام التوصيت لتتيوم من ( )15 - 7عضواً

ممثلين عن القطاع العا والخاص واأل اديمي ،والهيئات اات االخت اص والخ ةة ،واختيار رًيساً إلدارة ا تماعات
 ،و كوم نالال ا تماعات دور ة لدراسة م ار
اللجام ،و عين من داًةة التوصيت مقة اًر ليل لجنة س التخ
المواصفات الً أم ت در اللجنة مسودة نهاًية للمواصفة الفلسطينية يت يت التوا

ومن ث تة لمجلس ادارة المؤسسة العتماد ا مواصفة لسطينية.

عليها من ل مي األعضاس،

ما أم التعليمات الجديدة تتيح عةض م ار المواصفات للجمهور النداس المم ظات ولها واعت ار اللجام الوطنية
لجام نظيةة للجام التوصيت الدولية إلتا ة المجال أما

لسطين للتعلي ووق المم ظات وا تةاح مواصفات

دولية أو ا ليمية.
ت اعداد استةاتيجية التوصيت للسنوات الثمث ( )2020-2017بالتعاوم م منظمة المواصفات الدولية ،يت ت
نناس االستةاتيجية و

ا تيا ات ال ة اس من المؤسسات الحكومية واأل لية والقطاع الخاص وت تحديد األولو ات

الوطنية لتيوم م االستةاتيجية مو هي للجام التوصيت الوطنية ي اعداد خططها السنو ة.
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 المواصفات الفلسطينية2.1

) مواصفة100( ) مواصفة لسطينية ومن قمن م المواصفات250( ) ت اعتماد ما يقار2018( خمل عا
)210( ت است دالها ندالً عن القديمة والال من خمل عقد ا تماعات للجام التوصيت والتي نلغ عدد ا تماعاتها
ح

 لي،) لجنة توصيت نية اعلة بمختلت القطاعات43(  وت اعادة يكلة لجام التوصيت ال الغ عدد ا،ا تماع

 علماً أم المواصفات المعتمدة.) مواصفة4037( ) و2018( عدد المواصفات الفلسطينية المعتمدة تً نهاية عا

) لجنة نية63( ( مواصفة مو عة علً مختلت القطاعات وقمن250)  والتي نلغ عدد ا،)2018( خمل عا

.ً) عضوا495( مجموع أعضاس م اللجام

 المشاركة في لجان التوصيف الدولية2.2
) لجام6( ) من قمنهاISO( ) لجنة توصيت دولية قمن منظمة المواصفات الدولية16( ت ار المؤسسة ي
،) لجام للسياسات واألمور المتعلقة باإلدارة5( ً) لجام جعضاس م اة ين باإلقا ة ال10(أعضاس عضو امل و
:ما و موقح بالجدول التالي

No.
1

TC Number
P-Member

TC Name
Greenhouse gas management and related activities

Role
ISO/TC 207/SC 7

2

P-Member

Risk management

ISO/TC 262

3

P-Member

Gas cylinders

ISO/TC 58

4

P-Member

Plastics

ISO/TC 61

5

P-Member

Test methods for concrete

ISO/TC 71/SC 1

6

P-Member

Assistive products

ISO/TC 173

7

O-Member

Environmental management

ISO/TC 207

8

O-Member

Security and resilience

ISO/TC 292

9

O-Member

Committee on consumer policy

ISO/COPOLCO

10

O-Member

Assistive products for walking

ISO/TC 173/WG 1

11

O-Member

Information technology

ISO/IEC JTC 1

12

O-Member

IT Security techniques

ISO/IEC JTC 1/SC 27

13

O-Member

Management system for food safety

ISO/TC 34/SC 17

14

O-Member

Furnituer

ISO/TC 136

15

O-Member

Quaility management and quality assurance

ISO/TC 176

16

O-Member

Footwear

ISO/TC 216

No.

TC Number
O-Member

TC Name
Committee on conformity assessment

Role
ISO/CASCO

1
2

O-Member

Committee on developing country matters

ISO/DEVCO

3

O-Member

General Assembly

ISO/GA

4

O-Member

Palestine

ISO/TA/MENA STAR/PSI

5

O-Member

Strengthen institutional infrastructure on standards & regulations

ISO/TA/MENA STAR
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المشاركة والتمثيل في اللجان الدولية
10

10

8
6

5

6
4
2
0

POLICEY & MANAGEMENT

O-MEMBER

P-MEMBER

المشاركة

ﺠدول رقم ( )2.2كما نﻼحظ ان هنالك تعزيز للتمثيل الدولي للمؤسسة في اللجان لدولية حيث هنالك ( )6لجان تشارك
فيها المؤسسة كعضو كامل و( )10لجنة كعضو مراقب ( )5لجان إدارية وسياسات.

 2.3المواصفات والمشاريﻊ العربية
ت ا تةاح ( )12مواصفة لسطينية م ار مواصفات عةوية قمن المنظمة العةوية للتنمية ال ناعية والتعدين،
و نداس الةأل ي ( )25م ةوع مواصفة عةوية.
 2.4تأهيل الكادر
ت عقد أ ثة من لقاس ت اورل م الخ ةاس الدوليين لتدر

طا التوصيت ول يفية تط ي

ود الممارسات الجيدة

ووق معايية اختيار اعضاس اللجام وعداد خط العمل وا تماعات اللجام ومها اعضاس اللجام.
 2.5لجان التوصيف الفنية
ام

المؤسسة بم اة عة ا ةاسات العمل الخاصة بإعداد المواصفات الفلسطينية وعتماد ا من ل مجلس ادارة

المؤسسة ،والال تً يتسنً لها التو ي علً ود الممارسات الجيدة و

اتفا ية ا الة العواً أما التجارة (،)TBT

تمهيدا لتحقي متطل ات انضما لسطين لمنظمة التجارة العالمية والتي تتمثل بالتالي:

أوالً :ن ة أسماس اللجام الفنية الفاعلة ولية الفاعلة لدب مؤسسات التوصيت الدولية ،و د نلغ
الفاعلة (.)%62

نس ة اللجام الفنية

ثانياً :ادة نس ة م ار ة القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات األ لية ي م اللجام ،و د نلغ

القطاع الحكومي (.)%41

نس ة م ار ة
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ثالثاً :تو
علً أ

المواصفات علً القطاعات الحيو ة و س

( )9طاعات رًيسية ي لسطين.

ا ة السوق المحلية ،و د تو ع

المواصفات الفلسطينية

رابعاً :التنوع ي اللجام الفنية والم ار ة من األعضاس ،و د نلغ عدد اللجام الفنية ( )63لجنة ممثلة نع( )495عضواً
مو عين علً مي القطاعات :الحكومي ،األ اديمي ،الخاص واأل لي.

والال تً يتسنً للجهات اات العم ة متابعة عملية اعداد المواصفات لدب المؤسسة ،و ثةاس القطاعات المختلفة
اسات ول وا

التوصيت ي لسطين.

وخ وصاً األ اديمي بمعلومات وتحاليل و
وتعمل المؤسسة ا دة علً تعن ن التعاوم والتنسي م الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتم
المدني اات العم ة لتطو ة المواصفات الفلسطينية ي مي المجاالت والقطاعات.
تقوم المؤسسة بإعداد وإعتماد المواصفات الفلسطينية ،ويتم إعداد تلك المواصفات وفق تعليمات إعداد

المواصفات الفلسطينية ،حيث يتم تشكيل لجان التوصيف لتتكون (حسب تعليمات إعداد المواصفات) من

( )15 - 7عضواً ممثلين عن القطاع العام والخاص واألكاديمي ،والهيئات ذات االختصاص والخبرة،
يعين من دائرة التوصيف مقر اًر لكل لجنة حسب التخصص ،ورئيساً من خارج المؤسسة ويكون هنالك

ااﺠتماعات دورية لدراسة مشاريﻊ المواصفات إلى أن تصدر اللجنة مسودة نهائية للمواصفة الفلسطينية يتم
التوافق عليها من قبل ﺠميﻊ األعضاء ،ومن ثم يتم رفعها لمجلس إدارة المؤسسة العتمادها كمواصفة
فلسطينية.
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نلغ عدد لجام التوصيت الفنية ( )63لجنة ( اعلة ولية اعلة) ،ومجموع أعضاس ا ( )495عضواً ،و ي مو عة
التالي:

اللجنة

الرقم

اللجنة

الرقم

.1

لجنة أوعية الضغط

.2

لجنة نقل الكهرباء وتوزيعها

.3

لجنة األنابيب والوصالت المعدنية

.4

لجنة المصاعد

.5

لجنة األنابيب البالستيكية والوصالت والمحابس لنقل الموائع

.6

لجنة تكنولوجيا المعلومات

.7

لجنة المركبات وملحقاتها

.8

لجنة االتصاالت

.9

لجنة المواد المعدنية ومنتجاتها

.10

لجنة التوصيف الخاصة بالمفاتيح والقابسات والمماسات

.11

لجنة فوالذ التسليح

.12

لجنة األحذية

.13

لجنة األجهزة الكهرو ميكانيكية

.14

لجنة الجلود

.15

لجنة أجهزة قياس والمعايرة

.16

لجنة السجاد

.17

لجنة العاب األطفال

.18

لجنة المالبس

.19

لجنة األثاث

.20

لجنة المنسوجات

.21

لجنة الطاقة الحرارية

.22

لجنة االسمنت والجير والجبس

.23

لجنة المواد غير المعدنية ومنتجاتها

.24

لجنة الباطون

.25

لجنة البيئة

.26

لجنة الطرق والتربة

.27

لجنة الدهانات والورنيش والمواد الالصقة

.28

لجنة العزل في األبنية

.29

لجنة المواد الفعالة سطحيا

.30

لجنة القصارة

.31

لجنة الورق والكرتون

.32

لجنة الوحدات اإلنشائية

.33

لجنة المنتجات النفطية ومواد التزليق

.34

لجنة تبني المواصفات اإلنشائية

.35

لجنة التغليف

.36

لجنة المواد االنشائية

.37

لجنة الزيوت العطرية

.38

لجنة الحجر والرخام

.39

لجنة نظم اإلدارة

.40

لجنة العزل الحراري

.41

مجموعة عمل مراكز تقديم الخدمة

.42

لجنة اللحوم واأللبان ومنتجاتها

.43

مجموعة عمل نظم ادارة مصانع الباطون

.44

لجنة األحكام العامة للغذاء

.45

لجنة فرعية نظم ادارة الطاقة

.46

لجنة مستحضرات التجميل

.47

لجنة فرعية نظم ادارة معاصر زيت الزيتون

.48

لجنة المستحضرات الصيدالنية ومواد التعقيم وتحديد النسل وموانع الحمل الميكانيكية

.49

لجنة فرعية خاصة باألمن

.50

لجنة الطب المخبري

.51

لجنة توصيف خاصة بالسياحة

.52

لجنة معدات الطبية ومعدات المستشفيات والمعينات للعجزة والمعوقين

.53

لجنة توصيف خاصة بخدمات نظم المعلومات

.54

لجنة المستلزمات الطبية ومستلزمات المستشفيات

.55

لجنة األسمدة

.56

لجنة الخضراوات والفواكه

.57

لجنة األعالف

.58

لجنة التبغ

.59

لجنة تمديد مدة الصالحية

.60

لجنة المنتجات الكيماوية

.61

لجنة المطاط

.62

لجنة اللدائن

63

مجموعه عمل مكافحة الفساد
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 2.6قطاعات المواصفات الفلسطينية

ﺒلغ عدد قطاعات المواصفات الفلسطينية ( )9قطاعات ومجموع اللجان ( )63لجنة (فاعلة/غير فاعلة) وهي

موزعة بالشكل التالي:

عدد اللجان الفنية لكل قطاع
13

14
12

10

9

9

10
8

5

5

5

5

6
4

2

2
0
الهندسة
الزراعية

تكنولوجيا
الرعاية
الصحية

التصنيع
الغذالي

الطدمات

الهندسة
اإلنشالية

المنسوجات
والجلود

الهندسة
الكهربالية

الهندسة
الكيماوية

الهندسة
الميكانيكية

ﺠدول رقم ( )2.6كما نﻼحظ أن اللجان الفنية تتوزع على القطاعات بشكل متفاوت.

 2.7توزيﻊ أعضاء اللجان الفنية
ﺒلغت نسبة اللجان الفاعلة ( ،)%62مﻊ العلم أن بعض اللجان الفنية غير الفاعلة هي لجان انتهت أعمالها

ويتم تفعيلها عند الحاﺠة .ويتوزع أعضاء اللجان الفنية على القطاعات المختلفة بالشكل التالي:
الرقم

عدد األعضاء

القطاع

 .1القطاع الحكومي

عضو 203

 .2القطاع األ اديمي

عضو 47

 .3القطاع الخاص

عضو 105

 .4المؤسسات األ لية

عضو 101

 .5مؤسسة المواصفات والمقاييس

عضو 40

توزيع جهات المشاركين في اللجان الفنية
40%
21%

40%
30%

21%

10%

626

20%
10%
0%

نسبة المشاركة

اكاديمي

طاص

أألي

حكومي

المؤسسة

ﺠدول رقم ( )2.7.1كما نﻼحظ ان القطاع الخاص والمؤسسات االهلية تشكﻼن ( )%41من مجمل أعضاء اللجان،
والقطاع الحكومي والمؤسسة (.).%49
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عدد المواصفات الفلسطينية لكل قطاع
782

800
626

606

700

600
500

500
394

392

400

377

300

222

200

138

100
0
الهندسة
الزراعية

تكنولوجيا
الرعاية
الصحية

التصنيع
الغذالي

الطدمات

الهندسة
اإلنشالية

المنسوجات
والجلود

الهندسة
الكهربالية

الهندسة
الكيماوية

الهندسة
الميكانيكية

ﺠدول رقم ( )2.7.2كما نﻼحظ أن عدد المواصفات الفلسطينية المعتمدة تتوزع
على القطاعات بشكل متفاوت عام (.)2018
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 2.8توزيﻊ المواصفات الفلسطينية حسب القطاعات االقتصادية
ﺒلغ عدد المواصفات الفلسطينية المعتمدة ( )4037مواصفة وهي موزعة حسب القطاعات التالية:
رقم القطاع

القطاع

عدد اللجان

عدد المواصفات

1

صطاع الهندسة الميكانيكية

 13لجنة

 626مواصفة

2

صطاع الهندسة الكيماوية

 9لجنة

 782مواصفة

3

صطاع الهندسة الكهربالية

 5لجنة

 394مواصفة

4

صطاع المنسوجات والجلود

 5لجنة

 500مواصفة

5

صطاع الهندسة اإلنشالية

 10لجنة

 392مواصفة

6

صطاع الطدمات

 8لجنة

 138مواصفة

7

صطاع التصنيع الغذالي

 2لجنة

 606مواصفة

8

صطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية

 5لجنة

 377مواصفة

9

صطاع الهندسة الزراعية

 5لجنة

 222مواصفة
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المؤشر الثاني (التوصيف)

أصدار المواصفات الفلسطينية
342

350
294

300

250

250

218
198

200
150
150
100
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2017

39

36

34

31

50
0

2016

2015

عدد اللجان الفنية

2014

2013

عدد المواصفات

مؤشر رقم ( )2.1مقارنة مؤشرات المواصفات واللجان الفنية :نﻼحظ أن هناك نقص خﻼل العام ( )2018لعدد
المواصفات المعتمدة بمعدل أقل عن العام ( )2017ﺒنسبة ( ،)%27وذلك بسبب نقص الكادر الوظيفي.

المؤشر الثاني (ﺒيﻊ المواصفات)

بيع المواصفات الفلسطينية
600
522
500
375

392

400
277

295

300
194
200
100
0

2018

2017

2016

2015

2014
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عدد المواصفات

مؤشر رقم ( )2.2مقارنة مؤشرات المواصفات (ﺒيﻊ المواصفات الفلسطينية) :نﻼحظ أن هناك زيادة خﻼل العام ()2018
لعدد المواصفات المباعة بمعدل زيادة ( )% 39عن العام ( ،)2017وزيادة بمعدل ( )% 169عن العام (.)2013
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( )3التعليمات الفنية اإللزامية

ايماناً من أم الدولة الفلسطينية ي المسؤولة عن ماية مواطنيها من الممارسات التجار ة لية الم ةوعة من
يت ال حة والسممة العامة ،قد أعطً انوم المواصفات والمقاييس ال م ية للمؤسسة بإصدار تعليمات
نية النامية للمنتجات والخدمات المةت طة نها ،قد ت ت كيل لجنة خاصة ل يالة التعليمات الفنية اإللنامية و م

اللجنة ندأت بم ايةة ا تماعاتها منم عا ( ،)2004و د أصدرت تً اآلم

( )76تعلي
الن ع عي

ني النامي ي مختلت القطاعات ،و ام لقطاع األلمية

األ ع عة من م التعليمات.

التع عليعمات الفنية تض

أ كا

ويةوط يل عتن نتط يقها المنتجين

والمستوردين ،و تولً الة ابة عليها هع عات مخت ة يحدد ا القان ع عوم لتطع ع ي
م التع عليمات ،م يج ع ع عو ادخال أو تسو

أل سلعة مخالفة للتعليمات

الفنية اإللنام عيعة ،ومن يقو نملال يتعةض الً الًحة عقووات واردة بالقانوم ،ما تقد داًةة التعليمات الفنية

اإللنامية خدمة االست ارة والتفسية للجهة المخت ة عند الحا ة.
ما عقدت الداًةة ( )4وريات عمل متخ

التالية:

ة للتعة ف بالتعليمات الفنية االلنامية وتوقيحها ي المجاالت

• مستحضةات التجميل.

• األ هنة الط ية الن طة القانلة للنرع.

• المعدات واألنظمة الو اًية المعدة لإلستخدا ي ا واس انلة لمنفجار.
• ورية عمل تقيي األثة الت ة عي للتعليمات الفنية اإللنامية .RIA
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مشاريﻊ التعليمات التي تم إنجازها خﻼل عام ( )2018هي على النحو التالي:

أوالً :التعليمات الجاهزة لإلعتماد وعددها تعليم واحد:
 .1التعليمات الفنية اإللنامية الخاصة بال يام والمعلومات القياسية المتعلقة باستهم الطا ة والمستهليات االخةب
للمنتجات المستخدمة للطا ة.

ثانياً :قراءات مشاريﻊ التعليمات الفنية اإللزامية وعددها ( 8قراءات):

 .1القةاسة األولً للتعليمات الفنية اإللنامية الخاصة بالمضا ات الغماًية علً األلمية.
 .2القةاسة الثانية للتعليمات الفنية اإللنامية الخاصة بالمضا ات الغماًية علً األلمية.

 .3القةاسة األولً للتعليمات الفنية اإللنامية الخاصة بالحدود العليا لملوثات معينة ي المواد الغماًية.
 .4القةاسة الثانية للتعليمات الفنية اإللنامية الخاصة بالحدود العليا لملوثات معينة ي المواد الغماًية.
 .5القةاسة الثالثة للتعليمات الفنية اإللنامية الخاصة باأل مية.

 .6القةاسة األولً للتعليمات الفنية اإللنامية الخاصة نتجسيس ٍ
اطار عا لوق متطل ات الت مي المةاعي لل يئة
للمنتجات المستخدمة للطا ة.

 .7القةاسة األولً لملح ( )3من التعليمات الفنية اإللنامية الخاصة بمواد التجميل.
 .8القةاسة الثالثة للتعليمات الفنية اإللنامية الخاصة بال يام والمعلومات القياسية المتعلقة باستهم
والمستهليات االخةب للمنتجات المستخدمة للطا ة.

الطا ة

ثالثاً :وثيقة مرتبطة بالتعليمات التي تم إنجازها وعددها واحد:

 .1الملح ( )2من التعليمات الفنية اإللنامية الخاصة بمواد التجميل.
تم انجاز ( )8قراءات لمشاريﻊ التعليمات الفنية اإللزامية ،منها تعليمات فنية واحدة ﺠاهزة لﻼعتماد .كما تم
إقرار وثيقة واحدة من الوثائق المرتبطة بالتعليمات.

المؤشر الثالث (التعليمات الفنية اإللزامية)

التعليمات الفنية االلزامية الفلسطينية
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مؤشر رقم ( )3مقارنة مؤشرات التعليمات الفنية :نﻼحظ حدوث تغير خﻼل العام ()2018

في عدد التعليمات الفنية المعتمدة ،حيث ﺒلغ عددها ( )76تعليم فني و( )8تعليمات ﺠاهزة لﻼعتماد.
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اللجنة الوطنية للدستور الغذائي

بعد تشكيل اللجنة الوطنية للدستور الغذائي عام ( ،)2017قامت هذه اللجنة بعقد ( )4اجتماعات خالل عام
( )2018حيث اتخذت قرارات في المواضيع الرئيسية التالية:
 .1األولو ة الفلسطينية ي اللجام الدولية للدستور الغماًي.
 .2اللجام الفةعية للدستور الغماًي.
 .3الو ود الفلسطينية الم ار ة ي ا تماعات اللجام الدولية
للدستور الغماًي.
 .4نةنامي التعاوم م منظمة النراعة واأللمية (الفاو).
 .5واعد ا تماعات اللجنة الوطنية للدستور الغماًي.
 .6ورية عمل ول منظمة الدستور الغماًي بالتعاوم م
أمناس سة اللجام ي المنظمة.
 .7الم ار والمقتة ات الفلسطينية ي منظمة الدستور الغماًي.
 .8تقار ة الم ار ات الفلسطينية ي ا تماعات اللجام الدولية للدستور الغماًي الخاصة بالمضا ات الغماًية والنظا ة
الغماًية.
 .9الم ادرة العةوية للدستور الغماًي.
 .10الخطة االستةاتيجية لمنظمة الدستور الغماًي.

Sub-Committies
1
1
10
6
1
6

Committies
Codex Alimentarius Commission
هيئة الدستور الغذائي
Executive Committee
اللجنة التنفيذية
General Subject Committees
اللجان المعنية بموضوعات عامة
Commodity Committees
لجان السلع األساسية
ad hoc Intergovernmental Task Forces
فرق المهام الحكومية الدولية المخصصة
FAO/WHO Coordinating Committees
لجان التنسيق بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

No.
1
2
3
4
5
6
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( )4الشهادات التي تمنحها المؤسسة
تقو المؤسسة بمنح يهادات الجودة والمطابقة التي ت در ا و قاً لنظا عممة
الخمسة الخاصة بي.

الجودة الفلسطينية ر ( )1لسنة ( )2004والمم

و ما و معةول دولياً أم ودة المنتجات المو هة للمستهلال تعتمد ي المتطل ات

األساسية لها علً المواصفات القياسية الوطنية أو الدولية لتلال المنتجات .و ما
ما يسا

ي تحقي

رل ات ومتطل ات المستهلال ورقا  ،والمل يمثل الهدل

األسمً لنظ الجودة ،و ي اطار ما النظا المتيامل يمكن للقطاعات ال ناعية
واال ت ادية االرتقاس بمستوب أداًها و ودة منتجاتها.

تمثلت انجازات المؤسسة للعام ( )2018في مجال منح الشهادات بما يلي:

 .1ام

المؤسسة بمنح ( )6يهادات ديدة )3(:يهادات ودة ،يهادة ايةال

وا دة )2( ،يهادة مل للمنتجات الفلسطينية المختلفة نهدل ر

التنا سية و ادة

تها ي السوق الفلسطيني ،وت متابعة ( )132ملت )86( :يهادة ودة )41( ،يهادة

ايةال )5( ،يهادة مل ،و ملال ت استق ال ( )60طل  )39( :طل
مل ،يت يت م اة عتها ومتابعتها و

من ل المؤسسة ( )192ملت.
 .2م اة عة مي نةامي الفح
 .3تنفيم ( )82ارة تد ي
والحمل و

درتها

ودة ( )10طل ات ايةال ( )11طل

النظا المت لعممة الجودة الفلسطينية ،لي

ح عدد الملفات المتابعة

واعتماد ا للعا (.)2018

علً نظ ادارة الجودة للم ان وال ة ات الحاصلة علً عممة الجودة الفلسطينية

متطل ات المواصفة ( .ل  )15و(  .ل .)130

 .4عقد ( )70لجنة مالية لتقيي واعتماد أسعار الفحوصات ،وتنفيم ( )125مطال ة مالية لل ة ات الحاصلة علً
يهادات المؤسسة.

 .5اصدار ( )14يهادة مطابقة للسل الم درة و( )542يهادة مطابقة لمنتجات محلية.

 .6التعاوم م م ةوع ( )Mena Starواالستعانة بخ ية دولي لتقيي أنظمة منح ال هادات وتدر

ة

منح

ال هادات من داًةتي الجودة والخدمات الفنية علً متطل ات المواصفتين الدوليتين ( ISO 17065و ISO

 ،)17021نهدل م اة عة أنظمة منح ال هادات والعمل علً مواسمتها م المتطل ات الدولية.

 .7اعداد مسودة النظا الفلسطيني لمنح ال هادات ومنا تها م الخ ية الدولي من خمل م ةوع (،)Mena Star
وت م اة عة ا ةاسات منح ال هادات والمم

ب كلي النهاًي من مجلس ادارة المؤسسة.

من خمل لجنة نية انونية ي المؤسسة نهدل اعتماد النظا

53

2018

التقرير السنوي
 4.1شهادة الجودة
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 4.2شهادة الحﻼل
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 4.3شهادة اإلشراف
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 4.4ميثاق الجودة لزيت الزيتون ومسابقة الزيت الذهبي
أهم عناصر الميثاق:
• تحديد الموقﻊ الجغرافي

• الشروط والممارسات التي يجب تطبيقها في
الحقل من تقليم ،حراثة ،تسميد ومكافحة.

• تحديد مواعيد القطاف من قبل وزارة الزراعة
• شروط القطاف
• شروط العصر
• تعبئة الزيت

• المصادقة على بطاقة البيان
الن توم ي لسطين لي تار تةاثي ووطني وا ت ادل طو ل و و العمود الفقةل للنراعة الفلسطينية يت يعت ة
طاع مه ي خل

ةص العمل الموسمية و ملال يت ر مستوب الدخل لعدد ية من العاًمت الفلسطينية .يت

يو د أ ثة من ( )10مميين يجةة توم مثمةة علً مسا ة تقدر بحوالي ( )900ألت دون وونس ة ت لغ والي

( )%45من مجمل األراقي النراعية الفلسطينية ،وعليي م ند من التة ين والعمل علً انتاج
عالية لتحقي متطل ات األسواق الدولية تً يتمكن ما القطاع من تسو
ي الموس الجيد الً أ ثة من ( )50مليوم دوالر.

الفاًض من الن

توم بجودة

والمل د ت ل يمتي

الن توم الفلسطيني منتجاً لماًياً او أ مية عالمية و حتل مكاناً مةمو اً علً طاولة الغماس ي

ملال أص ح

العديد من ال لدام ،والتو ي العالمي الجديد ي ما المجال و نحو الح ول علً الن
خمل التحاليل الييماو ة والحسية للن  .و ما يعني أم معظ الدول المنتجة لن

األ ود واأل ثة تمي اًن من

الن توم ندأت التة ين علً النوعية

اإلنتا ية ب كل ال يقل أ مية عن مية اإلنتاج ،وعلً الةل من أ مية انتاج أ ة نس ة ممكنة من الن

الممتا

إم األ

و ادة نس ة الن

ومن نا أص ح ال ند من ق

الفاخة قمن مية الن

المنتجة.

الممارسات النراعية والت نيعية علً طول السلسلة االنتا ية للح ول علً

توم عالي الجودة ،يام ال ند من اصدار وثيقة تض

موعد القطال مةو اًر الً العمليات الت نيعية وق

الجودة لن

الن توم.

ا ة الممارسات النراعية وتحديد الموا

المعاصة واليات تخن ن

تن أ مية ميثاق الجودة الفلسطينية من وني دليمً علً تحقي منتي
وم ادئ ال حة والسممة ونها أنتج

و

الجغ اة ية وتحديد

الن توم و م الوثيقة ي ميثاق

الن توم لم ادئ الممارسات النراعية الجيدة

معايية متطل ات اإلنتاج الجيد ،يت أم

اات أ مية محلية وعالمية وأص ح الح ول علً األ ود واأل ثة تمي اًن متطل
المنتجة لن

ال كة

الن توم منتي لماًي

لألسواق العالمية ،وام معظ الدول

الن توم ندأت التة ين علً نوعية اإلنتاج ب كل ال يقل أ مية عن مية اإلنتاج.
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ومن نا قد أص ح من المه

من المتطل ات االساسية لدخول

دا التة ين علً الفحوصات الحسية لن

الن توم الً االسواق وو كل خاص األسواق األورووية .ومن نا است يةة

ان اس لجنة تموق وطنية لمجاراة المتطل ات العالمية للمحا ظة علً ودة
الن

الن توم يت ام م الفحوصات اص ح

الن توم يت تقو م اللجنة نتحليل

من النوا ي الحسية بعد ا ةاس الفحوصات الييماو ة الم مة و د ت ان اس مخت ة للفح

ت نيت

الحسي لغايات

الن توم ( بكة ممتا  ،بكة يد  ،بكة) يت ت تجهين ما المخت ة نناس علً متطل ات مجلس

الن توم العالمي ر ( )COI/T.02/Doc.6والتي تحدد مواصفات تجهينات المخت ة ودر ة الح اةرة المثالية ليستطي
المتموق تحديد العيو وال فات االيجانية المو ودة ي عينة الن

اليها المتمو وم المين يج ام ال يقل عدد

بال كل ال حيح ومن خمل النتاًي التي يتوصل

عن ثمانية وال ين د عن اثني ع ة يت يت ادخال النتاًي علً نةنامي

خاص يقو باعطاس النتاًي التي يت عليها ت نيت

الن توم .
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زيت الزيتون من الشجر إلى الحجر

تقو المؤسسة بعملية التقيي الحسي من خمل مخت ة التموق والمل ان ج نهدل ت نيت

بكة يد -بكة) ،و قو الفة الوطني الفلسطيني لتموق

الن توم بإ ةاس الفح

الن توم (بكة ممتا -

الحسي ي مخت ة المؤسسة

والمل ت تجهين س متطل ات مواصفة مجلس الن توم الدولي ،ليستطي المتموق تحديد العيو وال فات اإليجانية
المو ودة ي عينة الن

بال كل ال حيح ،ومن خمل النتاًي التي يتوصل اليها يت ت نيت عينة الن .
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 4.4.1مسابقة الزيت الذهبي
و تقليد سنول ام

مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بعقد مسابقة سنو ة لن

الن وت يماو ا و سيا للخةوج بج ضل
الن توم.

لتموق

أهم اإلنجازات:

• عقد مسابقة للن
م ار ين.

•

ح

عينات

توم علً مستوب الوطن وت نيفي والال من خمل اللجنة الوطنية

الم ي للموس (.)2019-2018

• تنفيم دورة تدر ية للمنارعين لتعمي

الن توم يت يت ح

يةة التموق وانتاج

توم عالي الجودة لمدة ثمث أيا لع ةة

توم لل ة ات و صدار يهادات رسمية عدد (.)33

• م ار ة المؤسسة ي لجنة تموق

الن توم.

• العمل علً نناس ا ةاسات الجودة الخاصة بمخت ة تموق
• تية ة التموق وتنو د

الن توم نناساً علً مواصفة األينو (.)17025

ن طا ات (متموق معتمد) من المؤسسة.
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 4.4.2مختبر التذوق الفلسطيني (ميثاق الجودة)
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المؤشر الرابﻊ (فريق التذوق الوطني) ميثاق الجودة:

فريق التذوق الوطني (ميثاق الجودة)
33
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2016
تدريب مزارعين
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تدريب فريق تذوق
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مسابقة الزيت

مؤشر رقم ( )4.1مقارنة مؤشرات فريق التذوق الوطني :نﻼحظ أن هنالك نقص خﻼل عام ( )2018لعدد شهادات
الصادرة ونشاطات التدريب وفحص العينات بمعدل نقص ( )% 10عن عام ( ،)2017وزيادة بمعدل ( )% 40عن العام
( ،)2013وذلك لسوء موسم الزيتون للعام (.)2018-2019
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 4.5شهادة ميثاق ﺠودة العسل
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أهداف الميثاق
• انتاج عسل لسطيني او نوعية عالية الجودة
وممتا ة.
• ر القدرة االنتا ية لمةوي النحل.
•

ادة القدرة التنا سية ي االسواق المحلية والخار ية.
•

أهم عناصر الميثاق
• متطل ات التةوية والفة
• تحديد المو الجغ اة ي
• متطل ات الوس
• متطل ات الح ول علً يهادة الميثاق

اس علً
ت كل المعايية المستخدمة ي توصيت العسل خطوة امة ي س يل ق تجارة العسل واستهم ي ،سو ً
المستوب المحلي او اال ليمي أو العالمي .و د وقع معظ الدول معايية لمواصفات العسل تختلت يما نينها
اختم ات ليلة أو ثيةة .لملال سع

الجودة ،لملال يكل
ومتخ

المجال.

مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لوق مواصفات عالمية عالية

اللجنة الوطنية العداد ميثاق ودة عسل النحل الفلسطيني وت كل

اللجنة من هات متعددة

ة ي تةوية النحل وانتاج العسل وت اعداد الوثيقة االولً من نوعها علً مستوب ال ةق االوس

ام تحديد ودة العسل اليو أص ح يعتمد علً خ اً

( )216الخاصة بعسل النحل باإلقا ة الً الخ اً

ي ما

ومواصفات العسل يماو ة نناس علً المواصفة الفنية ر
الحسية ولهما الس

يت ام من يقو بإت اعي وتط يقي يضمن انتاج عسل عالي الجودة و

ام

المؤسسة بإعداد ما الميثاق

المواصفات يت ت وق يةوط ل عض

الفحوصات تضمن منا سة أل منتي عالمي للعسل ،و ملال ستقو المؤسسة نت كيل ة وطني لتموق العسل.

وتسةل متطل ات ما الميثاق علً انواع العسل الفلسطيني والمل ُيحق متطل ات مواصفة العسل الفلسطينية .ل
( )216ومتطل ات التعلي الفني اإللنامي الفلسطيني ،والتقيي الحسي لعسل النحل ،ومتطل ات و ارة النراعة ،والمسجل
رسمياً لدب الدواًة المخت ة ،والمخ

لمستهم اآلدمي الم اية ولية المعد أللةاض الت ني .
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للحصول على ميثاق ﺠودة عسل النحل الفلسطيني فقد قامت اللجنة باصدار دليل ارشادي للمزارع بالتعاون مﻊ
وزارة الزراعة لمساعدة النحالين بالتعرف على الظروف المثالية النتاج عسل عالي الجودة.

التسجيل في
وزارة الزراعة

تعليمات عامة
شروط
المناحل

عملية
فرز العسل

الخﻼيا
شروط استيراد
النحل والملكات

ﺒنود

الشمﻊ

الميثاق

اعداء

النحل

شروط

اﺠراءات
حماية
المناحل
المراعي

ادارة
المناحل

االمراض
واالفات
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 4.6شهادة نظم إدارة الجودة ()QMS

تحقيقاً لأل دال المكلفة نها مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ي مجاالت منح يهادات الجودة ،تسعً

المؤسسة لتطو ة مجال عملها ي منح ال هادات من خمل اصدار يهادة نظ ادارة الجودة و

متطل ات المواصفة

الدولية ( ،)ISO 9001/2008والال من أ ل تحقي الثقة ي خدمات اصدار ال هادات من المؤسسة وتعن ن
الق ول الدولي ل هادات المطابقة والجودة الفلسطينية.
قمن تو ي المؤسسة لمنح يهادة نظ ادارة

الجودة ( )ISO 9001/2015للقطاعات
اإلنتا ية والخدمية لجمي الجهات الحكومية
ما الهدل تسعً

والخاصة ،ولتحقي

المؤسسة الً تطو ةالنظا الداخلي المعمول
بي ي مجال منح ال هادات ي المؤسسة

لت

ح

هة مانحي ل هادات نظ ادارة

الجودة.
بحيت تعتمد من

ها

اعتماد دولي ي

المستق ل ،و ي ما السياق تقو المؤسسة
نتطو ة ادارة تُعنً بمنح ال هادات تض من
قمنها داًةة تسمً (داًةة يهادات نظ
اإلدارة) لت

ح هة منح كومية مخت ة

ي مجال منح يهادات نظ اإلدارة ور

مستوب فاسات ومهارات العاملين نها.

و نا عدة واًد يمكن تحقيقها من خمل الح ول علً يهادة نظ االدارة تتلخ

يما يلي:

 .1االعتراف الدولي
ام

ول الم ان أو ال ة ات المنودة للخدمات علً يهادة ( )ISO 9001/2015ووعد خضوعها لتد ي

صار داخلياً وخار ياً نناس علً متطل ات المواصفة دليم علً ودة معايية ا و و أيضا اعتةال دولي تنالي
ال هادة التي ست در ا المؤسسة.

 .2ترسيخ الوالء وزيادة رضى العمﻼء
تط ي نظا ادارة الجودة و

طة اً منهجية لنيل رقً العميل
متطل ات المواصفة (ُ )ISO 9001/2015

علً المنتجات والخدمات التي تقدمها المن جة ،ما يساعد الال ندور علً تقدي عدد من الفةص لت جي
األداس االستثناًي للموظفين وتحفين علً نمل المن د من الجهود لتحقي

العميل بكل يفا ية.

رل ات النواًن وتحسين رقً
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 .3كفاءة العمليات والتوثيق
ام

ول الم ان أو ال ة ات المنودة للخدمات علً يهادة ( )ISO 9001/2015سول ت هد تحسناً

ي ودة خدماتها و فاسة أن طتها ،اا يساعد تط ي نظا ادارة الجودة علً تنظي العمليات ووق اإلريادات

التي يمكن ليل موظت ات اعها تً يتسنً لي تنفيم المها المو لة اليي .ما يت العمل بكل من ادارة الموارد،
و دارة العمليات بفاعلية و فاسة من خمل ق

الوثاً الم مة ي مي م اة ل العمل المختلفة.

 .4التخطيط الفعال وتطوير اتخاذ الق اررات

نناس علً منهجية معيار ة ،يتمكن العاملين
نوق يكل واقح للعمليات ،وتو ية الوثاً المطلووة للجمي
ً
ي المن جة من وق خط اعلة للعمل ،اا نتو ية الوثاً وال يانات المتعلقة بالموارد ،والعمليات االساسية،
والخدمات ،ورقً العميل ،ت

ح عملية اتخاا القةار سهلة ويفا ة وأ ثة فاسة.

 .5ارتفاع العائدات

أظهةت الدراسات ام تط ي أ ضل الممارسات ي مجال أنظمة ادارة الجودة نتاًي ملموسة نتيجة التحسين
المستمة ي فاسة العمليات واإلدارة المثلً للموارد ،ما أسهم

المتابعة القة ة والمتواصلة للمقاييس

اال ت ادية واال تماعية وال يئية ي تحسين األداس المالي من خمل ادة اإلنتا ية وخفض التيلفة وتقليل

الفا د.
 .6رفﻊ معنويات الموظفين

يؤدل تحديد المها والمسؤوليات ب كل واقح وتو ية ةص التدر

لتنمية المهارات المناس ة الً خل رؤ ة

واقحة المعال  ،والتي ت ج ندور ا علً األداس الوظيفي وتحفن الموظفين علً نمل المن د من الجهد من

ا ل تط ي نظا ادارة الجودة ب كل عال ،ما أدت ل من ادارة المساسلة ور المسؤولية الً خل ثقا ة
التحدل ي العمل التي تؤثة ندور ا ايجانيا علً ودة المنتجات أو الخدمات محققة نملال نجا ا يامم.

 .7التحسين المستمر

تو ة معايية نظا ادارة الجودة ويهادة (  )ISO9001/2015مجموعة من اإلريادات يما يتعل بم اة عة

وتد ي األن طة والعمليات ،و ؤدل القيا بالم اة عة والتد ي علً تةات منتظمة داخلياً وخار ياً الً التحسين

المستمة واتخاا اةرات اعلة م نية علً نيانات و قاً .
 .8تعزيز العﻼقات مﻊ الشركاء االستراتيجيين

تط ي متطل ات نظا ادارة الجودة ويهادة األينو ( ،)ISO9001/2015باعت ار ا مقياساً معتة اً بي ،يساعد
من تو يد آلية عمل أن طتها ،ونطاق عملها ،وتوثي تت

تناس

الطة ين وتحق عم ات منفعة مت ادلة م الموردين.

تلال األن طة والعمليات ،وتقيي الموردين بطة قة
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 4.7شهادة مطابقة الصادرات
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 4.8شهادة تقديم الخدمات

ي ع ارة عن يهادة ت در من ل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية للمؤسسات الخدماتية يت تمنح

م ال هادة بعد ا تيا

المست فيات) وو

م المؤسسات للفحوصات س

المواصفة اات ال لة ،مثل (ال نو  ،ر اض االطفال،

ارات تد ي معلنة ولية معلنة من ا ل التحق من ودة خدمات م المؤسسات أو ال ة ات

مثل (م اة ن تقدي الخدمة ،مكات

السيا ة والسفة).

 4.9شهادة األفراد

ي ع ارة عن يهادة ت در من ل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية الصحا

الحة ية يت تمنح م ال هادة بعد ا تيا

اات ال لة.

ؤالس اال ةاد المتحام معين و

المهن وال ناعات

متطل ات المواصفات الفلسطينية

وتقو المؤسسة بالمتابعة الدور ة لهؤالس اال ةاد مثل (الطهاة ،المهندسين اليهةواًيين ،المهندسين الميكانيكيين) من
ا ل تجديد ال هادات سنو اً .مﻼحظة (تعتبر هذه الشهادة اختيارية).
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المؤشر الرابﻊ (منح الشهادات):

منح وتجديد ومتابعة شهادات الجودة الفلسطينية
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مؤشر رقم ( )4.2مقارنة مؤشرات منح الشهادات :نﻼحظ أن هنالك تغير خﻼل العام ( )2018لعدد شهادات الجودة

وشهادات اإلشراف والحﻼل بمعدل زيادة ( )% 34عن عام ( ،)2017وزيادة بمعدل ( )% 58عن العام (.)2013

المؤشر الرابﻊ (شهادات مطابقة):

منح شهادات مطابقة محلية وللصادرات
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مؤشر رقم ( )4.3مقارنة مؤشرات منح شهادات التصدير :نﻼحظ أن هنالك تغير خﻼل العام ( )2018لعدد شهادات
الجودة للصادرات بمعدل زيادة (  )% 62عن عام ( ،)2017وزيادة بمعدل ( )% 385عن العام (.)2013
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 4.10مجلس الجودة الفلسطيني
مجل ع ع ععس الجعع ع ععودة ولجنعع ع ععة اإلي ع ع ع عةال الفلسع ع ع ععطيني عع ع ععي سع ع ع ععلطة التع ع ع ععةخي

التع ع ع ععي له ع ع ععا ام ع ع ععل ال ع ع ع ععم يات

والمسعع ععؤوليات التع ع ععي تتعل ع ع ع بمع ع ععنح وتجديع ع ععد وتجميع ع ععد ا عع ععة ال ع ع ععهادات التع ع ععي ت ع ع ععدر ا مؤسسع ع ععة المواصع ع ععفات
والمقاييس الفلسطينية من خمل داًةة الجودة والتج يل ،يت ت در المؤسسة ال هادات التالية:
 .1يهادة الجودة الفلسطينية( .و
 .2يهادة اإليةال الفلسطينية( .و
(و

 .3يهادة الحمل.

الن توم( .و

 .4يهادة ميثاق

نظا  :عممة الجودة الفلسطيني ر .)2004/1

نظا منح ال هادات).

نظا  :عممة الحمل الفلسطينية ر .)2009

نظا  :ميثاق

الن توم ر ت.ل .)2005/2

يتولى مجلس الجودة الصﻼحيات والمهام التالية:

 .1منح عممة الجودة.
 .2تجميد أو سح

أو الغاس عممة الجودة.

 .3اعتماد ةار اللجنة الفنية نتجديد عممة الجودة.
 .4اعتماد اًمة الخ ةاس والمد قين من خارج المؤسسة عند الحا ة.
 .5اعتماد نةنامي الجودة.

 .6الم اد ة علً ت كيل اللجام الفنية لمنح عممة الجودة.
 .7م اة عة توصيات اللجنة الفنية باإل ةاس الت حيحي ي ال اساسة استخدا العممة والم اد ة عليها.

ت خمل العا ( )2018عقد ( )21ا تماعاً لمجلس الجودة والحمل الفلسطيني و د ت منح ( )6يهادات ودة،
و ملال منا ة وتجديد ( )64يهادة ودة ،وتجديد ( )32يهادة ايةال ،وتجديد ( )5يهادات مل.

و ما و معةول دولياً أم ودة المنتجات المو هة للمستهلال تعتمد ي المتطل ات األساسية لها علً المواصفات
القياسية الوطنية أو الدولية لتلال المنتجات .و ما يسا

ي تحقي رل ات ومتطل ات المستهلال ورقا  ،والمل

يمثل الهدل األسمً لنظ الجودة .و ي اطار ما النظا المتيامل يمكن للقطاعات ال ناعية واال ت ادية

االرتقاس بمستوب أداًها و ودة منتجاتها.
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المؤشر الرابﻊ (مجلس الجودة الفلسطيني):

اجتماعات مجلس الجودة
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مؤشر رقم ( )4.4مقارنة مؤشرات مجلس الجودة الفلسطيني بمعدل نقصان ( )35%عن العام ( ،)2017وزيادة بمعدل
( )%75عن عام (.)2013
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( )5خدمات الفحص والمطابقة

والتفتيش والمطابقة لمجتم األعمال الفلسطيني ي مجال ال ناعات اإلن اًية

تقو المؤسسة نتقدي خدمات الفح

والتفتيش ي المجاالت التي ال

والغماًية والييماو ة واليهةواًية والميكانيكية ،والعمل علً تو ية خدمات الفح

يمكن للقطاع الخاص االستثمار نها ،والال لضمام صحة وسممة المستهلال والحفاظ علً نيئتي .يت تقو المؤسسة

ممثلة نداًةة الخدمات الفنية ووالتعاوم والتنسي م

ا ة الجهات اات العم ة لتقدي الخدمات المنوطة نها ومن م

الجهات و ارة اال ت اد الوطني (التجارة الخار ية ،ماية المستهلال) ،مدية ة الد اع المدني ،و ارة المالية (اللوا

العامة ،الجمار  ،يئة ال تةول ،الضابطة الجمة ية) ،و ت التعاوم اليومي م المخت ةات المحلية والمخت ةات
الخار ية ،والال نهدل المسا مة ي ماية المستهلال وتطو ة ودة المنتي الوطني وتنظي السوق.

 5.1في مجال الفحوصات الدورية للمصانﻊ الحاصلة على عﻼمات الجودة واالشراف
تقو داًةة الخدمات الفنية ي المؤسع ع ع ع عس ع ع ع ععة بج س ع ع ع ععامها المختلفة بفح

مطابقة المنتجات المختلفي الحاص ع ع ع ععلة علً

عممات المؤس ع ع عسع ع ععة (عممة الجودة و عممة االي ع ع عةال) للمواصع ع ععفات الفلسع ع ععطينية والتعليمات الفنية االلنامية اات
العم ة ،و ت الال من خمل س ععح

عينات من ل ادر العاملين ي أ س ععا داًةة الخدمات الفنية داخل المؤسع عس ععة

وارسع ععالها الً ا دب المخت ةات المعتمدة لدب المؤس ع عسع ععة مة قاً م العينة طل

ح

يتضع ععمن اًمة بالفحوصع ععات

المطلووة باالقع ع ع ععا ة الً نمواج اسعع ع ععتم عينة للمخت ة ل يام مدب صع ع ع ععم ية العينة للفح

الفحوصات المطلووة ( ي ال صم ية العينة للفح

 ،يقو المخت ة با ةاس

) وارسال تقة ة بالنتاًي ووعد الال يت اصدار يهادة ح

من ل المؤس ع ع عسع ع ععة تحمل نتاًي الفح

اما مطان او لية مطان ل نود المواصع ع ععفة الفلسع ع ععطينة والتعليمات الفنية

والمتمثلي بالتد ي علً يهادات الفح

.

االلنامية اات العم ة ومن ث يت ارسالها لألخوة ي داًةة الجودة والتج يل من داخل المؤسسة الستيمال اال ةاسات
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قامت دائرة الخدمات الفنية في المؤسسة باﺠراء

( )488فحص من الفحوصات الخاصة بالمصانﻊ
الحاصلة

على عﻼمات المؤسسة ( ﺠودة واشراف)
في مختلف المجاالت

( الغذائيه،الكيماويه ،االنشائيه،الخرسانه،
المكيانيكيه ،الكهربائيه).

 5.2في مجال اصدار شهادات المطابقة للمنتوﺠات المحلية والمستوردة
تقو داًةة الخدمات الفنية ي المؤس ع عسع ععة بج سع ععامها المختلفي
بفح

مطابقة المنتجات المحلية والمسع ع ععتوردة للمواصع ع ععفات

الفلسعطينية والتعليمات الفنية االلنامية اات العم ة ( عينة أو
و ة ) و ت الال من خمل سع ع ع ع ع ع ععح

عينات من ل ادر

العاملين ي أ س ع ع ع ع ععا الداًةة وارس ع ع ع ع ععالها الً ا دب المخت ةات
المعتمدة لدب المؤسسة مة قاً م العينة طل

يتضمن

ح

اًمة بالفحوص ع ععات المطلووة باالق ع ععا ة الً نمواج اس ع ععتم

عينة للمخت ة ل يام مدب صع ععم ية العينة للفح
العينة للفح

 ،يقو المخت ة با ةاس الفحوصع ععات المطلووة ( ي ال صع ععم ية

) وارسال تقة ة بالنتاًي أو من خمل االعتماد علً يهادات ح

د ارسععة يععهادة وتقة ة الفح

من طةل ثالت معتمد يت يت

ومطابقتها م المواصععفة الفلسععطينية اات العم ة ووعد الال يت اصععدار يععهادة ح

من ل المؤس ع ع عسع ع ععة تحمل نتاًي الفح

اما مطان أو لية مطان ل نود المواصع ع ععفة الفلسع ع ععطينة والتعليمات الفنية

االلنامية اات العم ة ومن ث ارسععالها للجهي الطال ة للفح

هة كومية أو د يكوم عن طة العطاسات الحكوميي لفح

والتي د تيوم يععة ة معينة أو م ععن أو مسععتورد أو
المواد واللوا الموردة لو ارات السع ع ع ع ع ع ععلطة الوطنية

الفلسطينية .
حيث تم اصددددار ( )558شدددهادة مطابقة لمنتوﺠات محلية ومسدددتوردة ما ﺒين مواد غذائيه وكيماويه واسدددمنت

وميكانيكيه وأنسجه ومواد ﺒﻼستيكيه وكهربائية .
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 5.3في مجال شهادات المطابقة للمستوردات

تقو مؤسع ع عس ع ععة المواص ع ععفات والمقاييس الفلس ع ععطينية دو اًر مهماً و قاً لمتفا يات الدولية لتس ع ععهيل وتعن ن التجارة ومنها
االستيةاد والال نتوقيح ا ةاسات االستيةاد للمستوردين الفلسطينيين.

ام المؤسسة تتعامل م يحنات المنتجات المستوردة وو كليها التاليين:

• تقو المؤسسة نتقيي مطابقة يحنات المنتجات المستوردة ل استيةاد ا والال نتقدي يهادات ح ها من طةل
ثالت ومن ق ع ع ععمنها ح

الس ع ع ععممة لأل هنة اليهةواًية االليتةونية و ح

الممًمة اليهةومغناطيس ع ع ععية ،يت

المنتي ،ووعد وصعععول
تقو المؤس ع عسع ععة بم اةسع ععلة و ارة اال ت ع ععاد الوطني الفلسع ععطيني بعد الممانعة السع ععتيةاد الال ُ
ال ضعععاعة لدب المسعععتورد تقو المؤس ع عسع ععة بالي ع ععت عليها من يت النوعية واليمية والي ع ععت علً بطا ة المنتي
العةوية والقابس اليهةواًي (األ هنة اليهةواًية).

لنمة بفح
الم َّ
• تقو المؤسع ع عس ع ععة باإليع ع عةال علً المنتجات المس ع ععتوردة ُ
المطابقة ن عض ال نود القانلة للتعديل يت تُ ع ع ع ععدر المؤس ع ع ع عسع ع ع ععة تا

مؤسع ع عس ع ععة المواص ع ععفات اإلسع ع عةاًيلية ولية
لتحة ة ال ضع ع ع ععاعة من النقطة الحدودية

(الميناس ،الجس ععة ،المطار )...،بعد أم يظهة المس ععتورد درتي علً تعديل عينة ومن ث ت ععةل المؤسع عس ععة علً
الستةداد فالة المستورد ،ما تتعامل المؤسسة م

التعديل علً امل ال حنة بمخا ني ،تُ در المؤسسة تا
بمؤسسة المواصفات اإلسةاًيلية ولية مطابقة ن عض ال نود و د ُ ةرت لمخا م
يحنات االستيةاد التي ُ ح
التا ة ت ةل المؤسسة علً تعديل ننود عد المطابقة ليت بعد ا استةداد فالة المستورد.
ما تقو مؤس ع عسع ععة المواصع ععفات الفلسع ععطينية باإلي ع عةال وق ع ع

اسعععتيةاد المنتجات و قا للقاًمة أ 1وأ 2والتي تسعععمً

(اليوتي) ومن م المنتجات (األ هنة اليهةواًية المننلية من م ة واألردم) ،و ملال (االسمن

من األردم) ،يت

ت ع ععتةط المؤس ع عسع ععة لمنح اام عد الممانعة باالسع ععتيةاد لهم المنتجات و ود يع ععهادة مطابقة للسع ععل الم ع ععدرة لدولة

الم ع ععدرة وام ل الال و نتاج التعاوم اليامل نين
لس ع ععطين ص ع ععادرة عن مؤسع ع عس ع ععة أو يئة مواص ع ععفات تلال ال لد ُ
المؤسسة وو ارة اال ت اد الوطني الفلسطيني.
تقو المؤس عسععة الياً علً ان ععاس اعدة ونواة لمخت ةاتها و د ندأت المؤس عسععة نهم القاعدة بمخت ة األ هنة اليهةواًية
والال لض ععةورة وأ مية ق ععمام س ععممة المواطن ألفلس ععطينيي أثناس تعاملي واس ععتخدامي لأل هنة اليهةواًية ،ما ام
وما ال

تقو المؤس ع عسع ععة ونتيجة للتعاوم المسع ععتمة م اإلدارة العامة لحماية المسع ععتهلال نتدر

التفتيش علً األ هنة اليهةواًية المخالفة بالسوق الفلسطيني.
ام المؤسع ع عس ع ععة عمل

وما ال

طوا مها علً يفية

تعمل ا دة لتطو ة طوا مها وونيتها لتحق الهدل الةًيس ع ععي و و ماية المواطن

الفلسطيني وال يئة الفلسطينية ووتظا ة ا ة الجهود داخل المؤسسة وخار ها ستعمل المؤسسة علً تحسين خدماتها

لمرتقاس بالمواطن واألرض.

وقد قامت دائرة الخدمات الفنية في المؤسسة بإصدار ) (542شهادة عدم ممانعة للمستوردات
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 5.4في مجال التفتيش على األنظمة التشغيلية
تقو المؤسسة بإ ةاس التفتيش علً األنظمة الت غيلية و
يت التنسي م مدية ة الد اع المدني إل ةاس الفح

التعليمات الفنية والمواصفات الفلسطينية المعتمدة يت

الخاص بالم اعد المة ة ي لسطين وتت آلية الفح

ةار مجلس الو راس الفلسطيني الخاص نملال ،والتنسي أيضاً م

الو ود وم الد اع المدني يما يخ
الم اعد وتو

اليادر الفني المخت

ح

ألعا

يئة ال تةول يما يخ

و

الغا المة نل ومحطات

المتنن ات والمم ي ،وعداد نةنامي أس وعي مس

علً ا ة محا ظات الوطن ،و ةاس والي ( )14ح

لفح

أس وعي للم اعد.

مﻼحظة( :حيث تقوم المؤسسة بمتابعة الشكاوي الواردة إليها فيما يخص األنظمة التشغيلية).
تم إﺠراء ( )765فحص نظام تشغيلي من األ نظمة التشغيلية المذكورة أعﻼه .
عدد الفحوصات المطابقة لمنظمة الت غيلية (م اعد ،لا مة نل ،العا

• حوصات تمديد لا مة نل ()3

تة يهية ،محطات تنو د الو ود والغا ):

• حوصات م اعد ()645
• حوصات العا

تة يهية ()116

• حوصات محطات و ود ()1
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 5.5في مجال المصادقة على بطاقات البيان للسلﻊ
بطاقة البيان :ل نيام أو ايضاح أو عممة أو مادة وصفية سواس ان

أو محفورة مت لة ات اال ثانتا بع وة المادة ولها ا ميي

م ورة أو مكتووة أو مط وعة أو مل قة

ية تتمثل ي التعة ف نهو ة المنتي ودواعي استعماالتي

وطة قة استعماالتي وطة قة فظي وتوار ال م يي وو ني ال ا ي و و تي وولد المن ج.
يت تقو داًةة الخدمات الفنية ي المؤسسة باستم طل

ال يام من خمل لجني نيي نوا

الح ول علً بطا ة نيام ،و ت دراسة مي بطا ات

لستين ي األس وع و تتيوم اللجنة من أرو أيخاص يت تقو بالة وع

للمواصفي الخاصي بالمنتي للم اد ي علً ال طا ي و ي ال عد و ود مواصفي اات عم ي يت الة وع للمواصفي
العامي سواس ام المنتوج لماًياً أو يماو اً أو مستحضة تجميل أو هةواًياً ،يت ت ت كيل لجني ةعيي للجنة
األصليي لجنة لليهةواًيات مهامها تتلخ
خمل مي

بالم اد ة ودراسة بطا ة ال يام ما أني يت استق ال النواًن للم اة عي

أيا األس وع .

تم التعامل مﻊ ( )1088طلب للمصادقة على بطاقات البيان ،حيث تم المصادقة على ( )771بطاقة ﺒيان لسلﻊ
مختلفة منها (سلﻊ غذائية  ،سلﻊ كيماوية  ).....من قبل اللجنة المشكلة من الدائرة ،وكذلك تم دراسة اكثر

من ) (317بطاقه خﻼل العام ولكن دون الحصول على مصادقه.
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 5.6المشاركة في العطاءات المركزية
ام

ات بالم ار ة ي مي اللجام الفنية للعطاسات المة ن ة ي و ارة المالية/

وادر المؤسسة ي ا ة التخ

اللوا العامة ،و ام مجموع العطاسات التي ت الم ار ة يها خمل العا  )213( ،2018عطاس م العل ام نا
عطاسات ان

تستمة عدة لسات  .د ت ل الرو

لسات  ,يت يت خملها الدراسي الفنيي ( والتي ت مل

حوصات سية ومخ ة ي للعينات المختلفي) والماليي للعطاس من مي النوا ي وطل

لمعظ المنتجات التي يت تور د ا للسلطة ااا و د لها مواصفة لسطينية أو و

يهادات ح

ومطابقي

متطل ات والمواصفات الفنية

للعطاس ،وأ ياناً نقو بعمل ارات ميدانية للمورد خاصة ي عطاسات األثاث واليهةواًيات ،وأ يانا ن ار ي لجام
االستم للوا لمختلت القطاعات ومختلت الو ارات خاصة عطاسات أ هنة هةواًيي وميكانيكيي للتج د من مطابقتها

للعينات المحالة.

تمثل المؤسسة في لجنة العطاءات المركزية والتي تكون اﺠتماعاتها بشكل اسبوعي حيث أن المؤسسة عضو

في هذه اللجان وفق قانون الشراء العام.

 5.7اللجان واالﺠتماعات الخارﺠية والداخلية
يار

المؤسسة ي مجموعة من اللجام الخار ية مثل:

• لجنة تموق

الن توم للمؤسسة.

• لجام التوظيت الم كلي من ل ديوام الموظفيين لمختلت التخ

ات.

• اللجام الفنية والمالية داخل المؤسسة.

• لجنة تنظي السوق الداخلي  /و ارة اال ت اد الوطني.

• لجنة وق السياسات لم ت اد االخضة  /بال تة د.
• اللجام الفنية العتماد المخت ةات  /و ارة اال ت اد.
• لجنة تقيي م اة ن الةعاية االولية  /و ارة ال حة.
• اللجنة الفنية لم اة عة مواصفات سلطة الميا .

• لجنة متابعة االستةاتيجية العةوية للتقييس والجودة.
• لجنة الممارسات النراعية الجيدة.

• اللجنة االستةاتيجية لسممة الغماس الجيد.
• لجنة السممة العامة والمهنية.

• لجنة تط ي نظا مكا حة الفساد.

• لجنة التد ي الداخلي علً المؤسسة.
• اإل تماع م أصحا

اليسارات ي و ارة اإل ت اد الوطني.

• ا تماعات م مخت ةات الفح

لمنا ة العديد من القضايا الخاصة بالفحوصات.

• ندس التعاوم م مخت ة ال ةطة الجناًي يما يتعل بالفحوصات الممكن ا ةاؤ ا وت عمل ح ين مطابقة لديه .

• ا تماعات ول الية تنظي الم ةووات اليحولية بالتعاوم م و ارة اال ت اد اليومي.
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المؤشر الخامس (الفحص والمطابقة)

خدمات الفحص والمطابقة
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2013
فحوصات دورية

مؤشر رقم ( )5مقارنة مؤشرات الفحص والمطابقة
نﻼحظ أن هنالك زيادة خﻼل عام ( )2018لعدد خدمات الفحص والمطابقة بمعدل زيادة ()% 10
عن العام ( ،)2017وزيادة بمعدل ( )%102عن العام (.)2013
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( )6القياس الوطني (المعايرة)
تعت ة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية المسؤولة عن
ون اطاتها ي المجتم والسوق الفلسطيني،

المتةولو يا القيا

يت تقو المؤسسة نتقدي خدمات المعايةة والتحق

القيا

مي م اة

المستخدمة ي

والط ية للقطاعات المختلفة ما يلي:

من أ هنة

الحياة ال ناعية والتجار ة

 .1القطاعات الصناعية :تقو المؤسسة نتقدي خدمة معايةة
أ هنة القيا

الفح

المختلفة ي الم ان وال ة ات ومخت ةات

الغماًية والييمياًية واإلن اًية والدواًية ،والال

للتج د من د ة نتاًي القياسات لة مستوب ودة المنتجات ونتاًي الفحوصات وتمكين م الم اة

من

الح ول علً يهادات الجودة المحلية والدولية.
 .2القطاعات االقتصادية والتجارية :تقو المؤسسة من خمل النظا الوطني للقيا
القانونية بم اة ة ومعايةة أ هنة القيا

المجاالت التالية:

المستخدمة ي

• الموا ن المستخدمة ي ني ويةاس الم

• الموا ن المستخدمة ي المحال التجار ة.

وتعليمات المتةولو يا

مي التعاممت التجار ة لضمام يفا يتها ي

.

• الموا ن المستخدمة ي محطات تع ئة اسطوانات الغا .
• مضخات تنو د الو ود.
• صهار ي نقل وتو

الو ود.

• م اة ة األو ام والحجو ي المواد المع جة مس قاً
• التحق من الجسور االرقية.

 .3القطاعات الصحية :تقد المؤسسة خدمة معايةة أ هنة القيا

والعامة منها لضمام نتاًي حوصات د يقة و م األ هنة ي:

المستخدمة ي المخت ةات ال حية الخاصة

• الموا ن واألو ام
• أ هنة يا

الح اةرة

• أ هنة يا

الحج

 .4القطاع البيئي :ي ما المجال ال تستطي المؤسسة تقدي خدمة معايةة أ هنة القيا
تلوث الهواس والميا والضجيي بس

المستخدمة ي م اة ة

عد تو ة األ هنة المة عية لها ،يت تعمل المؤسسة علً تو ية م

الخدمة واأل هنة المطلووة ي أ ة و

من مها وصم يات المؤسسة م اة ة أ هنة القيا

ممكن.

المستخدمة ي القطاعات المم ورة ،عند ت نيعها أو استيةاد ا

ل دخولها مجال العمل ،من يت مطابقتها لجمي متطل ات المتةولو يا(القياسية) الواردة ي تعليمات المتةولو يا

الفلسطينية من خمل دراسة والتج د من يهادات مطابقة المورد وتقار ة الفح

اات العم ة ومن صم يات المدية ة
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أيضا ا تناس و فظ المعايية الوطنية المة عية الضةور ة والتج د من معايةتها مقانل المعايية الدولية واإل ليمية
ولها علً يهادات معايةة معتمدة وقمام ظةول الحفظ و

و

المتطل ات الدولية.

ومن نا ية أخةب تقو المؤسسة بم اة ة م األ هنة عند االستخدا ي أما ن العمل المخ

ة لها ،من خمل

التفتيش والم اة ة الدور ة من ل موظفيها للتج د من استمةار عملها قمن الد ة المسموح نها ،والتج د من عد

الع ت نها نهدل الغش والخداع.
وهناك نوعان من التقييس:
✓ القياس الصناعي
✓ القياس القانوني

 6.1القياس الصناعي ()Industrial Metrology
و خت

ما الفةع بمعايةة أ هنة القيا

المستخدمة ي المجاالت ال ناعية المم ورة سابقاً.

ام عدد الطل ات المنجنة ي مجال المعايةة ال ناعية للم ان والمخت ةات ي عا  )633( ،2018ها علً

النحو التالي )263(:ي مجال الموا ن )53( ،ي مجال اليتل )113( ،ي مجال الح اةرة )34( ،ي مجال الضغ ،

( )118ي مجال األطوال )43( ،و ي مجال القوة )9( ،ي مجال الحجو .
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 6.2القياس القانوني ()Legal Metrology
و خت

ما الفةع بالجوان

التنظيمية والت ة عية ي التعاممت التجار ة وتط يقها من خمل معايةة أ هنة القيا

القانونية ي المجاالت ال ناعية المم ورة سابقاً.

ام عدد األ هنة التي ت التحق منها ي األسواق ( )3995ي المجاالت التالية )3045(:مضخة و ود)338( ،

مينام ا

 )58( ،عداد صهار ي )102( ،مينام تجارل )132( ،مواد مع جة ومغلفة مس قاً )305( ،ام لا ،

( )15سور أرقية.
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 6.3المواد المعبأة والمغلفة مسبقاً
تقو المؤسسة الياً بعملية التحق من المواد المع جة والمغلفة ي طاعات مختلفة بالتنسي م
االنتهاس من عملية التحق

ي مجاالت مختلفة و د يمل

ماية المستهلال وت

عملية التحق القطاعات الييماو ة والغماًية والقطاعات

األخةب.
 6.4معايرة قبانات الغاز
يت معايةة انات الغا ب كل دورل س آليات العمل المعتمدة نها ي النظا الوطني للقيا

ي مي المحا ظات.
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المؤشر السادس (المعايرة الصناعية)

القياس الوطني :المعايرة الصناعية
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المعايرة الصناعية

مؤشر رقم ( )6.1مقارنة مؤشرات المعايرة الصناعية :نﻼحظ أن هنالك زيادة في عدد األﺠهزة المعايرة صناعياَ خﻼل العام
( )2018بمعدل زيادة ( )% 25عن العام ( ،)2017وزيادة بمعدل ( )% 100عن العام (.)2013

المؤشر السادس (المعايرة القانونية)

القياس الوطني :المعايرة القانونية
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المعايرة القانونية والعلمية

مؤشر رقم ( )6.2مقارنة مؤشرات المعايرة القانونية :نﻼحظ أن هنالك زيادة في عدد األﺠهزة المعايرة قانونياً خﻼل العام
( )2018بمعدل زيادة ( )% 10عن العام ( ،)2017وزيادة بمعدل ( )% 104عن العام (.)2013
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( )7المشاريع والعالقات الدولية

تسعً المؤسسة لتوثي أواصة التعاوم يما نينها ووين مؤسسات المواصفات والمقاييس ي الدول األخةب ،والمنظمات
والهيئات اإل ليمية والدولية اات االخت اص نن اطاتها وتجسيس مجاالت أوس للتعاوم م تلال الجهات ،و ملال

اإليةال علً تنظي نةامي التعاوم وتنسي ات االت المؤسسة اإل ليمية والدولية من خمل:

 .1اعداد نظا الجودة لمخت ةات المعايةة من خمل نند المتةولو يا قمن م ةوع ال نية التحتية للجودة ي
لسطين المنفم من ل معهد المواصفات االلماني.

 .2الم ار ة ي لجام المواصفات الخاصة بمعهد المواصفات للدول االسممية ( ،)SMIICيت ت الم ار ة
ي ( )5لجام.

 .3الم ار ة ي عدد من اللجام الدولية الفنية العداد المواصفات من خمل منظمة ( ،)ISOيت ت الم ار ة
الفعلية ي ( )3لجام.

 .4الم ار ة ي لجام التوصيت الدولية ( يئة الدستور الغماًي) ،يت ت الم ار ة ي ( )4لجام.

 .5استيمال العمل علً م ةوع (( )Mena starتوعية ،ارياد وورش عمل وم ار ات دولية ومحلية).
 .6تمثيل المؤسسة ي المحا ل الدولية والمحلية قمن الن اطات اات العم ة بعناصة ال نية التحتية ي
لسطين.

 .7اعداد تقة ة ول المواصفات التي ت اعتماد ا أو استخدامها من ل المؤسسة الً معهد المواصفات والمواد
) )ASTMاألمة كي س

االتفا ية المو عة م المعهد.

 .8التواصل م المؤسسات الدولية واإل ليمية للح ول علً المواصفات والت ة عات الخاصة نها.
 .9متابعة العضو ة م المؤسسات الدولية لضمام استمةار تها ( منظمة المواصفات الدولية ( ،)ISOالمنظمة
العةوية للتنمية ال ناعية ،معهد المواصفات للدول اإلسممية ( ،)SMIICاللجنة الدولية لليهةوتقنية (.)IEC

 .10متابعة الخطة السنو ة لعا ( )2018وعداد تقار ة االنجا ات الةوعية للمؤسسة.

 .11الةد علً ( )474استفسا اًر ول المواصفات والتعليمات ون اطات تقيي المطابقة.
 .12اعداد الخطة التنفيمية للمؤسسة للعا .2019
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 7.1مشروع ميناستار

ام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية خمل األروعة أعوا الماقية ( )2018 – 2015نتنفيم عدة أن طة

قمن م ةوع المينا ستار تقو ة ال نية التحتية للمواصفات والتعليمات لدع األعمال وال ناعة ي ال ةق األوس

ويمال أ ة قيا "الممول من ل الو الة السو دية للتنمية سيدا والمنفم من ل المنظمة الدولية للتوصيت أينو ،
وتضمن الم ةوع التة ين علً المحاور التالية:

 .1تقو ة ال نية التحتية للمواصفات والتعليمات وتطو ة استةاتيجية التوصيت.
 .2رو المؤسسات الداعمة للتجارة م مؤسسة المواصفات والمقاييس.
 .3تعن ن الممارسات الجيدة ي مجال التنمية المستدامة.

ومن أ

انجا ات المؤسسة خمل تنفيم م ةوع مينا ستار قمن المحاور الثمثة ما يلي:

أوالً :تقوية البنية التحتية للمواصفات والتعليمات وتطوير استراتيجية التوصيف:
 .1م اة عة تعليمات اعداد المواصفات الفلسطينية وتحديثها تً تتواس م ممارسات التوصيت الدولية لمنظمة
التجارة الدولية قمن اتفا ية )Annex 3 TBT( ،وت اعتماد م التعليمات من ل مجلس ادارة المؤسسة.

 .2م اة عة ا ةاسات التوصيت وتحديثها.

 .3م اة عة ا ةاسات داًةة الجودة وتحديثها.

 .4انضما مؤسسة المواصفات والمقاييس للجام توصيت دولية ي منظمة التوصيت الدولية ()17( ،)ISO
لجنة نية ( 6لجام عضو م ار  11 ،لجنة عضو م اة ) ،وتم

الدولية التالية:
•

( :)ISO/TC 71طةق ح

•

( :)ISO /TC 61ال مستيال – اليابام (.)2018/9/28-24

•
•

م ار ة المؤسسة ي لجام التوصيت

ال اطوم – روسيا (.)2018/5/31 – 28

( :)ISO/TC 262نظ االدارة – أمة كا (.)2016
ان

م اللجام اات أولو ة س

استةتيجية التوصيت الوطنية.

 .5تطو ة وتط ي استةاتيجية التوصيت الوطنية ( ،)2020- 2018يت ت ت كيل ة للعمل علً تطو ة
االستةاتيجية ممثم بالقطاعات العا والخاص واأل اديمي ،وتلقً الفة تدر

نهما الخ وص ي (اندونيسيا

 -2016المغة .)2018

 .6ت ت ني ( )200مواصفة دولية مواصفات لسطينية خمل عا (.)2018
 .7التعليمات الفنية وتقيي األثة الت ة عي :ت عقد وريتين عمل:
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• ورية عمل بعنوام تقيي األثة الت ة عي لمدة أروعة أيا نتار ( )2018/7/4-1بحضور ()32
يخ

 ،ت اختيار موقوع التعليمات الفنية الخاصة باأللعا

وت اختيار ة

للعمل علً الدراسة مكوم من ( )12يخ

ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

• ورية عمل بعنوام

تقيي

األثة الت ة عي

( )2018/11/29-25بحضور الفة ( 12يخ
الورية.

 8تطو ة خطة عمل للتواصل م
 ،)engagementيت يمل

النار ة لعمل دراسة ول ما الموقوع،
ممثلين لو ارة ال حة والد اع المدني

تيميلية للسابقة ،لمدة خمسة أيا

نتار

) ،يت ت استيمال الدراسة وعةض النتاًي خمل

الجهات المعنية ( Communication plan for stakeholder

تنفيم ورش عمل للتوعية وعداد من ورات.

ثانياً :ربط المؤسسات الداعمة للتجارة مﻊ مؤسسة المواصفات والمقاييس (:)TSI’s
 .1ت تطو ة خطة تعاوم ما نين مؤسسة المواصفات والمقاييس م بالتة د لمؤسسة داعمة للتجارة.
 .2تقو ة استخدا المواصفات الفلسطينية من ل القطاع الخاص (للعطاسات ،الم ار  ،منح ال هادات).

 .3رو استةاتيجية التوصيت باستةاتيجية الت دية (ت تحديد القطاعات اات أولو ة ي مجال ال ادرات).
 .4عقد ورية عمل بعنوام ادارة ودة ال ادرات نتار ( )2018/11/12-11بحضور ( )22يخ

،

يت ت رو م ةوع مينا ستار بم ةوع اال ت اد األخضة ،واستةاتيجية الت دية.
ثالثاً :تعزيز الممارسات الجيدة في مجال التنمية المستدامة:

 :3.1نظم

مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية تح

رعاية دولة رًيس الو راس د .رامي الحمد هللا المؤتمة

الوطني دور المواصفات ي دع التنمية المستدامة نتار ( )2018/3/21ي ندق اليةمل – ار هللا ،وت تنظي
ورش عمل تفاعلية ي اليومين السابقين للمؤتمة (.)2018/3/20-19

وتقاط

ما المؤتمة م أ دال أ ندات السياسة الوطنية التي أ ةتها الحكومة الفلسطينية والتي أ دت علً التنمية

ال يئية ووناس اال ت اد الوطني .و دل المؤتمة الً اظهار أ مية دور المواصفات الفلسطينية ي تطو ة ودع

التنمية المستدامة وت جي الحوار نين أصحا العم ة والقطاعات المختلفة ول أ مية تط ي المواصفات الفلسطينية
ي ا ة مجاالت التنمية المستدامة ،باإلقا ة الً التوعية ووناس القدرات.
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ويار

ي المؤتمة خ ةاس دوليين و ة الخ ةاس المحليين ،يت سا موا ب كل اعل ي نقل الخ ةات والمعلومات

ول المجاالت الثمثة التالية:

 .1نظا ادارة الطا ة )ISO 50001/ ISO 50006 Energy Management System (EnMs
 .2نظا ادارة ال يئة ISO 14001/ ISO 14040/ISO 14044 Environmental Management
)System (EMS

 .3نظا ال

مة الماًية ()ISO 14046 Water Footprint

 :3.2انج ع ععا د ارس ع ععات نه ع ععدل تط يع ع ع المواص ع ععفات المتعلق ع ععة بالتنمي ع ععة المس ع ععتدامة والم ع ععم ورة أع ع ععم  ،ي ع ععت تع ع ع

ع ع ععةض ع ععم الد ارسعع ععات ومنا ع ععتها بم ع ععار ة الفة ع ع ع ال ع ععوطني ع ععي الم ع ععؤتمة اال ليم ع ععي دور المواص ع ععفات عع ععي
التنميع ع ع ععة المسع ع ع ععتدامة

ع ع ع ععي األردم نتع ع ع ععار ( ،)2018/11/14-13وت ع ع ع ع تقيع ع ع ععي الد ارسع ع ع ععات مع ع ع ععن ع ع ع ععل خ ع ع ع عةاس

منظمة المواصفات الدولية األينو .

 :3.3ال ع ع ع ععدس نتط يع ع ع ع ع مواص ع ع ع ععفة نظع ع ع ع ع ادارة مكا ح ع ع ع ععة الةي ع ع ع ععوة ( )ISO/37001ع ع ع ععي مؤسس ع ع ع ععة المواص ع ع ع ععفات
والمقاييس:

 .1ت اعتماد المواصفة الدولية ( )ISO 37001مواصفة لسطينية.

 .2ت ع ع ع عقع ع ععد وريع ع ععة عمع ع ععل بخ ع ع ععوص تط ي ع ع ع مواصع ع ععفة نظ ع ع ع ادارة مكا حع ع ععة الةيع ع ععوة ( )ISO/37001نتع ع ععار
( )2018/7/19-18ور مستوب الوعي بج مية تط ي المواصفة ي المؤسسات والو ارات.

ة عع ع مع ععن المؤسس ع ععة لل ع ععدس نتحليع ععل المخ ع ععاطة ع ععي المؤسسع ععة م ع ععن أ ع ععل االنطع ععمق ع ععي تط يعع ع

 .3ت ع ع ت ع ععدر

المواصفة داخل المؤسسة.

 .4ت ع ع وق ع ع خطع ععة عمع ععل لتط ي ع ع المواصع ععفة وت ع ع تنفيع ععم ع ععنسا منهع ععا وسع ععيت اس ع عتيمال تنفيع ععم الخطع ععة ع ععي عع ععا
(.)2019

 :3.4وق خطة عمل لتط ي المواصفة الدولية نظ ادارة ال حة والسممة المهنية ( )ISO/45001ي المؤسسة،
يت ت مل:

 .1العمل علً ت ني المواصفة الدولية ( )ISO/45001مواصفة لسطينية.
 .2تط ي المواصفة داخل المؤسسة ،يت ت ت كيل لجنة ال حة والسممة المهنية لتحضية خطة عمل تط ي
المواصفة.

 .3عقد ورية عمل تدر ية نتار ( )2018/11/12-11بحضور ( )32م ار .
 :3.5نظم إدارة المخاطر (:)ISO 30001

 .1يار

مؤسسة المواصفات ي ورية العمل الخاصة بالمواصفة الدولية ( )ISO/30001ي ل نام نتار

( )2018/9/6-4بحضور ثمثة م ار ين من لسطين .

 .2سيت العمل علً اعتماد المواصفة الدولية ( )ISO/30001مواصفة لسطينية.
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وفي ختام المشروع يار

مؤسسة المواصفات والمقاييس ممثلة بالمدية العا

 .يدر جي ومنس م ةوع مينا

ستار  .ر نةلوثي باإل تماع النهاًي للجنة التنسيقية لم ةوع مينا ستار والمل ت عقد ي نيت نتار (-26

 ،)2018/11/27يت عةق

المؤسسة أ

انجا اتها خمل عا ( )2018قمن م ةوع مينا ستار  ،ور ع

توصياتها لمنظمة التوصيت الدولية (أينو) للخطة المستق لية ي ال ت تجديد الم ةوع ،وتقو المؤسسة بالتنسي

م

ة المدروين الوطنيين نتحضية خطة عمل استيمالية ي طاعات الطا ة والميا وال يئة ،لل دس نتنفيم ا خمل

عا (.)2019
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 7.2المنظمات العربية واإلقليمية والدولية التي تشارك المؤسسة في عضويتها
مؤسسة المواصفات عضو ي مجموعة من المنظمات اال ليمية والدولية التالي:
المنظمة العةوية للتنمية ال ناعية والتعدين

www.aidmo.org

المنظمة الدولية للتقييس

www.iso.org

نةنامي الهيئة اليهةوتقنية األورووية

www.iec.ch

معهد المعايية والمقاييس لل لدام اإلسممية

www.smicc.org

 7.3اإلنجازات المتميزة
 .1تفعيم التفا ية التعاوم م معهد المواصفات التة ي ت وودع من الو الة التة ية تدر
مهندسا و نيا ي مخت ةات معهد المواصفات التة ي لفح

مجموعتين من 12

االسطوانات وطفايات الحة

االمام

وانوا

والم اعد.

 .2الم ار ة ي اللجنة التو يهية واللجنة الوطنية للم ةوع اال ليمي( ال نية التحتية للجودة وتطو ة التجارة
و ماية المستهلال) المنفم من ل معهد المتةولو ي االلماني وعقد وريتي عمل لقطاع االثاث واال مية
ول تحديد االسواق المستهد ة للقطاعين .

 .3الم ار ة ي اال تماع ( )50للجنة االست ار ة العليا للتقييس لمنا ة اعتماد المواصفات العةوية وعداد
ال ةنامي التنفيمل لإلستةاتيجية العةوية للتقييس.

 .4الم ار ة ي اللجنة التو يهية ووريات ون اطات م ةوع اال ت اد االخضة المنفم من ل بالتة د.
 .5االنتهاس من اعداد مقتةح الخطة التنفيمية للسياسات الوطنية للجودة واعتماد من مجلس الو راس.

 .6تنظي اال تفال نيو التوصيت الدولي و و التوصيت العةوي من خمل مؤتمة الطمق خدمات المؤسسة
االليتةونية.

 .7الم ار ة ي ا تماع الهيئة العامة لمعهد المواصفات للدول اإلسممية /مكة المكةمة.

 .8تمثيل لسطين ي ا تماعات اللجني االست ار ي العليا للتقييس و ملال لجنة االستةاتيجية العةوية للتقييس
والتي تعقد ا تماعاتها ي المغة .

 .9عقد ا تماع م و د و ارة ال ناعة والتجارة األردنية ول أ اق التعاوم وتفعيل االتفا يات المو عة والم ار ة
ي ا تماعات اللجنة األردنية الفلسطينية الم تة ة.

 .10متابعة تجهين م نً المؤسسة واستيمال المخططات الم مة واإليةال الم اية عليها وتة ي
ح

اال هنة اليهةواًية

مخت ةات
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 .11الم ار ة ي تحديد ال ةوط المة عية واختيار الخ ةاس لتنفيم ن اطات تتعل نوق ادلة توقيحية ل عض
المنتجات النراعية وم اة عة انظمة المؤسسة ومواصفاتها ي المجال النراعي ندع من منظمة االلمية

والنراعة.

 .12اعداد نظا لمنح عممة المنتجات اآلمنة بالتعاوم وودع من مؤسسة ية واعداد ن ةة اريادية ولي وتنفيم
عدد من وريات العمل للجهات اات العم ة والمنارعين .

 .13التعاوم م المة ن الفلسطيني للتنمية اال ت ادية واال تماعية لتطو ة مواصفات للخيار المعد للت ني .
 .14م اة عة يكلية المؤسسة المقتة ة من خمل خ ية دولي ندع من م ةوع .PMDP
 .15اعداد مسودة م ةوع انوم ال نية التحتية للجودة.

 .16الم ار ة ي ا تماعات اللجنة الفلسطينية /التة ية.

 .17الم ار ة ي ا تماعات اللجنة الفلسطينية /ال ينية.
 .18الم ار ة ي ا تماعات اللجنة الفلسطينية /الةوسية.

 .19الم ار ة ي ا تماعات اللجنة الفلسطينية /السو دية.
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 7.4االتفاقيات ومذكرات التفاهم مﻊ الجهات الخارﺠية
تفعيمً لمم ةات التفا

المو عة م عدد من مؤسسات المواصفات العةوية ت اعداد مسودات التفا يات لإلعتةال

المت ادل تسهيمً للت ادل التجارل واإلتفاق علً صيالتها النهاًية م
ما ت التوصل الً مقتةح للتعاوم م
يت ام

ل من( :تونس ،الجناًة ،السودام ،السعودية)،

يئة الغماس والدواس لتسهيل ت دية المنتجات الغماًية الفلسطينية.

المؤسسة نتو ي مم ةات تعاوم م الجهات التالية:
الجهدددددددددددددددددددددددددددددة

السنددددددة

•

الهيئة الم ة ة العامة للتو يد القياسي و ودة اإلنتاج

1998

•

معهد المواصفات األلماني))DIN

1998

•

الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس

2002

•

مدية ة المواصفات و نعاش الجودة وو ارة ال ناعة والتجارة والطا ة

2004

والمعادم/المغة
•

المعهد الجناًةل للتقييس

2005

•

مؤسسة المواصفات األردنية

2005

•

الهيئة األمة كية للمعادم واالخت ار ()ASTM

2005

•

معهد المواصفات اإلسةاًيلي ()SII

2006

•

مجال الفح

ويهادات المنتجات م معهد المواصفات اإلسةاًيلي()SII

2006

•

الجمعية األمة كية للمهندسين الميكانيكيين((ASME

2006

•

يئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس

2008

•
•

المؤسسة األمة كية إللاثة الم ئين ي ال ةق األدنً ()ANERA
معهد المواصفات والمقاييس التة ية

2008
2009

•

يئة التقييس لدول مجلس التعاوم لدول الخليي العةوي

2010

•

يئة االعتماد التونسية

2014

•
•
•

معهد المواصفات السو دل
امعة نوليتينال
معهد المواصفات الةوسي

2014
2014
2016/2018
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المؤشر السابﻊ (تزويد المعلومات)

االستعالمات وطلبات المعلومات
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مؤشر رقم ( )7.1مقارنة مؤشرات طلبات االستعﻼم ،نﻼحظ انه هنالك زيادة على طلب المعلومات
خﻼل العام ( )2018بمعدل ( )%52عن العام ( ،)2017وزيادة بمعدل ( )%216عن العام
(.)2013

المؤشر السابﻊ (المشاريﻊ التطويرية)

المشاريع التطويرية
3

3

3

2.5
2

2

2

2

2

1.5

1

0.5

0
2018

2017

2015

2016

2014
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عدد المشاريع

مؤشر رقم ( )7.2مقارنة المشاريﻊ التطويرية والتنمية
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7.5مركز المعلومات
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( )8تكنولوجيا المعلومات
تم خﻼل العام ( )2018عمل االنجازات التالية في مجال تكنولوﺠيا المعلومات واالتصاالت:

 .1االنطﻼقة :ت اطمق األنظمة اإلليتةونية والمو االليتةوني م ية ة ا س ةتس واالتحاد االورووي بم ار ة
( )350م ار من القطاع الخاص ،الحكومي ،واأل اديمي.

 .2الدعم الفني :تقدي صيانة ودع ني للمقة الةًيسي والفةوع ( )1100عملية خمل العا الماقي.

 .3االنظمة والبرمجيات :تفعيل العمل باألنظمة الجديدة وتدر

العاملين عليها ،وتفعيل المجال الجديد ()35

خدمة اليتةونية للجمهور ،وتجهين دليل المواصفات يت ت ر

مي المواصفات ،وادخال ( )4000وثيقة

نظا االرييت وادارة الملفات ،تقة اً ( 2000صادر 2000 ،وارد).

 .4االﺠتماعات والمؤتمرات والندوات :ا تماعات متيةرة م ال ة ة المطورة لألنظمة ( )20ا تماع ،ا تماعات

دور ة للداًةة ( ،)12ا تماعات م المدية العا ( ،)13ا تماعات الم نً الجديد ( ،)5والم ار ة ي ()5
مؤتمةات وورش عمل.

 .5الحكومة االلكترونية :ت تطو ة ( )Web Serviceوسيت ال دس بالعمل بي عا ( )2019من خمل تط ي
كومتي  ،ما ت ادراج المؤسسة قمن تقة ة اسكوا للخدمات االليتةونية ي الوطن العةوي.

 .6االنترنت وتبادل البيانات :ت ر سةعة االنتةن
ي الفةوع الً (.)4Mbs

ي المقة الةًيسي الً ( ،)15Mbsما ت ر السةعة

 .7التقارير الفنية :ت اعداد تقة ة انجا ات ( )2017للمؤسسة وتحليل ال يانات ،باإلقا ة الً تقار ة نية
يهة ة عدد ( )12خمل عا ( ،)2018وخطة الداًةة لعا ( ،)2019وتقار ة متنوعة عدد (.)15

 .8نشاطات متفرقة :ر معظ خدمات المؤسسة وروطها م مو مجلس الو راس الفلسطيني.
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( )9التدريب والتأهيل
 9.1الدورات التدريبية التي شاركت بها المؤسسة خالل عام ()2018
تولي المؤسسة أ مية يةة من أ ل تدر
المؤسسة ،والال إليمانها اليامل بجم التدر

مستوب العمل.
قد يار

طوا مها واأليخاص المؤثة ن والمين له عم ة م ايةة بجن طة وأعمال
يعت ة أ

طةق ر

فاسة الموظت وأداًي و ادة انتا يتي بالتالي ر

المؤسسة ي ( )11دورة تدر ية خار ية خمل عا ( ،)2018يت ت ايفاد ( )40متدروا من داخل

المؤسسة و( )5متدروين من خارج المؤسسة ي المجاالت التالية:
الرقم

الدورة التدريبية

الجهة المنظمة

الفترة الزمنية

المكان

الهدف العام

المشاركون

1

ندوة تيميلية لدورة

SIDA/

2018/3/10-3

م ة

تطو ة فاسة الموظفين ول مجاالت

( )3من داخل

ال نية التحتية للجودة

AWEDAC

ال نية التحتية للجودة وتقيي المطابقة

المؤسسة

(الفح

لدع التجارة العالمية

والتفتيش والمنحي الشھادات

(أماني يحيً+راني
صوالحة+الحارث

والمعايةة)...

الحديدل) /الخدمات
الفنية
( )3من خارج
المؤسسة-و ارة
اال ت اد الوطني

2

دورة تدر ية ي مجال

مؤسسة

2018/3/28-12

تة يا

تحسين فاسة الفا

ين ي داًةة

التفتيش والفح

المواصفات

(طفايات الحة

التة ية ()TSE

الفحوصات الفنية لطفايات الحة

ومعدات الضغ

والو الة التة ية

األمام

وأنوا

األمام)

الخدمات الفنية ي مجاالت
ومعدات الضغ وأنوا

بالتعاوم م

( )6من داخل
المؤسسة /داًةة
الخدمات الفنية
(محمود أنوخينرام،
أ مد األ مد ،ان اة ي
ار ن ،هاد

()TIKA

ال عي ي ،عدنام
الحسن ،م ع
تقيول)
3

تعن ن تط ي اتفا يات

منظمة اآلينو

التجارة العالمية لدع

قمن م ةوع

طاع ال ادرات

مينا ستار

Halal Standards

MTCP

2018/5/4-2

نيت/

تطو ة نظا اإلخطار ول اتفا يات

( )1من داخل

سو س اة

التجارة الدولية /منظمة التجارة

المؤسسة

العالمية ،ودع آلية التنسي الوطنية

عمة اس يتام/

ب جم اتفا يات التجارة الدولية

نظ المعلومات
( )2من خارج
المؤسسة

4

2018/8/15-8

مالين ا

تنو د الم ار ين بالمعارل األساسية

& Conformance

ول المواصفات والمطابقة

Infrastructure

والفحوصات ومتطل ات الحمل ....

( )2من داخل
المؤسسة
عدل يعقو /
الجودة والتج يل
أدي

نوا ضة/

الخدمات الفنية
5

Islamic & Good

MTCP

2018/9/9-2

مالين ا

تنو د الم ار ين بالمتطل ات

Practices in

والت ة عات اإلسممية وممارسات

Manufacturing

الت ني الجيدة للمنتجات الغماًية

() 1
ة وادل /التوصيت
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of Healthcare,

ومستحضةات التجميل والةعاية

& food,

ال حية

Cosmetics
Products
6

2018/7/20-16

Introduction,

SMIIC

Implementation

COMCEC

تة يا

تعن ن خ ةات ممثل المؤسسة بالتد ي
علً نظا الحمل ومجموعة

and use of OIC/

المواصفات )(OIC\SMIIC3

SMIIC Halal

الخاصة بمواصفات الغماس الحمل
والمهارات ليكوم خ ي اة منسقا ي

Standards

مجال مواصفات الحمل

( )1من داخل
المؤسسة
تغة د خليل/
الجودة والتج يل

ي  SMIIC/OICو /أو مد قا و
المواصفةOIC\SMIIC#1: 2011
7

2018/9/14-10

دورة تدر ية ي مجال

مؤسسة

حوصات الم اعد

المواصفات

تة يا

تحسين فاسة العاملين ي مجال

( )6من داخل

حوصات الم اعد

المؤسسة
(عدنام الحسن،

التة ية
TSE

تحسين سلمام ،ب ةب

والو الة التة ية

أنو ة ي ،محمد أنو

بالتعاوم م

مغية ،ا م ار ة،
راني صوالحة)

TIKA
8

المتةولو يا العلمية

المنظمة العةوية

2018/7/4-2

تونس

9

دورة ول انوم ال ةاس

اللوا العامة/

2018/4/25

مقة

العا

و ارة المالية

تو يد المفا ي الخاصة بالمتةلو يا

( )2من داخل

العلمية وال ناعية

المؤسسة
(وقاح رداد ،أ مد
ال اي )

المؤسسة

التعة ف بقانوم ال ةاس العا و يفية
التعامل م أنواع المنا

ات المختلفة

( )16من داخل
المؤسسة

التي تت من خمل السلطة الوطنية
الفلسطينية
10

MCSA-MS SQL
Server

و ارة االت ال
وتينولو يا

2018/4-1

المعلومات

اعات

تنو د المتدروين بالمعة ة والمهارات ي

المكن

مجاالت :ادارة ال كات ،ماية

الوطني

ال كات ،أ هنة الةو وال كات

() 1
ا

مايل /داًةة

نظ المعلومات

لإلنداع
التينولو ي/
و ارة
االت االت

11

Stock
flow consistent
SFC Model

PFI
بال اة ة م
امعة ني

لح

وودع مؤسسة
اإليطاليةVIS

-11

2018/11/14

PFI

تنو د الم ار ين بالمفا ي والمهارات
اليا ية ول SFC Model

() 1
من داخل المؤسسة
لينا

ةاول /ال ؤوم

المالية
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 9.2الدورات التدريبية التي نظمتها المؤسسة خالل عام ()2018
بما أم المؤسسة تعنً بموقوع تج يل طوا مها ور
ي مختلت مجاالت قد نظم

مي ال ة اس وتعة فه بج مية دور المؤسسة

فاساته واي اة

المؤسسة خمل عا ( )18( )2018دورة تدر ية يت ت تدر

منه ( )147متدر من داخل المؤسسة و( )250متدر من خارج المؤسسة.
الدورة التدريبية

الرقم

الفترة الزمنية

الجهة

الهدف العام

المكان

( )397متدر
المشاركون

المنظمة
1

تج يل مقي

المؤسسة

اًنة

الجودة

2018/11/8-5

نقابة

والمنظمة

المهندسين/

العةوية للتنمية

ار هللا

ال ناعية

2

دورة ي مجال تقنيات الم اعد
و ةاسات السممة

تج يل مقيمي اًنة
معايية اًنة

الجودة و

الجودة العةوية الم نية
معايية

علً أسا

( )20موظت من
داخل المؤسسة
( )8من خارج
المؤسسة (مجلس

والتعدين

الجودة األورووية

الو راس ،ال حة،

AIDMO

()EFQM

االتحاد العا )

المؤسسة و لية

2018/5/17-6

لية لنديا

لنديا

التعةل علً التقنيات
المستخدمة ي التفتيش

( )5من داخل

علً الم اعد

المؤسسة و ( )10من

واإل ةاسات الخاصة

الخارج

بالسممة العامة
3

الفحوصات الحسية لن

الن توم

المؤسسة

2018/9/19-17

نانلس

االرتيا

تدر

المنارعين العاملين ي

وية ة األرض
المؤسسة

مجموعة من
الن توم

مجال
2018/10/8

4

يا

5

دورة ول تط ي

اإللاثة

مواصفات التمور

النراعية ولة ة

وية ات التع ئة ول

تجارة أر حا

آلية ت نيت التمور

( )8من طا ية ة
األرض

مخت ةات

توقيح محتو ات يهادة

ومخت ة و ارة

و ارة

المعايةة للعاملين ي

( )5من داخل

ال حة

ال حة

مخت ةات و ارة ال حة

المؤسسة و( )5من

وأ مية سا

يمة

الخارج

االرتيا

6

دورة تدر ية ول
السممة وال حة المهنية

المؤسسة/

أروعة أيا

2018/6/27-25

أر حا

تعة ف المنارعين

الغة ة

تعة ف الم ار ين بج مية

المة ن الوطني

التجار ة/

و ود نظا السممة ي

المؤسسة

الفلسطيني

نانلس

ل من جة ،ولجنة سممة

لما انو /الجودة

خاصة نها  +تدر

وال حة

عملي

المهنية
7

ال حة

المؤسسة /و ارة
ال حة ندع
األمانة العامة

ورية تدر ية ول نظا

المؤسسة

HACCP

و امعة

والتج يل
محمد سة ام /القيا
الوطني

2018/10/21-3
نوا

أرو لقاسات

لقاس ل أس وع

لمجلس الو راس
8

راعي
( )2من داخل

للسممة

دورة داخلية /تج يل الخدمات

( )120منارع ومهند

األمانة

اعداد مقيمن علً

العامة

المعايية األساسية لو ارة

لمجلس

ال حة

الو راس
2018/2/28

الخليل

السممة الغماًية

( )12من داخل
المؤسسة

 30م ار
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والسممة الغماًية

نوليتينال
ولة ة تجارة
الخليل

9

دورة تدر ية للعاملين ي

المؤسسة علً استخدا

االنظمة االليتةونية الجديدة
ومن خمل ( 3لسات

المؤسسة

بالتعاوم م

-2018/3/1

مقة

التعةل علً استخدا

2018/5/1

المؤسسة/

األنظمة االليتةونية

ار هللا

ال ة ة
المطورة

تدر ية) بالتعاوم م ال ة ة

( )50م ار

المطورة:

من العاملين ي

✓ المو االليتةوني

المؤسسة والمكات

✓ نظا منح ال هادات

الفةعية

✓ نظا الخدمات
الفنية

✓ نظا التوصيت

✓ نظا التد ي
والمد قين

10

ورية تدر ية ول منح يهادات
نظ ادارة الجودة.

المؤسسة

2018/4/25-24

ندق

التدر

علً نظا ادارة

بالتعاوم م

الجةاند

ISO

بار  /ار

متطل ات المواصفة

هللا

الدولية ISO/IEC-

منح ال هادات س

17021-1
ندق

تعة ف الجهات الم ار ة

و ارة
اال ت اد

اليةمل/

ي اعداد التعليمات

األثة الت ة عي للتعليمات الفنية

وو ارة ال حة

ار هللا

الفنية اإللنامية من خمل

11

.RIAاإللنامية

وسلطة ودة

مجموعات العمل والة ابة

ال يئة و ارة

علً تط يقها علً آلية

العمل والد اع

تقيي األثة الت ة عي

المدني وطا

الناتي عن اعداد م

12

ورية تدر ية تيميلية ول عمل

ورية تدر ية ول عمل تقيي

2018/7/4-1

التعليمات ما وت يةح

من المؤسسة

( )18من داخل
المؤسسة
( )12من خارج
المؤسسة

( )13من داخل
المؤسسة
( )17من خارج
المؤسسة

آلية اعداد التعليمات
الفنية اإللنامية من خمل
الممارسة الت ة عية
الجيدة.
تقيي األثة الت ة عي للتعليمات
الفنية اإللنامية .RIA

ندق

منا ة تقة ة الم ةوع

و ارة
اال ت اد

اليةمل/

المل ت االتفاق عليي ي

وو ارة ال حة

ار هللا

المة لة األولً و و تقيي

وسلطة ودة
ال يئة و ارة
العمل والد اع

25-29/11/2018

األثة الت ة عي لأللعا
النار ة

( )2من داخل
المؤسسة
( )7من الخارج

المدني وطا
من المؤسسة
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ورية تدر ية ول نظ مكا حة

13

الةيوة.

المؤسسة

18-19/7/2018

ندق

بالتعاوم م

الجةاند

ISO

بار  /ار
هللا

14

المؤسسة

ورية تدر ية ول المواصفة
ISOوالمواصفات الدولية
الدولية العالمية 45001

11-12/11/2018

علً نظا

التدر

( )13من داخل

مكا حة الةيوة و ادة
الوعي لتط ي

المؤسسة

ما

( )8من الخارج

النظا ي المؤسسات

ندق

علً نظا

التدر

بالتعاوم م

الجةاند

ال حة والسممة المهنية

ISO

بار  /ار

ما

هللا

الخاصة بجنظمة ادارة الجودة

و ادة الوعي لتط ي
النظا ي المؤسسات

ونظ ادارة ال حة والسممة

( )7من داخل
المؤسسة
( )25من خارج
المؤسسة

المهنية والمواصفات الخاصة
بجنظمة الجودة لل ادرات.

 9.3الندوات وورش العمل التي نظمت من قبل المؤسسة خﻼل عام ()2018
يت نظم

المؤسسة ( )24ورية تعة فية وتدر ية خمل عا ( )2018يار

يها ما ين د عن ( )2000م ار

من مختلت القطاعات الحكومية والخاصة واأل اديمية وخ وصا م ار ة صناع القةار والجهات اات العم ة

بعناصة ال نية التحتية للجودة علً النحو التالي:
الرقم
1

الدورة التدريبية
ورية توعو ة لطم

المدار للتعةل علً ا

الجهات المشاركة
المها التي

تقو نها مؤسسة المواصفات وت التة ين علً موقوع

طم

2
3

ورية ول طاع األعمل بالتعاوم م و ارة النراعة ومة ن

لقطاع االثاث (بم ار ة التعاوم الدولي والتعليمات الفنية).

 35م ار

الثانو ة المختلطة)

المعايةة (بالتعاوم م داًةة االعم ).

ورية عمل ول التعليمات الفنية االلنامية والمتةولو يا

المدار (مدرسة ا ور ة وت

العدد

االتحاد العا للغةل التجار ة ال ناعية

 10م ار ين

النراعية ولة ة تجارة وصناعة سلفي
و ارة النراعة و طاع صناعة األعمل

 30م ار

تطو ة الثةوة الحيوانية وعةض متطل ات وم ادئ الحمل
لمنتجات األعمل.
4

مؤتمة دور مؤسسة المواصفات ي دع التنمية المستدامة
ي مجاالت ال يئة والطا ة وال

مة الماًية.

6

محاقةة خاصة بالمضا ات الييماو ة لل اطوم.

7

ية خاصة بالمنتجات اآلمنة

وريتي عمل م

المؤسس ع ع ع ع ع ع ع ع ععات الحكومي ع ع ع ع ع ع ع ع ععة والخاص ع ع ع ع ع ع ع ع ععة
والجامعات

350
م ار

امعة خضورل

 50م ار
منارعين

مؤسسة ية

ي نانلس
( )60يخ
ي ار هللا
( )20يخ

8

ورية عمل انطمق األنظمة االليتةونية.

القطاع الخاص والعا وطا المؤسسة

 350م ار

وممثلين عن االتحاد األورووي وممثلين عن
ال ة ة المطورة
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و ارة اال ت اد وو ارة ال حة والقطاع

9

ورية عمل ول مستحضةات التجميل.

10

ورية عمل ول األ هنة الط ية الن طة القانلة للنرع.

11

ورية عمل خاصة بالمعدات واألنظمة الو اًية المعدة

 100م ار

الخاص وطا من المؤسسة
و ارة اال ت اد وو ارة ال حة والقطاع

 55م ار

الخاص وطا من المؤسسة
لمستخدا ي أ واس انلة لمنفجار.

و ارة اال ت اد الوطني والهيئة العامة

 70م ار

لل تةول والد اع المدني وو ارة العمل
وسلطة ودة ال يئة والقطاع الخاص
وطا من المؤسسة

12

ورية عمل توعية لطم

امعة القد

طم

انو ديس ول

لية الهندسة

 60م ار

مؤسسة المواصفات والمقاييس وط يعة عملها.
13

ال ناعات الغماًية

ورية للمواصفات والمقاييس ول التعليمات الفنية اإللنامية

 50م ار

الخاصة بمممسات األلمية.
14

ورية توعو ة لطم

ال ت العاية من مدرسة ا ور ة وت

الثانو ة المختلطة للتعةل علً ا

طم

المدرسة

 60م ار

المها التي تقو نها

مؤسسة المواصفات وت التة ين ي م الورية علً موقوع
المعايةة.
15

ورية العمل التي نظمتها المؤسسة بالتعاوم م ية ة رو ال
ول موقوع تسة المواد الييمياًية ي خنانات الميا .

16

ورية عمل ول اعداد مواصفات منظمة الدستور الغماًي

امعع ع ع ع ع ععة نوليتينع ع ع ع ع ععال لسع ع ع ع ع ععطين و طع ع ع ع ع ععاع

 40م ار

ال ناعات ال مستيكية
لجنة التعليمات الفنية ولجام التوصيت

 25م ار

(اليود س) ،لمتابعة موقوع االلمية والتغمية ،والمواقي
التي لها عم ة بالسممة الغماًية ب كل عا .
17

ورية عمل توعو ة ول تعليمات اعداد المواصفات الخاصة

مجلع ع ع ععس تنظع ع ع ععي الميع ع ع ععا  ،سع ع ع ععلطة الميع ع ع ععا ،

بعدادات الميا  ،بالتعاوم م سلطة الميا وو ارة الحك

ال لديات والقطاع الخاص

 45م ار

المحلي ،نهدل توقيح انونية م التعليمات الخاصة ب ةاس
18

وت ني واستيةاد وتة ي

العدادات.

ورية عمل بالتعاوم م

معية الخةسانة وو ارة االيغال

المهندسين ،طاع ال ناعات االن اًية

 42م ار

العامة ونقابة المهندسين ل حت منايا الخلطات االسفلتية
وا مية تط يقها واستخداماتها ي لسطين ومنا ة
المواصفات الخاصة بالطةق وا مية تو يد ا.
19

ورية عمل ول مواصفة الخيار بالتعاوم م المة ن

و ارة الن ارعع ع ع ع ع ع ععة ،المؤسسع ع ع ع ع ع ععات اال ليع ع ع ع ع ع ععة،

الفلسطيني للتنمية اال ت ادية وو ارة النراعة نهدل وق

المنارعين

 36م ار

مواصفة للخيار المعد للت ني .
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20

ورية عمل مممسات االلمية بخ وص التعليمات الفنية

مفت ي الجهات الة انية والم ان

 50م ار

االلنامية الخاصة بمممسات االلمية قمن نةنامي توعية
الجهات الة انية القاًمة علً تط ي
21

م التعليمات.

ورية العمل التوعو ة ول التعليمات الفنية االلنامية الخاصة

الع ع ع ع ع ع ععد اع المع ع ع ع ع ع ععدني ،يع ع ع ع ع ع ععة ات الو ع ع ع ع ع ع ععود،

بالمعدات واالنظمة الو اًية المعدة لمستخدا ي ا واس انلة

الم ان

 70م ار

لمنفجار.
22

ورية عمل مواصفات اال مية والجلود وطةق الفح

–

ية ات ت ني األ مية

 28م ار

الغة ة التجار ة /الخليل.
23

ورية تعة فية لموظفي المؤسسة ول المعايةة

ووالتعاوم م المدرسة الوطنية لإلدارة ت تدر

عدد من الموظفين من مختلت الدواًة

 30م ار

الموظفين الجدد والال قمن نةنامي التج يل التحضيةل للموظفين

المعينين ديثا ،والال قمن خطة المدرسة الوطنية لتو يي الموظت الجديد عند استممي العمل مما يسا
انجاح العمل ،و د سا

ما التدر

ي تحقي ا دال ال ةنامي المم ور.

يت ت تدر :
( )25موظت ديد منه ( )11موظت يعملوم لدب
و ارة الحك الحلي
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 9.4تدريب طﻼب المعاهد والجامعات داخل المؤسسة خﻼل عام ()2018
الجامعات والمعا د واليليات (الهندسة نتخ

تقو المؤسسة ل عا باستق ال العديد من طم

اتها ،بكالور و

ودنلو المحاس ة و دارة األعمال ولية ا ،..يت ي ار الطل ة بالن ارات الميدانية م طوا المؤسسة و كتس وم
الخ ةة العلمية والعملية ي مجاالت الفح

والمعايةة والتد ي علً نظا ادارة الجودة ،وولغ عدد الطم

ي مقة المؤسسة ي ار هللا ومكت ي نانلس والخليل أ ثة من  50طال ا.

المتدروين

 9.5منحة الماﺠستير للمؤسسة خﻼل عام ()2018
أوالً :ﺠامعة النجاح الوطنية :2019/2018
و اتفا ية التعاوم نين المؤسسة والجامعة ،يح للمؤسسة مقعد سنول مجاني لطا المؤسسة ي الح ول علً
يهادة الما ستية ي مجال اإلدارة و الهندسة علً أم يكوم مستو يا ل ةوط الق ول المطلووة للتخ

معايية الجامعة.
• ود

قمن

ل علً م المنحة لهما العا :

اسم الموظف

تاريخ التعيين

المسمى الوطيفي

المؤهل الجامعي

اسماعيل عمةو

2014/9/1

رًيس ي المعايةة

ندسة

بكالور و

القانونية /مدية ة القيا

تخصص ﺒرنامج الماﺠستير
اإلدارة الهندسية

ميكانيكية

الوطني

ثانياً :ﺠامعة القدس:

االنتهاس من الساعات الدراسية ل ةنامي ما ستية السممة الغماًية لموظفي المؤسسة المستفيدين من المنحة

المدعومة من ل م ةوع الفاو ي امعة القد

وأ مد لان  /صيدالني -التعليمات الفنية اإللنامية.

و ما :مها القاقي /رًيس س الييمياس -داًةة الخدمات الفنية

المؤشر التاسﻊ (التأهيل والتدريب):

التأهيل والتدريب :عدد الدورات
33
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( )10اإلعالم والترويج (التوعية واإلرشاد)

انطم اً من دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية الة ادل ي ن ة الوعي ول دور المواصفات والتعليمات
الفنية االلنامية والجودة وا ةاسات تقيي المطابقة المعاييةة والقيا

متخ

وأ ميتها عمدت المؤسسة الً ان اس مة ن توعية

ي لسطين والتعة ف نن اطات المؤسسة وأ مية الح ول علً يهاداتها وتسلي الضوس علً دور ا

ورسالتها وتوثي

العم ة نينها ووين ا ة الجهات المعنية بالتقييس والجودة وان اة دور ا والخدمات التي تو ة ا

لجمهور المستفيدين والتواصل معه من خمل ال كات اال تماعية.

و ام

المؤسسة خمل العا ( )2018بإعداد مسودة اتفا ية تعاوم م الهيئة العامة لإلااعة والتلفن وم نهدل تقدي

الدع الفني والتقني للمؤسسة ي مجاالت التوعية واإلرياد عن طة المواد اإلعممية ور مستوب أداس المؤسسة
ي مجال االعم والتةو ي ألن طتها.

و ي ما المجال ايضاً ام المؤسسة نتو ي مم ةة تفا

م و ارة التةوية والتعلي العالي لتنفيم ملة التوعية لطم

المدار وت جيعه علً يةاس وتداول المنتجات الوطنية وتعة فه بمفا ي الجودة والمواصفات.

وخمل العا ( )2018ام

المؤسسة بإنتاج ومضات اعممية ( )SPOTوت ن ة ا من خمل تلفن وم لسطين،

ون ة أ ثة من ( )171خ ة ،و ( )66لقاس اااعي وتلفن وني أ مها( :مقانلة تلفن ونية ول ال نية التحتية للجودة
ومسابقة الن

الحقاً

الم ي ،ودور المؤسسة ي متابقة مدم األلعا

وأخةب بخ وص ة ا تتاح العا الدراسي و

المدرسية) ،و ( )22لقاس تعة في ،و ( )26ا تماع ،وولغ عدد الن ارات االريادية ( ،)36والم ار ة ي

( )3معارض.
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المؤشر العاشر (التوعية واالرشاد)

التوعية واالرشاد
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( )11العالقات العامة
المؤسسة ي العديد من الن اطات ي مجال العم ات العامة خمل العا ( ،)2018يت أنها يار

يار

بما ين د عن ( )26ورية عمل ومؤتمة وندوة ون اط ،و يما يلي اًمة بج
الرقم
1

اسم الورشة

م الن اطات:

الرقم

ورية عمل بخ وص نظا و يكلة يئة

2

اسم الورشة
ضور ا تفال اليو العالمي للميا  /طولية .

العمل التعاوني.
3

الم ار ة ي ورية عمل  WTOي

4

ورية عمل ول استةاتيجية المواصفات ي المغة .

السو د.
5

ارة دراسية علً معهد المواصفات

6

ورية عمل ول رو المن آت ب كة ال ةل ال حي.

النمساول.
7

8

ورية عمل م ةوع تخضية

الم ار ة ي ورية عمل م و ارة النراعة ول مواصفة العن .

لسطين/ايطاليا.
9

ضور مهة ام العن

الفلسطيني.

10

الم ار ة ي ورية عمل االستةاتيجية الوطنية للميا العادمة.

11

الم ار ة ي مؤتمة الو اية من األمةاض.

12

ورية تدر ية ول االستخدا األمثل لوساًل التواصل

13

الم ار ة ي ورية عمل ول نظا الن ان ة

14

الم ار ة ي ورية عمل قمن نةنامي ال حت العلمي من ل

والمساسلة الخاص بسلطة النقد.
15

و ارة التةوية والتعلي العالي Horizon 2020

الم ار ة ي ورية عمل ول س ل تنظي
طاع المواصمت بالتعاوم م

اال تماعي.

16

معية

الم ار ة ي ورية عمل

ول استدامة العمليات الت غيلية

لخدمات الميا .

ماية المستهلال.
17
19

الم ار ة ي ورية عمل بالتعاوم م ديوام

18

الم ار ة ي ورية عمل ول اطمق

20

الموظفين العا

ول التدر

اال ة قي.

استةاتيجية دع ر ادية المةأة تح

الم ار ة ي مؤتمة التغمية الساد

ول ال دانة عند االطفال.

الم ار ة ي ورية عمل ول التوعية من المضادات الحيو ة
بالتعاوم م و ارة ال حة.

رعاية

و ارة اال ت اد.
21

دعوة للم ار ة ي ورية عمل ول عةض

22

نتاًي التعداد العا للسكام والمسا ن

دعوة للم ار ة ي ورية عمل (تحديد

ج العةض والطل

لمنتجات اليسارات ي لسطين).

والمن آت لمحا ظة نانلس.
23

ورية عمل ول المواصفات الفنية للحجة/

24

ورية عمل ي اطمق الخطة االستةاتيجية لمحا ظة الخليل.

نانلس.
25

ورية عمل المواصفات الفنية للحجة

26

اال تماع م اتحاد ال ناعات االن اًية.

الفلسطيني – امعة ال وليتينال.
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 .1تية و ارة ال حة للمؤسسة ي مؤتمة الو اية
من األو ار .

ل

المؤسسة علً عدد من التية مات لم ار تها  .2تية من ل ية ة طال لمستثمار والتسو

الفاعلة ي العديد من الن اطات الوطنية قمن مجاالت

اخت اصها:

النراعي.

 .3تية من ل المة ن الفلسطيني للتنمية
اال ت ادية واال تماعية.

 .4رسالة يكة مقدمة من منظمة ( )ISOعلً انجا
م ةوع مينا ستار.

 .5تية المؤسسة ي مؤتمة التغمية المل نظ من
ل و ارة ال حة.

 .6تية المؤسسة من ل امعة خضورل.

 .7تية المؤسسة من ل المجلس األعلً لمنداع
والتمين (المنتدب الوطني الثالت).
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وخمل العا ( )2018ت انجا العديد من الن اطات المةت طة بالعم ات العامة وتطو ة دور المؤسسة وم ار تها

ي الن اطات العامة قمن مجال واخت اصات عمل المؤسسة يت ت عقد ( )228ا تماعاً داخلياً وخار ياً

أ مها:

 .1ا تماعات م ية ة ا س ةت بخ وص األنظمة االليتةونية.
 .2ا تماع م منظمة الفاو بخ وص الم ةوع االليتةوني.

 .3ا تماع م ية ة ( )DAIبخ وص تطو ة التجارة ي لسطين.

 .4ا تماع م األمانة العامة لمجلس الو راس ول تقيي األداس الحكومي.

 .5عدة ا تماعات م او سفا بخ وص مواصفات الخضار وأخةب م المؤسسات ال ة كة م القطاع النراعي
بخ وص الممارسات النراعية الجيدة للح ول علً منتجات راعية آمنة.

 .6ا تماع تحضيةل ي و ارة اال ت اد للم ار ة ي أعمال اللجنة الفلسطينية التة ية الم تة ة.
 .7ا تماع م و ارة األيغال العامة واإلسكام ل حت س ل التعاوم.
 .8ا تماع م رًيس امعة القد
 .9ا تماع م رًيس امعة ني

ل حت س ل التعاوم الم تة .

لح ل حت س ل التعاوم الم تة وتطو ة نظا لسطيني للممارسات النراعية

الجيدة.

 .10ا تماع م الخ ية األورووي ارستين بخ وص الم ةوع األورووي.
 .11الم ار ة ي ( )11ا تماع للجنة يةاس المحةو ات.

 .12ا تماع م ممثلي الو د اال ت ادل اليندل ورًيس الغة ة التجار ة العةوية اليندية ل حت س ل التعاوم
واالستثمار ي لسطين.

 .13ا تماع م ( )BMDPومؤسسة ني
والمقاييس.

 .14ا تماع م

المقد

للدراسات القانونية نهدل دراسة وتعديل انوم المواصفات

يئة ال تةول والد اع المدني وتو ي اتفا ية ول

الجهات الثمث.

ل وتمديد الغا المة نل وتحديد العم ة نين

 .15ا تماع م لجنة المقاصت المدرسية لمنا ة ةار اللجنة الوطنية للمقاصت ول السماح بالنيتار ق والسماح
للحو الم نعة ليو وا د ي األس وع.

 .16ا تماع م المجلس األعلً لإلنداع والتمين ل حت س ل تعن ن التعاوم الم تة نين المؤسسة والمجلس لعمل
اتفا ية ي ا ة المجاالت.

 .17ا تماع بخ وص يعار (ع فور ال مس) الفلسطيني م بال تة د وو ارة اال ت اد الوطني واللجنة المكلفة.
 .18اال تماع م

يئة اللوا العامة والهيئة العامة لممداس والتجهين بخ وص تو يد المفا ي .

 .19ا تماع م مدية أمن المؤسسات ل حت س ل التعاوم الم تة ة نين الطة ين واالطمع علً خدمات المؤسسة.
 .20اال تماع م معهد المتةولو يا األلماني بخ وص متابعة الخطة التنفيمية للسياسة الوطنية للجودة.
 .21ا تماع م او سفا ووال تة د وية ة الة ف للتسو
وو ارة النراعة بخ وص ورية المنتجات اآلمني.

النراعي ومجلس الن

الفلسطيني ونقابة المهندسين
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 .22ا تماع م ممثلي الةواعية الدولية لمنا ة دور المؤسسة ي اال ت اد والمها التي تقو نها.

 .23ا تماع م الممثلية الهولندية للت ا ت ول أليات ديدة لنقل المنتجات من المحا ظات الجنووية (لنة) الً
المحا ظات ال مالية بم ار ة ماية المستهلال وو ارة النراعة.

 .24الم ار ة باال تماع األول للمجلس االست ارل لقطاع المحةو ات.
تم تنفيذ حوالي ( )10زيارات إرشادية وتفقدية أهمها:

.1

ارة تفقدية لم ن ية ة ر ف للتسو

 .2ارة تفقدية لمدنية ني
.3

النراعي.

لح للتحق من المقاييس وأ هنة القيا

ارة تفقدية لم ن نايس للسلطات.

ومضخات الو ود.

 .4ارة م ن الجنو لل اطوم للم ار ة ي فل الح ول علً يهادة الجودة.
 .5ارة م ن العمةل لسح

نةو يمت األلمنيو للتعةل علً خطوط اإلنتاج والعمليات الت نيعية.

 .6ارة لم ن الةمل ال ناعي ي طولية للتعةل علً طةق اعادة استم الةمل.
 .7ارة م ن ال ة ة الوطنية للمستحضةات الط ية واألع ا .
 .8ارة ال ة ة الحديثة لتع ئة الم ةووات.
 .9ارة ية ة المسةب للمنتو ات الغماًية.
 .10ارة امعة القد

والقاس محاقةة ول المواصفات وأ ميتها ي ياتنا.
المؤشر الحادي عشر (شهادات الشكر والتقدير)
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مؤشر رقم ( )11مقارنة مؤشرات شهادات الشكر والتقدير
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( )12الشكاوى والتقارير الفنية
تابع المؤسسة عدد من ال كاوب والتقار ة الفنية و ام نتقدي خدماتها المتخ

ة سواس للمواطنين أو المؤسسات

الحكومية أو الجهات الة انية من قابطة مة ية أو محا  ،يت نلغ عدد ال كاوب والتقار ة ( )26است علً

النحو التالي:

 )21( .1يكوب ام
 )5( .2تقار ة ام

المؤسسة بمتابعتها.

المؤسسة بإصدار ا لدب الجهات النيابة العامة والمحا .

المؤشر الثاني عشر (الشكاوى والتقارير الفنية)

الشكاوى والتقارير الفنية
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الشكاوى

مؤشر رقم ( )12مقارنة في مجال الشكاوى والتقارير الفنية ،نﻼحظ انه يوﺠد نقص خﻼل
العام ( )2018بمعدل ( )% 25عن العام ( ،)2017وزيادة بمعدل ( )% 766عن العام (.)2013
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( )13دور المؤسسة في مجال المسؤولية المجتمعية والحوكمة

ام

المؤسسة من خمل استةاتيجيتها وسياساتها قمن خطة ( )2022-2017نت ني مجموعة من السياسات التي

تخد عمل المؤسسة وتسا

ي تطور ا:

أوال :المسؤولية االﺠتماعية :والال لدع تط ي المسؤولية اال تماعية للمؤسسة ي لسطين و د تمثل الال من

خمل:

• الم ار ة ي الن اطات الوطنية واأل لية.
• توعية عدد من القطاعات الحكومية والخاصة واأل اديمية والمواطنين ول ا مية ودور تط ي المواصفات.
• تفعيل مة ن التوعية ي المؤسسة ،وعقد نةامي توعو ة لطم

المدار .

• تفعيل خدمات م ايةة من خمل االنتةن (لألعمال واأل ةاد والمؤسسات العامة والخاصة والمعا د والجامعات).
• تدر

طم

امعات ومعا د وتج يله و رياد .

• ال دس نتط ي المواصفة الدولية ( )ISO 45001/2018الخاصة نتنظي ال حة والسممة المهنية ي المؤسسة
ومساعدة المؤسسات األخةب علً تط يقها.

• الم ار ة الفاعلة والتضامن م سكام ة ة الخام األ مة المهددة بالهد والم ادرة.
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ثانيا :الحكم الرشيد (الحوكمة):

ما باالقا ة الً تط ي اسس الحو مة ي المؤسسة وم ار ة العاملين ي اتخاا القةار والال من خمل:
• عمل ا تماعات دور ة لمدراس المؤسسة م المدية العا .
• ال ان الدواًة بعقد ا تماع وا د علً اال ل ل يهة م

مي العاملين.

• االستماع الً ال ا يار او مقتة ات ديدة وت نيها ي ال ان

ممكنة.

• تنو د الجهات الةسمية نتقار ة نية لية انلة للطعن لدب المحا

والنيابة ول عدد من القضايا التي ته

المستهلال والمواطن الفلسطيني.
• ال دس نتط ي

المواصفة الدولية )37001/2016( ISO

المؤسسات األخةب.

ول مكا حة الةيوة ي المؤسسة ومساعدة

• التعاوم م األمانة العامة لمجلس الو راس لوق المواصفات الخاصة باألداس الحكومي والم ار ة ي تقيي
تط ي معايةة الجودة ي مدية ات ال حة ي الوطن.
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( )14التقارير المالية واإلدارية

✓ أوالً :الموازنة:
نلغ موا نة المؤسسة لعا ( )12.690( )2018مليوم ييقل ،وت مل ( )8.395مليوم ييقل روات
موظفين ،ت مل نفقات تحو لية خاصة بالةوات

بقيمة ( )740ألت ييقل وودل تنقل بقيمة ( )734ألت

ييقل ،ونفقات رأسمالية ( )950ألت ييقل ،ونفقات ت غيلية بقيمة ( )1.096مليوم ييقل ،موا نة تطو ة ة
(م ةوع تطو ةل مؤسسة المواصفات والمقاييس) ( )775ألت ييقل.

✓ ثانياً :النفقات:
نلغ

النفقات الت غيلية الفعلية من خمل عا ( )2.251( )2018مليوم ييقل مف لة ما يلي :نفقات

ت غيلية موا نة ( )662( )2018ألت ييقل ،نفقات رأسمالية ( )833ألت ييقل ،نفقات تطو ة ة (م ةوع

تطو ةل /مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية) ( )120ألت ييقل ،النفقات الت غيلية (موا نة متجخةات)
( )461ألت ييقل ،و يمة المد وعات من سا
من خمل نظا نيسام الحكومي.

األمانات لم ار ف الفح

( )175ألت ييقل ،والال

✓ ثالثاً :اإليرادات:
نلغ

يمة اإليةادات المالية للمؤسسة ( )1.457مليوم ييقل خمل العا (.)2018

ﺒلغ عدد العاملين في المؤسسة
عام ( )162( )2018موظف
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المؤشر الرابﻊ عشر (إيرادات ونفقات):

االيرادات والنفقات
ILS 2,500,000
ILS 2,251,000
ILS 1,673,000
ILS 1,457,000

ILS 2,000,000

ILS 1,354,584
ILS 1,321,546 ILS 1,363,000
ILS 1,245,000
ILS 1,148,004
ILS 840,482

ILS 1,500,000
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اإليرادات

مؤشر رقم ( )14.1مقارنة مؤشرات اإليرادات والنفقات ،نﻼحظ أن هنالك:

زيادة في اإليرادات خﻼل العام ( )2018بمعدل زيادة ( )6%عن العام ( ،)2017وزيادة ( )% 48عن العام (.)2013

زيادة في النفقات خﻼل العام ( )2018بمعدل زيادة ( )%35عن العام ( ،)2017وزيادة ( )%143عن العام (.)2013

المؤشر الرابﻊ عشر (الموازنة):

المالية  :الموازنة
ILS 14,000,000

ILS 12,690,000
ILS 12,064,889
ILS 11,623,000

ILS 12,000,000

ILS 9,525,000
ILS
8,490,000
ILS 8,000,000
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مؤشر رقم ( )14.2مقارنة مؤشرات الموازنة ،نﻼحظ أن هنالك زيادة في الموازنة خﻼل العام ( )2018بمعدل
( )%9عن العام ( ،)2017وزيادة بمعدل ( )%58عن العام (.)2013
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✓ رابعاً :العاملين:

متابعة مي اإل ةاسات اإلدار ة الخاصة بموظفي المؤسسة م ديوام الموظفين وو ارة المالية يت نلغ
عدد المعاممت اإلدار ة ( )480معاملة.

النوع االجتماعي

المؤهل العلمي
80%
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70%
62%
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40%
15%

2%

50%

38%

40%

30%
8%

60%

30%

20%
10%

20%

0%

10%
0%
أناث

التحصيل العلمي

مقارنة المؤهل العلمي

ذكور
النوع اتجتماعي

مقارنة النوع االﺠتماعي
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( )15مركز خدمات الجمهور

أن جت مؤسسة المواصفات والمقاييس مة ن خدمات الجمهور خمل الةو األول من عا  2018والال ي اطار
دور ا المستمة وسعيها الدؤو لتقدي أ ضل الخدمات للمواطنين ومعالجة ا ة الم ا ل التي توا ي المنتفيعين من

الخدمات االليتةونية التي تقدمها المؤسسة سواس للمواطنين أو العاملين يها.

مركز
التوعية

الخدمات
االلكترونية

مركز بيع
المواصفات

مركز
االستعالم

123

التقرير السنوي

2018

124

2018

التقرير السنوي

الفصل السادس
نشاطات تطوير العمل في المؤسسة
 .1تقرير حول تأسيس المختبرات الوطنية (فحص ومعايرة)
 .2تقرير مؤتمر الجودة في فلسطين

 .3تقرير حول نشر الوعي وثقافة الجودة في فلسطين
 .4تقرير حول تطوير الخدمات االلكترونية ونظام "حكومتي"

 .5المشاركة في تقييم تطبيق معايير الجودة في مديريات وزارة الصحة
 .6تقرير حول نظام إدارة الجودة في المؤسسة وقياس رضى الزبائن
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( )1تأسيس المختبرات الوطنية
مختبرات الفحص ومختبرات المعاييرة

نظ اة أل مية عل القيا

والتي سول تسا

والفحوصات الفنية ،ت ان اس المخت ةات الوطنية للفح

والمعايةة ي لسطين

ي تل ية ا تيا ات مي القطاعات ي لسطين خاصة ي مجال الفح

والمعايةة

بما ينسج م المتطل ات الدولية مما يسه ب كل أساسي و عال ي:
تطوير البنية التحتية للجودة في فلسطين
تحسين ﺠودة المنتجات الفلسطينية

تمكين المنتج الفلسطيني من دخول االسواق الدولية والعالمية
تطوير االستثمارات الداخلية وﺠذب االستثمارات الخارﺠية
إزالة العقبات التجارية لتسهيل حركة التجارة

رفﻊ مستوى المنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي
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وتتكون المختبرات الوطنية من:

 .1مختبرات الفحص.

 .2مختبرات المعايرة (المترولوﺠيا).
أوالً :مختبرات الفحص:
المنتجة محلياً ر ينة اساسية لحماية وقمام
تُ ِّكل مخت ةات الفح
المستوردة و ُ
المنتجات ُ
ي مختلت طاعات ُ
المسا مة الفاعلة
المستهلِّال ي لسطينُ ،
يت دأن مؤسسة المواصفات والمقاييس ُمن ُم ن جتها علً العمل و ُ
سممة ُ
م مختلت الجهات الة انية لضمام مطابقة المنتجات لمتطل ات المواصفات اات العم ة ،ما ِّ
عمل المؤسسة م
ُ
ُ
ُ
ا ة مخت ةات الوطن ودعمها والال نتفضيلها عن ال مخت ةات خار ية ُم انهة بإرسال عينات الفح لها والال
لدع وتطو ة القطاع الخاص والعلمي مخت ةات الجامعات الفلسطينية.

اتجه

المنتجات
خاصة نها ي القطاعات ال ناعية التي ليس لهم القطاعات و ُ

المؤسسة إلن اس مخت ةات ح

ال مخت ةات ي القطاع العلمي والقطاع الخاص وودع من االتحاد االورووي ت العمل علً ان اس مخت ة لفح

ارة مخت ة ية ة ال ةق االوس – الجمعية العلمية

اال هنة اليهةواًية منم ما ُيقار الخمس سنوات ،يت ت
المليية االردنية والال الخم المعلومات التي لديه ول ا هنة الفح
اورووي لوق مواصفات ا هنة الفح

والتي ستل ي ا تيا ات الفح

المطلووة وواالقا ة لملال ت االستعانة بخ ية
ي المخت ة.

ام ا هنة الفح التي ت وق مواصفاتها والتي ُوِّردت لنا من ل ية ة لو
ح سممة اال هنة اليهةواًية المننلية و المواصفة الفلسطينية والتي مة عيتها ( )PS- 192- 2015والمت نا

ت كل اعدة اساسية لمخت ة

عن المواصفة الدولية (.)IEC 60335-1
حيث تنقسم مختبرات الفحص إلى:
 .1مختبر فحص االسمنت

ي

ل نلدام العال من ال ناعات

تعد صناعة اإلسمن

االستةاتيجية؛ لما يمثلي اإلسمن

من أ مية يةة ي م ار ال ناس

واإلعمار والت ييد ،علً م ال عيدين الخاص والعا  .ولهم

ال ناعة ي لسطين أ مية خاصة ،ي ما الو

بالمات ،يت

يمة المجتم الفلسطيني ي مة لة نناس وتعمية ،ما ين د من ج

الطل

لمسمن

علً اإلسمن  ،و ما ما يعطي أ مية بالغة إلن اس مخت ة
ادر علً ح

اات العم ة.

االسمن

س

المواصفات الفلسطينية
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يعت ة األسمن

والتمص

من أ

المواد المصقة لما لي من خاصية التماسال
الماس ،و ستعمل األسمن

سواس ً الهواس أو تح

ً

األلةاض اإلن اًية والمعمار ة مادة ال مة لةو األ ناس بعضها ن عض
مثل الخةسانة المستخدمة ً نناس المن آت بكا ة أنواعها ،والمونة

(األسمن

والةمل) لتماسال الطو

والحجارة ،أو مادة لتغطية واً

الم انً من الداخل أو الخارج يج

التج د من مطابقة األسمن

اليتةاطات المواصفات الخاصة بي يت أم خواصي تتجثة ندر ة يةة

ن عض العوامل التينولو ية المختلفة مثل نس ة المواد الخا ودر ة نقاوتها

ودر ة الحةق ونعومة األسمن

و ملال بمدة و يفية تخن ن األسمن

ل

استخدامي.
مكوم أساسي يدخل

ونظ اًة الختمل وتنوع م ادر االسمن المستورد و نطم اً من ةصنا علً ودة اإلسمن
ي طاع االن اسات المل يعت ة العمود الفقةل لم ت اد الفلسطيني و فاظاً علً صحة وسممة المواطن ،ت ان اس
مخت ة يعنً بجمي الفحوصات الفين اًية لمسمن

المخت ة و المة

مة لة اولً والفحوصات الييمياًية مة لي ثانية .بحيت يكوم

الةًيسي ي لسطين لجمي الفحوصات الفنية .علماً بجم نا مخت ةات ي القطاع الخاص

ولين عدد ا ال ين د عن ثمث مخت ةات معتمدة لجنس معين من الفحوصات الفين اًية ق وتعمل علً مة عيات
مختلفة.
مة لة أولً سيقو المخت ة بفح

الخ اً

الفين اًية لمسمن

من ح

نعومة االسمن  ،وة الضغ

واالنحناس لمسمن  ،و من ال ال االنتداًي والنهاًي ،و نا تظهة بعض ال ور للفحوصات واأل هنة التي ستعمل
ي المخت ة.

 .2مختبر فحص األﺠهزة الكهربائية

ام المؤسسة تةوطها عم ات وثيقة وتعاوم م تة م

ثية من الو ارات والمؤسسات الفلسطينية ومنها مكت التجارة

– و ارة اال ت اد الوطني الفلسطيني ،االدارة العامة لحماية المستهلال – و ارة اال ت اد الوطني ،الضابطة الجمة ية
يت سيكوم لهما المخت ة االثة والدور الي ية ي مساعدة الجهات الة انية للة ابة علً السوق الفلسطيني وق طي

ي طاع اال هنة اليهةواًية ،يت سيقو المخت ة بفح

ا ة العينات من المنتو ات واال هنة اليهةواًية والمةسلة

للمخت ة من م الجهات ،ما ام المؤسسة تةوطها عم ات تعاوم م تة ة م مدية ة اللوا العامة (العطاسات)/
و ارة المالية يت تتقد العديد من ية ات القطاع الخاص لعطاسات اللوا
اال هنة اليهةواًية واالليتةونية والط ية والمخ ة ة و نا

العامة ومنها تور د وتة ي

االت عديدة توا ي مدية ة اللوا

مختلت

من ال ة ات المتقدمة

لعطاسات اال هنة والمنتجات اليهةواًية بعد درتها علً الح ول علً يهادات مطابقة اال هنة الموردة من مؤسسة

المواصفات الفلسطينية والال لعد و ود حوصات لهم اال هنة من نلد انتا ها هنا يجتي دور مخت ة ح

اال هنة

الح ُي بمدب مطابقة م اال هنة
اليهةواًية بمؤسسة المواصفات الفلسطينية ليقو ندور والمل من خملي سيكوم ُ
والمنتجات للمواصفات الفلسطينية والعالمية اات العم ة.
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ام المؤسسة تلع

دو اًر رًيسياً ووالتعاوم م مكت

من خمل اصدار الموا قات لمكت

التجارة – و ارة اال ت اد الوطني لض

المستوردات لفلسطين

التجارة الفلسطيني ل حنات االستيةاد ومنها اال هنة اليهةواًية واالليتةونية

و الط ية والمخ ة ة يت تُمنح م الموا قات نناساً علً تقدي المستورد حوصات السممة الممًمة اليهةومغناطيسية
لهم اال هنة من طةل ثالت من نلد انتا ها و ي بعض الحاالت ال تيوم م الفحوصات متو ةة سيتولً مخت ة
المؤسسة ما الدور ،ما ام اال هنة اليهةواًية المستوردة لفلسطين و

واً اتفا ية بار س أ ،1أ( 2اليوتا) من

ال لدام العةوية ال تخض لمتطل ات التعليمات الفنية االلنامية االسةاًيلية وللتج د من مدب مطابقتها لمتطل ات

المواصفات الفلسطينية اات العم ة ستقو المؤسسة بطل

عينات للفح

ل تسو قها بالسوق الفلسطيني.

ام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية تلع دو ار رًيسياً ي تحة ة يحنات االستيةاد والمفحوص عينات منها
ي مؤسسة المواصفات االسةاًيلية علً ام يت تعديل امل مية ال حنات تح ايةال المؤسسة يت سيكوم
للمؤسسة الخيار بالتج د من مدب مطابقة عينات من امل اليمية المعدلة لل نود لية المطابقة ي تقار ة ح

مؤسسة المواصفات االسةاًيلية.
ثانياً :مختبرات المعايرة:

العالمي ور

تيمن أ مية عل المتةولو يا ي الحا ة الملحة لتو يد نظا القيا

ودة المنتجات العالمية ،اقا ة

الً ايجاد آلية لتسهيل ة ة التجارة و الة العق ات التجار ة ،وُعد النظا المتةولو ي ننداً الناميا للدول النامية تً
تيوم ادرة علً موا ة األنظمة والقوانين التابعة للدول ال ناعية ،ما ُيعد يةطا مهما لحماية ال يئة و رقاس
ا ات المستهلال المل أص ح أ ثة وعيا باألمور المتعلقة بالجودة ،مما يعن اال ت اد الوطني و ؤثة بطة قة

ايجانية علً المواطن الفلسطيني وعلً معظ القطاعات منها المتةولو يا العلمية وال ناعية والقانونية والتي ت مل

أ هنة القيا

الخاصة ب حة وسممة المواطن مثل :أ هنة يا

التلوث ،اإليعاع).

الضغ والح اةرة ،عدادات الماس واليهةواس ،الغا ،

تسعً المخت ةات الوطنية للحفاظ علً المعايية الوطنية ،وقمام تسلسلها للمعايية الدولية ،وتقدي خدمات

متةولو ية عالية الد ة معتةل نها وطنياً ودولياً للقطاعات العلمية واإل ت ادية وال ناعية وال حية والقانونية ،والال
للمسا مة ي دع اإل ت اد الوطني والحفاظ علً قوق المواطنين وصحته وسممته وويئته  ،من أ ل ياة

أ ضل.

ولتحقي الال تقو

مة المخت ةات نتنفيم المها المناطة نها ي نناس وتط ي أنظمة ديثة تتف م الممارسات

الدولية ي مجال المتةولو يا ،عن طة تو ية وتطو ة وتحفين الموارد ال ة ة وواإلعتماد علً م ادر المعة ة،

وتخد

مة المخت ةات متلقي الخدمة وية اًي وطنياً وا ليمياً ودولياً.

ت خمل العا ( )2018تطو ة مخت ةات المتةولو يا (القيا ) ي لسطين بما ينسج م المتطل ات المحلية،

اإل ليمية والدولية ووناس نظا ادارة الجودة متوا

م المواصفة (.)17025
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ت تور د أ هنة يا

مة عية قةور ة لتوسي مجاالت

عمل المتةولو يا والفح

وتطو ة ا ي عدة مجاالت

مثل(:األو ام والموا ن ،والح اةرة ،األطوال ،الحجو ،

الضغ  ،القوة ،وأ هنة يا

اليهةواس ،م اة ة األو ام

والحجو للمواد المع جة مس قاً،

يت ت استم

م

األ هنة ي العا (.)2018

وتتكون مختبرات المعايرة من:

 .1مختبر االوزان والموازين :والمل ينقس الً سمين و ما:
أ.

مختبر ( Primary Massمختبر االوزان االولى):

المخت ة االولي ،و مل المعايية الوطنية الخاصة باالو ام والموا ين
والتي تمثل أعلً د ة علً المستوب الوطني والمل يعد المة عية

الوطنية ي مجال األو ام والمةت طة باألو ام الدولية ،ومن مهامي

المحا ظة علً معايية القيا

الوطنية األولية الفلسطينية لو دات

االو ام األساسية ومعايةة أ هنة القيا
نهم الو دات.

اات الد ة العالية المتعلقة

المعايير الوطنية التابعة لهذا المختبر:
• مجموعة من االو ام ئة  1غ .E0

• مجموعة من االو ام ئة  E1من 1ملغ الً
5غ.

• مجموعة من االو ام ئة  E2من 1ملغ الً
 20غ .
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 .مختبر ( Secondary Massمختبر االوزان الثانوي):
المخت ة الثانول ي مل معايية اات د ة أ ل تستخد لخدمات المعايةة.
المعايير الوطنية التابعة لهذا المختبر:
يخت

بمعايةة االو ام

اات الت نيت F2, M1, M2, M3

المعايية الوطنية التابعة لهما المخت ة:
ا تواس ما المخت ة علً األو ام المة عية
المستخدمة ي معايةة الموا ن الخاصة بال ة ات
والم ان المختلفة.

 .2مختبر الحرارة :يت أم من مهامي ي:
المحا ظة علً معايية القيا

الوطنية األولية لو دات الح اةرة األساسية.

ي مل ما المخت ة علً اال هنة المة عية الم مة
لتقدي خدمة المعايةة أل هنة يا

الح اةرة مثل (موا ن

اةرة مختلفة ،ثم ات ،ة نرات ،اقنات ،ا ةام)

و غطي المدب التالي (Range,-80 up to
).1100c
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 .3مختبر االطوال :يت ام من مهامي ي:
المحا ظة علً معايية القيا

الوطنية األولية لو دات الطول األساسية،

يت ي مل ما المخت ة علً اال هنة المة عية
الم مة لتفدي خدمة المعايةة أل هنة يا

الطول

مثل:
(ميكةوميتةات ،لي ةات ..Dial Gauges ،ال )
و غطي المدب التالي (.)Up to 1000mm

القط الطولية ( (Grade 1,00,k) (Block
 Gaugesو غطي المدب التالي(Range:-

)1.00to 1000mm

 .4مختبر الضغط والقوى ،حيث ان من مهامه هي:
يقو بالمحا ظة علً معايية القيا

يقو

الوطنية المتعلقة بمجال الضغ والقوب.

ما المخت ة بمعايةة مويةات الضغ

و غطي

المدب التالي ) (up to700 barوما ينات القوب وال د
وتغطي المدب التالي(Up to 2000 KN) :
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 .5مختبر الحجوم:

يت ي مل ما المخت ة علً اال هنة المة عية الم مة لتقدي خدمة المعايةة ال هنة يا

ما المخت ة بمعايةة (ميكةوواي

و قو

الحجو :

وتغطي المدب

) (Up to 5 mlو (أوعية جمية مختلفة وتغطي مدب
).(Up to 1000 liter

 .6مختبر القياسات الكهربائية:
يقو

ما المخت ة بمعايةة ا هنة القيا

تظهة

اليهةواًية مثل (الجهد ،التيار والمقاومة).

نا صورة ل عض اال هنة الةًيسية الموردة

لمخت ة اليهةواس م توقيح لط يعة عملها ي المخت ة:

 .7مختبر المواد المعباة والمغلفة:

يعمل ما المخت ة الياً بعملية التحق من المواد المع جة والمغلفة.

و مل طاعات مختلفة ومجاالت متعددة مثل:
القطاعات الييماو ة والغماًية القطاعات األخةب.

134

التقرير السنوي

2018

( )2مؤتمر الجودة في فلسطين
" دور المواصفات في دعم التنمية المستدامة"

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د .رامي الحمد هللا
نظمت مؤسسة المواصفات والمقاييس المؤتمر الوطني
"دور المواصفات في دعم التنمية المستدامة
نتار  2018/3/21ي ار هللا نناسا علً ةار مجلس االدارة ي ا تماعي االول للعا ()2018

اس انعقاد المؤتمة قمن م ةوع ال مينا ستار لتقو ة ال نية التحتية للمواصفات والتعليمات
لدع األعمال وال ناعة ي ال ةق األوس ويمال أ ة قيا
"الممول من ل الو الة السو دية للتنمية" سيدا" والمنفم من ل المنظمة العالمية للتوصيت”“ISO
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• هدف المؤتمر:

العم ة

اظهار أ مية دور المواصفات الفلسطينية ي تطو ة ودع التنمية المستدامة وت جي الحوار نين أصحا

والقطاعات المختلفة ول أ مية تط ي المواصفات الفلسطينية ي ا ة مجاالت التنمية المستدامة ،باإلقا ة الً

التوعية ووناس القدرات.

المسا مة ي تحقي أ دال أ ندات السياسة الوطنية التي أ ةتها الحكومة الفلسطينية والتي تقاطع

المؤسسة والتي أ دت علً التنمية ال يئية ووناس اال ت اد الوطني.
تنظي ورش عمل تفاعلية وتدر ية بمجاالت متخ

المواصفات المتخ

م أ دال

ة علً امش المؤتمة ،ويةح يفية االستفادة من تط ي

ة المطةو ة لخل وعي امل ول التنمية المستدامة.

• الفئات المستهدفة:

 .1القطاع ال ناعي
 .2القطاع التجارل

 .3القطاع األ اديمي
 .4القطاع الحكومي وأصحا

القةار يما يتعل نتط ي المواصفات

 .5الخ ةاس والعاملين بمجال أنظمة الجودة

• المواضيﻊ التخصصية المطروحة على هامش المؤتمر:
 .1نظا ادارة الطا ة
ISO 50001/ ISO 50006 Energy
)Management System (EnMs

 .2نظا

ادارة ال يئة ISO 14001/ ISO

14040/ISO 14044 Environmental
)Management System (EMS

 .3نظا ال

مة الماًية

ISO 14046 Water Footprint
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•

أﺠندة المؤتمر:

•

فترة االفتتاح:

ا تتح المؤتمة ناً

رًيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس األستاا بسا ولو ل ،مدية عا المؤسسة

 .يدر جي ،السيد  Martin Kaizerممثم عن معهد المتةولو يا األلماني ،باالقا ة الً عةض يديو

تة ي

ويكة مقد من األمين العا لمنظمة التوصيت الدولية السيد .Serjio Mujica

وتخلل الحفل عةض لمؤسسة المواصفات والمقاييس نهدل الً تقدي تعة ف بالمواصفة وتعة ف بالتنمية
المستدامة ومجاالتها وأ دا ها والةو ما نين الموقوعين وتوقيح ويةح دور المواصفات وأ ميتها ،يت

تقد المواصفات الحلول والوساًل الفنية الم ايةة ولية الم ايةة ي تحقي أ دال التنمية المستدامة ،ما
د أ .بسا ولو ل لمتي يت أياد ندور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفعال وأ ميتها وانجا اتها.
•

الفترة الصباحية:
تضمن

م الفتةة تقدي عةوض عن وق

طاعات الطا ة ،ال يئة و طاع الميا ي لسطين ،وقةورة

تط ي المواصفات الفلسطينية ي القطاعات الثمثة المم ورة.
وت عةض دراسات علً أرض الوا

 case studiesا نها الخ ةاس المحليين يت اموا نتط ي

مواصفات ادارة الطا ة ومواصفات ادارة ال يئة ومواصفات ال

مة الماًية المم ورة أعم علً م ان

وية ات لسطينية ،وت الح ول علً نتاًي عملية ممتا ة تتة باألر ا الفنية والمالية دور المواصفة ي
تةييد الموارد الط يعية والحفاظ علً استمةار تها لأل يال القادمة.
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•

الفترة المسائية :
تضمن

م الفتةة ثمث محاور ول ادارة ال يئة ،ادارة الطا ة ،ال

مة الماًية بالتوا ل م بعضها ي

نفس الو  ،الهدل من م الفتة من المؤتمة ي ادة الوعي ول المواقي التالية:
 .1إدارة البيئة وتقييم دورة حياة المنتج :

ادة الوعي ول أ مية المواصفة العالمية آينو 14040الخاصة بادارة ال يئة ،وآينو

نتقيي دورة ياة المنتي تً تتمكن ال ة ات والمؤسسات من تط يقها واستخدامها.

14044الخاصة

تم تقديم تدريب مفصل على آلية تطبيق هذه المواصفات خﻼل اليومين .2018/3/20-19

 .2إدارة الطاقة:

ادة الوعي ول المواصفات العالمية اينو  50001و 50006الخاصة بادارة الطا ة والتي تمكن ال ة ات

من خمل تط يقها من التةييد ي استخدا الطا ة واستخدا م ادر ا بطة قي فوس و نعكس الال ايجانيا

علً وا د من أ

المدخمت علً عمليات االنتاج والتي يسه التقليل منها من التقليل من تيلفة االنتاج

وتقليل االثة ال يئي.
تم تقديم تدريب مفصل على آلية تطبيق هذه المواصفات خﻼل اليومين .2018/3/20-19

 .3البصمة المائية:

ر الوعي ول المواصفة العالمية اينو  14046الخاصة بال

عن نداًل لتقليل استهم الميا وتخيفض ال

مة الماًية وتمكيين ال ة ات من ال حت

مة الماًية للمنتي.

تم تقديم تدريب مفصل على آلية تطبيق هذه المواصفات خﻼل اليومين .2018/3/20-19
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•

الختام:

ت اختتا المؤتمة بقيا مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ممثلة بالمدية العا

 .يدر جي نتية

الخ ةاس الدوليين المين يار وا ي ورش العمل والمؤتمة ،وتية ة المدروين المحليين المين يار وا ي ورش

العمل والمؤتمة ،وتسلي ال هادات للمتدروين الم ار ين ي ورش العمل التي س ق
•

المؤتمة.

النتائج والعبر المستخلصة:

 .1ضور متمين للمدعو ن من القطاعات المختلفة يت نلغ عدد الم ار ين بالمؤتمة والي ( )288م ار
ننس ة تجاو ت  %90ممن تم

دعوته للم ار ة ،و ما ما يظهة ارتفاع نس ة الثقة بالمؤسسة ون اطاتها.

 .2ضور وم ار ة دولية لخ ةاس عالميين ي المؤتمة والورش التدر ية الم اة قة للمؤتمة.
 .3تدر

( )82متدر وتج يله لي

حوا متخ

ين بالمجاالت المستهد ة يمكن االستفادة منه مستق م

ما يلي:
ورشة العمل التدريبية الخاصة بإدارة

ورشة العمل التدريبية الخاصة

ورشة العمل التدريبية الخاصة بالبصمة

الطاقة

ﺒنظام البيئة

المائية

عدد الحضور

2018/3/20-19

2018/3/20-19

2018/3/20-19

23

21

37

• أظهةت نتاًي المؤتمة القدرات الخاصة لفة عمل المؤسسة ي اعداد وتنظي المؤتمةات.

• أظهةت نتاًي المؤتمة والدورات التدر ية درات الخ ةاس المحليين المين ت تدر ه وتج يله من ل المؤسسة
مس قاً وعدد

 12مدرواً والمين استفادت منه المؤسسة ي ما الن اط.
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( )3نشر الوعي وثقافة الجودة في فلسطين
من خﻼل مركز مركز التوعية

تم انشاء مركز متخصص في المؤسسة لﻼعﻼم والترويج وذلك للقيام بالمهام التالية:
✓ نشر االخبار في الصحف والمواقﻊ االكترونية
✓ االفﻼم التوعوية القصيرة
✓ المعارض
✓ المشاركة في االحتفاالت العالمية الخاصة بالبنية التحتية للجودة
✓ الموقﻊ االلكتروني للمؤسسة ومواقﻊ التواصل االﺠتماعي
✓ حملة توعية للمستهلك وخاصة طﻼب المدارس
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نشر االخبار في الصحف والمواقﻊ االكترونية
ام

المؤسسة نن ة العديد من المواد االعممية المتعلقة نن ة ان طة المؤسسة ،والتي تهدل الً توعية المستهلال

من خمل وساًل االعم المةًية والمسموعة ومختلت ال حت المحلية والموا
اال تماعي ،ويمل

االليتةونية ،وي كات التواصل

اخ ار ولقاسات صحفية ،ومقانمت اااعية وتلفن ونية.

نلغ عدد االخ ار التي ت ن ة ا عن ن اطات المؤسسة
أ ثة من ( )171خ ة ،و( )66لقاس تلفن وني ،و()22
لقاس تعة في ،و( )26ا تماع.

• االفﻼم التوعوية القصيرة
استم اة اًر لن اطات توعية المستهلال ،ام

المؤسسة ووالتعاوم م الهيئة العامة لمااعة والتفلن وم ومة ن االعم

الفلسطيني بالعمل علً انتاج ا م توعو ة تهدل الً ن ة الوعي بالمواصفات والتعليمات الفنية اإللنامية.

ت اصادار عدد ( )8ا م توعو ة خمل العا
( ، )2018ايتمل

علً المواقي الموقحة ي

الجدول.
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باالقا ة الً تو يي الن اًح واالريادات ول بعض السل االستهم ية التي يقتنيها المستهلال ،و ت ن ة ا علً
مو المؤسسة االليتةوني وموا

التواصل اال تماعي ،ما يت نثها علً تلفن وم لسطين.

• المعارض
ت عةض مجموعة من اال م التوعو ة الق يةة وتو
المط وعات ويمل

ايضاً قةات توعو ة ي مجاالت

المواصفات والجودة وسممة المستهلال ،الً ان

تو

المط وعات والمل قات ،اسهاماً منها ي تعة ف المستهليين
والمنتجين بج مية تط ي
التالي أ

المواصفات ،و وقح الجدول

المعارض التي يار

نها المؤسسة ي مختلت

المحا ظات.
يار ة المؤسسة ي مجموعة من المعارض يمل
مناط

مختلفة للتوعية والتعة ف بمها المؤسسة وت

اعداد نةامي اعممية واريادية
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• االحتفاالت العالمية الخاصة بالتوصيف

ت ار المؤسسة ي المناس ات التي تقيمها المنظمات
العةوية والعالمية من خمل تنظي ندوات ووريات عمل
ومحاقةات توعو ة ي توار اال داث ،و يما يلي أنة
تلال الم ار ات.

اليوم العالمي للمواصفات

اليوم العالمي للمترولوجيا

اليوم العالمي للجودة

يوم التقييس العربي
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• الموقﻊ االلكتروني للمؤسسة ومواقﻊ التواصل االﺠتماعي
تتولً داًةة االعم والتةو ي ي المؤسسة االيةال
علً المو االليتةوني وصفحة المؤسسة ع ة مو
التواصل اال تماعي يس و  ،من خمل تغمية المو
وتحديثي ون ة اخ ار ون اطات المؤسسة المختلفة
وتو ية ا ة مط وعاتها علً المو .

باالقا ة الً ن ة معلومات توعو ة نهدل تعن ن سممة
المستهلال والحفاظ علً صحتي وسممتي ،وتسهيل
الح ول علً المعلومات اليتةونياً ،ما تقو الداًةة
بمتابعة

سابات التواصل اال تماعي وادارتها ووت

الةساًل االعممية التوعو ة من خملها.
• حملة توعية طﻼب المدارس
اطلق المؤسسة خمل العا ( )2018ملة توعو ة نهدل التعة ف بالمواصفات وتج يد اال تما بالمستهلال والحفاظ
علً صحتي و ماية االسواق ال فلسطينية من نفاا المنتجات لية المطابقة للمواصفات يت ر نت المؤسسة علً
طاعات عمة ة محددة ام ا مها ال فول المتوسطة بالمدار

ب فتها ت كل درة يةاًية مهمة و ي طاع

المدار  ،و نا ال ند من االيارة الً االتفا ية التي ت تو يعها من ل معالي و ة التةوية والتعلي الد تور ص ةل
صيد المل ام متفهماً لط يعة م الحملة ي ت جي الطم

علً يةاس وتداول المنتجات الوطنية الجيدة بعد

تعة فه بكا ة المفا ي المةت طة بالجودة مثل (المواصفات ،التعليمات ،المعايةة ،المخت ةات ،الفح

 ،الجودة ...

ال ).
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ام

المؤسسة قمن القدرات ال ة ة والمادية

المتا ة نتنفيم ()26

ارة مدرسية و د تضمن

الن ارات عةض نمااج من ال ناعة الوطنية الجيدة
باالقا ة الً يةح الية الح ول علً يهادات
الجودة م التعة ف علً المفا ي المةت طي نها.

ر
التنسي

المؤسسة نن ارت بعض المدار

للمؤسسة بعد

نتيجة لتنفيم ن اط مدرسية نن ارة المؤسسة،

ولو ظ ردة عل ايجانية من ل الطم

والمدرسين من

خمل تفاعله وطةح االسئلة.
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( )4تطو ة الخدمات االليتةونية
والربط مﻊ نظام "حكومتي" للحكومة االلكترونية

خﻼل االعوام الماضية وخصوصا خﻼل
العام

( )2018حدث تطور نوعي في مجال

تكنولوﺠيا المعلومات والحداثة في مؤسسة

المواصفات والمقاييس ،مﻊ العلم انه تم تطوير
( )35خدمة مباشرة للجمهور وقطاع

االعمال من خﻼل شبكة االنترنت خﻼل العام
خدمات للعاملين

(.)2019

خدمات للجمهور
خدمات لألعمال
خدمات للمؤسسات الحكومية
خدمات للمعاهد والجامعات
خدمات للمؤسسات الوطنية والمجتمعية
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في إطار عملية تطوير خدمات المؤسسة االلكترونية قامت المؤسسة ﺒتطوير ( )35خدمة الكترونية للجمهور،

وتم اإلعﻼن عنها خﻼل احتفال رسمي:

اإللكترونية التي تعمل ﺒها المؤسسة حالياً:

 .1نظام ﺒيسان الحكومي للمحاسبة :من خمل و ارة المالية إلدارة (االيةادات والنفقات) والموا نة السنو ة.

 .2نظام الموارد البشرية :نظا متيامل يقو بإدارة الموارد ال ة ة ي المؤسسة ،وعمل تقار ة ياملة و ملال
التقار ة الخاصة بالديوام ،وتعن ن االستفادة منها ،باإلقا ة الً و ود نظا لتقدي

ا ة الطل ات التي تخ

العاملين ع ة االنتةن  ،باإلقا ة لةو العاملين ي المكات الفةعية م المقة الةًيسي ار هللا ،و ما النظا
مدعو ننظا

مةات م اة ة ،ومتابعة م ايةة من التد ي والة ابة ي المؤسسة.

 .3نظام ادارة الملفات :نظا أريفة متيامل للوثاً والملفات ونظا مةاسمت اليتةوني لتنظي عملية ال ادر
والوارد ومتابعة سية العمليات والتحو مت نين الدواًة المختلفة ،باإلقا ة لةو المكات

العامة.

 .4نظام حماية :ت تة ي

الفةعية م االدارة

اميةات م اة ة.

 .5الموقﻊ االلكتروني :و تيوم ما النظا من مو اليتةوني متمين باللغتين العةوية واالنجلين ة وادارة االخ ار
وصفحات المو  ،باإلقا ة الً روطي م موا

التواصل اال تماعي ،باإلقا ة لو ود خمسة موا

ةعية
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(م اة ن متخ

التوعية.

ة) :مة ن خدمات ،مة ن التدر  ،مة ن المعلومات ،مة ن دليل المواصفات ،مة ن

 .6نظام منح الشهادات والتدقيق :ت تطو ة نظا متيامل لمنح وط اعة مي ال هادات التي ت در ا المؤسسة
و ي يهادة عممة الجودة ،يهادة عممة االيةال ،يهادة الحمل ،يهادة مطابقة ال ادرات ،يهادة ميثاق
ودة

الن توم ،يهادة عسل النحل ،يهادة اال ةاد ،يهادة نظ ادارة الجودة ،يهادة الخدمات .باإلقا ة

إلن اس ملفات خاصة بالمد قين المعتمدين وادارة ملفاته  ،وتنظي عملية ارات التد ي والمتابعة.
 .7نظام الفحص والخدمات الفنية :ت تطو ة نظا اليتةوني متمين إلدارة الفح

والتفتيش ي المؤسسة

وأ مها خدمة م عد هةواًي ،خدمة م عد يدروليكي ،خدمة هةواس مؤ  ،خدمة ح
التة يهية ،خدمة ح

الغا المة نل ،خدمة ح

االلعا

محطات الو ود ،خدمة بطا ة ال يام ،خدمة االستيةاد،

خدمة تحة ة فالة ،خدمة المطابقة ،خدمة تقيي المطابقة.

 .8نظام التوصيف :ت تطو ة نظا اليتةوني إلدارة عملية التوصيت واللجام الفنية ون ة المواصفات وتقدي

الخدمات التالية :الخطة السنو ة للتوصيت ،اللجام الفنية ،الخ ةاس ،ن ة المسودات النهاًية ،ادارة محاقة

اال تماعات ،اعداد مواصفات ،تجديد مواصفات ،سح مواصفات ،ني المواصفات من خمل المقة الةًيسي

والمكات

الفةعية.
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والشكل التالي يوضح أهم وعدد الخدمات التي تم تطويرها خﻼل العام ( )2018وسوف يتم فحصها وتطبيقها
خﻼل العام (:)2019
المشاريع التطويرية:أهم الخدمات المحوسبة
في المؤسسة
12

11

10

9

8
6

8
6
4
2
0

منح الشهادات

الفحص
والمطابقة

التوصيف

الموصع
اتلكنروني

عدد المشاريع

المشاريﻊ التطويرية والتنمية :حوسبة الخدمات االلكترونية في المؤسسة
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( )5الم ار ة ي تقيي تط ي معايية الجودة ي مدية ات و ارة ال حة

تسا

مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بالتعاوم م مختلت الجهات الحكومية باالرتقاس بجودة الخدمات
المقدمة للمواطنين والال قمن ال عار المل ر عتي الحكومة عا ()2018

" املواطن أولا "

ومن نتاًي ما التعاوم المل ام
وتح

بي المؤسسة بال اة ة م اإلدارة العامة للتخطي والجودة ي و ارة ال حة،

مظلة األمانة العامة لمجلس الو راس اإلدارة العامة لمداس الحكومي قد ت تدر

( )20موظفاً من المؤسسة

خمل يهة ت ة ن أول من عا ( ،)2018علً المعايية األساسية قمن المعايية الوطنية للجودة للخدمات المقدمة
ي م اة ن الةعاية ال حية األولية.
يت ت عها عمليات تقيي ٍ لع ( )14مدية ة للةعاية ال حية األولية مة لة أولً ي مختلت محا ظات الضفة الغةوية
خمل يهة انوم األول ،و د ت ر تقار ة ةق التقيي الً اإلدارة العامة لمداس الحكومي ي األمانة العامة لمجلس
الو راس ول مستوب ودة الخدمات ال حية المقدمة ي م اة ن الةعاية ال حية األولية ،و د ا توت م التقار ة
علً مم ظات ةق التقيي من نقاط وة و ٍ
ةص للتحسين ،التي من يجنها ر

ودة الخدمات المقدمة ي م

الم اة ن.
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( )6نظا ادارة الجودة (يهادات الجودة الفلسطينية)
المؤسسة وقياس رضى الزبائن
يت ا ةاس تقيي لةقا النواًن المين تقد المؤسسة له خدماتها و

ا ةاس العمل ( )IIA 60الخاص نتقيي رقا

النواًن ،يت ت تنفيم التقيي خمل العا ( )2018علً:

✓ رضاء الحاصلين على شهادات المؤسسة.
✓ توفير خدمات المعلومات.
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أثر خدمات المؤسسة على االقتصاد
 .1تقرير رضا الحاصلين على شهادات المؤسسة

لقد ت تحليل نتاًي االست انات الخاصة نةقا الحاصلين علً يهادات المؤسسة يت ت الح ول علً النتاًي
التالية ،ولقد ت توقيح الال ي الةس ال ياني ر ( )3التالي:
استبيان رض الزبالن
88.89
77.78
55.56
44.44

55.56
44.44
22.22
11.11

أل عالمة الجودة معترف أل ساعدتف الشهادة في أل ساعدتف الشهادة عل
الدطول في العطاءات
تصدير منتجاتف لالسواق
بها من صبل الزبالن
الرسمية
الطارجية

تقييم الزبالن%

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

أل تحظت زيادة في
نسبة المبيعات بعد
حصولف عل الشهادة

الطدمة
ت

نعم

رس توقيحي  : 1تحليل نتاًي است يام رقً النواًن
أوالً :زيادة نسبة المبيعات
نم ظ أم نس ة ( )%89من الم ان وال ة ات صوتوا

(نع )

عن ادة نس ة الم يعات ،و نا نس ة ( )%11صوتوا

(ال)

عن ادة نس ة الم يعات.
يمكن أم نورد بعض األس ا

المحتملة االتية لعد رقً النواًن

التصويت%

الفئددددددة
نس ة المين صوتوا

(نع )

%89

نس ة المين صوتوا

(ال)

%11

عن ادة نس ة الم يعات:
 .1عد معة ة أ مية الح ول علً ال هادة من ل واًن ال ة ات الحاصلة عليها.
 .2عد معة ة النواًن بح ول ال ة ات علً ال هادة.
 .3عد استخدا ال هادة لتةو ي منتجات ال ة ات الحاصلة عليها.
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يت العمل علً ادة نس ة الم يعات بات اع عدة طةق منها:
 .1التعة ف والتةو ي لل هادة وأ ميتها لدب النواًن
.2

ادة تسهيل ت دية ال ضاً من خمل عقد اتفا يات م الدول المجاورة.

ثانياً :الدخول في العطاءات الحكومية:

نم ظ أم نس ة ( )%78من الم ان وال ة ات صوتوا

(نع )

عن المساعدة للدخول ي العطاسات الحكومية ،و نا

نس ة

( )%22صوتوا نع (ال) عن المساعدة للدخول ي العطاسات
الحكومية.
يمكن أم نورد بعض األس ا

الت و %

الفئددددددة
نس ة المين صوتوا

(نع )

%78

نس ة المين صوتوا

(ال)

%22

المحتملة االتية لعد رقً النواًن عن المساعدة للدخول ي العطاسات الحكومية:

 .1عد الت ان بعض المؤسسات الحكومية واأل لية بايتةاط الح ول علً العممة للدخول للعطاسات.
 .2عد استخدا ال ة ات المتقدمة للعطاسات لل هادة.
يت العمل علً المساعدة للدخول ي العطاسات الحكومية بات اع طةق منها:
 .1الت ان الدواًة الحكومية ندخول العطاسات للحاصلين علً ال هادة ،خ وصاً للمنتجات المتو ةة لسطينياً ،وتفعيل
ننود القانوم و اةرات مجلس الو راس الخاصة نملال.

 .2معالجة يكاوب الم ان ومتابعتها نهما الخ وص.
 .3توعية الجهات القاًمة علً م العطاسات علً أ مية الح ول علً ال هادة.
ثالثاً :التصدير الى الخارج:
نم ظ أم نس ة ( )%44من الم ان وال ة ات صوتوا

(نع )

عن الت دية الً الخارج ،و نا نس ة ( )%56صوتوا نع (ال).
يمكن أم نورد بعض األس ا

المحتملة االتية لعد رقً النواًن

التصويت%

الفئددددددة
نس ة المين صوتوا

(نع )

%44

نس ة المين صوتوا

(ال)

%56

عن مساعدة ال هادة للت دية الً الخارج:
 .1و ود بعض الم ا ل ي الت دية الً الخارج ،يت ال يت اعتماد ال هادة و ت اعادة ح
من ل الدول عند الت دية.

 .2نا عدد من الم ان

المنتي مةة أخةب

ي ع ارة عن م ان ال تستهدل األسواق الخار ية ي منتجاتها.
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يتم العمل على المساعدة في التصدير الى الخارج باتباع طرق منها:
 .1تفعيل التفا

الفني نين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية واألردنية ليت الت دية و

الية سهلة وميسةة.

 .2العمل علً االعتةال بال هادة الفلسطينية من ل الدول المجاورة.
رابعاً :معترف ﺒها من قبل الزبائن:

نم ظ أم نس ة ( )%56من الم ان وال ة ات صوتوا

(نع ) عن اعتةال النواًن بال هادة ،و نا

نس ة ()%44

صوتوا نع (ال).
يمكن أن نورد بعض األسباب المحتملة االتية لعدم رضى

الفئع ع ععة

الت و %

نس ة المين صوتوا

(نع )

%56

نس ة المين صوتوا

(ال)

%44

الزبائن عن اعتراف الزبائن بالشهادة:
 .1عد التةو ي لل ة ات الحاصلة علً ال هادة من ل المؤسسة.
 .2عد معة ة النواًن بال هادة.

 .3عد تةو ي المنتجات الحاصلة علً ال هادة من ل المنتجين.
يتم العمل على المساعدة في اعتراف الزبائن بالشهادة باتباع طرق منها:
 .1ان اة ال ة ات الحاصلة علً ال هادة.
 .2نمل الجهد من اال ة ات ي تعة ف واًنه بالعممة و ن اة ا.
 .3عمل ممت تةو جية من المؤسسة وال ة ات الحاصلة علً ال هادات.
 .4الم ار ة ي المعارض المحلية والدولية.

154

2018

التقرير السنوي
.2توفير خدمات المعلومات
ي اطار تط ي نظا الجودة علً خدماتها ،ام

المؤسسة بعمل دراسات تحليلية ول مدب رقا النواًن عن

الخدمات المقدمة ومثال علً الال" :خدمة تزويد المعلومات" يان

التالي:

النتاًي و

استبيان رضا الزبالن
" طدمة توفير المعلومات "
73%
80%

27%

60%
40%
20%
0%
تقييم جودة المعلومات المقدمة
جيد وممتاز

غير مقبول

كما نﻼحظ ان أكثر من ( )%73من المستفيدين من خدمة توفير المعلومات من قبل المؤسسة اعربوا عن رضاهم عن الخدمة،
في حين انه اقل من ( )%27اعربوا عن رغبته ان تقوم المؤسسة ﺒتحسين وتسهيل عملية الحصول على المعلومات ،وقد تم

تسجيل ﺠميﻊ مﻼحظاتها وذلك لتطوير الخدمة وتحسين األداء ،خﻼل العام القادم.

والجدول التالي يوضح القيمة التفصيلية لﻼستبيان الذي تم دراسته.

استبيان رضا الزبائن
" خدمة توفير المعلومات "
100

100

87.5
62.5

62.5

37.5

62.5

37.5

62.5

37.5

37.5
12.5

0
ماللمتها -
الطدمة -
التوصعات
واتحتياجات

0

100
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50
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0

الوصت المستنفذ سهولة الحصول سعر المواصفة آلية تقديم الطدمة
تعامل الموظفين الحصول عل
والمتابعة
الفلسطينية
مع الزبون معلومات طاصة والسهولة في عل المعلومات
مقارنة مع
اترشادية
الحصول عل
باألسواق
المواصفات
الطدمة
الطارجية
األجنبية
غير مقبول

جيد وممتاز
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الفصل الثامن
في الختام والتحديات
أوالً :التحديات
ثاني ًا :الخطة المستقبلية
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التقرير السنوي
المؤسسة

نمل

ارب هد ا نتفعيل دور ا ي النوا ي اال ت ادية المختلفة يت ت تح مجاالت عمل ديدة،

ولو ظ أم نالال نمو قيقي نتيجة تطور ي خدماتها خمل العا ( ،)2018ومن م المجاالت:

 .1اعتماد المواصفة العالمية الخاصة ننظ ادارة مكا حة الةيوة (.)ISO 37001
 .2الت ديد علً تنظي السوق من ل الو ارات اات االخت اص.
المستوردات من خمل ق

 .3ق

اليوتي الفلسطينية وعادة صيالة العم ة ي موقوع الةو نين المؤسسة

والجمار الفلسطينية.

 .4تجهين ال نية التحتية لقضايا الفح

والمخت ةات.

 .5م اة عة آليات العمل تً تتواس م المواصفات الدولية.
 .6وس ة واتمتي ا ةاسات العمل ي المؤسسة.
 .7ان اس مة ن تدر

ي مجاالت عمل المؤسسة (عناصة ال نية التحتية للجودة).

 .8تفعيل الم اة ن الفنية المتخ
مة ن ال ي .

ة التالية :مة ن التدر  ،مة ن المعلومات ،مة ن التوعية ،مة ن الخدمات،

 .9اعتماد اطار استةاتيجي لعمل المؤسسة خمل السنوات الخمس القادمي بما يتوا
.10

اعتماد السياسة الوطنية للجودة.

.12

تعديل نظا اعداد المواصفات واعتماد .

.14

اعتماد مقة ديد للمؤسسة والتجهين لمنتقال لي قمن أ ضل المعايية.

.11
.13
.15

م السياسات الوطنية.

التنسي والتعاوم م المؤسسات الوطنية لتط ي التعليمات الفنية اإللنامية.
تفعيل العمل بم ادئ الحو مة والمسؤولية اال تماعية ي المؤسسة.
ان اس المخت ةات الوطنية ي المقة الجديد (المعايةة والفح

باإلقا ة الً الن اطات المتفة ة التي ام

).

نها المؤسسة ت اعتماد ا ةاسات العمل لجمي خدمات المؤسسة ،والتي

تن د عن ( )35خدمة قمن م ةوع تطو ة النظا الداخلي لإلدارات المقتة ة ،يت ت تفعيل العمل بالدليل الداخلي

للجودة واعتماد ا ةاسات منح ال هادات ،وتطو ة وم اة عة الوصت الوظيفي للعاملين ي اإلدارات العامة المقتة ة
بحيت تتوا

م المتطل ات الدولية لجس منح ال هادات و ملال الهيكلية المقتة ة من اإلدارة العامة للمؤسسة وتفعيل

النظا االليتةوني لمو

المؤسسة والخدمات اإلليتةونية والمو عة علً النحو التالي ( :خدمات داخلية ،خدمات

خار ية ،خدمات مؤسسات خار ية ،خدمات أعمال) ،وتقدي مقتةح النظا االليتةوني لمو المؤسسة المقتةح والنظا

الداخلي م داًةة نظ المعلومات والخ ةاس المحليين واأل ان .

159

2018

التقرير السنوي
بعد

ة مي الخدمات التي ت تقديمها خمل العا السان وتحديد ا ع ةة خدمات تقدمها المؤسسة والموقحة

خمل ما التقة ة ،ت عمل مقارنة ما نين األعوا الثمث الماقية وت الخةوج بالنتاًي التالية:
النسبة
100%

المجموع

التوعية

التدريب

الميثاق

المعلومات

المعايرة

الفحص

الشهادات

التعليمات

التوصيف

البيع

4932

82

14

25

150

2268

1808

236

5

150

194

العام
2013

116

19

47

174

3197

2094

242

6

198

295
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160

32

54

255

3224

2582

502

13

218

277

2015

201

42

41

220

3844

3057

483

6

294

392

2016

257

35

39

112

4138

3323

485

8

342

375

2017

321

47

34

474

4628

3351

9

250

522

2018

130%

6388

148%

7317

174%

8580

185%

9114

%210

10370

734
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160
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116
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14
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2017

2016

2015
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2582
2000

2094
734
9
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5
150
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0
2018

2013

الفحص

الشهادات

التعليمات

التوصيف

البيع

التوعية

التدريب

الميثاق

المعلومات

المعايرة

ﺒلغ مجموع عدد خدمات المؤسسة المقدمة خﻼل العام ( )10,370( )2018خدمة،

بمعدل زيادة ( )%15عن العام ( ،)2017وبمعدل زيادة ( )%110عن العام (.)2013
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ت اختيار أ

ع ة (خدمات تقدمها المؤسسة للجمهور) والخةوج بمؤيةات اداس للمؤسسة من خمل مؤية تجميعي

ومقارنتي باألعوا السابقة وت ين أم نالال تغيية ي ( ج وعدد الخدمات) المقدمة خمل العا ( )2018يت
يم ظ و ود ادة مضطةدة خمل االعوا الخمسة الماقية ما و موقح بالةس المة
يت نلغ

العا ( )2013سنة اسا

آخمين بعين االعت ار

نس ة الن ادة خمل العا ( )2018تقة ا ( )%110عن عا االسا

( )2013مﻊ العلم ان بعض الخدمات شكلت نسبة تطور أعلى من األخرى ألسباب تتعلق بالعرض والطلب على
هذه الخدمات وحاﺠات السوق.

عدد الخدمات المقدمة خالل االعوام 2019-2013
250%

15%
25%

25%

11%

11%

11%

26%

26%

26%

26%

18%

18%

18%

18%

18%

30%
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100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

العام 2019

العام 2018

العام 2017

العام 2016

العام 2015

العام 2014

العام 2013

200%

150%

100%

50%

0%

نﻼحظ انه تم تحقيق ﺠزء من األهداف الموضوعة للعام ( )2018وحصول تغيير في عدد خدمات

المؤسسة ،مﻊ وﺠود زيادة مضطردة خﻼل االعوام الخمسة الماضية كما هو موضح بالرسم المرفق
آخذين بعين االعتبار العام ( )2013كسنة اساس حيث ﺒلغت نسبة الزيادة خﻼل العام ()2018
تقريبا ( )%110عن عام االساس (.)2013
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أوالً :التحديات

أنجنت المؤسسة خمل العا ( )2018العديد من الن اطات والم ادرات الفاعلة الم نية علً الخطة السنو ة المعتمدة،
وم الال ال ينال نا مجموعة من المعو ات التي توا ي العمل من أنة ا (مالية و دار ة ولو ستية):

 .1الموارد المالية :عد تو ة الموارد المالية اليا ية لتنفيم ن اطات وأعمال المؤسسة وخاصة لتنفيم خط ووةامي
اإلعم والتوعية.

 .2المقر :عد تو ة م نً داً للمؤسسة (تجخة االنتقال للمقة الجديد) الستيعا
يما يتعل بإن اس مخت ةات الفح

والمعايةة.

التوس

ي الن اطات وخاصة

 .3الكادر والهيكلية :عد تو ة اليوادر اليا ية للقيا نن اطات وأعمال المؤسسة الفنية المختلفة وعد المقدرة علً
المحا ظة علً اليوادر الفنية المؤ لة والعاملة ي المؤسسة ،قةورة تطو ة واعادة يكلة المؤسسة لتوا
متطل ات تنفيم السياسة الوطنية للجودة.

م

 .4المشاركة الدولية :قعت الم ار ة ي اللجام الدولية ( )ISOوالم ار ة الفاعلة ي ن اطات (.)Mena Star
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ثانياً :الخطة المستقبلية

وفي ختام هذا التقرير ت اختيار أ

ع ة خدمات تقدمها المؤسسة للجمهور والخةوج بمؤيةات اداس للمؤسسة من

خمل مؤية تجميعي ومقارنتي باألعوا السابقة وت ين أم نالال تغيية ي ج وعدد الخدمات المقدمة خمل العا

( )2018يت يم ظ و ود ادة مضطةدة خمل االعوا الخمسة الماقية ما و موقح بالةس المة آخمين
بعين االعت ار العا ( )2013سنة اسا
االسا

يت نلغ نس ة الن ادة خمل العا ( )2018تقة ا ( )%110عن عا

( )2013مﻊ العلم ان بعض الخدمات شكلت نسبة تطور أعلى من األخرى ألسباب تتعلق بالعرض

والطلب على هذه الخدمات وحاﺠات السوق.
ما باإلقا ة الً (وق

دل رًيسي) لن ادة عدد الخدمات المقدمة وتوقﻊ معدل زيادة وتطور بالخدمات للعام

( )2019ﺒنسبة تقريبا ( )% 15والال لألس ا
 .1تطور مهارات العاملين ي المؤسسة.

والحيثيات الموقحة أدنا :

 .2تط ي األنظمة والخدمات ي المؤسسة.
 .3تغمية المو االليتةوني والخدمات اال تةونية والم اة ن المتخ

ة.

 .4االلت ان العالي واال تما من ل مجلس اإلدارة وموظفي المؤسسة.
 .5الخطة التطو ة ة (.)2022-2017
 .6االنتقال للمقة الجديد.
 .7ت غيل مخت ةات الفح

والمعايةة التابعة للمؤسسة.

 .8تعن ن خدمات الجمهور والتواصل م ال ة اس.

التطور والنمو في خدمات المؤسسة
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عام  2019عام  2018عام  2017عام  2016عام  2015عام  2014عام 2013

عدد الخدمات
نﻼحظ انه تم تحقيق ﺠزء من األهداف الموضوعة للعام ()2018
وحصول تغيير في عدد خدمات المؤسسة بمعدل زيادة ( )% 110عن العام ()2013
وتوقﻊ الوصول الى ( )% 125خﻼل العام (.)2019
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فريق إعداد التقرير
في الختام نتقدم بالشكر لجميﻊ من ساهم بإعداد هذا التقرير
من ﺠمﻊ المعلومات وتحليها واإلخراج الفني

أ .عمر اسبيتان

إعداد

أ .اريج غنيمات

مراﺠعة
أ .علي شاهين
تدقيق

أ .سعود عبد الفتاح
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مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية
PALESTINE STANDARDS INSTITUTION
ص.ب 2258 :رام هللا
هاتف  970 (02) 2984144/ 2965191:الفاكس970 (02) 2964433 :
http://www.psi.pna.ps
info@psi.pna.ps
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