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  كلمة معالي 
  وزير االقتصاد الوطني

  المؤسسة إدارةورئيس مجلس 
منذ تولينا مهام وزير االقتصاد الوطني ورئيس مجلس 

هـــذه  اأولينـــ لمقـــاييس الفلســـطينية امؤسســـة المواصـــفات و إدارة 
 أدائهـــاخاصـــة لتطـــوير  أهميـــة المؤسســـة ذات الـــدور الحســـاس

تطـــــوير  فـــــي ة مســـــاهمتها منـــــا بأهميـــــ إيمانـــــا ،وتعزيـــــز دورهـــــا
، ورفـــع القـــدرة التنافســـية االقتصـــاد الـــوطني و حمايـــة المســـتهلك

  .للمنتج الفلسطيني
دولـة فلسـطين محمـود  لسـيادة رئـيس وطنيـةالرؤيـة ال شياً معاتم

تعزيـــــز مســـــيرة التنميـــــة الشـــــاملة والمســـــتدامة فـــــي عبـــــاس فـــــي 
، ومواكبــــة للتطــــورات والمتغيــــرات التــــي يشــــهدها عالمنــــا وانســــجامًا مــــع خطــــة الحكومــــة راضــــي الفلســــطينيةاأل

مؤسســــة المواصــــفات علــــى جميــــع المســــتويات الوطنيــــة واإلقليميــــة والدوليــــة، تســــعى والتــــي تــــنعكس المعاصــــر 
تقـديم أفضـل الخـدمات للمسـتفيدين والحفـاظ علـى صـحة وسـالمة المسـتهلك، والعمـل  والمقاييس الفلسطينية الـى

بشـكل مسـتمر لحمايـة أسـواقنا  اإللزاميـة الفنيـة التعليماتو  فلسطينيةفات القياسية العلى تطوير وتحديث المواص
 .والمنتج المحلي على وجه الخصوص الوطنية من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة ودعم االقتصاد الوطني

الفنيــــة دها فـــي المرحلـــة القادمـــة مزيـــدًا مـــن خطـــوات التطـــوير لمختبراتهـــا وســـواع مؤسســـةونتطلـــع أن تشـــهد ال
دعم وتطـوير لـمشـروع مشـاريع تطويريـة مثـل بـالتزامن مـع تنفيـذ  والمعـايرة، والتوصيفواالرتقاء بأنشطة الجودة 

والتــي تهــدف بشــكل أساســي لتطــوير ، البنيــة التحتيــة للجــودة فــي فلســطين الممــول مــن قبــل االتحــاد االوروبــي
لتغطيـة أكبـر قـدر ممكـن المطابقـة،  تقيـيماألنظمة والمؤسسات التي لها عالقة بالبنية التحتيـة للجـودة وعمليـات 

 .من السلع والمنتجات بما يحقق سالمة المستهلك، والحد من ظاهرة الغش التجاري
الجهـــات الحكوميـــة ذات العالقـــة والقطاعـــات جاهـــدة إلـــى تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق مـــع مؤسســـة كمـــا تســـعى ال

والجودة والمعايرة، واالعتراف المتبادل فضًال عـن العمـل علـى مواكبـة  وصيفالمختلفة المستفيدة من أنشطة الت
التطـــور العلمـــي والتقنـــي لمجـــاالت التقيـــيس المختلفـــة وخدمـــة التنميـــة الشـــاملة والمتوازنـــة بمـــا يســـهم فـــي نهايـــة 

فــــي أن تكــــون جهــــازًا مرجعيــــًا متميــــزًا فــــي مجــــال المواصــــفات جلــــس إدارة المؤسســــة متحقيــــق رؤيــــة ب المطــــاف
والوصول إلى األهداف التـي حـددتها فـي رسـالتها  ،والمقاييس والجودة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي

ن خـالل لحماية المسـتهلك والحفـاظ علـى السـالمة والصـحة العامـة وحمايـة البيئـة، وضـمان المصـلحة العامـة مـ
 .إصدار المواصفات القياسية وتفعيل نظم الجودة والقياس والمعايرة وتطبيقها

 

  جواد ناجي/ الدكتور
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   كلمة المدير العام 
على أهم انجازات  حتويتشرف بأن أقدم لكم هذا التقرير الذي يأ

ونشاطات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لعام 
، وبالرغم من األوضاع السياسية واالقتصادية التي 2013
، إال أننا نطمح لمزيد من التطوير ورفع مستوى الجودة نعيشها

  .على جميع االصعدة
ويوضِّح هذا التقرير أهم انجازات المؤسسة كمًا وكيفًا 

المستويات، فعلى صعيد مجلس اإلدارة  عقد على جميع 
،  تم فيها العديد من اجتماعات )7(المجلس خالل هذا العام 

القرارات  لتطوير أداء المؤسسة وتمكينها من القيام بالدور الذي أنيط بها، حيث تم  إقرار العديد من المشاريع 
   .نية التي تعزز دور هذه المؤسسة الهامةالتطويرية للمؤسسة، وٕاصدار العديد من القرارات اإلدارية والف

في مجال اعداد المواصفات الفلسطينية فإن مجاالتها تغطي مختلف القطاعات الصناعية، واستكماال لعمل 
وبذلك أصبح مجموع ما تم اعتماده حتى اآلن  ،مواصفة فلسطينية ) 150( الدائرة فقد تم اعتماد واعداد 

مشروع ) 36(حوالي يوجد  الى ذلكمواصفة فلسطينية، باإلضافة ) 32(تم تحديث  كمامواصفة، ) 3348(
 .مواصفة فلسطينية في مراحل الدراسة واإلعداد تمهيدًا العتمادها كمواصفات فلسطينية

وفي مجال التعليمات الفنية اإللزامية وبهدف حماية المستهلك وتوفير مرجعيات فنية للجهات الرقابية 
  .فنية إلزامية تعليمات )5(اعتماد فقد تم 

) 3(شهادات، ) 8(وقد بلغ عدد الشهادات الممنوحة في مجال الجودة واإلشراف والحالل والمطابقة 
بهدف رفع قدرتها  ،شهادات حالل  للمنتجات الفلسطينية المختلفة) 3(شهادة إشراف و ) 2(شهادات جودة و

الحاصلة على عالمات المؤسسة حتى  التنافسية وزيادة حصتها في السوق الفلسطيني ليصبح عدد المنشآت
شهادة ) 42(و  PSشهادة جودة   )71(تجديد باالضافة الى متابعة  .منشأة) 200( هو 2013نهاية عام 

شهادة مطابقة للتصدير لعدد من الشركات الحاصة على شهادات ) 115(كما تم إصدار  .PSMاشراف 
الجودة والتي تقوم بتصدير منتجاتها عن طريق معبر الكرامة، والتي من شأنها تسهيل عملية تصدير البضائع 

 .االردنالفلسطينية دون الحاجة إلى إعادة فحصها بموجب االتفاقية التي تم توقيعها مع االشقاء في 
لجهات مختلفة، وبلغ إجمالي بطاقات البيان  فني إرشاد) 63(تم تقديم وفي مجال الخدمات الفنية 

لمنتجات محلية ومستوردة لمطابقتها مع  بطاقة) 338(يها من قبل المؤسسة التي تمت المصادقة عل
مطابقة بفحوصات ال ، وفيما يتعلق جات الفلسطينيةالمواصفات الفلسطينية ذات العالقة ببطاقة ووسم المنت

، )محطات تزويد الوقود والغازو ترفيهية، اللعاب واألمركزي، الغاز وأنظمة المصاعد، ال(ة التشغيلية لألنظم

  حيدر حجه .م
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إلى حماية المواطن عند استخدام أو تركيب مثل  هذه الفحوصات والتي تهدف فحص )336(كما تم إجراء 
المشاركة في ، باالضافة الى دوري لعالمات الجودة واإلشراف حصف) 436( كما تم تنفيذ .هذه األنظمة

 .اللوازم العامة –من لجان العطاءات المركزية في وزارة المالية ) 75(
الصناعية للمصانع والمختبرات،  جهاز في مجال المعايرة) 317(وفي مجال المعايرة فقد تم معايرة 

موازين ذهب، مضخات وقود، (مثل في األسواق حسب المجاالت المطبقة  اجهاز تم التحقق منه) 1951(و
  ).الموازين التجارية

في مجال اعتماد المختبرات فقد اعتمدت المؤسسة هذا العام مختبرًا جديدًا في مجال الفحوصات أما 
مادها، مختبرات جاري العمل على اعت) 3(فحص مخبري جديد، كما أن هناك ) 21(اإلنشائية وتم اعتماد 

  .مختبر) 36(أما عن عدد المختبرات التي اعتمدتها المؤسسة منذ بداية عملها هي 
واصلت المؤسسة التعاون مع المنظمات والهيئات اإلقليمية والعربية والدولية وشاركت في بعض كما 
. وورش العملشاركت المؤسسة في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية و اجتماعاتها، 

تم ، حيث أو شاركت بها المؤسسة مجاالت التي نظمتهاال تغطية هذه النشاطات إعالميًا في كافةكما تم 
  .مشاركة إعالمية) 60(نشرها على الموقع االلكتروني للمؤسسة وفي الصحف والتي يزيد عددها عن 

يكل رواتب موظفين، وتشمل مليون ش) 5.5(مليون شيكل وتشمل) 8( 2013عام لوبلغت موازنة المؤسسة 
ألف شيكل، ونفقات ) 140(ألف شيكل، ونفقات رأسمالية ) 654(نفقات تحويلية خاصة بالرواتب بقيمة 

  .مليون شيكل 8.1تشغيلية بقيمة 
ألف شيكل، وقيمة ) 927(في حين بلغت النفقات التشغيلية الفعلية من خالل نظام بيسان الحكومي 

وبلغت قيمة اإليرادات المالية . ألف شيكل) 280(ص الفح مصاريفل ماناتاأل حساب من مدفوعاتال
  .2013ألف شيكل خالل العام ) 984(للمؤسسة 

من  موظف بدالء، وجاء) 2(موظف بعقد، ) 1(، وموظفين من اإلداريين والفنيين) 6(كما تم تعيين 
من المؤسسة في  موظفاً  مسونأكثر من خأجل تدعيم المؤسسة بالكوادر الالزمة إلنجاز أعمالها، وقد شارك 

  .عدد من الدورات التدريبية داخل وخارج فلسطين
ويسعدني في هذا التقرير أن أتوجه بالشكر والتقدير لجميع من ساهم في تحقيق هذه االنجازات، من أعضاء 

العام مجلس اإلدارة  والعاملين في مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وزمالئهم من مؤسسات القطاع 
الذين عملوا بجهد  لجان التوصيف والتعليمات الفنية اإللزامية،أعضاء وكذلك األكاديمي، القطاع والخاص و 

  .بشفافية ودون تحيُّزالمواطنين وكّد لتحقيق أهداف المؤسسة وتقديم الخدمات لكافة 
لمزيد من االنجازات لعام ونأمل أن تكون هذه االنجازات دافعًا لجميع من لهم عالقة بهذه المؤسسة لتحقيق ا

تعزيز القدرة ، و الفلسطينية ودعم االقتصاد الوطني، وتحقيقا لدورها في حماية المستهلك والبيئة 2014
  .التنافسية للمنتجات الفلسطينية
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  نشأة المؤسسة 1.1
ياسر  الراحل بقرار من الرئيس 1994 عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية تأسست

) 6(، وهي تعمل اآلن وفق قانون المواصفات والمقاييس رقم 1997وبدأت عملها في نهاية العام  ،عرفات
ويتم ، المؤسسة من الناحية القانونية قطاع عام تقوم بمهام لصالح الدولة والمواطنينعتبر ت .2000للعام 

  :مجلس إدارة يتألف من من قبل المؤسسة وضع سياسات وتوجهات

حسب قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس في  اإلدارةوتتلخص المهام والصالحيات التي يقوم بها مجلس 
 :التالي

 .وضع السياسة العامة للمؤسسة واإلشراف على تنفيذها .1
 .اها واستبدالهؤ والمقاييس، وتعديلها، أو إلغاات اعتماد المواصف .2
اعتماد أنظمة منح شهادات وعالمات المطابقة، واعتماد المختبرات وتعديلها أو إلغائها واستبدالها وذلك حسب  .3

 .األسس التي يقررها المجلس
 .الموافقة على مشروع الموازنة .4
 .إعداد مشاريع األنظمة والقوانين المتعلقة بالمؤسسة .5
 .الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمؤسسة إعداد .6
 .غراضهاأوالفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية والمالية واإلدارية  .7

 جواد ناجي وزير االقتصاد الوطني رئيساً  الدكتور  -
 نائبًا له  صقر الجراشي رئيس االتحاد العام للصناعات الفلسطينية المهندس -
 وزارة االقتصاد الوطني /وكيل مساعد التجارة والصناعة وحماية المستهلكزياد طعمة  المهندس -
 وزارة الصحة /مدير عام الرعاية األولية أسعد الرمالوي الدكتور -
 وزارة المالية /لبترولالعامة لهيئة المدير عام  فؤاد الشوبكي السيد -
 األشغال العامة واإلسكانوزارة  /وكيل مساعد عفيف اسعيد المهندس -
 وزارة الزراعة /مستشار الوزير محمد الشحبري المهندس -
  وزارة شؤون البيئة /ةالقائم بأعمال رئيس سلطة جودة البيئ جميل مطور السيد -
 ممثل الجامعات الفلسطينية /أيمن يوسف سلطان المهندس -
 نقيب المهندسين /أحمد عديلي المهندس -
 تحاد الغرف التجارية والصناعيةارئيس  /زغيراحمد هاشم لسيد ا - 
 رئيس اتحاد المقاولين /جريس عطا اهللا المهندس - 
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الموافقة على التعاقد مع المؤسسات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء وغيرهم من ذوي االختصاص  .8
  .المتعلقة بأهداف المؤسسة وغاياتها لتقديم الخدمات والدراسات

  :موظفًا من خالل دوائر فنية وهي) 134(الموكلة للمؤسسة فيقوم بها  التنفيذية أما األعمال
  لدائرة الجودة والتأهي -
 دائرة التوصيف -
 دائرة الخدمات الفنية -
 دائرة القياس الوطني -
 دائرة اعتماد المختبرات -
 جنة التعليمات الفنية اإللزاميةل -

  :وتساند الدوائر الفنية دوائر إدارية وهي
  ائرة الشؤون المالية واإلداريةد -
 التعاون الدولي، دائرة اإلعالم دائرة -
 دائرة نظم المعلومات -
 دقيق الداخلي دائرة الت -
  وحدة الشؤون القانونية -

  .باإلضافة إلى مكتبين تابعين للمؤسسة في نابلس وفي الخليل، وفرع لها في غزة
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  ) Vision(الرؤية  1.2
  -:تبنى مجلس اإلدارة الرؤية التالية

المستهلکين ل ومؤسسة عصرية متخصصة بتقديم وتطوير عناصر الجودة لتلبية احتياجات قطاع األعما
  .المعايير والممارسات الدوليةل وفقًا ألفض

  
  ) Mission(الرسالة  1.3

  :حدد مجلس اإلدارة رسالة المؤسسة بالتالي
فحص والتفتيش والقياس وتقديم خدمات الدوليًا مؤسسة عامة تقوم بإعداد المواصفات الفلسطينية المتوائمة 

ل الفلسطيني وتسهيللمنَتج ومنح شهادات وعالمات المطابقة لتأمين قدرة تنافسية عالية ) المترولوجيا(
ن بتفوق في النظام الدولي فلسطيل حماية صحة وسالمة المستهلك والبيئة وتمثيالمساهمة في التجارة و

  .للمواصفات والمقاييس
  

  )Objectives(االهداف  1.4
  :قرر مجلس اإلدارة إتباع االهداف التالية

  .وتطوير البنية التحتية للجودةناء بل الفلسطيني من خالللمنتج رفع القدرة التنافسية  - 1
   .السوقوالمساهمة في تنظيم تعزيز صحة وسالمة المستهلك وحماية البيئة  - 2
  .لتوثيق العالقات والتعاون ونشر الوعي للمستهلکين وقطاع األعما - 3
  .أدائهاكفاءة تعزيز الشخصية االعتبارية للمؤسسة ورفع  - 4
  

 )Policies( السياسات 1.5
  .وتطوير البنية التحتية للجودةناء بل الفلسطيني من خالللُمنَتج رفع القدرة التنافسية  .1
االولوية لمواصفات ء متوائمة مع المواصفات الدولية مع اعطا مواصفاتوتبني إعداد   ):1(سياسة 

   . القطاع الزراعي والخدماتي والسياحي ونظم المعلومات
  .اعداد مواصفات فلسطينية ومراجعتها وتحديثها  ):1(برنامج
  .الحاجات الفلسطينيةتلبي تبني مواصفات متوائمة دوليا والتي   ):2(برنامج
   . عداد المواصفاتإديمي في عملية كااع العام والخاص واالدور القطل تفعي  ):3(برنامج
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وتوفير ، مراجعة وتطوير النظام الوطني للقياس والتعليمات والمالحق الصادرة بموجبه  ):2(سياسة

   . المتطلبات الالزمة لتطبيقه
ضمان توفيرالبنية التحتية الالزمة لتنفيذ وتطبيق  تعليمات المترولوجيا لتلبية االحتياجات   ):1(برنامج

  . المحلية والدولية
  .تقديم خدمات المعايرة والقياس الصناعي والعلمي في فلسطين  ):2(برنامج

  
    .تطوير نظم منح شهادات وعالمات المطابقة ونظم منح شهادات ادارة الجودة العالمية  ):3(سياسة
والحالل وميثاق الجودة لزيت الزيتون شهادات الجودة والمطابقة منح شهادات تطويرخدمات   ):1(برنامج

   . مع الممارسات الدولية بما ينسجم
نظم ادارة الجودة العالمية المعتمدة والتطوير ت شهادافي منح قدرات المؤسسة بناء   ):2(برنامج

  . لاعمألالمستمر لها لتلبية احتياجات مجتمع ا
  .تطوير نظام منح الشهادات لألفراد وتطبيقه  ):3(برنامج
   . تطوير وتطبيق نظام جائزة الجودة  ):4(برنامج

  
وتوفير مختبرات الفحص ، تقديم خدمات الفحص والتفتيش وفق المعايير الدولية  ):4(سياسة 

  .يةولوألالمتخصصة في المجاالت ذات ا
  . ديمي لتطوير خدمات الفحص المتوفرة حالياكاالتعاون مع القطاع الخاص والعام واال  ):1(برنامج
  .المؤسسة في مجاالت الفحص والتفتيش ذات االولويةقدرات على بنا ء ل العم  ):2(برنامج
  . الخرىال االستفادة من خدمات الفحص المقدمة من الدو  ):3(برنامج

  
  . المؤسسةل معل تقديم خدمات التدريب في مجا  ):5(سياسة
  .إنشاء مركز تدريب خاص في المؤسسة  ):1(برنامج
  .تلبية احتياجات فلسطين التدريبية في مجال عمل المؤسسة  ):2(برنامج

  
  .السوقالمساهمة في تنظيم تعزيز صحة وسالمة المستهلك وحماية البيئة و .2

  .القةالمطلوبة مع الجهات ذات العإصدار التعليمات الفنية اإللزامية   ):1(سياسة 
   جسر الفجوة في التعليمات الفنية االلزامية المطلوبة باالنسجام مع التوجهات واالتفاقيات   ):1(برنامج

  . والحقوق المشروعة
  .متابعة تنفيذ التعليمات الفنية االلزامية مع الجهات الرقابية والتنسيق بينهم  ):2(برنامج
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لزامية للدول اُألخرى مع المصالح التجارية التاكد من عدم تعارض التعليمات الفنية اال  ):3(برنامج
  .الفلسطينية

  .ابداء الرأي في التعليمات االلزامية الصادرة عن الدول اُألخرى  ):4(برنامج
  

 .ضبط اجهزة القياس المترولوجي القانوني  ):2(سياسة
  .تطوير امكانيات ضبط اجهزة القياس القانوني  ):1(برنامج
  .القياس القانوني المستخدمة في التعامالت التجارية في السوقمراقبة اجهزة   ):2(برنامج

  
  .مطابقة األنظمة التشغيلية لضمان سالمة المستهلك  ):3(سياسة
  .التفتيش وفحص مطابقة المصاعد الكهربائية والهيدرلوكية  ):1(برنامج
  .وااللعاب الترفيهيةالتفتيش وفحص مطابقة تمديدات الغاز المركزي للمباني وسالمة الحدائق   ):2(برنامج

 
  .التعاون مع الجهات الرقابية لضبط وتنظيم السوق  ):4(سياسة
  .ضبط المستوردات في المجاالت ذات األولوية بالتعاون مع الجهات الرقابية  ):1(برنامج
  .المشاركة في تدريب وتاهيل المفتشين وتزويدهم بالمتطلبات الفنية  ):2(برنامج

  
   . لعي للمستهلکين وقطاع األعماوشر التوثيق العالقات والتعاون ون .3

  .على شهادات المؤسسةل تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الحاص  ):1(سياسة
  .نشر ثقافة الجودة بين الفئات المجتمعية المختلفة وتعزيز العالقة معها  ):1(برنامج
قطاعين العام والمشتريات في الالعطاءات حشد الجهود العتماد المواصفات الفلسطينية في   ):2(برنامج

  . والخاص 
  .الوصول الى عدد اكبر من المستفيدين لخدمات المؤسسة في قطاع االعمال  ):3(برنامج

  
ه ستقطابإوتعريفه باهمية خدمات المؤسسة ول نشر ثقافة الجودة في قطاع االعما  ):2(سياسة

  . ستفادة منهالإلِ 
بما ) المطابقةاجراءات وتقييم ، ليمات الفنيةوالتع، المواصفات(توفير المعلومات المتعلقة ِب   ):1(برنامج

  . التجارةل لتسهي WTOيتوافق مع متطلبات 
تطوير نقطة االستعالم الفلسطينية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية ولخدمة القطاع الخاص   ):2(برنامج 

 .الفلسطيني
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  . اييسدور فلسطين في النظام الدولي واالقليمي للمواصفات والمقل تفعي  ):3(سياسة
   .في المنظمات الدولية واالقليميةكة وتنظيم المشارل تفعي  ):1(برنامج
وتوقيع اتفاقيات جديدة لألسواق المستهدفة ل اتفاقيات االعتراف المتبادل على تفعيل العم  ):2(برنامج

  .للقطاع الخاص الفلسطيني
  
   . ة أدائهاكفاءتعزيز الشخصية االعتبارية للمؤسسة ورفع  .4

مع احتياجات تطوير البنية التحتية ما يتالئم تحديث منظومة القوانين واألنظمة واللوائح ب  ):1(سياسة
   . للجودة
  . موائمة التشريعات واالنظمة مع المتطلبات والممارسات الدولية  ):1(برنامج

  
  .يةءة مواردها البشركفا المؤسسة ونظامها اإلداري ورفع لية تطوير هيک  ):2(سياسة
   . كفاءتهمالموظفين ورفع تحفيز   ):1(برنامج
   . آلداءوال تحسين بيئة العم  ):2(برنامج
  .اعادة هيكلة المؤسسة  ):3(برنامج

 
   . مع اإلطارالقانوني للمؤسسةئم تطوير نظام مالي بما يتال  ):3(سياسة
  .اتاحة االمکانية الستخدام ايرادات المؤسسة لتنفيذ مشاريعها وتطوير خدماتها  ):1(برنامج
  . مين الموارد الکافية لتغطية احتياجاتهاتا  ):2(برنامج

  
  .تطوير السياسة الوطنية للجودة واعتمادها  ):4(سياسة
  .اعتماد السياسة الوطنية للجودة واعداد الخطة التنفيذية  ):1(برنامج
  .ترويج السياسة الوطنية وحشد التمويل الالزم لتنفيذها  ):2(برنامج
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  المؤسسةالخدمات التي تقدمها  1.6
وتتــولى ذلــك دائــرة التعليمــات الفنيــة ، إصــدار التعليمــات الفنيــة اإللزاميــة بالتعــاون مــع الجهــات الرقابيــة المختلفــة - 1

 .اإللزامية
مــن خــالل لجــان فنيــة دائمــة، تتــألف مــن ممثلــين عــن كافــة قطاعــات الفلســطينية إعــداد المواصــفات القياســية  - 2

، حيــث تقــوم والهيئــات الحكوميــة ،وجمعيــات حمايــة المســتهلك والبيئــة ،والمؤسســات العلميــة ،التجــارة والصــناعة
 .دائرة التوصيف بإعداد تلك المواصفات

ألنظمـــة مـــنح مـــنح عالمـــة الجـــودة الفلســـطينية وعالمـــة اإلشـــراف وشـــهادات المطابقـــة وشـــهادات الحـــالل وفقـــًا  - 3
 .الشهادات التي تصدرها المؤسسة، حيث تتولى دائرة الجودة والتأهيل بمنح الشهادات المعتمدة في المؤسسة

تلك المستخدمة في التعامالت  دقة قياس للتحقق من والصناعية، القياس القانونية وأجهزة أدوات إجراء معايرة - 4
ة القياس الوطني المهام ، حيث يقع على عاتق مديريالتي تهم المواطنين مثل عدادات الوقود واألوزان وغيرها

 .والمعايرةالمتعلقة بالقياسات 
 والتحقق مـن مطابقـة) الغذائية، والكيميائية، واالنشائية، والهندسية( لمنتجات المحليةل الفحوصاتدمات تقديم خ - 5

، حيث تقـوم دائـرة الخـدمات الفنيـة بهـذه ذ العينات وفحصهاعن طريق أخصفات الفنية اللمو البضائع المستوردة 
 .المهمة

 .المصاعد، محطات الوقود، أنظمة الغاز المركزي وألعاب االطفاللكل من إجراء الفحوصات التشغيلية  - 6
 .إعتماد مختبرات الفحص المحلية وفق متطلبات المواصفة الدولية ألنظمة إدارة المختبرات - 7
 وٕاجراءات اإللزامية الفنية تعليماتعلى االستفسارات حول المواصفات وال تقديم المعلومات والردخدمات   - 8

 .ثائقهاالمطابقة الفلسطينية والدولية واإلقليمية واألجنبية والعربية، وبيع و 
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 :ملخص التقرير 2.1
 ، حيث 2013سة المواصفات والمقاييس للعام سمؤ ير أهم االنجازات التي قامت بها التقر  يقدم هذا 
في  ومهماً  الً احيث أن المؤسسة تلعب دورا فع ،رات التي تهدف لتطوير العملالعديد من القرا اتخذت

متعلقة البنية التحتية للجودة، وسيعرض التقرير االنجازات الفنية ال النشاطات التي لها عالقة مباشرة في
، واعتماد المختبرات، والمشاريع الدولية، ومنح الشهادات واجراء واصدار التعليمات الفنية اإللزامية بالتوصيف

  . فحوصات المطابقة، والقياس الوطني وكذلك الدورات التدريبية واالعالم والترويج
في مجال اعداد المواصفات الفلسطينية فإن مجاالتها تغطي مختلف القطاعات الصناعية، واستكماال   

وبذلك أصبح مجموع ما تم اعتماده حتى  ،مواصفة فلسطينية ) 150( لعمل الدائرة فقد تم اعتماد واعداد 
) 36(حوالي جد يو  الى ذلكمواصفة فلسطينية، باإلضافة ) 32(تم تحديث  كمامواصفة، ) 3348(اآلن 

 .مشروع مواصفة فلسطينية في مراحل الدراسة واإلعداد تمهيدًا العتمادها كمواصفات فلسطينية
وفي مجال التعليمات الفنية اإللزامية وبهدف حماية المستهلك وتوفير مرجعيات فنية للجهات الرقابية 

  .تعليمات فنية إلزامية )5(اعتماد  تمفقد 
) 3(شهادات، ) 8(وقد بلغ عدد الشهادات الممنوحة في مجال الجودة واإلشراف والحالل والمطابقة 

بهدف رفع قدرتها  ،شهادات حالل  للمنتجات الفلسطينية المختلفة) 3(شهادة إشراف و ) 2(شهادات جودة و
مات المؤسسة حتى التنافسية وزيادة حصتها في السوق الفلسطيني ليصبح عدد المنشآت الحاصلة على عال

شهادة ) 42(و  PSشهادة جودة   )71(تجديد باالضافة الى متابعة  .منشأة) 200( هو 2013نهاية عام 
شهادة مطابقة للتصدير لعدد من الشركات الحاصة على شهادات ) 115(كما تم إصدار  .PSMاشراف 

الجودة والتي تقوم بتصدير منتجاتها عن طريق معبر الكرامة، والتي من شأنها تسهيل عملية تصدير البضائع 
 .االردنالفلسطينية دون الحاجة إلى إعادة فحصها بموجب االتفاقية التي تم توقيعها مع االشقاء في 

لجهات مختلفة، وبلغ إجمالي بطاقات البيان  فني إرشاد) 63(تم تقديم وفي مجال الخدمات الفنية 
لمنتجات محلية ومستوردة لمطابقتها مع  بطاقة) 338(يها من قبل المؤسسة التي تمت المصادقة عل

مطابقة بفحوصات ال تعلق ، وفيما يجات الفلسطينيةالمواصفات الفلسطينية ذات العالقة ببطاقة ووسم المنت
، )محطات تزويد الوقود والغازو ترفيهية، اللعاب واألمركزي، الغاز وأنظمة المصاعد، ال(ة التشغيلية لألنظم

إلى حماية المواطن عند استخدام أو تركيب مثل  هذه الفحوصات والتي تهدف فحص )336(كما تم إجراء 
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المشاركة في ، باالضافة الى لعالمات الجودة واإلشرافحص دوري ف) 436( كما تم تنفيذ .هذه األنظمة
 .اللوازم العامة –من لجان العطاءات المركزية في وزارة المالية ) 75(

الصناعية للمصانع والمختبرات،  جهاز في مجال المعايرة) 317(وفي مجال المعايرة فقد تم معايرة 
موازين ذهب، مضخات وقود، (مثل المطبقة  في األسواق حسب المجاالت اجهاز تم التحقق منه) 1951(و

  ).الموازين التجارية
في مجال اعتماد المختبرات فقد اعتمدت المؤسسة هذا العام مختبرًا جديدًا في مجال الفحوصات أما 

مختبرات جاري العمل على اعتمادها، ) 3(فحص مخبري جديد، كما أن هناك ) 21(اإلنشائية وتم اعتماد 
  .مختبر) 36(رات التي اعتمدتها المؤسسة منذ بداية عملها هي أما عن عدد المختب

واصلت المؤسسة التعاون مع المنظمات والهيئات اإلقليمية والعربية والدولية وشاركت في بعض كما 
. شاركت المؤسسة في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية وورش العملو اجتماعاتها، 

تم ، حيث أو شاركت بها المؤسسة مجاالت التي نظمتهاال هذه النشاطات إعالميًا في كافة تغطيةكما تم 
  .مشاركة إعالمية) 60(نشرها على الموقع االلكتروني للمؤسسة وفي الصحف والتي يزيد عددها عن 

 موظفين، وتشمل رواتب شيكل مليون )5.5(وتشملشيكل  مليون )8( 2013عام لوبلغت موازنة المؤسسة 
، ونفقات شيكللف أ )140(سمالية أر  ونفقات لف شيكل،أ )654(بقيمة خاصة بالرواتب نفقات تحويلية 
  .شيكل مليون 8.1تشغيلية بقيمة 

شيكل، وقيمة  ألف )927(الفعلية من خالل نظام بيسان الحكومي  في حين بلغت النفقات التشغيلية
يرادات المالية بلغت قيمة اإلو  .شيكل ألف )280( صالفح مصاريفل ماناتاأل حساب من مدفوعاتال

  .2013خالل العام  شيكل ألف )984(للمؤسسة 
من  موظف بدالء، وجاء) 2(موظف بعقد، ) 1(، وموظفين من اإلداريين والفنيين) 6(كما تم تعيين 

من المؤسسة في  موظفاً  أكثر من خمسونأجل تدعيم المؤسسة بالكوادر الالزمة إلنجاز أعمالها، وقد شارك 
  .عدد من الدورات التدريبية داخل وخارج فلسطين

  
  :مقدمة 2.2

وزير االقتصاد  رئيس المؤسسةتقرير االنجاز السنوي لمؤسسة المواصفات والمقاييس بتكليف من  ُيـعدّ 
المختلفة الوطني، بمثابة المرآة التي تنعكس من خاللها كافة اإلنجازات التي تحققها المؤسسة ممثلة بالدوائر 

تحقيق األهداف التي وضعتها لنفسها كي تنهض بطاقاتها المادية  إلىفيها، حيث تسعى فرق العمل جاهدة 
والتشغيلية واقعًا ملموسًا  اإلستراتيجية، وُتجسِّد الجزء النظري الذي يتصل بها من خطط المؤسسة والبشرية

الذي  ،وبؤ الده األنشطة والفعاليات واإلجراءات التي يعكف الجميع على إنجازها طيلة عام من العمل ينتب
     .ٕامكاناتهمموقعهم و طبيعة عملهم و تتوزع فيه المهام على العاملين بما يتالئم مع 
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المؤسسة عن ة التي تعدها بعيَّ من خالل التقارير الرُّ وقد تم جمع البيانات والمعلومات في هذا التقرير 
فيما يخص  لدولة فلسطينحسب القانون األساسي المعدل  انجازات المؤسسة بصفة دورية كل ثالثة أشهر

المؤسسة، وكذلك بطلب بعض المعلومات  إدارةمحاضر اجتماعات مجلس  إلىإضافة ، تقارير اإلنجازات
سة االلكتروني في بعض كما تم الرجوع لموقع المؤس ل مباشر من الدوائر المختلفة في المؤسسةبشك

  .المعلومات
  
  للمؤسسة 2013انجازات عام  أهم

  مجلس اإلدارة 2.3

  جانب من  اجتماع مجلس االدارة
 

 خاللهـا المؤسسـة إدارة، وقـد أصـدر مجلـس اإلدارةلمجلـس  اتجتماعإ )7(عقد  2013 تم خالل العام
والتــي ســيتم عرضــها بالتفصــيل فــي تطــوير العمــل بالمؤسســة  إلــىالعديــد مــن القــرارات والتوصــيات التــي تهــدف 

  .البنود الالحقة
  :لي أهم القرارات التي تم اتخاذهافيماي

اعتماد مشاريع المواصفات الفلسطينية التي عرضت على المجلس وفق النظام المتبع العتماد المواصفات  .1
 .في المؤسسة، حيث تم تبني مواصفات عالمية كمواصفات فلسطينية

تم التأكيد على الفصل بين عمليتي التشريع والرقابة في تطبيق التعليمات الفنية اإللزامية، بحيث تقوم  .2
د التعليمات، وتقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ممثلة بلجنة التعليمات االلزامية بإعدا
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يتعلق في محطات  حيث تقرر فيما. الختصاص كل في تخصصة بالرقابة على تطبيقهاالجهات ذات ا
 .الوقود ومعايرتها أن تقوم الهيئة العامة للبترول بتطبيق التعليمات الفنية بهذا الخصوص

د وزارة االقتصاد الوطني او من يفوض من قبلها الجهة المختصة بالرقابة على تطبيق التعليمات يتحدتم  .3
 جهدضمن جهود كهربائية الخاصة بالمعدات الكهربائية المعدة للعمل  )2012-35( الفنية االإلزامية

 .المستمر للتيار فولت )75- 1500(و المتردد للتيار لتفو) 1000-50( بين يتراوح كهربائي
تم تحديد وزارة الصحة او من يفوض من قبلها كجهة مختصة بالرقابة على تطبيق التعليمات الفنية  .4

المتعلقة بالمواد الغذائية المعدة الستخدامات تغذوية خاصة، والتعليمات الفنية  )2012-36(اإللزامية رقم 
المتعلقة المواد المصرح إضافتها الى أغذية معدة الستخدامات تغذوية  )2012-37(اإللزامية رقم 

غذائية الخاصة بالتركيبة الغذائية للرضع والتركيبة ال )2013-40(خاصة، والتعليمات الفنية اإللزامية رقم 
 .ءاألصحا الرضع لقب من لالستخدام المعدتانللمتابعة 

 2013- 38تم تحديد وزارة الزراعة كجهة مختصة بالرقابة على تطبيق التعليمات الفنية االلزامية  .5
 .الخاصة باالسمدة

بحيث تقوم المؤسسة ووزارة الصحة بتأهيل  مناقشة القضية المتعلقة بمدة صالحية منتجات األلبان .6
، حيث تم إعداد دراسة من قبل تحقيق شروط تمديد مدة صالحية منتجاتهمن ممصانع األلبان لتمكينهم 

يوم ومنتج اللبنة الى  20يوم بدل  30وقد تقرر تمديد مدة الصالحية لمنتج  اللبن الى  وزارة الصحة 
 .اجتازت الشروط والمتطلبات الصحية يوم فقط للمصانع التي 30يوم بدل  40

مخاطبة الجهات الرسمية المعنية في تطبيق المواصفات الفلسطينية عند تنفيذ عطاءاتهم والحث على  .7
 .ضرورة منح االولية للمنتج الفلسطيني الحاصل على عالمات المؤسسة

قابة المهندسين، واتحاد تشكيل لجنة من المؤسسة ووزارة االقتصاد الوطني، ووزارة االشغال العامة، ون .8
الصناعات االنشائية، لوضع آلية وبرنامج زمني لتنفيذ التعليمات الفنية اإللزامية الخاصة بالباطون 

 .الجاهز، وتقديم مقترح لتأهيل مصانع الباطون الجاهز
المخصص  البيضالمتعلقة بتسويق منتج  )2011-30( رقم التعليمات الفنية االلزاميةتفعيل تطبيق  .9

  .لالستهالك البشري
نظم وتقنيات الطاقة المتجددة ومعاييرها ومواصفاتها فيما يتعلق بطاقة الرياح  بإعداد مواصفاتالبدء  .10

 .، وكذلك القبانات والموازين االرضيةوالطاقة الحرارية االرضيه والطاقة الحيوية
العربية ن مع مصر، و المملكة يبات لعقد اتفاقيات التعاو ة إدارة المؤسسة الى اجراء الترتدعو  .11

 .السعودية، ودولة االمارات
، وكذلك توقيع مذكرة توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لتطوير نشاط االعتماد في فلسطين  .12

 . تفاهم مع المجلس الوطني لالعتماد في تونس
 .الموافقة على انضمام المؤسسة لمعهد المواصفات للدول اإلسالمية .13
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توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة ووزارة المالية حول حساب األمانات، حيث أوصى مجلس اإلدارة تم  .14
 .اخضاع حساب االمانات الخاص بالمؤسسة الى الخزينة العامةبعدم 

المشاركين في لجان التوصيف والتعليمات الفنية اللجان  المالية ألعضاء مكافآتاقرار وتفعيل نظام ال .15
 .اإللزامية

لتتمكن المواصفات والمقاييس الفلسطينية،  بالعمل على تعديل الهيكل التنظيمي لمؤسسةالبدء  .16
 .المؤسسة من القيام بدورها وتنفيذ استراتيجيتها

 .2016-2014الموافقة على اإلطار االستراتيجي للمؤسسة لالعالم  .17
الى وزارة االقتصاد الوطني  االقرار بضرورة نقل صالحية االعتماد من مؤسسة المواصفات والمقاييس .18

 .تبع الوزير مباشرة الى حين استكمال االجراءات التشريعية النشاء مركز االعتماد الفلسطينيوأن ي
لتطوير البنية التحتية للجودة ، وكذلك المشروع االتحاد االوروبي  متابعة تنفيذ المشاريع  الممولة من  .19

  . نااللماني لتطوير نظام المترولوجيا في فلسطي
  

  مجلس الجودة الفلسطيني  2.4
مجلس الجودة ولجنة االشراف الفلسطيني هي سلطة الترخيص التي لها كامل الصالحيات والمسؤوليات التي 
تتعلق بمنح وتجديد وتجميد كافة الشهادات التي تصدرها مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية من خالل 

  :ادات التاليةهالمؤسسة الشدائرة الجودة والتأهيل، حيث تصدر 
  شهادة الجودة الفلسطينية  -
 شهادة االشراف الفلسطينية  -
 شهادة الحالل -
  شهادة ميثاق زيت الزيتون  -

  :مجلس الجودة الصالحيات والمهام التالية يتولىو 
 .منح عالمة الجودة - 1
  .إلغاء عالمة الجودةتجميد او سحب او  - 2
  .الجودةعالمة بتجديد  اعتماد قرار اللجنة الفنية - 3
  .المؤسسة عند الحاجةخارج اعتماد قائمة الخبراء والمدققين من  - 4
  .اعتماد برنامج الجودة - 5
  .المصادقة على تشكيل اللجان الفنية لمنح عالمة الجودة - 6
  .ااستخدام العالمة والمصادقة عليهإساءة في حال  لتصحيحيااللجنة الفنية باإلجراء  توصياتمراجعة  - 7
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اجتماعات للجنة ) 3(الجودة والحالل الفلسطيني وجتماعات لمجلس إ) 6(عقد  2013 خالل العامتم 
شهادات ) 3(ومنح  ،شهادة إشراف) 2(و ،شهادات جودة) 3(االشراف الفلسطينية تم من خاللها منح 

  .شهادة اشراف )42(شهادة جودة، و) 71( ، وكذلك مناقشة وتجديدحالل  للمنتجات الفلسطينية
 
 
 

  التوصيف  2.5

ويتم  ،إعداد المواصفات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية من خالل دائرة التوصيفتقوم 
المواصفات وفق تعليمات تسمى تعليمات إعداد المواصفات الفلسطينية حيث يتم تشكيل لجان تلك إعداد 

، مياألكاديقطاع الو  ،لقطاع العاماو  ،لقطاع الخاصا عن ممثلين عضوا )10-7(لتتكون من توصيف ال
ويكون . ، ويعين من دائرة التوصيف مقررًا لكل لجنة حسب التخصصوالخبرة والهيئات ذات االختصاص

 لدراسة مشاريع المواصفات إلى أن تصدر اللجنة مسودة نهائية للمواصفة الفلسطينيةدورية هنالك اجتماعات 
ؤسسة العتمادها كمواصفة الم رفعها لمجلس إدارة يتم التوافق عليها من قبل جميع األعضاء، ومن ثم يتم

  .فلسطينية

   :وهيمراحل لتعتمد  5وتمر المواصفة الفلسطينية بـ  

 

عقد اجتماعات للجان التوصيف  مواصفة فلسطينية من خالل) 150(اعتماد  فقد تم 2013أما عن عام 
حتى نهاية عام  المعتمدة، ليصبح عدد المواصفات الفلسطينية لجنة فنية بشتى القطاعات) 31(البالغ عددها 

  :مواصفة) 3348(  هو 2013

  .مواصفة فلسطينية) 1160( -
 .ISOمثل  دوليةمؤسسات مواصفات متبناة من مواصفة فلسطينية ) 2188( -

  .في قطاع الخدمات) 20(من ضمنها  مشروع مواصفة بشتى القطاعات) 36(كما يوجد في طور اإلعداد 
  

  :عضوًا فهي كالتالي) 252(لجنة ومجموع أعضاءها  )31(أما لجان التوصيف البالغ عددها 

مرحلة 
الطلب 

مرحلة 
اللجنة 

مرحلة 
العرض

مرحلة 
االعتماد
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 لجنة المعدات الطبية  - 2  لجنة المواد المعدنية ومنتجاتها - 1
 لجنة المستحضرات الصيدالنية لموانع الحمل  - 4   لجنة المركبات وملحقاتها - 3
 لمخبري والتعقيم الجنة الطب  - 6 لجنة الوحدات اإلنشائية ذات األساس اإلسمنتي - 5
 لجنة التوصيف الخاصة بنقل الكهرباء وتوزيعها  - 8  الحراريلجنة العزل     - 7
  . لجنة التوصيف الخاصة باألجهزة الكهربائية -10 لجنة الحجر والرخام - 9

 لجنة التوصيف الخاصة بالمفاتيح والقابسات والمماسات  -12 لجنة التوصيف الخاصة بالمنتجات البترولية  -11
  لجنة نظم المعلومات -14 لجنة التوصيف الخاصة بالبيئة -13
 لجنة الخضار والفواكه الطازجة  -16 لجنة التوصيف الخاصة بالمواد الفعالة سطحياً  -15
 لجنة األسمدة والمبيدات الزراعية  -18 نلجنة التوصيف الخاصة بالورق والكرتو  -17
 لجنة التبغ ومنتجات التبغ -20  لجنة األنابيب والوصالت المعدنية -19
 الزراعيةلجنة األعالف  -22 لجنة األنابيب والوصالت البالستيكية  -21
 لجنة المصاعد  -24 لجنة التوصيف الخاصة بأوعية الضغط  -23
 لجنة نظم اإلدارة -26 لجنة المنتجات الغذائية          -25
 لجنة السياحة -28          لجنة األحكام العامة للغذاء -27
 لجنة نظم المعلومات الخاصة بالخدمات  -30  لجنة مستحضرات التجميل -29
   لجنة المنسوجات والجلود -31

  
   :مواصفة) 3348(الفلسطينية المعتمدة والبالغ عددها قطاعات المواصفات بيان ب

  العدد  القطاع  الرقم 
  مواصفة 67  قطاع األحذية  .1
  مواصفة 38  قطاع الجلود  .2
  مواصفة 53  قطاع المالبس  .3
  مواصفة 326  قطاع الكهرباء  .4
  مواصفة 304  قطاع الصناعات اإلنشائية  .5
  مواصفة 10  قطاع نظم اإلدارة  .6
  مواصفة 35  قطاع مشتقات البترول  .7
  مواصفة 146  مستحضرات التجميل  .8
  مواصفة 468  قطاع األغذية  .9

  مواصفة 196  قطاع المطاط  .10
  مواصفة  77  قطاع الورق والكرتون   .11
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  مواصفة  39  قطاع جودة الماء   .12
  مواصفة  31  قطاع البيئة   .13
  مواصفة  133  الخضار والفاكهة   .14
  مواصفة  136  قطاع الدهنات   .15
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  اإللزامية التعليمات الفنية  2.6

إيمانًا من أن الدولة الفلسطينية هي المسؤولة عن حماية مواطنيها من الممارسات التجارية غير المشروعة من 
حيث الصحة والسالمة، فقد أعطى قانون المواصفات والمقاييس الصالحية للمؤسسة بإصدار تعليمات فنية 

ة التعليمات الفنية اإللزامية وهذه إلزامية لمنتجات والخدمات المرتبطة بها، فتم تشكيل لجنة خاصة لصياغ
تعليم فني إلزامي في مختلف  42، وقد أصدرت حتى اآلن 2004اللجنة بدأت بمباشرة اجتماعاتها منذ عام 

التعليمات، والتعليمات الفنية تضع أحكام وشروط  النصيب األكبر من هذهالقطاعات، وكان لقطاع األغذية 
الرقابة جهات مختصة يحددها القانون لتطبيق هذه التعليمات، تولى ن، وييلتزم بتطبيقها المنتجين والمستوردي

سلعة مخالفة للتعليمات الفنية اإللزامية، ومن يقوم بذلك يتعرض الى الئحة  أيال يجوز إدخال أو تسويق ف
  .، كما تقدم الدائرة خدمة االستشارة والتفسير للجهة المختصة عند الحاجةعقوبات واردة بالقانون

بهدف حماية المستهلك وتوفير المرجعيات للجهات  إلزاميةتعليمات فنية  )5(تم اعتماد  2013عام  وفي
 :الرقابية وهذه التعليمات هي

  .األسمدة - 1
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 .أوعية الضغط البسيطة - 2
 .التركيبة الغذائية للرضع والتركيبة الغذائية للمتابعة - 3
 .المواد واألدوات البالستيكية المعّدة لمالمسة الغذاء - 4
 .الوقود النفطي - 5
  
  

 الجودة والتأهيل/منح الشهادات  2.7
حيث يقع على  ، الفلسطينية من الدوائر المهمة في مؤسسة المواصفات والمقاييسجودة والتأهيل دائرة التعتبر 

 نظام عالمة الجودة الفلسطينيةوفق  عاتقها منح الشهادات التي تصدرها مؤسسة المواصفات والمقاييس، وذلك
  . والمالحق الخمسة الخاصة به )2004( لسنة) 1(رقم 

  :في مايلي أهم مهام دائرة الجودة والتأهيل

  .منح وتجديد شهادات الجودة للمتقدمين والحاصلين عليها -

  .التدقيق على نظم إدارة الجودة -

  الخ ... استقبال طلبات الحصول على شهادات الجودة واالشراف   -

  .على شهادات المؤسسة وآلية الحصول عليهاتقديم النصح واالرشاد للمتقدمين  -

  .تقديم خدمات التدريب للجهات الخارجية -

  .إعداد وتصميم برامج الفحص االولية والدورية حسب متطلبات كل مواصفة فنية -

 تعتمد في المتطلبات االساسية لها على أن جودة المنتجات الموجهة للمستهلك وكما هو معروف دوليا 
وهذا ما يساهم فى تحقيق رغبات و متطلبات . لتلك المنتجات المواصفات القياسية الوطنية أو الدولية

يمكن المتكامل في إطار هذا النظام وفي  . الذي يمثل الهدف األسمى لنظم الجودةو  ،المستهلك و رضاه
  . للقطاعات الصناعية واالقتصادية االرتقاء بمستوى أدائها و جودة منتجاتها

  :بما يلي 2013للعام  فقد تمثلت انجازات المؤسسة والتأهيل الجودة /منح الشهادات في مجال أما
للمنتجات   ات حاللشهاد) 3(ومنح  إشراف ةشهاد )2(شهادات جودة و )3(قامت المؤسسة بمنح  - 1

ليصبح عدد  الفلسطينية المختلفة بهدف رفع قدرتها التنافسية وزيادة حصتها في السوق الفلسطيني
 .منشأة )200( هو 2013المنشآت الحاصلة على عالمات المؤسسة حتى نهاية عام 

 .PSMشهادة اشراف ) 42(و  PSشهادة جودة   )71(تجديد   - 2
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 .2014مراجعة جميع برامج الفحص واعتمادها للعام   - 3
المتبع لعالمة طلب شهادة جودة واشراف حيث يتم مراجعتها ومتابعتها وفق النظام ) 22(استقبال  - 4

 .الجودة الفلسطينية
للمصانع المتقدمة لشهادات الجودة والحالل بهدف التوعية بالشهادات ارشادية  زيارة 20تنفيذ  - 5

 .والعالمات التي تمنحها المؤسسة والفوائد التي تجنيها عند الحصول على هذه الشهادات
تدقيق على نظم إدارة الجودة للمصانع والشركات الحاصلة على عالمة الجودرة  زيارة) 96(تنفيذ  - 6

 .15ف .الفلسطينية والحالل وفق متطلبات المواصفة م
مطالبة مالية للشركات  )81(وتنفيذ لجنة مالية لتقييم واعتماد أسعار الفحوصات،  )65(عقد  - 7

  .الحاصلة على شهادات المؤسسة
للتصدير للشركات والمصانع المحلية لمنتجاتها الحاصلة على  شهادة مطابقة) 115(إصدار  - 8

 .عالمات الجودة الفلسطينية
  

 خدمات الفحص والمطابقة 2.8
بحيث  ،تعمل دائرة الخدمات الفنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس على تسهيل عملية الفحص والتفتيش

تمكن المستفيدين من الحصول على الخدمة بأقصى وقت وأقل جهد، وفي بيئة عمل متكاملة، حيث تعمل 
  :على 

) ، شهادة مطابقةشهادة جودة، شهادة إشراف( فحص المنتوجات الحاصلة على عالمات المؤسسة  - 1
 .معّدة تغطي فترة سريان الشهادة من خالل برامج فحص

 .وتمديدات الغاز المركزي للمبانييلية مثل المصاعد التفتيش على األنظمة التشغ - 2
المصادقة على بطاقة البيان للمنتوجات المحلية والمستوردة وفقًا لمتطلبات المواصفة الفلسطينية ذات  - 3

 .العالقة
متابعة بعض الشحنات المستوردة من الخارج من خالل التعاون مع وزارة االقتصاد ومعهد  - 4

 المواصفات اإلسرائيلي
 .توردة سواء لعينة أو لوجبة معينةإصدار شهادات المطابقة للمنتوجات المحلية والمس - 5
عالمات المؤسسة وشهادات المطابقة من خالل بهدف الحصول على وتتم عملية فحص المنتوجات  

المختبرات الفلسطينية المعتمدة أو في مختبرات معتمدة لدى المؤسسة خارج فلسطين مثل الجمعية العلمية 
  .لملكية في األردن، ومعهد المواصفات اإلسرائيليا

 :تتلخص في النقاط التالية 2013وقد كانت أبرز انجازات دائرة الخدمات لعام 
 لعاب ترفيهية، محطات تزويد الوقود أمصاعد، غاز مركزي، (ة التشغيلية مطابقة لألنظمفحص ) 336( تنفيذ

  .دام أو تركيب مثل هذه األنظمةوالتي تهدف إلى حماية المواطن عند استخ) والغاز
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 بطاقة بيان لمنتجات محلية ومستوردة لمطابقتها مع المواصفات الفلسطينية ذات  )338( المصادقة على
 .العالقة ببطاقة ووسم المنتجات الفلسطينية

 فحص دوري لعالمات الجودة واإلشراف) 436(  تنفيذ. 
  اللوازم العامة –وزارة المالية من لجان العطاءات المركزية في ) 75(المشاركة في. 

  
  اعتماد المختبرات 2.9

اعتراف رسمي من قبل لجنة اعتماد المختبرات في مؤسسة المواصفات بأنه  عتماد المختبراتايعرف 
ة في ملحق اعتماده والمقاييس الفلسطينية بأن مختبر الفحص أو المعايرة قادر ومؤهل على القيام بمهام محدد

  .االعتماد المرفق بشهادة
من قانون المواصفات والمقاييس ) 4(من المادة ) 6( تعمل لجنة اعتماد المختبرات استنادا إلى الفقرة

 .والتي تخول المؤسسة بمهمة منح شهادات االعتماد الفلسطينية
تقوم لجنة اعتماد المختبرات بتشغيل نظام منح شهادة االعتماد والمبني على المواصفة 

كما تقوم لجنة اعتماد المختبرات باعتماد مختبرات الفحص والمعايرة وفق . )ISO/IEC17011( الدولية
واعتماد المختبرات الطبية وفق المواصفة الدولية  )ISO/IEC17025(  المواصفة الدولية المرجعية

  .)ISO/IEC15189( المرجعية
، الكيميائيةو لفحوصات الميكروبية، ا التي تقوم بإجراء تعمل المؤسسة على اعتماد المختبرات الفنية

 متبعة آلية ومعايير تتوافق مع المتطلبات الدولية ،البناء والحديد ومواد ،الباطونفحوصات و السموم، و 
)ISO17025( ، ذات مصداقيةبحيث تضمن هذه المعايير صدور نتائج فحص عالية الدقة و.  

المؤسسة بإجراء تدقيق دوري على آليات الفحص المتبعة بالمختبرات وعلى أنظمة العمل كما تقوم 
التي تتبعها المختبرات في عملها لضمان صدور نتائج عالية الدقة، وضمن اآللية المتبعة في اعتمادها 

د من درجة الدقة بإرسال عينات معروفة النتائج إلى المختبرات للتأكتقوم دائرة اعتماد المختبرات للمختبرات 
   .والصواب في المختبرات المختلفة

يجري العمل حاليًا على توسيع مجال العمل بحيث مختبر و ) 36(أصبح عدد المختبرات المعتمدة 
   ISO/IE( يشمل اعتماد المختبرات الطبية، خصوصًا ان المؤسسة تبنت المرجعيات الدولية كالمواصفة

   .الفحص والمعايرةكمرجع العتماد مختبرات )  17027
  

 :وهذه أهم انجازات الدائرة
  مختبر جديد في مجال الفحوصات اإلنشائية، ليصبح عدد المختبرات المعتمدة حتى إعداد هذا ) 1( اعتماد

 .مختبر) 36(التقرير هو 
  معتمد  مختبر) 25(تجديد شهادة. 
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  منها ،فحص) 594(ن هوآلافحص مخبري جديد، ليصبح عدد الفحوصات المعتمدة حتى ) 21(اعتماد :
 .مجاالت معايرة، وأخرى في بترولفي قطاع الومواد كيماوية، و فحوصات  ،ومياه، أغذيةو ، إنشائية

  على اعتمادها وجاري العملطلبات اعتماد جديدة ) 3(استقبال. 
 سحب شهادة اعتماد لمختبر واحد.  

  
  القياس الوطني 2.10

ونشاطاتها في المجتمع  ول عن المترولوجياؤ المواصفات الجسم المسي في مؤسسة تعتبر مديرية القياس الوطن
خدمات المعايرة للقطاعات  منها  ،حياةال، حيث تقوم المديرية بتقديم خدمات هامة في جميع مرافق الفلسطيني

  :المختلفة وهي 

في المصانع  القطاعات الصناعية المختلفة، تقوم المديرية بتقديم خدمة معايرة أجهزة القياس المختلفة -
 .والشركات ومختبرات الفحص 

والتجارية، حيث يتم مراقبة ومعايرة أجهزة القياس المستخدمة في جميع  االقتصاديةالقطاعات  -
 .التعامالت التجارية لضمان شفافيتها

القطاعات الصحية حيث تقدم خدمة معايرة أجهزة القياس المستخدمة في المختبرات الصحية  -
 .ئج فحوصات دقيقة الصناعية لضمان نتا

 . القطاع البيئي حيث يجب معايرة أجهزة القياس المستخدمة في مراقبة تلوث المياه والهواء والضجيج  -

صالحيات المديرية مراقبة أجهزة القياس المستخدمة في القطاعات المذكورة، عند تصنيعها أو استيرادها  من
قبل دخولها مجال العمل، من حيث مطابقتها لجميع المتطلبات المترولوجية الواردة في تعليمات المترولوجيا 

  . الفلسطينية

، خدام في أماكن العمل المخصصة لهاعند االست مراقبة هذه األجهزةة بتقوم المديريومن ناحية أخرى 
من خالل التفتيش والمراقبة الدورية من قبل موظفي المديرية للتأكد من استمرار عملها ضمن األخطاء 

  .والتأكد من عدم العبث بها بهدف الغش والخداع ،المسموح بها

  :وهناك نوعان من التقييس
 ) MetrologyIndustrial( التقييس الصناعي 111.2.

  .بمعايرة أجهزة القياس المستخدمة في المجاالت الصناعيةو يختص هذا الفرع 
 )Legal Metrology (التقييس القانوني 211.2.

وتطبيقها من خالل معايرة لتجارية في المعامالت ا  بالجوانب التنظيمية و التشريعيةهذا الفرع و يختص 
  .إلخ ...ومضخات الوقود، التجارية وموازين الذهب الموازين(مثل  القانونية أجهزة القياس
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  :كاالتي 2013وقد كانت انجازات المديرية في مجال المعايرة القانونية والصناعية لعام 
) 317(عدد الطلبات المنجزة في مجال المعايرة الصناعية للمصانع والمختبرات : المعايرة الصناعية - 1

 .جهاز
التي تم التحقق منها في األسواق حسب المجاالت المطبقة فهي عدد األجهزة : المعايرة القانونية - 2

 .في مجال موازين الذهب ومضخات الوقود، والموازين التجارية) 1951(
 20والذي يصادف االحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا وألول مرة في فلسطين  2013تم في عام  - 3

من شهر أيار بالتعاون مع جامعة فلسطين التقنية ، من خالل إقامة معرض بالحرم الجامعي عرض 
فيه المعدات المستخدمة بمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، بهدف شرح آليات المعايرة 

نشاطًا تثقيفيًا وتوعويًا  والتعليمات المنظمة لهذه العملية، واستكماال لالحتفال بهذا اليوم تم تنظيم
مستوى الوعي عن أهمية   وذلك لرفع 7/8/2013يستهدف طالب جامعة بوليتكنك فلسطين بتاريخ 

قام طاقم مديرية القياس الوطني في المؤسسة بعرض أجهزة المترولوجيا في ممارساتنا اليومية، و 
التأكد من دقة أجهزة  من خاللالمعايرة المستخدمة في مجاالت القياس المختلفة وآلية استخدامها 

اإلجابة على االستفسارات حول نظام  تكما تم ،القياس في المختبرات والمصانع واألسواق
  .المترولوجيا

خالل  ”ردناأل/الميكانيكية والفيزيائية -الفحص معايرة أدوات"في مجال دورة تدريبية  المشاركة في - 4
متدربان من و  طاقم المعايرة في الدورة،متدربا من ) 11(حيث شارك  ،)12/9/2013-1(الفترة  

 .خارج المؤسسة
حيث تم تقييم وضع المترولوجيا في المؤسسة ووضع  ،برات ونظام  المعايرة في المؤسسةتطوير مخت - 5

والعمل على االستفادة من اإلمكانات الموجودة في  ،تطوير وتوسيع مجاالت المترولوجياخطة ل
 .القطاع الخاص

المؤسسة في البرنامج العربي للمترولوجيا بهدف توحيد أنظمة المترولوجيا في  عضويةالحصول على  - 6
 .نتائج الفحوصاتبلتسهيل عمليات التبادل التجاري واالعتراف المتبادل  ،الدول العربية

  
 المشاريع والعالقات الدولية 2.11

توثيق أواصر التعاون فيما بينها وبين مؤسسات المواصفات والمقاييس  في الدول األخرى، تسعى المؤسسة ل
والمنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية ذات االختصاص بنشاطاتها وتأسيس مجاالت أوسع للتعاون مع تلك 

   .ة والدوليةاإلقليمي المؤسسةالجهات ، وكذلك اإلشراف على تنظيم برامج التعاون ، وتنسيق اتصاالت 
 دول والمنظمات العربية االتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين مؤسسة المواصفات الفلسطينية مع ال

  :واألجنبية
  تاريخھا  المؤسسة االتفاقية
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اتفاقية التعاون العلمي والفني في مجاالت المواصفات  -

والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شھادات المطابقة مع 
 .المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة اإلنتاجالھيئة 

 

جمھورية مصر 
  العربية

  1998نيسان 

 DINمعھد المواصفات األلمانيإتفاقية تعاون مع  -
 

 DIN  1998أيار  

مذكرة تفاھم مع الھيئة السودانية للمواصفات والمقاييس -
 

  2002كانون الثاني   السودان

وإنعاش الجودةمذكرة تفاھم مع مديرية المواصفات  -
  وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادنو

  2004نيسان   المــغرب

  2005حزيران   الجزائر  مذكرة تفاھم مع المعھد الجزائري للتقييس -

المملكة األردنية   اھم مع مؤسسة المواصفات األردنيةمذكرة تف -
  الھاشمية

  2005آب 

  2005تموز    ASTM  ASTM الھيئة األمريكية للمعادن واالختبار مذكرة تفاھم مع -    

معھد المواصفات   SIIإتفاقية تعاون عامة مع  -
  االسرائيلي

 2006كانون الثاني 

مذكرة تفاھم في مجال الفحص وشھادات المنتجات مع  -
 SIIمعھد المواصفات االسرائيلي 

معھد المواصفات 
  االسرائيلي

 2006كانون الثاني 

الميكانيكيين للمھندسين األمريكية الجمعيةمذكرة تفاھم مع  -
ASME 

ASME 
 

 2006أيلول 

ئة اإلمارات للمواصفات والمقاييسمذكرة تفاھم مع ھي -
 

  2008تشرين األول   اإلمارات العربية

المؤسسة األمريكية إلغاثة  توقيع خطة تعاون مع  -
  ANERA الالجئين في الشرق األدنى

ANERA  2008تشرين الثاني 

  2009أيار   تركيا  مذكرة تفاھم مع معھد المواصفات والمقاييس التركية -
مشروع مذكرة تفاھم مع ھيئة التقييس لدول مجلس  -

  التعاون لدول الخليج العربي
  2010أيلول   الخليج العربيدول 

مذكرة تفاھم مع المعھد الوطني للمواصفات والملكية  -
  .الصناعية

  .التوقيعقيد   تونس
  

 
 المشروع األلماني  

تــم البــدء بتنفيــذ مشــروع دعــم المؤسســة والممــول مــن الحكومــة األلمانيــة وينفــذه  معهــد المترولوجيــا فــي 
 :ويشمل المشروع  2015ويستمر حتى عام  2012وذلك ابتداء من شهر تموز من عام ) PTB(ألمانيا 

الرؤيــة لجميــع عناصــر وتركيبــة البنيــة التحتيــة تطــوير السياســة الوطنيــة للجــودة والتــي ســتنظم وتضــع  .1
 .للجودة
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حيث تم تقييم وضع المترولوجيـا فـي المؤسسـة ووضـع  ،تطوير مختبرات ونظام  المعايرة في المؤسسة .2
خطـــة لتطـــوير وتوســـيع مجـــاالت المترولوجيـــا  والعمـــل علـــى االســـتفادة مـــن اإلمكانـــات الموجـــودة فـــي 

 .القطاع الخاص
مختبــرات طبيــة تابعــة لــوزارة الصــحة الفلســطينية ) 3(ختبــرات الطبيــة وتأهيــل تطــوير نظــام اعتمــاد الم .3

 :حيث تم القيام حتى اآلن بما يلي
 .تقييم هذه المختبرات حسب المواصفات الدولية وٕاعداد تقارير وخطة لتطويرها  . أ
مـن مـوظفي  ،لتأهيل عدد من المدققين في مجال تقييم المختبرات الطبية  ةتنفيذ عدة  دورات  تدريبي   . ب

 ). PTB( المؤسسة ووزارة الصحة والقطاع الخاص من قبل خبراء من معهد المترولوجيا في ألمانيا 
وٕاعـداد  مؤسسـة المواصـفات والمقـاييس الفلسـطينية االنتهاء من تنفيذ عملية تقييم نظام االعتمـاد فـي    . ت

شـــأ مـــن قبـــل  اللجنـــة الـــذي ان ،تقريـــر مـــن قبـــل خبيـــر منتـــدب مـــن خـــالل الجهـــاز التنســـيقي لالعتمـــاد
هــذا تمــت مناقشــة و  ،عربيــة للتنميــة الصــناعية والتعــديناالستشــارية لالعتمــاد المنبثقــة عــن المنظمــة ال

 .2012عام المن  حزيرانالتقرير في اجتماعات اللجنة االستشارية التي عقدت في عمان في شهر 
 COMPETEمشــروع  عقــد ورشــة عمــل بمشــاركة خبيــر مــن جســم االعتمــاد التونســي وبالتعــاون مــع  . ث

الممول من قبل الوكالة األمريكية للتنمية حول اعتماد المختبـرات، كمـا تـم تقيـيم احـد المختبـرات لتلبيـة 
 .المتطلبات الدولية لالعتماد

ــــى معهــــد   . ج ــــم اعتمادهــــا أو اســــتخدامها مــــن قبــــل المؤسســــة إل إعــــداد تقريــــر حــــول المواصــــفات التــــي ت
 .التفاقية الموقعة مع المعهداألمريكي حسب ا ASTMالمواصفات والمواد 

والتـــي ستشـــمل تطـــوير  ،مـــن قبـــل  االتحـــاد األوروبـــي ممـــولالمؤسســـة ال تطـــويرمشـــروع  البـــدء بتنفيـــذ  . ح
  .األنظمة واإلجراءات في المؤسسة

  
 االتفاقيات والمذكرات  

إعداد اتفاقية للتعاون مع معهد المواصفات التونسي والمصادقة عليها من قبـل مجلـس االدارة علـى ان  - 1
 .توقع خالل زيارة أي وفد رسمي لتونس

اد وذلـك لتأهيـل المؤسسـة فـي مجـال إعداد مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والمجلس الوطني لالعتم - 2
 .عتماد المختبرات المعترف بها دولياً إ

ــــدول  - 3 الموافقــــة علــــى انضــــمام مؤسســــة المواصــــفات والمقــــاييس الفلســــطينية الــــى معهــــد المواصــــفات لل
حيــــث صــــادق مجلــــس إدارة معهــــد المواصــــفات والمقــــاييس للــــدول  .ة لدولــــة فلســــطيناإلســــالمية ممثلــــ

اإلســالمية خــالل االجتمــاع الســادس لمجلــس إدارتــه الــذي عقــد فــي مدينــة اســطنبول التركيــة بمشــاركة 
جـواد نـاجي علـى انضـمام . دوزير االقتصاد الوطني رئيس مؤسسة المواصفات والمقـاييس الفلسـطينية 

مؤسســة المواصــفات والمقــاييس الفلســطينية إلــى المعهــد ممثلــة لدولــة فلســطين، األمــر الــذي ســينعكس 
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إيجابــا علــى رفــع مســتوى التبــادل التجــاري مــا بــين دول منظمــة المــؤتمر اإلســالمي ولتطــوير مســتوى 
الـــدول بلمتطلبـــات الخاصـــة جـــودة المنتجـــات لتتوافـــق مـــع متطلبـــات األســـواق العالميـــة ومـــع ااالنظمـــة و 
 .اإلسالمية

  .نظمة المؤتمر االسالميلم فلسطين نضمامإفقة على الموا - 4
  
 

 الدورات التدريبية  2.12
  :2013لدورات الخارجية التي شاركت بها المؤسسة خالل عام ا 2.12.1

الجهد الكثيف من أجل رفع كفاءة العاملين في المؤسسة وكذلك االشخاص  برئيسهاتبذل المؤسسة ممثلة 
المؤسسة تم  الوظيفي داءاألمن أجل رفع مستوى المؤثرين والذي لهم عالقة مباشرة بأنشطة المؤسسة، ومن 

 اتها،وتلبي احتياج يفاد عدد من موظفيها الى الدورات التدريبية التي تنظم خارج فلسطين والتي تخدم أعمالهاإ
 ،من طاقم  المؤسسة اً موظف) 40( ، تم فيها تدريبخارجية تدريبية اتدور ) 11(بـ حيث شاركت المؤسسة 

 : في المجاالت التاليةموظف من خارج المؤسسة،  )14(و
معايير الحالل وتوافق البنية التحتية لدول مجلس التعاون ( دورة تدريبية في ماليزيا في مجال الحالل  - 1

 .من طاقم المؤسسة موظف) 2(، حيث شارك فيها )5/7/2013 –26/6(في الفترة من ) اإلسالمي
، )13/7/2013 –23/6(في الفترة من  "التوصيف وتقييم المطابقة"دورة تدريبية في كوريا في مجال  - 2

 .موظفا من خارج المؤسسة )5(من طاقم المؤسسة و) 10(حيث شارك فيها 
، حيث شارك )2/2013-1/8-14(خالل الفترة ) النظم اإلدارية(دورة تدريبية في الهند في مجال  - 3

 .فيها متدرب واحد من خارج المؤسسة
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لدول مجلس  )القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زيادة( جالدورة تدريبية في تركيا في م - 4
من طاقم  موظف) 2(حيث شارك فيها ، )23/8/2013-19(خالل الفترة  التعاون اإلسالمي

 .المؤسسة
 الفترة خالل )العالميةتطوير البنية التحتية للجودة لدعم التجارة (دورة تدريبية  في السويد في مجال  - 5

موظف من خارج ) 1(موظف من طاقم المؤسسة، و) 2(، حيث شارك فيها )13/10-8/11/2013(
 .المؤسسة

- 17/11(الفترة خالل  )لسالمة الغذائيةواالبنية التحتية للجودة ( في مجالدورة تدريبية في السويد  - 6
من خارج  اً موظف) 5(وموظف من طاقم المؤسسة، ) 1(، حيث شارك فيها )13/12/2013

 .المؤسسة
 Sustainable Food Production and Clean(سبانيا في مجال إفي  تدريبية ورشة عمل - 7

Processing Technologies(  الفترة خالل)حيث شارك فيها موظفة )15/11/2013-13 ،
 .واحدة من طاقم المؤسسة

) األخالقية للتقييس وتقييم المطابقةمعايير الممارسات ( مجالفي  القاهرة في تدريبية ورشة عمل - 8
 .من طاقم المؤسسة موظفاً ) 5(حيث شارك فيها ، )10/6/2013-9(خالل الفترة 

 
  2013التوصيف وتقييم المطابقة كوريا صورة للمشاركين في دورة 
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-17(خالل الفترة ) 1IS0/IEC1702 المواصفة الدولية(دورة تدريبية في تونس في مجال  - 9
 .من طاقم المؤسسة شارك فيها موظف واحد حيث) 21/6/2013

-1( بينخالل الفترة  )الميكانيكية والفيزيائية -الفحص معايرة أدوات(مجال  األردن فيدورة تدريبية  -10
 .من خارج المؤسسة متدرب) 2(متدربا من داخل المؤسسة و) 11( ، شارك فيها)12/9/2013

-6(خالل الفترة ) HACCAPقيادة فريق (دورة تدريبية في مدينة تل أبيب في مجال  -11
 .واحدة من طاقم المؤسسة، حيث شارك فيها موظفوة )7/11/2013
 
 ت من قبل المؤسسةالتي نظم الدورات التدريبية  2.12.2

 في مجال تقييم رسمي في مجال التذوق الحسي لزيت الزيتون بحضور خبير ايطاليدورة تدريبية  - 1
، بهدف تنمية سبوعاً اوطني لتذوق زيت الزيتون، استمرت نظمت المؤسسة دورة تدريبية استهدفت الفريق ال

حيث تم اختبار المشاركين من خالل تذوق عينات بناء  .الزيتون تذوق زيتل الوطني الحسية للفريقالقدرات 
على المواصفات المطلوبة من مجلس الزيتون العالمي، وانتهت بتخريج دفعة جديدة من خبراء التذوق تتكون 

 .في الفريق الوطني لتذوق زيت الزيتون أعضاء معظمهمشخصا، ) 18(من 
الدولية، وهدفت الى تأهيل " Oxfam"الدورة بالشراكة مع جامعة بيت لحم بدعم من منظمة ونظمت هذه 

   .المشاركين العتمادهم في مجلس الزيتون الدولي األعضاء
الزراعية، واتحاد لجان العمل  واإلغاثةويمثل المشاركون شركات تعبئة زيت الزيتون، وجمعيات الزيت، 

جهات وزارتي االقتصاد الوطني والزراعة، و  إلى إضافة، "اريج"الزراعي، والمركز الفلسطيني للتنمية، ومؤسسة 
 .جين، وقد منحت المؤسسة شهادات تقيمية للخريةمستقل
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  2013صورة للمشاركين في دورة التوصيف وتقييم المطابقة كوريا 
  
 .في رام اهللا و نابلس في فهم وتطبيق متطلبات الجودة في المختبرات الطبية تينتدريبي تيندور  - 2

هي و  )ISO15189(ة فة العالميــــة تدريب المشاركين على المواصـــــالل هذه الورشة التدريبيـــــــــتم خ
ءة، للجودة والكفامتطلبات خاصة  -المواصفة الصادرة عن منظمة التوصيف العالمية باسم المختبرات الطبية 

اتفاقية موقعة  جزء من التدريبية وهذه الورشةفلسطين، العديد من المختبرات الطبية في  بهذه الدورةشارك وقد 
  .GIZوبتنفيذ من قبل التعاون األلماني   PTBاأللمانيمع معهد المترولوجيا 

على تطبيق هذه المواصفة  دورةتأهيل وتدريب المشاركين بهذه الالى وتهدف هذه الورشة التدريبية 
خدمة الفحص من المختبرات  ان تطبيق هذه المواصفة يرفع من ثقة المستهلك او طالب حيثالعالمية 
مؤشر عالي من دقة الفحوصات نتيجة االلتزام بهذه المواصفة،  إعطاء، وتجعل المختبر قادرا على الطبية

ف العمليات بفعالية داخل المختبرات للوصول الهدف الرئيسي من تطبيق هذه المواصفة هو تنظيم مختلو 
االلتزام المتواصل بهذه المواصفة على ، تجدر االشارة الى على درجة من دقة النتائج وٕارضاء الزبائنأل

  الفلسطينيتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المختبرات الى المواطن 
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 في معهد قلنديادورة تدريبية في متطلبات السالمة الخاصة في بناء وتركيب المصاعد   - 3
ٕادارة معهد قلنديا للتدريب التابع لوكالة ضمن التعاون المستمر بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية و 

مدار ثالثة وعلى  5/2013بشهر عقد دورة تدريبية األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، تم 
 /2وجزء  1جزء 36ف .م(شرح مفاهيم المواصفات الفلسطينية من خالل هذه الدورة أسابيع، حيث تم 

شارك في ، و المتعلقة بمتطلبات السالمة الخاصة في بناء وتركيب المصاعد الكهربائية والهيدروليكية) 0082
   .متدربا من طالب المعهد )18( هذه الدورة

  
  والترويج اإلعالم 2.13

ُيعد اإلعالم بمثابة المرآة التي تعكس صورة المؤسسة لجميع األطراف المعنية وتكوين صورة ذهنية ايجابية 
عن الدور الذي تلعبه المؤسسة في سبيل حماية المستهلك ودعم اإلقتصاد الوطني، من هذا المنطلق يساهم 

كتابة حيث تم خالل العام ، بشكل فّعال في التعريف بأهمية التقييس، وتسليط الضوء على أنشطته اإلعالم
العديد من الموضوعات الصحفية المتعلقة بجميع مجاالت وأنشطة المؤسسة التي نظمتها أو شاركت بها 

العديد من اللقاءات  عقدوالمواقع االخبارية و  والتي تم نشرها على الموقع االلكتروني للمؤسسة وفي الصحف
يد والتي يز  ،مع التلفزة المحلية والفضائية ولقاءات عبر االعالم المسموع للتعريف بعمل المؤسسة ودورها

باإلضافة الى التعريف . مشاركة إعالمية لتغطية جميع نشاطات المؤسسة وفعالياتها) 60(عددها عن 
النشاطات التي تشارك بها  معظمتوزيعها في لنشرات التوعوية التي يتم عن طريق ابالمؤسسة ودورها 

المؤسسة، كما تم تسجيل حلقات مع راديو جامعة النجاح ُأذيعت خالل شهر رمضان المبارك على مدى 
يومًا بهدف نشر الوعي حول مفاهيم المواصفات والجودة، وتم شرح العديد من المواصفات الفلسطينية ثالثون 

دة مالفلسطيني حول طرق التعامل مع الحفظ والتخزين وبطاقة البيان و  الخاصة بالغذاء، وٕارشاد المستهلك
  .الصالحية للمنتج

  
  :ورش العمل التي نظمت من قبل المؤسسة 2.13.1

وألعضاء اللجان  اإللزاميةنظمت المؤسسة ورشة عمل تدريبية لجميع أعضاء لجنة التعليمات الفنية  - 1
بمقر نقابة المهندسين مركز القدس  وعقدت هذه الورشة، الفنية للتوصيف العاملة بالمؤسسة

، حيث تضمنت هذه 21/5/2013بتاريخ  وبالتعاون معها وبدعم من شركة يونيبال للتجارة العامة
ومحاضرة فنية حول اتفاقية  )TBT( الورشة محاضرة تدريبية حول العوائق الفنية أمام التجارة

الجديدة  واآللياتالى محاضرات حول الطرق  باإلضافة) SPS(  الشروط الصحية للغذاء والنبات
غست و ا(وقد حاضر في هذه الورشة الخبير السويدي  اإللزاميةالمواصفات والتعليمات الفنية  إلعداد

  .ةوالذي حضر خصيصا الى فلسطين لتحقيق هذه الغاي) جونسون
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ورشة عمل حول دعم المنتج الوطني بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة الخليل بتاريخ  - 2
 إعدادُعرض فيها مجاالت عمل المؤسسة في استهدفت أصحاب األعمال والتجار، ، 25/3/2013

والفوائد  ،وآليات الحصول عليها ،وشهادات الحالل ،والمطابقة ،المواصفات ومنح شهادات الجودة
 .امن الحصول عليه

مية ، بهدف تن16/4/2013بتاريخ ورة تدريبية استهدفت الفريق الوطني لتذوق زيت الزيتون د - 3
 .القدرات الحسية للفريق لفحص الزيتون

  جانب من المشاركين في تدريب المتذوقين للفحوصات الحسية لزيت الزيتون
 

كلنا " تحت عنوان، 23/4/2013بتاريخ  بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة نابلسورشة عمل  - 4
القطاع الخاص في  وقد هدفت الورشة الى تعزيز شراكة المؤسسة مع  "في بناء هذا الوطن شركاء

الحاصل على شهادات الجودة الفلسطينية  بناء قواعد الجودة وتعزيز ثقافة تداول المنتوج الوطني
الفرصة  إعطاءالفلسطينية في السوق الفلسطيني وتعزيز تجربة  المواصفات والذي يلبي متطلبات

مؤسسة المواصفات والمقاييس  الى تقديم خدمات باإلضافةالجيد،  للمنتوج الوطني
 .حضاري وعصري بأسلوبلصناعيين والتجار لوشرحها  الفلسطينية
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   "في بناء هذا الوطن كلنا شركاء"مشاركة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في ورشة  جانب من
هدفت هذه الورشة التدريبية الى  )6/5/2013(بتاريخ  ورشة تدريبية للمختبرات الطبية في نابلس - 5

بحيث ان تطبيق هذه  )ISO 15189(تأهيل وتدريب المشاركين على تطبيق المواصفة العالمية 
المواصفة يرفع من ثقة المستهلك او طالب خدمة الفحص من المختبرات الطبية، وتجعل المختبر 

  .قادرا على اعطاء مؤشر عالي من دقة الفحوصات نتيجة االلتزام بهذه المواصفة
ار من شهر أي 20والذي يصادف االحتفال وألول مرة في فلسطين باليوم العالمي للمترولوجيا  - 6

بالتعاون مع جامعة فلسطين التقنية ، من خالل اقامة معرض بالحرم الجامعي عرض فيه المعدات 
المعايرة والتعليمات  آلياتالمستخدمة بمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، بهدف شرح 

 .المنظمة لهذه العملية
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دور المواصفات وضبط " ورشة عملجانب من مشاركة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في 
  "الجودة في تنمية الصناعة الوطنية وحماية المستهلك

  
في ) 22/10/2013(ورشة عمل تعريفية حول نظام التوصيف االلكتروني بتاريخ نظمت المؤسسة  - 8

االقتصاد الوطني وممثل عن وزارة الصحة وممثل  مقر المؤسسة، حيث تم دعوة ممثلين عن وزارة
تم توضيح آليات عمل النظام وكيفية استخدامه واالستفادة من طباعة وقراءة و  عن وزارة الزراعة، 

. المواصفات المعتمدة الكترونيًا دون الرجوع إلى المؤسسة، بتسليمهم اسم المستخدم وكلمة المرور
االلكتروني باللغة االنجليزية لفريق مشروع الحداثة والتطوير للبنية كما تم استعراض نظام التوصيف 

التحتية للجودة حيث تم التأكيد على أنه من ضمن خططهم القيام بعملية تطوير للنظام وٕادخال 
 .تعديالت جوهرية عليه خالل العام القادم ضمن هذا المشروع

وذلك  )مسابقة الزيت الذھبي( 2013 مسابقة ألفضل زيت زيتون في فلسطين للعامنظمت المؤسسة  - 9
بدعم من العديد  من خالل لجنة توجيھية تقوم بھا المؤسسة على التوالي الخامسةكتقليد سنوي وللسنة 

من المؤسسات االھلية المحلية والخارجية بالتعاون مع وزارة الزراعة ومجلس الزيت الفلسطيني ، 
وزارة  بالشراكة مع  والوكالة السويسرية للتنمية االتحاد االوروبي مشاريعمن قبل  بدعم وتمويل 

اتحاد جمعيات عصر و، اوكسفام البريطانيةو مؤسسة ، مجلس الزيت الفلسطينيو، الزراعة
   .اتحاد لجان العمل الزراعي والمجموعة الطوعية المدنيةو، االغاثة الزراعيةو، بال تريدو، الزيتون
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  جانب من توزيع الشهادات للفائزين في مسابقة الزيت الذهبي 
 

 اليوم العالمي للمترولوجيا  2.13.2
، نظمت 20/5/2013استكماًال لفعاليات االحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا الذي صادف يوم 

 جامعة البوليتكنك الفلسطينية بالتعاون مع وحدة المعايرة وكلية الهندسة في مؤسسة المواصفات والمقاييس
مستوى الوعي عن   تثقيفيًا وتوعويًا يستهدف طالب جامعة بوليتكنك فلسطين لرفع اً نشاط 7/8/2013بتاريخ 

قام طاقم مديرية القياس الوطني في المؤسسة بعرض أجهزة أهمية المترولوجيا في معظم ممارساتنا اليومية، و 
وآلية استخدامها في التأكد من دقة أجهزة القياس في  المعايرة المستخدمة في مجاالت القياس المختلفة

   .اإلجابة على االستفسارات العلمية حول نظام المترولوجيا  المختبرات والمصانع واألسواق كما تم
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  جانب من احتفال  المؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسينية بيوم المترولوجيا العالمي
  

 األوروبي  تحادل من اال وللجودة المم تطوير السياسية الوطنية  2.13.3
في فلسطين الممول من االتحاد االوروبي، نظمت المؤسسة  البنية التحتية للجودةتطوير مشروع الحقا ل

نشر الوعي عن أهمية البنية التحتية للجودة ومفهوم المؤسسات  تهدف الىمجموعة من ورش العمل، التي 
 : التي تعمل تحت هذا االطار، ومنها

ورشة عمل حول السياسة الوطنية للجودة، وهدفت هذه الورشة الى تحديد أولويات السياسة الوطنية للجودة في  - 1
هذه السياسة تبعا للحاجات الملحة من قبل كافة القطاعات في  مبادئوتحديد  ،فلسطين في المرحلة المقبلة

يس من القطاعين العام والخاص سسة المواصفات والمقايشارك في هذه الورشة كافة شركاء مؤ و  .فلسطين
 .الى االتحاد العام للصناعات الفلسطينية باإلضافةحيث شارك العديد من ممثلي الوزارات 

، 4/11/2013-6بتاريخ  الخاصة ببيان الغذاء والمكمالت الغذائية األوروبيةورشة عمل حول التعليمات  - 2
العامة  اإلدارةوالذي تديرة  (TAIEX) للمساعدة الفنية وتبادل المعلومات األوروبيوذلك بالتعاون مع المكتب 
، ألعضاء اللجان الفنية األوروبيةهذه الورشة الى شرح التشريعات  هدفت .األوروبيةللتوسع التابعة للمفوضية 

 اإللزاميةلوضع التعليمات الفنية  تمهيداً  جاءت هذه الورشة. الفلسطينية والمفتشيين الرسميين والقطاع الخاص
ولجان التوصيف  اإللزاميةهذه الورشة العاملين بلجنة التعليمات الفنية  تستهدف، واالفلسطينية في هذا المجال

للمفتشين والمراقبين الذين  باإلضافة،  اً متدرب) 33(وبلغ عدد المشاركين فيها ، ثلي القطاع الخاص والعامومم
 .وممثلي للوزارات التي تحمل على عاتقها كاهل رقابة الغذاء اإللزاميةتعليمات الفنية يعملون على تطبيق ال
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 :إطالق مشروع البنية التحتية للجودة - 3

أطلقت مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة االقتصاد الوطني بالتعاون مع االتحاد األوروبي، مشروع البنية  
للنهوض بدور   التحتية للجودة في فلسطين بتمويل من االتحاد األوروبي، والذي يعتبر احد أهم المشاريع

المشروع ممول من االتحاد . الفنية مؤسسة المواصفات والمقاييس واعتماد الكثير من األنظمة والتعليمات
األوروبي لدعم مؤسسة المواصفات والمقاييس لترتقي بخدماتها وتطويرها، لتحقيق متطلبات القطاعين العام 
والخاص في مواضيع إعداد المواصفات الفلسطينية، ومنح شهادات الجودة والمطابقة وشهادات نظم إدارة 

القة بتنظيم عمل معايرة أجهزة وأدوات القياس في القطاع الصناعي الجودة العالمية والقضايا التي لها ع
واألسواق الفلسطينية وبتوفير المعلومات الخاصة بعملية التجارة وبالذات عن متطلبات األسواق الخارجية في 

تها دول أوروبا، وفي القضايا ذات العالقة بتوعية المواطنين والمستهلكين والمنتجين بمتطلبات الجودة وأهمي
  .ودورها في فتح األسواق أمام المنتجات الوطنية

  
  
  
  
  
  
 

  مشروع البنية التحتية للجودةجانب من الحضور في حفل اطالق 
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 النظم والمعلومات 2.14
التي تتعلق بالشبكة الداخلية في المؤسسة من ناحية  األعماليقع على عاتق دائرة النظم والمعلومات متابعة 

software  اوhardware 2013، ومن اهم انجازات الدائرة للعام :  
تدريب أعضاء اللجان الفنية ، حيث تم  االلكتروني التوصيف نظام - اإللكترونية األنظمة تطوير .1

تم اعداد اتفاقية مع الجهات الخارجية لالستفادة من ، كما  كيفية التعامل والتفاعل مع النظام
 .النظام، وتم تدريبهم على استخدامه

مدراء الدوائر آلية المراسالت  تدريب و "سبيس تيم" االداري النظام - اإللكترونية األنظمة تطوير .2
 .كافة موظفي المؤسسة من قبلتفعيل النظام متابعة  ، كما تممن خالل النظام

 .متابعة تطورات ونشاطات الحكومة االلكترونية .3
   .المشاركة في عدة عطاءات خاصة بدائرة النظم والمعلومات .4
 .الفروع جميع وتركيبها فيحاسوب مكتبي  جهاز )20(تم توزيع  .5
 .الشبكة وٕادارة لألجهزة الدورية الصيانة متابعة .6
 الموقع سبيس، تيم نظام التوصيف، نظام :من لكل احتياطي نسخ عمل( االحتياطي النسخ .7

 .)الموظفين وملفات بيانات القديم، االلكتروني
تم البدء في مرحلة التنفيذ والفحص لكل النماذج الجاهزة  ،)LIMS( الوطني القياس مديرية نظام .8

 .ومتابعة ادخال النماذج المتبقية
 )5(، وللفريق الوطني الرئيسي اتاجتماع )9(، تم عقد الوطني الفريق مع زنار مشروع .9

وزارات  5تصنيفات لعدد ، واعداد )Lookup Tables(تجميع ، و اجتماعات للجنة االنطولوجيا
 .وهيئات محلية للبدء في اتمتة الحكومة االليكترونية

 .االوروبي باالتحاد الخاص االلكتروني الموقعمتابعة تطوير  .10
 .الحكومية الشبكة مع الربط .11
 .الخاصة بالمؤسسة الجرد بلجنة المشاركة .12


