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معالي وزیر االقتصاد الوطني/ رئیس مجلس إدارة المؤسسةكلمة 

ییس الفلسطینیة مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقابرئاسةلقد تشرفت 
، حیث أولینا هذه لالقتصاد الوطني بحكومة التوافقوزیراً منذ تولیت مهامي 

وتطویر دعم المنتج الوطني المؤسسة أهمیة خاصة لتعزیز دورها في
لفخامة تماشیًا مع الرؤیة الوطنیةاالقتصاد الوطني وحمایة المستهلك،

والمستدامة في في تعزیز التنمیة الشاملةالحكومةو لرئیس محمود عباسا
فلسطین.

العالقة مع فيمواكبة التغیرات التي تحدث في محیطنا وال سیمالو لحكومة لالوطنیةخطةالمع وانسجاماً 
الجانب اإلسرائیلي والدخول مع فقد بدأت الحكومة بإعادة صیاغة العالقة االقتصادیة ،الجانب اإلسرائیلي

بممارساتها، حیث أن بروتوكول باریس الناظم للعالقة االقتصادیة ألغته إسرائیل يفي مرحلة اشتباك اقتصاد
.التعسفیةري وغیرها من الممارساتإخراج غزة من هذه المنظومة وبناء جدار الفصل العنصب

مقبلونجدیدة تجمع الفلسطینیین في كل مكان ألننا اقتصادیةوتسعى الحكومة إلى صیاغة إستراتیجیة 
على رؤیة جدیدة نحو اقتصاد قائم على السیادة واالستقالل.

الجانب األخرإعادة صیاغة العالقة مع عناصر أساسیة، األولتتركز على ثالثاإلستراتیجیةإن هذه 
تنفیذ ح االقتصادي على العالم، والثانيواالنفتا،باتفاقیة مختلفة تقوم على حریة التجارة وتضمن التوازن معها

خلق برنامج استثماري فاعل، وفي حال نجاح هذه اإلستراتیجیة الثالثبرنامج إصالح اقتصادي شامل و 
الدخل اإلجمالي من ثالث إلى أربع أضعاف.سوف تعمل على زیادةفإنها
على الحفاظتقدیم أفضل الخدمات من أجل بمن خالل مجلس إدارتها وطواقمها العاملة المؤسسة تقوم

والمواصفات الفلسطینیة صحة وسالمة المستهلك الفلسطیني وتصدر المؤسسة التعلیمات الفنیة اإللزامیة
وتعمل على تحدیثها باستمرار لحمایة السوق الفلسطیني من الغش والتدلیس.

تطویر مختبراتها وٕانشاء مختبرات جدیدة تابعة لها، واالرتقاء بأنشطة الجودة بدأت المؤسسة فيكما 
ة التحتیة للجودة في فلسطین والتوصیف والمعایرة، وتسعى المؤسسة إلى إقامة المشاریع التطویریة لدعم البنی

من خالل مشروع االتحاد األوروبي.
وتعمل المؤسسة جاهدة على تعزیز التعاون والتنسیق مع الجهات الحكومیة ومؤسسات المجتمع المدني ذات 

العالقة والقطاعات المختلفة للتطویر العلمي والتقني في كافة المجاالت ذات العالقة.

الدكتور/ محمد مصطفى
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كلمة المدیر العام
یشرفني أن أضع بین أیدیكم التقریر السنوي والذي یحوي على أهم إنجازات 

، 2014ونشاطات مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة للعام المنصرم 
ویعتبر هذا التقریر باكورة نشاطات وٕانجازات هذا العام ویعكس الفعالیات 

كافة األصعدة المحلیة والعربیة ضمنوالمشاركات التي قامت بها المؤسسة 
واإلقلیمیة، حیث تمیز هذا العام بنشاطات حافلة حملت معها المزید من 
اإلنجازات من أجل رفعة االقتصاد الوطني، كان أهمها التركیز على حمایة 
المنتج الوطني الفلسطیني والمساهمة في تنظیم السوق من خالل حمالت 

ا المؤسسة وكذلك الشراكة مع المؤسسات المتابعة والتوعیة التي قامت به
الوطنیة من أجل ذلك.

واصلت المؤسسة التعاون مع المنظمات والهیئات اإلقلیمیة والوطنیة ومؤسسات المجتمع الوطني، وشاركت 
في العدید من النشاطات المتمثلة بالمؤتمرات والندوات وورش العمل التدریبیة وغیر ذلك.

إال أن المؤسسة خطت خطوات ثابتة دولة فلسطینتصادیة الصعبة التي تواجه وبالرغم من األوضاع االق
نحو التقدم والرقي بالمجتمع الوطني والمساهمة في تشجیع االستثمار وٕاعادة الثقة للمنتج والمستهلك 

وعدد التعلیمات الفنیة ،) مواصفة3511حیث بلغ عدد المواصفات المعتمدة (،المحليبالمنتجالفلسطیني 
) جهازًا في 3197) تعلیم فني إلزامي في مختلف القطاعات، وتم التحقق ومعایرة حوالي (48اإللزامیة (

) 206مختلف مجاالت المعایرة القانونیة والصناعیة، وبلغ عدد الشهادات الممنوحة من قبل المؤسسة (
) 123شهادات المطابقة للصادرات لهذا العام (شهادة في مجال (الجودة واإلشراف والحالل)، وبلغ عدد

) فحص مطابقة وتشغیل.794من (أكثرإجراءكما وتم ،شهادة
كافة النشاطات بالكم والنوع آملین من اهللا العلي القدیر أن تكون هذا وسیحوي التقریر على معلومات حول

م على مستوى یلیق بفلسطین الدولة. إنجازاتنا في العام القاد
ویسعدني في هذا التقریر أن أتوجه بالشكر والتقدیر لجمیع من ساهم في تحقیق هذه االنجازات، من أعضاء 
مجلس اإلدارة  والعاملین في مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة، وزمالئهم من مؤسسات القطاع العام 

فنیة اإللزامیة، الذین عملوا بجهد والخاص والقطاع األكادیمي، وكذلك أعضاء لجان التوصیف والتعلیمات ال
ز.تحیین بشفافیة ودون وكّد لتحقیق أهداف المؤسسة وتقدیم الخدمات لكافة المواطن

ونأمل أن تكون هذه االنجازات دافعًا لجمیع من لهم عالقة بهذه المؤسسة لتحقیق المزید من االنجازات لعام 
لفلسطینیة ودعم االقتصاد الوطني، وتعزیز القدرة ، وتحقیقا لدورها في حمایة المستهلك والبیئة ا2015

التنافسیة للمنتجات الفلسطینیة.

حیدر حجهم.
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نشأة المؤسسة1.1

یاسر المغفور لهالرئیسسیادةبقرار من1994عاممؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیةتأسست
) 6، وهي تعمل اآلن وفق قانون المواصفات والمقاییس رقم (1997وبدأت عملها في نهایة العام ،عرفات
ویتم ، الناحیة القانونیة قطاع عام تقوم بمهام لصالح الدولة والمواطنینعتبر المؤسسة من ت. 2000للعام 

اإلدارة.مجلس من قبلالمؤسسةوضع سیاسات وتوجهات

)Visionالرؤیة (1.2

المستهلکین ل ومؤسسة عصریة متخصصة بتقدیم وتطویر عناصر الجودة لتلبیة احتیاجات قطاع األعما
الدولیة.المعاییر والممارسات ل وفقًا ألفض

)Missionالرسالة (1.3

مؤسسة عامة تسعى لتأمین قدرة تنافسیة عالیة للمنتج الفلسطیني وتسهیل التجارة والمساهمة في حمایة 
صحة وسالمة المستهلك والبیئة وتمثیل فلسطین بتفوق في النظام الدولي للمواصفات والمقاییس من خالل 

دولیًا وتقدیم خدمات الفحص والتفتیش والقیاس (المترولوجیا) ومنح إعداد المواصفات الفلسطینیة المتوائمة 
شهادات وعالمات المطابقة.

)Objectivesاألھداف (1.4

وتطویر البنیة التحتیة للجودة.ناء بل الفلسطیني من خالللمنتج رفع القدرة التنافسیة .1
السوق.والمساهمة في تنظیم تعزیز صحة وسالمة المستهلك وحمایة البیئة .2
ل.توثیق العالقات والتعاون ونشر الوعي للمستهلکین وقطاع األعما.3
.أدائهاكفاءة تعزیز الشخصیة االعتباریة للمؤسسة ورفع .4
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)Policiesالسیاسات (1.5

وتطویر البنیة التحتیة للجودةناء بل الفلسطیني من خالللُمنَتج رفع القدرة التنافسیة : أوالً 
االولویة لمواصفات إعطاءمواصفات متوائمة مع المواصفات الدولیة مع وتبني إعداد ):1سیاسة(

القطاع الزراعي والخدماتي والسیاحي ونظم المعلومات. 
إعداد مواصفات فلسطینیة ومراجعتها وتحدیثها.:1برنامج
الحاجات الفلسطینیة.تلبي تبني مواصفات متوائمة دولیا والتي :2برنامج 
عداد المواصفات. إفي عملیة واألكادیميدور القطاع العام والخاص ل تفعی:3برنامج 

وتوفیر ، المالحق الصادرة بموجبهولنظام الوطني للقیاس والتعلیماتمراجعة وتطویر ا):2سیاسة(
المتطلبات الالزمة لتطبیقه. 

یة لتلبالقانونیة التحتیة الالزمة لتنفیذ وتطبیق  تعلیمات المترولوجیا توفیر البنیةضمان :1برنامج
المحلیة والدولیة.االحتیاجات 

ر المرجعیة الوطنیة وضمان معایرتها یتقدیم خدمات المعایرة والقیاس الصناعي وتوفیر المعای:2برنامج
مقابل المعاییر الدولیة.

الجودة العالمیة. إدارة وعالمات المطابقة ونظم منح شهادات تطویر نظم منح شهادات ):3سیاسة(
ومیثاق الجودة لزیتوالحاللشهادات الجودة والمطابقة طویر خدمات منح شهادات ت:1برنامج

مع الممارسات الدولیة.ینسجمبماالزیتون 
العالمیة المعتمدة والتطویر الجودة إدارة نظم ت شهادافي منح قدرات المؤسسة بناء :2برنامج

ل.عماألالمستمر لها لتلبیة احتیاجات مجتمع ا
تطویر نظام منح الشهادات لألفراد وتطبیقه.:3برنامج
تطویر وتطبیق نظام جائزة الجودة. :4برنامج 

الفحصوتوفیر مختبرات ، الدولیةخدمات الفحص والتفتیش وفق المعاییر تقدیمت):4سیاسة (
یة.ولوألفي المجاالت ذات االمتخصصة

دیمي لتطویر خدمات الفحص المتوفرة حالیا. كاألالتعاون مع القطاع الخاص والعام وا:1برنامج
ولویة.ألالمؤسسة في مجاالت الفحص والتفتیش ذات اقدرات على بنا ء ل العم: 2برنامج 
.األخرىل ستفادة من خدمات الفحص المقدمة من الدوإلا:3برنامج
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المؤسسة. ل عمل تقدیم خدمات التدریب في مجا):5سیاسة(
إنشاء مركز تدریب خاص في المؤسسة.:1برنامج
تلبیة احتیاجات فلسطین التدریبیة في مجال عمل المؤسسة.:2برنامج

السوقالمساهمة في تنظیم البیئة وصحة وسالمة المستهلك وحمایة ثانیًا:  
المطلوبة مع الجهات ذات العالقة.إصدار التعلیمات الفنیة اإللزامیة ):1سیاسة(
المطلوبة باالنسجام مع التوجهات واالتفاقیات    اإللزامیةجسر الفجوة في التعلیمات الفنیة :1برنامج

والحقوق المشروعة.
مع الجهات الرقابیة والتنسیق بینهم.اإللزامیةمتابعة تنفیذ التعلیمات الفنیة :2برنامج
للدول اُألخرى مع المصالح التجاریة اإللزامیةمن عدم تعارض التعلیمات الفنیة التأكد:3برنامج

الفلسطینیة.
الصادرة عن الدول اُألخرى.اإللزامیةالرأي في التعلیمات إبداء:4برنامج

القیاس القانوني.أجهزةضبط ):2سیاسة(
القیاس القانوني.أجهزةضبط إمكانیاتتطویر :1برنامج
القیاس القانوني المستخدمة في التعامالت التجاریة في السوق.أجهزةمراقبة :2برنامج

مطابقة األنظمة التشغیلیة لضمان سالمة المستهلك.):3سیاسة(
.الهیدرولیكیةالتفتیش وفحص مطابقة المصاعد الكهربائیة و :1برنامج 
واأللعابالتفتیش وفحص مطابقة تمدیدات الغاز المركزي للمباني وسالمة الحدائق :2برنامج

الترفیهیة.

التعاون مع الجهات الرقابیة لضبط وتنظیم السوق.):4سیاسة(
األولویة بالتعاون مع الجهات الرقابیة.ضبط المستوردات في المجاالت ذات :1برنامج
المفتشین وتزویدهم بالمتطلبات الفنیة.وتأهیلالمشاركة في تدریب :2برنامج
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لعي للمستهلکین وقطاع األعماور التوثیق العالقات والتعاون ونشثالثًا:
على شهادات المؤسسة.ل تعزیز ثقة المستهلك بالمنتج الحاص):1سیاسة(
نشر ثقافة الجودة بین الفئات المجتمعیة المختلفة وتعزیز العالقة معها.:1برنامج 
الحیاة.رفع مستوى الوعي لدى المواطن الفلسطیني عن أهمیة المعایرة في جمیع نواحي :2برنامج
والمشتریات في القطاعینالعطاءات حشد الجهود العتماد المواصفات الفلسطینیة في :3برنامج

.العام والخاص
.األعمالخدمات المؤسسة في قطاع بكبر من المستفیدین أعدد إلىالوصول :4برنامج

واستقطابهخدمات المؤسسة بأهمیةوتعریفه ل عماألنشر ثقافة الجودة في قطاع ا):2سیاسة(
منها.لالستفادة

المطابقة)إجراءاتوتقییم ، والتعلیمات الفنیة، (المواصفاتبـتوفیر المعلومات المتعلقة :1برنامج 
التجارة.ل لتسهیWTOبما یتوافق مع متطلبات 

تطویر نقطة االستعالم الفلسطینیة بما یتوافق مع المتطلبات الدولیة ولخدمة القطاع الخاص :2برنامج 
الفلسطیني.

قلیمي للمواصفات والمقاییس.إلالدولي وادور فلسطین في النظام ل تفعی):3سیاسة(
.واإلقلیمیةفي المنظمات الدولیة كة وتنظیم المشارل تفعی:1برنامج 
وتوقیع اتفاقیات جدیدة لألسواق المستهدفةل المتباداالعترافاتفاقیات ل على تفعیل العم:2برنامج 

للقطاع الخاص الفلسطیني.

ة أدائهاكفاءاالعتباریة للمؤسسة ورفع تعزیز الشخصیة رابعًا: 
مع احتیاجات تطویر البنیة التحتیةما یتالئم تحدیث منظومة القوانین واألنظمة واللوائح ب):1سیاسة(

للجودة. 
مع المتطلبات والممارسات الدولیة.واألنظمةموائمة التشریعات :1برنامج 
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یة.ءة مواردها البشركفا المؤسسة ونظامها اإلداري ورفع لیة تطویر هیک):2سیاسة(
كفاءتهم.تحفیز الموظفین ورفع : 1برنامج 
.واألداءل تحسین بیئة العم:2برنامج 
هیكلة المؤسسة.إعادة: 3برنامج 

مع اإلطارالقانوني للمؤسسة.ئم تطویر نظام مالي بما یتال):3سیاسة(
المؤسسة لتنفیذ مشاریعها وتطویر خدماتها.إیراداتالستخداماالمکانیة إتاحة: 1برنامج 
مین الموارد الکافیة لتغطیة احتیاجاتها.تأ:2برنامج 

تطویر السیاسة الوطنیة للجودة واعتمادها.):4سیاسة(
الخطة التنفیذیة.وٕاعداداعتماد السیاسة الوطنیة للجودة :1برنامج 
ترویج السیاسة الوطنیة وحشد التمویل الالزم لتنفیذها.:2برنامج 
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الخدمات التي تقدمھا المؤسسة1.6

التعلیمات لجنة تولى ذلك وت، إصدار التعلیمات الفنیة اإللزامیة بالتعاون مع الجهات الرقابیة المختلفة.1
اإللزامیة.الفنیة

لجان فنیة دائمة، تتألف من ممثلین عن كافة قطاعات من خالل الفلسطینیة إعداد المواصفات القیاسیة .2
، حیث والهیئات الحكومیة،وجمعیات حمایة المستهلك والبیئة،والمؤسسات العلمیة،التجارة والصناعة

.تقوم دائرة التوصیف بإعداد تلك المواصفات
وفقًا ألنظمة منح منح عالمة الجودة الفلسطینیة وعالمة اإلشراف وشهادات المطابقة وشهادات الحالل .3

.الشهادات المعتمدة في المؤسسة
إجراء معایرة أدوات وأجهزة القیاس القانونیة والصناعیة، للتحقق من دقة قیاس تلك المستخدمة في .4

ة ، حیث یقع على عاتق مدیریعدادات الوقود واألوزان وغیرها:التعامالت التي تهم المواطنین مثل
.بالقیاسات والمعایرةالقیاس الوطني المهام المتعلقة 

والتحقق من ، والهندسیة) واإلنشائیة(الغذائیة، والكیمیائیة، لمنتجات المحلیةلالفحوصاتدمات تقدیم خ.5
ذ العینات وفحصها، حیث تقوم دائرة عن طریق أخصفات الفنیة اللمو البضائع المستوردة مطابقة

الخدمات الفنیة بهذه المهمة.
.األطفاللكل من المصاعد، محطات الوقود، أنظمة الغاز المركزي وألعاب إجراء الفحوصات التشغیلیة .6
مختبرات الفحص المحلیة وفق متطلبات المواصفة الدولیة ألنظمة إدارة المختبرات.اعتماد.7
وٕاجراءاتاإللزامیةالفنیةتعلیماتعلى االستفسارات حول المواصفات والتقدیم المعلومات والردخدمات .8

ثائقها.المطابقة الفلسطینیة والدولیة واإلقلیمیة واألجنبیة والعربیة، وبیع و 
والمنتجات الغذائیة والكیمیائیة ومواد التجمیل ومواد البناء واألجهزة للسلعالمصادقة على بطاقة البیان.9

الكهربائیة.
والعاملین في تقدیم خدمات التدریب للعاملین في المؤسسة وكافة المشاركین في اللجان الفنیة المختلفة.10

.المؤسسات العامة والخاصة
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2014مجلس إدارة المؤسسة لعام 1.7

له، اعات الفلسطینیة نائبًا ورئیس االتحاد العام للصن،وزیر االقتصاد الوطنيالمؤسسة یرأس مجلس إدارة
:على النحو التالية أعضاء یمثلون القطاعین الخاص والعام، وعشر 

مهام وصالحیات مجلس اإلدارة:
.وضع السیاسة العامة للمؤسسة واإلشراف على تنفیذها.1
أو إلغاؤها واستبدالها.اعتماد المواصفات والمقاییس وتعدیلها.2
اعتماد أنظمة منح شهادات وعالمات المطابقة، واعتماد المختبرات وتعدیلها أو إلغائها واستبدالها .3

وذلك حسب األسس التي یقررها المجلس.
.الموافقة على مشروع الموازنة.4
.لمؤسسةإعداد مشاریع األنظمة والقوانین المتعلقة با.5
.إعداد الهیكل التنظیمي والنظام الداخلي للمؤسسة.6
.إصدار التعلیمات التنفیذیة والتنظیمیة والمالیة واإلداریة والفنیة للمؤسسة بما یكفل تحقیق أغراضها.7
الموافقة على التعاقد مع المؤسسات العلمیة المتخصصة والمستشارین والخبراء وغیرهم من ذوي .8

.الخدمات والدراسات المتعلقة بأهداف المؤسسة وغایاتهااالختصاص لتقدیم 

وزیر االقتصاد الوطنيالدكتور محمد مصطفى.1
رئیس االتحاد العام للصناعات الفلسطینیة  المهندس صقر الجراشي.2
ممثل عن وزارة االقتصاد الوطنيالمهندس زیاد طعمة.3
عن وزارة الصحةممثل الدكتور أسعد الرمالوي.4
ممثل عن وزارة المالیةالسید فؤاد الشوبكي.5
ممثل عن وزارة األشغال العامة واإلسكانالمهندس عفیف اسعید.6
ممثل عن وزارة الزراعةالمهندس محمد الشحبري.7
ممثل عن وزارة شؤون البیئةالسید جمیل مطور.8
الفلسطینیةممثل الجامعاتالمهندس أیمن یوسف سلطان.9

المهندسیننقیبالمهندس أحمد عدیلي.10
اتحاد الغرف التجاریة والصناعیةرئیسمد هاشم زغیرحالسید ا.11
اتحاد المقاولینرئیس المهندس جریس عطا اهللا.12
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الھیكل التنظیمي1.8
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أعمال المؤسسة1.9

) موظفًا من 134الموكلة لمؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة، یقوم بها (واإلداریةاألعمال التنفیذیة
).2- 1(متخصصة ، كما هو موضح بالشكلالفنیة  الدوائر الخالل 

: األعمال الفنیة أوالً 

)1نموذج رقم (

والدعم ةعمال اإلداریاأل: ثانیاً 

)2نموذج رقم (

أعمال المؤسسة 
التنفیذیة

دائرة 
الجودة 
والتأھیل 

دائرة 
التوصیف

دائرة 
الخدمات 

الفنیة

مدیریة 
القیاس 
الوطني

لجنة 
التعلیمات 

الفنیة 
اإللزامیة

أعمال المؤسسة 
االداریة

الشؤون 
المالیة 
واإلداریة

التعاون 
الدولي

دائرة 
اإلعالم

نظم 
المعلومات

التدقیق 
الداخلي 

الشؤون 
القانونیة 
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: المكاتب الفرعیةثالثاً 

)3نموذج رقم (

المقر الرئیسي 
رام هللا

فرع غزة

لسمكتب نابمكتب الخلیل
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الفصل الثاني 

إنجازات مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة للعام 
2014

ملخص عن التقریر2.1
مقدمة2.2
مجلس اإلدارة 2.3
التوصیف2.4
التعلیمات الفنیة اإللزامیة2.5
مجلس الجودة الفلسطیني2.6
منح الشهادات /الجودة والتأهیل2.7
خدمات الفحص والمطابقة 2.8
القیاس الوطني2.9

المشاریع والعالقات الدولیة2.10
الدورات التدریبیة 2.11
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ملخص التقریر2.1

، حیث اتخذت2014سة المواصفات والمقاییس للعام سمؤ نجازات التي قامت بها إلیر أهم االتقر یقدم هذا
في النشاطات التي ماً اهو الً افعحیث أن المؤسسة تلعب دوراً ،رات التي تهدف لتطویر العملالعدید من القرا

وٕاصدارنجازات الفنیة المتعلقة بالتوصیفإلالبنیة التحتیة للجودة، وسیعرض التقریر الها عالقة مباشرة في
الوطني فحوصات المطابقة، والقیاسوٕاجراءوالمشاریع الدولیة، ومنح الشهادات ،التعلیمات الفنیة اإللزامیة
وكذلك الدورات التدریبیة.

المواصفات الفلسطینیة فإن مجاالتها تغطي مختلف القطاعات الصناعیة، واستكماال لعمل إعدادفي مجال 
وبذلك أصبح مجموع ما تم اعتماده حتى اآلن ،مواصفة فلسطینیة)198(وٕاعدادفقد تم اعتماد المؤسسة

) مشروع 30حوالي (یوجد ذلكإلى) مواصفة فلسطینیة، باإلضافة 35تم تحدیث (كما) مواصفة، 3511(
مواصفة فلسطینیة في مراحل الدراسة واإلعداد تمهیدًا العتمادها كمواصفات فلسطینیة.

تموفي مجال التعلیمات الفنیة اإللزامیة وبهدف حمایة المستهلك وتوفیر مرجعیات فنیة للجهات الرقابیة فقد 
.في مجال الزیوت المعدنیة وأغذیة الرضع واألدوات المعدة لمالمسة الغذاءتعلیمات فنیة إلزامیة)6اعتماد (

) شهادات، وبذلك أصبح 6والحالل والمطابقة (وقد بلغ عدد الشهادات الممنوحة في مجال الجودة واإلشراف 
) 206(الفلسطینیة وعالمة الحاللواإلشرافمجموع الشركات والمصانع الحاصلة على عالمة الجودة

) شهادة مطابقة للصادرات إلى كل من األردن والسعودیة واإلمارات.123، كما تم منح (منشأة

منتجات وطنیة المطابقة لو شهاداتاللغایات منحفني ) فحص 980تم إجراء (وفي مجال الخدمات الفنیة 
) فحص تشغیلي للمصاعد واألنظمة 345وتنفیذ () فحص لغایات االستیراد453متابعة (و ،ومستوردة

) لجنة فنیة للعطاءات 130) بطاقة بیان، كما تم المشاركة في (240التشغیلیة األخرى، والمصادقة على (
فنیة لجهات مختلفةستشارةا) 174تقدیم (و ،الحكومیة

الصناعیة للمصانع والمختبرات، ) جهاز في مجال المعایرة366في مجال المعایرة فقد تم معایرة (و 
(موازین ذهب، مضخات :مثلفي األسواق حسب المجاالت المطبقة ا) جهاز تم التحقق منه2831(و

وقود، الموازین التجاریة).
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واصلت المؤسسة التعاون مع المنظمات والهیئات اإلقلیمیة والعربیة والدولیة وشاركت في بعض كما 
شاركت المؤسسة في العدید من المؤتمرات والندوات العلمیة والدورات التدریبیة وورش كما اجتماعاتها، 

العمل. 
ًا من طاقم المؤسسة و ) موظف17تم فیها تدریب () دورة تدریبیة خارجیة11سسة بـ (شاركت المؤ حیث 

) موظفًا من 16تم فیها تدریب (دریبیة داخلیة) دورة ت8) موظف من خارج المؤسسة، وشاركت بـ (21(
) مشاركًا من داخل وخارج 528) ورشة عمل تدریبیة تم تدریب ما یقارب (20طاقم المؤسسة، وتنظیم (

المؤسسة. 
هذه االتفاقیات ( اتفاقیة مع هیئة االعتماد التونسیة توقیع عدد من االتفاقیات خالل هذا العام ومنتم و 

واتفاقیة مع معهد المواصفات السویدي واتفاقیة مع جامعة بولیتكنك فلسطین).

أتمتة نشاطات وأعمال بالبدءأما في مجال مشروع االتحاد األوروبي لتطویر البنیة التحتیة للجودة فقد تم
المعایرة والفحص الخاصة بالمؤسسة وكذلك مراجعة إجراءات العمل في المؤسسة والتجهیز إلنشاء مختبرات 

المؤسسة وتحدیثها بهدف موائمتها مع المتطلبات الدولیة.

) ملیون شیكل رواتب 5600) ملیون شیكل وتشمل (8490(2014وبلغت موازنة المؤسسة لعام هذا وقد 
ألف) 800) ألف شیكل وبدل تنقل بقیمة (650موظفین، وتشمل نفقات تحویلیة خاصة بالرواتب بقیمة(

ملیون شیكل.)1260) ألف شیكل، ونفقات تشغیلیة بقیمة (180شیكل، ونفقات رأسمالیة (

ألف شیكل، وقیمة )1245في حین بلغت النفقات التشغیلیة الفعلیة من خالل نظام بیسان الحكومي (
) 103حساب األمانات لمصاریف الفحص (شیكل وقیمة المدفوعات منألف) 168النفقات الرأسمالیة (

.2014ألف شیكل خالل العام )852ألف شیكل. وبلغت قیمة اإلیرادات المالیة للمؤسسة (
، وقد شارك ةمیاومینموظف)3(موظفین بعقد، )3(موظفین من اإلداریین والفنیین، و) 4(كما تم تعیین 

من المؤسسة في عدد من الدورات التدریبیة داخل وخارج فلسطین.موظفاً )33(أكثر من 

منتجات حاصلة على شھادة الجودة الفلسطینیة
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مقدمة2.2

اد وزیر االقتصرئیس المؤسسةنجاز السنوي لمؤسسة المواصفات والمقاییس بتكلیف من تقریر اإلُیـعدّ 
عكس من خاللها كافة اإلنجازات التي تحققها المؤسسة ممثلة بالدوائر المختلفة الوطني، بمثابة المرآة التي ت

تحقیق األهداف التي وضعتها لنفسها كي تنهض بطاقاتها المادیة إلىفیها، حیث تسعى فرق العمل جاهدة 
ملموسًا والتشغیلیة واقعاً اإلستراتیجیة، وُتجسِّد الجزء النظري الذي یتصل بها من خطط المؤسسة والبشریة

الذي ،وبؤ الده األنشطة والفعالیات واإلجراءات التي یعكف الجمیع على إنجازها طیلة عام من العمل تبین
ٕامكاناتهم.موقعهم و طبیعة عملهم و تتوزع فیه المهام على العاملین بما یتالئم مع 

ة التي تعدها المؤسسة عن بعیَّ من خالل التقاریر الرُّ وقد تم جمع البیانات والمعلومات في هذا التقریر 
فیما یخص لدولة فلسطینحسب القانون األساسي المعدل نجازات المؤسسة بصفة دوریة كل ثالثة أشهرإ

المؤسسة، وكذلك بطلب بعض المعلومات إدارةمحاضر اجتماعات مجلس إلىإضافة ، تقاریر اإلنجازات
ع لموقع المؤسسة االلكتروني في بعض كما تم الرجو ل مباشر من الدوائر المختلفة في المؤسسةبشك

.المعلومات
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للمؤسسة2014نجازات عام إأهم

مجلس اإلدارة2.3

اإلدارةجانب من  اجتماع مجلس 

العدید خاللهاالمؤسسةإدارة، وقد أصدر مجلس اإلدارةلمجلس اجتماعات) 6عقد (2014تم خالل العام
بالتفصیل في الحدیث عنهاوالتي سیتم تطویر العمل بالمؤسسة إلىمن القرارات والتوصیات التي تهدف 

:2014القرارات التي اتخذها المجلس خالل أهمفیما یلي ، البنود الالحقة
مشروع كمواصفات فلسطینیة.)50(اعتماد .1
مواصفة عالمیة.)103(تبني .2
للمؤسسة.تیجي ااالستر اإلطارتبني .3
اللجان الفنیة.ألعضاءمكافآت إقرار.4
اعتماد فریق تذوق زیت الزیتون..5
نظام االعتماد.إقرار.6
وزارة االقتصاد الوطني.إلىنقل دائرة اعتماد المختبرات بطاقمها .7
حول )(ISOوالمنفذ من قبل منظمة )(SIDAالموافقة على االستفادة من المشروع المدعوم من .8

المواصفات والمقاییس.أجهزةتطویر قدرات 
التعلیمات المترولوجیة الخاصة بأنظمة القیاس للمحروقات السائلة.إقرار.9
رسوم معایرة عدادات صهاریج الوقود.إقرار.10
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التوصیف2.4

المواصفات وفق تعلیمات تلك ویتم إعداد ،إعداد المواصفاتبتقوم مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة 
عضواً )10- 7(لتتكون من توصیف الحیث یتم تشكیل لجان ،تعلیمات إعداد المواصفات الفلسطینیةتسمى 
، ویعین من دائرة والخبرة، والهیئات ذات االختصاصالعام والخاص واألكادیميلقطاع اعنممثلین

المواصفات إلى لدراسة مشاریع دوریة ویكون هنالك اجتماعات ،التوصیف مقررًا لكل لجنة حسب التخصص
یتم التوافق علیها من قبل جمیع األعضاء، ومن ثم یتمأن تصدر اللجنة مسودة نهائیة للمواصفة الفلسطینیة

.ؤسسة العتمادها كمواصفة فلسطینیةرفعها لمجلس إدارة الم

وهي:مراحل لتعتمد 4وتمر المواصفة الفلسطینیة بـ 

) 45اصفات (مواصفة فلسطینیة جدیدة ومن ضمن هذه المو ) 198تم اعتماد (2014عام هذا وخالل 
للجان التوصیف والتي بلغ عدد وذلك من خالل عقد اجتماعاتبدًال عن القدیمةمواصفة تم استبدالها 

فنیة ) لجنة توصیف34(ة لجان التوصیف البالغ عددهاوتم إعادة هیكل،اجتماع)260(اجتماعاتها 
) 3511(هو 2014عتمدة حتى نهایة عام القطاعات، لیصبح عدد المواصفات الفلسطینیة المبمختلف
.مواصفة

واصفات الخاصة باألمن االجتماعي، والمنتجات لجان توصیف دولیة في مجال المأربعتم التسجیل في و 
أولفي المؤسسةستشاركو ، الخاصة بذوي االحتیاجات الخاصة وكذلك في مجال التغذیة ومواد التغلیف

إدارةوالثاني األعمالالستمراریةاإلدارةنظم األوللجنة توصیف دولیة في الیابان وسیتم عرض موضوعین 
الطوارئ. 

مرحلة الطلب 

اللجنةمرحلة

مرحلة العرض

مرحلة االعتماد
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وقامت المؤسسة بمراجعة إجراءات العمل حتى تستطیع التوقیع على كود الممارسات الجیدة وفق اتفاقیة إزالة 
لتحقیق متطلبات انضمام فلسطین لمنظمة التجارة العالمیة.) تمهیداً TBTالعوائق أمام التجارة (

مواصفة موزعة على النحو )198(عددها بلغوالتي،2014خالل عام أن المواصفات المعتمدةاً علم
التالي:

خالل التدریب على المتطلبات الدولیة إلعداد 
المواصفة واعتمادها

خالل التدریب على المشاركة في لجان التوصیف 
العالمیة وآلیة المشاركة فیها
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:كاآلتي) عضوًا فهي 271) لجنة ومجموع أعضاءها (34أما لجان التوصیف البالغ عددها (
لجنة المعدات الطبیة.2لجنة المواد المعدنیة ومنتجاتها.1
الحملدالصیدالنیة لموالجنة المستحضرات .4جنة المركبات وملحقاتهال.3
لجنة الطب المخبري والتعقیم.6لجنة الوحدات اإلنشائیة ذات األساس اإلسمنتي.5
وتوزیعهالجنة التوصیف الخاصة بنقل الكهرباء.8لجنة العزل الحراري.7
الكهربائیةلجنة التوصیف الخاصة باألجهزة .10لجنة الحجر والرخام.9

لجنة التوصیف الخاصة بالمفاتیح والقابسات والمماسات.12البترولیةلجنة التوصیف الخاصة بالمنتجات .11
لجنة نظم المعلومات.14لجنة التوصیف الخاصة بالبیئة.13
لجنة الخضار والفواكه الطازجة .16لجنة التوصیف الخاصة بالمواد الفعالة سطحیاً .15
لجنة األسمدة والمبیدات الزراعیة .18لجنة التوصیف الخاصة بالورق والكرتون.17
لجنة التبغ ومنتجات التبغ.20لجنة األنابیب والوصالت المعدنیة.19
لجنة األعالف الزراعیة.22لجنة األنابیب والوصالت البالستیكیة.21
لجنة المصاعد .24لجنة التوصیف الخاصة بأوعیة الضغط.23
لجنة نظم اإلدارة.26لجنة المنتجات الغذائیة       .25
جنة السیاحةل.28لجنة األحكام العامة للغذاء.27
لجنة نظم المعلومات الخاصة بالخدمات .30لجنة مستحضرات التجمیل.29
لجنة فرعیة خاصة بمراكز تقدیم الخدمة .32لجنة المنسوجات والجلود.31
لجنة فرعیة خاصة باأللعاب .34لجنة تمدید مدة الصالحیة.33

لجنة التوصیف الخاصة 
بالمنتجات الغذائیة

لجنة التوصیف الخاصة 
بالمصاعد

لجنة التوصیف الخاصة 
بمشتقات البترول

لجنة التوصیف الخاصة 
باألنابیب البالستیكیة
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) مواصفة:3511الفلسطینیة المعتمدة والبالغ عددها (بیان بقطاعات المواصفات 
العددالقطاع

مواصفة67قطاع األحذیة.1
مواصفة38قطاع الجلود.2
مواصفة53قطاع المالبس.3
مواصفة347قطاع الكهرباء.4
مواصفة304قطاع الصناعات اإلنشائیة.5
مواصفة31قطاع نظم اإلدارة.6
مواصفة40مشتقات البترولقطاع .7
مواصفة154مستحضرات التجمیل.8
مواصفة471قطاع األغذیة.9
مواصفة196قطاع المطاط.10
مواصفة 82قطاع الورق والكرتون .11
مواصفة 39قطاع جودة الماء .12
مواصفة 31قطاع البیئة .13
مواصفة 133الخضار والفاكهة .14
مواصفة 136تالدهاناقطاع .15
مواصفة94قطاع الصناعيال.16
مواصفة594قطاع الهندسيال.17
مواصفة70المواد ذات النشاط السطحي.18
مواصفة285قطاع المنسوجات.19
مواصفة16قطاع المواد الالصقة.20
مواصفة24قطاع الزیوت العطریة.21
مواصفة40قطاع السجاد والموكیت.22
مواصفة41قطاع التغلیف.23
مواصفة58قطاع التبغ.24
مواصفة20قطاع األعالف.25
مواصفة80قطاع األسمدة.26
ةمواصف29قطاع الصحة.27
ةمواصف38قطاع تكنولوجیا المعلومات.28
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التعلیمات الفنیة اإللزامیة2.5

عن حمایة مواطنیها من الممارسات التجاریة غیر المشروعة لةو المسؤ إیمانًا من أن الدولة الفلسطینیة هي 
، فقد أعطى قانون المواصفات والمقاییس الصالحیة للمؤسسة بإصدار العامةمن حیث الصحة والسالمة

صة لصیاغة التعلیمات الفنیة منتجات والخدمات المرتبطة بها، فتم تشكیل لجنة خالتعلیمات فنیة إلزامیة ل
.2004بمباشرة اجتماعاتها منذ عام اإللزامیة وهذه اللجنة بدأت 
النصیب تعلیم فني إلزامي في مختلف القطاعات، وكان لقطاع األغذیة )48(وقد أصدرت حتى اآلن

والمستوردین، یلتزم بتطبیقها المنتجینالتعلیمات، والتعلیمات الفنیة تضع أحكام وشروط األكبر من هذه
ال یجوز إدخال أو تسویق أي جهات مختصة یحددها القانون لتطبیق هذه التعلیمات، فعلیهاالرقابةتولى وی

، كما تقدم سلعة مخالفة للتعلیمات الفنیة اإللزامیة، ومن یقوم بذلك یتعرض الى الئحة عقوبات واردة بالقانون
ة عند الحاجة.الدائرة خدمة االستشارة والتفسیر للجهة المختص

بهدف حمایة المستهلك وتوفیر المرجعیات للجهاتإلزامیةتعلیمات فنیة )6(تم اعتماد2014وفي عام
وهذه التعلیمات هي:وفق األولویات التي یتم تحدیدها من قبل الجهات المعنیةالرقابیة
.الزیت األساس والزیوت المعدنیة.1
.األطفالأغذیة الرضع وصغار .2
.الغذائیةالمكمالت .3
.المواد واألدوات المصنوعة من رقائق السلیولوز المعدل والمعدة لمالمسة المواد الغذائیة.4
حلمات ولهایات المطاط الصناعي انبعاث أمینات النیتروز ومواد اإلبدال النیتروجیني من .5

.الطبیعيأو
.غذاءالممارسة التصنیعیة الجیدة للمواد واألدوات الُمعدة لمالمسة ال.6

وهي:2015وتم إحالتها لعام 2014العمل على إعداد التعلیمات الفنیة التالیة والتي لم تقر سنة كما جرى 
مواد التنظیف..1
الزراعي.لالستخدامالحمأة المعالجة .2
بیان مواد التجمیل..3
معدات الضغط..4
األدوات الخزفیة المعدة لمالمسة الغذاء..5
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اآلالت..6
بالمنتجات.قواعد السالمة العامة .7
الشروط الصحیة للغذاء ذو األصل الحیواني..8
المواد واألدوات الفعالة والذكیة المعدة لمالمسة الغذاء..9
قواعد استخدام بعض المشتقات الصمغیة المعدة لمالمسة الغذاء..10
المواد واألدوات البالستیكیة المعدة لمالمسة الغذاء..11
التصریحات التغذویة والصحیة..12

جولة تفتیشیة للجنة التعلیمات الفنیة اإللزامیة حول أجهزة الضغطخالل 

دورة تدریبیة حول التعلیمات الفنیة اإللزامیة
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منح الشھادات 2.6

) 1رقم (نظام عالمة الجودة الفلسطینیةلاً التي تصدرها وفقالجودة والمطابقةمنح شهاداتتقوم المؤسسة ب
والمالحق الخمسة الخاصة به. 2004لسنة 

علىأن جودة المنتجات الموجهة للمستهلك تعتمد في المتطلبات األساسیة لها وكما هو معروف دولیاً 
المواصفات القیاسیة الوطنیة أو الدولیة لتلك المنتجات. وهذا ما یساهم فى تحقیق رغبات ومتطلبات 

إطار هذا النظام المتكامل یمكن للقطاعات وفيلهدف األسمى لنظم الجودة.المستهلك ورضاه، والذي یمثل ا
الصناعیة واالقتصادیة االرتقاء بمستوى أدائها و جودة منتجاتها.

خالل تسلیم شهادة الجودة الفلسطینیة

:  فوائد یمكن تحقیقها من خالل الحصول على شهادة الجودة

دلیل أن المنتجات تحقق متطلبات الجودة في المواصفات الفلسطنییة

تنظیم االنتاج وفق متطلبات نظام إدارة الجودة المعتمد

تعطي األفضلیة للمشاركة في العطاءات والمشتریات الرسمیة

فتح أسواق جدیدة وتسهیل تسویق المنتجات خارج الوطن

كسب ثقة المستهلك الفلسطیني بالمنتجات الحاصلة على الشهادة
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بما یلي:في مجال منح الشهادات2014تمثلت انجازات المؤسسة للعام 
إشراف للمنتجات الفلسطینیة المختلفة ات ) شهاد3) شهادات جودة و(3(قامت المؤسسة بمنح.1

بهدف رفع قدرتها التنافسیة وزیادة حصتها في السوق الفلسطیني لیصبح عدد المنشآت الحاصلة 
منشأة.)206(هو2014حتى نهایة عام (جودة،إشراف،حالل)على عالمات المؤسسة

.)(PSMإشراف) شهادة 42و ()(PS) شهادة جودة 71تجدید (.2
.2015مراجعة جمیع برامج الفحص واعتمادها للعام .3
حیث یتم مراجعتها ومتابعتها وفق النظام المتبع لعالمة وٕاشراف) طلب شهادة جودة 28استقبال (.4

الجودة الفلسطینیة.
ة ة الجودالشركات الحاصلة على عالم) زیارة تدقیق على نظم إدارة الجودة للمصانع و 85تنفیذ (.5

.)15م.ف (الفلسطینیة والحالل وفق متطلبات المواصفة 
) مطالبة مالیة للشركات 103) لجنة مالیة لتقییم واعتماد أسعار الفحوصات، وتنفیذ (91عقد (.6

الحاصلة على شهادات المؤسسة.
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مجلس الجودة الفلسطیني2.7

الفلسطیني هي سلطة الترخیص التي لها كامل الصالحیات والمسؤولیات التي اإلشرافمجلس الجودة ولجنة 
تتعلق بمنح وتجدید وتجمید كافة الشهادات التي تصدرها مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة من 

خالل دائرة الجودة والتأهیل، حیث تصدر المؤسسة الشهادات التالیة:
شهادة الجودة الفلسطینیة .1
الفلسطینیة شرافاإلشهادة .2
شهادة الحالل.3
شهادة میثاق زیت الزیتون .4

یتولى مجلس الجودة الصالحیات والمهام التالیة:
منح عالمة الجودة..1
إلغاء عالمة الجودة.أوسحب أوتجمید .2
اعتماد قرار اللجنة الفنیة بتجدید عالمة الجودة..3
الحاجة.اعتماد قائمة الخبراء والمدققین من خارج المؤسسة عند .4
اعتماد برنامج الجودة..5
المصادقة على تشكیل اللجان الفنیة لمنح عالمة الجودة..6
مراجعة توصیات اللجنة الفنیة باإلجراء التصحیحي في حال إساءة استخدام العالمة والمصادقة .7

علیها.

شهادات )3لمجلس الجودة والحالل الفلسطیني وقد تم منح (اجتماعات) 8عقد (2014تم خالل العام 
.إشرافشهادة )42) شهادة جودة، و(71إشراف، وكذلك مناقشة وتجدید (ات) شهاد3جودة، و(

علىأن جودة المنتجات الموجهة للمستهلك تعتمد في المتطلبات األساسیة لها وكما هو معروف دولیاً 
المواصفات القیاسیة الوطنیة أو الدولیة لتلك المنتجات. وهذا یساهم فى تحقیق رغبات ومتطلبات المستهلك 

إطار هذا النظام المتكامل یمكن للقطاعات وفيورضاه، والذي یمثل الهدف األسمى لنظم الجودة.
الصناعیة واالقتصادیة االرتقاء بمستوى أدائها و جودة منتجاتها.
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یق الوطني للتذوقالفر2.8

تنبع أهمیة میثاق الجودة الفلسطینیة من كونه دلیًال على تحقیق منتج زیت الزیتون لمبادئ الممارسات 
زیت أنوفق معاییر متطلبات اإلنتاج الجید، حیث أنتجتالزراعیة الجیدة ومبادئ الصحة والسالمة كونها 

متطلب لألسواق الزیتون منتج غذائي ذات أهمیة محلیة وعالمیة وأصبح الحصول على األجود واألكثر تمیزاً 
، وان معظم الدول المنتجة لزیت الزیتون بدأت التركیز على نوعیة اإلنتاج بشكل ال یقل أهمیة عن العالمیة

كمیة اإلنتاج.

أهم اإلنجازات:
 زیت الزیتون بواقع جلستین في الشهر للفریق الوطني والفریق عقد جلسات تذوق ذاتیة لتذوق

المساند.
) 3عقد دورات تدریبیة مع خبیر دولي معتمد حسب متطلبات مجلس الزیتون الدولي حیث تم عقد (

دورات تدریبیة.
) ورش تدریبیة.5المشاركة في العدید من ورش العمل لتعمیم ثقافة التذوق حیث تم عمل (
إلنتاج زیت الزیتون على الفحوصات الحسیة للزیت.تدریب جمعیات
.عقد المسابقة السنویة لزیت الزیتون لتصنیف الزیوت الفلسطینیة والحكم على أفضل زیت

2014-2013خالل تسلیم جوائز زیت الزیتون لعام خالل جلسات التذوق للفریق الوطني
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خدمات الفحص والمطابقة2.9

في مجال الصناعات الفلسطینياألعمالبتقدیم خدمات الفحص والتفتیش والمطابقة لمجتمع المؤسسةتقوم 
والعمل على توفیر خدمات الفحص والتفتیش في ،والغذائیة والكیماویة والكهربائیة والمیكانیكیةاإلنشائیة

المستهلك والحفاظ وذلك لضمان صحة وسالمة ،ابهال یمكن للقطاع الخاص االستثمارالمجاالت التي
القة لتقدیم الخدمات المنوطة بهاعلى بیئته. حیث تقوم الدائرة بالتعاون والتنسیق مع كافة الجهات ذات الع

حمایة المستهلك)، مدیریة الدفاع المدني، وزارة الخارجیة،التجارةومن هذه الجهات وزارة االقتصاد الوطني (
رات یتم التعاون الیومي مع المختبو ، البترول، الضابطة الجمركیة)الجمارك، هیئة،العامةوازم ل(الالمالیة

الخارجیة، وذلك بهدف المساهمة في حمایة المستهلك وتطویر جودة المنتج الوطني المحلیة والمختبرات 
وتنظیم السوق.

) شهادة مطابقة للتصدیر للشركات والمصانع المحلیة لمنتجاتها الحاصلة 123(إصدارقامت المؤسسة ب
على عالمات الجودة الفلسطینیة.

: في مجال الفحوصات الدوریة للمصانع الحاصلة على عالمات الجودة واالشراف أوالً 

الفلسطینیة وعالمة مة الجودةعلى عالةت الفنیة لمختلف المنتجات الحاصلجراء الفحوصاإبالمؤسسةتقوم 
لقطاعات الصناعات االنشائیة والمیكانیكیة والغذائیة شراف الفلسطینیة وفق برامج الفحص المعدة مسبقاً اإل

عینات وتقوم بأخذ اللزامیه ذات العالقه،للمواصفات والتعلیمات الفنیة اإلوالكیماویة لفحص مدى مطابقتها
الفحص ومراسلة المختبرات المعنیة (مختبرات محلیة وخارجیة) عداد طلبات إ الالزمة الجراء الفحوصات و 

على اللجان الفنیة المختصة وفق صدار تقاریر الفحص لعرضهاإ نسیق مع دائرة الجوده والتأهیل و والت
.ةجراءات العمل المعتمدإ

) فحص من الفحوصات الخاصة بالمصانع الحاصلة على عالمات المؤسسة.480جراء (إتم 

صدار شهادات المطابقة للمنتوجات المحلیة والمستوردة إجال في م: ثانیاً 

ةأو وجبةسواء لعینةردوالمستو ةشهادات المطابقة للمنتجات المحلیصدار إبكافة أقسامها بمؤسسةتقوم ال
استالم العینات یتضمن أخذ أو، حیثةجراءات العمل المعتمدإوفق على طلب الزبوناً وذلك بناء،لمنتج ما

لى شهادات إویمكن االستناد ، تطلبات المواصفات ذات العالقهعلیها وفق مةجراء الفحوصات الالزمإ و 
ةللسلع واللوازم الموردةصدار شهادات المطابقإوتقوم بة،صدار شهادات المطابقإلفحص من طرف ثالث 

وغیرها من الوطنيوزارة االقتصادوأهة المیاأو سلطةسواء عن طریق اللوازم العاملدولة فلسطین
ةوالمیكانیكیةوالكیماویةشهادات في قطاعات المواد الغذائیصدار العدید من الإالمؤسسات حیث تم 

.ةوالكهربائی
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سرائیل أو إفحوصات في األسبوع لالسمنت المورد سواء من )3(بمعدل ةجراء فحوصات مطابقه دوریإیتم 
.باالسمنتةالخاصةللتأكد من مطابقته للمواصفمن الخارج وذلك 

هو ةأن ما یحكم العالقه االقتصادیوكما معروف حالیاً فإنهأما فیما یخص التعامل في ملف االستیراد 
بالتعاون والتنسیق مع وزارة االقتصاد الوطني ومعهد المواصفات االسرائیلي  في حیث تقوم ، اتفاقیة باریس

على استیراد ةمن قبل المؤسسةالمسبقةصدار الموافقإم یتو ة،باستیراد السلع المختلفةمتعلقالقضایا ال
صدار إ و ، كاالسمنت واألجهزة الكهربائیةمن األردن ومصرة في القوائم السلعیة المستوردةالمنتجات المذكور 

ةجراء التعدیالت الفنیإمكانیة إلدى الجانب االسرائیلي بعد التأكد من ةكتب تحریر للشحنات المحجوز 
یقوم الكادر المختص بمتابعة هذه الشحنات و ،وفق تقاریر فحص معهد المواصفات االسرائیليةالمطلوب

من ثم كتب تحریر الكفاالت و الفني التقریرصدارإ والكشف المیداني و ةجراء التعدیالت المطلوبإوالتأكد من 
.ةالمحتجز ةالبنكی

نا بشهادات بعد تزویدةكاألجهزة الطبیةكتب االعفاء من الفحص لبعض السلع المستوردةؤسستصدر الم
.ةمدى مطابقتها للمواصفات المعتمدوتقاریر فحص من طرف ثالث تبین

) شهادة عدم ممانعة 453صدار (إ ، و مطابقة لمنتوجات محلیة ومستوردة) شهادة449صدار (إتم 
. للمستوردات

، محطات الوقود والغاز) لعابأنظمة التشغیلیة (مصاعد، غاز مركزي، أل : في مجال فحوصات اثالثاً 
ةالمعتمدةوالمواصفات الفلسطینیةوفق التعلیمات الفنیةالتشغیلیةجراء التفتیش على األنظمإبالمؤسسةتقوم 

في فلسطین وتتم آلیة ةمصاعد المركبجراء الفحص الخاص بالإلحیث یتم التنسیق مع مدیریة الدفاع المدني 
،لس الوزراء الفلسطیني الخاص بذلكالفحص وفق قرار مج

یخص الغاز المركزي والتنسیق أیضًا مع هیئة البترول فیما 
عداد برنامج أسبوعي مسبق لفحص إ و ، ومحطات الوقود

المصاعد وتوزیع الكادر الفني المختص على كافة 
عي فحص أسبو ) 12(راء حوالي ٕاج، و محافظات الوطن

تقوم بمتابعة المؤسسةللمصاعد. ومن الجدیر بالذكر أن 
.ةالتشغیلیةلیها في ما یخص االنظمإةالوارديالشكاو 

.  عالهأنظمة التشغیلیة المذكورة أل ) فحص نظام تشغیلي من ا345جراء (إتم 



2014 السنوي  ر التقر

33

: في مجال المصادقة على بطاقات البیان للسلع رابعاً 
ویتم ،باستالم طلبات الحصول على بطاقات البیان لمختلف السلع سواء محلیه أو مستوردهالمؤسسةتقوم 
من أربع ةمكوناللجنةهذه و بواقع جلستین في األسبوعةفنیةجمیع بطاقات البیان من خالل لجندراسة

وفي حال عدم وجود البطاقةعلى للمصادقةبالمنتج الخاصةللمواصفةبالرجوع اللجنةأشخاص حیث تقوم 
غذائیاً المنتجسواء كان العامةللمواصفةیتم الرجوع عالقةذات مواصفة

حیث تم تشكیل لجنتین ،مستحضر تجمیل أو كهربائیاً أوأو كیماویاً 
لمستحضرات التجمیل) ةللكهربائیات ولجنة(لجناألصلیةللجنةفرعیتین

كما أنه یتم استقبال البیانبدراسة والمصادقة على بطاقة مهامها تتلخص 
.العملخالل جمیع  أیام للمراجعةالزبائن 

.) من قبل اللجنة ..كیماویةسلعغذائیة،سلع نها () بطاقة بیان لسلع مختلفة م240تم المصادقة على (
خالل العام ولكن دون الحصول على مصادقه.بطاقه) 400(دراسة اكثر من و . المؤسسةالمشكلة من 

: المشاركة في العطاءات المركزیة خامساً 

قسامها في كافة التخصصات بالمشاركة في جمیع العطاءات المركزیة في أممثلة بجمیع المؤسسةقامت 
للعطاء ةوالمالیةالفنیة، حیث یتم خاللها الدراسةومؤسسات السلطه المختلف)اللوازم العامة(وزارة المالیة 

أو ةفلسطینیةمواصفوجد لهاإنةالمنتجات التي یتم توریدها للسلطلمعظم ةوطلب شهادات فحص ومطابق
للمورد خاصة ةلكادر المختص بعمل زیارات میدانیوأحیانًا یقوم ا،وفق متطلبات المواصفات الفنیه للعطاء

في بعض لجان االستالم للوازم لمختلف القطاعات ومختلف الوزاراتكما یتم المشاركه ،في عطاءات األثاث
.المحددة وفقًا لقرارات االحالةد من مطابقتها للمواصفات للتأكةخاصة عطاءات المولدات الكهربائی

.) عطاء130(2014كان مجموع العطاءات التي تم المشاركة فیها خالل العام 

اللجان الخارجیة المشاركة في : سادساً 

:في مجموعة من اللجان الخارجیةالمؤسسةشاركت 
كل أسبوعین حیث یتم ةبشكل دوري بواقع جلسةقوم بالمشاركتالتي لجنة تنظیم السوق الداخلي .1

واتخاذ ةقتصادیهذه اللجنه وتدارس معظم القضایا االالوزارات األعضاء فيخاللها االجتماع مع 
مثل قد نواجهها من خالل عملنا قبل المؤسسةكما أنه یتم عرض قضایا من فیها،القرار المناسب 

.على منتج معینةطلب وضع ملصق باللغة العربی
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.والفریق الوطني للتذوقلجنة تذوق زیت الزیتون.2
أشهر بهدف )3(المشاركة باللجنة الفنیة الخاصة بدراسة الوثائق القیاسیة للعطاءات الحكومیه لمدة .3

للعطاءات.ةفلسطینیةیجاد وثائق قیاسیإ

االتحاد االوروبي: المختبرات ومشروع سابعاً 

جهزة المطلوبة والالزمة النشاء مختبرات الفحص التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاییس تم تجهیز قوائم باأل
وذلك من خالل المشروع الفلسطینیة والخاصة في مجال الفحوصات الكهربائیة والمیكانیكیة والكیماویة

في األردن لالستفاده من خبراتهم في مجال ةالملكیةتم زیارة مختبرات الجمعیة العلمیحیث ، االوروبي
تجهیز المختبرات (الكهربائیة والمیكانیكیة والكیماویة).

وروبي الخاص بتحدیث البنیة ألااالتحادروعفي جمیع االجتماعات والجلسات الخاصة بتنفیذ مشةشاركالم
في فلسطین.للجودةالتحتیة

في مجاالت العمل المختلفة التي 2014-2013لعام والمطابقةفي مجال الفحص نجازات إل مقارنة ا
المؤسسةتقوم بها 

%)16نالحظ أن هنالك تطور في تقدم الخدمة بنسبة (
%)110حیث احتلت خدمة منح شهادات المطابقة أعلى نسبة (

الشكاوي2.10

سواء عن طریق المواطنین ووزارة االقتصاد الوطني إلیهاةالمختلفه الوارديالشكاو المؤسسةتابعت 
.ةالعامةوالملفات الواردة من النیابةالجمركیةوالضابط
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القیاس الوطني2.11

ونشاطاتها في المجتمع الفلسطیني، حیث تقوم القیاس) (عن المترولوجیاالمسؤولمؤسسة المواصفات تعتبر
الصناعیة حیاةالفي جمیع مرافق والتحقق من أجهزة القیاس المستخدمة المعایرةبتقدیم خدماتالمؤسسة

:كما یليللقطاعات المختلفة والتجاریة والطبیة

بتقدیم خدمة معایرة أجهزة القیاس المختلفة في المصانع مؤسسةتقوم ال:القطاعات الصناعیة.1
یة، وذلك للتأكد من دقة نتائج الغذائیة والكیمیائیة واإلنشائیة والدوائوالشركات ومختبرات الفحص

القیاسات لرفع مستوى جودة المنتجات ونتائج الفحوصات وتمكین هذه المرافق من الحصول على
.شهادات الجودة المحلیة والدولیة

من خالل النظام الوطني للقیاس وتعلیمات المؤسسةتقوم :االقتصادیة والتجاریةالقطاعات.2
ومعایرة أجهزة القیاس المستخدمة في جمیع التعامالت التجاریة لضمان راقبة المترولوجیا القانونیة بم

في المجاالت التالیة:شفافیتها
الموازین المستخدمة في بیع وشراء الذهب.
الموازین المستخدمة في المحال التجاریة.
 الموازین المستخدمة في محطات تعبئة اسطوانات

.الغاز
مضخات توزیع الوقود.
وتوزیع الوقودصهاریج نقل.
 وتم عمل جمیع االستعدادات الضروریة للبدء في عملیة مراقبة األوزان والحجوم والعد في المواد

.القادمأیارحیث سیتم البدء في شهر مسبقاً المعبأة

معایرة صهاریج نقل وتوزیع الوقود بحضور محافظ محافظة الخلیل
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خدمة معایرة أجهزة القیاس المستخدمة في المختبرات الصحیة المؤسسةتقدم:القطاعات الصحیة.3
وهذه األجهزة هي:لضمان نتائج فحوصات دقیقةالخاصة والعامة منها 

الموازین واألوزان
أجهزة قیاس الحرارة
أجهزة قیاس الحجم

في هذا المجال ال تستطیع المؤسسة تقدیم خدمة معایرة أجهزة القیاس المستخدمة :القطاع البیئي.4
حیث یجب العمل ب عدم توفر األجهزة المرجعیة لها،في مراقبة تلوث الهواء والمیاه والضجیج بسب
على تقدیم هذه الخدمة في أقرب وقت ممكن.

مراقبة أجهزة القیاس المستخدمة في القطاعات المذكورة، عند تصنیعها أو المؤسسة صالحیات مهام و من
الواردة في (القیاسیة)المترولوجیةمن حیث مطابقتها لجمیع المتطلباتاستیرادها قبل دخولها مجال العمل، 

رجعیة ومن صالحیات المدیریة أیضا اقتناء وحفظ المعاییر الوطنیة الم،تعلیمات المترولوجیا الفلسطینیة
الضروریة والتأكد من معایرتها مقابل المعاییر الدولیة واإلقلیمیة وحصولها على شهادات معایرة معتمدة.

من ، مراقبة هذه األجهزة عند االستخدام في أماكن العمل المخصصة لهابالمؤسسةتقوم ومن ناحیة أخرى 
والتأكد ،المسموح بهاالدقةللتأكد من استمرار عملها ضمن ها خالل التفتیش والمراقبة الدوریة من قبل موظفی

.من عدم العبث بها بهدف الغش والخداع
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وهناك نوعان من التقییس:
(Industrial Metrology)التقییس الصناعيأوًال: 

.المذكورة أعالهو یختص هذا الفرع بمعایرة أجهزة القیاس المستخدمة في المجاالت الصناعیة
(Legal Metrology)التقییس القانونيثانیًا:

عامالت التجاریة وتطبیقها من خالل معایرة تو یختص هذا الفرع بالجوانب التنظیمیة و التشریعیة  في ال
.المذكورة أعالهأجهزة القیاس القانونیة في المجاالت الصناعیة

:كاآلتي4201في مجال المعایرة القانونیة والصناعیة لعام المؤسسةانجازات 
) 366عدد الطلبات المنجزة في مجال المعایرة الصناعیة للمصانع والمختبرات (المعایرة الصناعیة:.1

.جهاز
عدد األجهزة التي تم التحقق منها في األسواق حسب المجاالت المطبقة فهي المعایرة القانونیة: .2

) من صهاریج نقل 49و() في مجال موازین الذهب ومضخات الوقود، والموازین التجاریة2831(
.وتوزیع الوقود

اإلقلیمیة ،المترولوجیا (القیاس) في فلسطین بما ینسجم مع المتطلبات المحلیةتطویر مختبرات ونظام .3
وذلك من خالل المشروع األلماني ومشروع اإلتحاد األوروبي لتطویر البنیة التحتیة للجودة في والدولیة،
ووضع خطة لتطویر وتوسیع مجاالت فلسطینالمترولوجیا في احتیاجاتتم تقییم و فلسطین،

من خالل هذه والعمل على االستفادة من اإلمكانات الموجودة في القطاع الخاص.،المترولوجیا
وجیا وتطویرها المشاریع تم الحصول على أجهزة قیاس مرجعیة ضروریة لتوسیع مجاالت عمل المترول

:في عدة مجاالت مثل
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األوزان والموازین، والحرارة، األطوال، الحجوم، الضغط، القوة، وأجهزة قیاس الكهرباء، مراقبة األوزان (
هذه األجهزة في الفترة القریبة القادمة بعد توفر استالم، حیث سیتم والحجوم للمواد المعبأة مسبقاً 
.)مساحات المختبرات الضروریة

العربي للمترولوجیا بهدف توحید أنظمة المترولوجیا في عضویة المؤسسة في البرنامج الحصول على 
.نتائج الفحوصاتبلتسهیل عملیات التبادل التجاري واالعتراف المتبادل ،الدول العربیة

العالقات الدولیة2.12

الدول األخرى، فيبین مؤسسات المواصفات والمقاییستوثیق أواصر التعاون فیما بینها و تسعى المؤسسة ل
االت أوسع للتعاون مع تلك والمنظمات والهیئات اإلقلیمیة والدولیة ذات االختصاص بنشاطاتها وتأسیس مج

ة من خالل:اإلقلیمیة والدولیوتنسیق اتصاالت المؤسسةإلشراف على تنظیم برامج التعاون، وكذلك االجهات
لمؤسسة إلى معهد إعداد تقریر حول المواصفات التي تم اعتمادها أو استخدامها من قبل ا.1

األمریكي حسب االتفاقیة الموقعة مع المعهد.)(ASTMالمواصفات والمواد
المواصفات والتشریعات الخاصة بها علىالتواصل مع المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة للحصول.2

وتبني هذه المواصفات.لتسهیل التصدیر
تفاهم مع روسیا.ةمذكر صیاغة .3
العضویة مع المؤسسات الدولیة لضمان استمراریتها.ةمتابع.4
تقاریر االنجازات الربعیة وٕاعداد2015والخطة السنویة لعام 2014تقریر انجازات عام إعداد.5

للمؤسسة.والسنویة
حول المواصفات والتعلیمات ونشاطات تقییم المطابقة.استفساراً )174(الرد على .6

واإلقلیمیة والدولیة التي تشارك المؤسسة في عضویتها:المنظمات العربیة أوًال: 
).AIDMO(عضو في المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین .1
).ISOعضو في المنظمة الدولیة للتقییس (.2
).CENELECعضو في الهیئة الكهروتقنیة األوروبیة (.3
).SMIICعضو في معهد المعاییر والمقاییس للبلدان اإلسالمیة (.4



2014 السنوي  ر التقر

39

اإلنجازات المتمیزة:ثانیًا: 
).IECجنة الكهروتقنیة الدولیة (لالمشاركة في اجتماعات ال.1
المشاركة في اجتماعات اللجنة الروسیة الفلسطینیة المشتركة حیث تم من خاللها تقدیم مقترح لتوقیع .2

مذكرة تفاهم ما بین المؤسسة ومؤسسة المواصفات الروسیة.
المشاركة في اجتماعات اللجنة االردنیة الفلسطینیة المشتركة، تم خاللها التأكید على اتفاقیات .3

التزام هیئة واالردنیة، وكذلك تأكیدالفلسطینیةو االعتراف المتبادل بین مؤسسة المواصفات التعاون 
الغذاء والدواء االردنیة باالتفاقیات المتوقعة.

معهد لالعامةالهیئةالمشاركة في اجتماعات.4
)SMIIC(المواصفات والمقاییس للدول اإلسالمیة

، )20/11/2014- 17في الفترة (المنعقد في تركیا
والذي نوقش فیه التقریر السنوي لعمل المعهد وعمل 
اللجان الفنیة وانجازات لجنة االعتماد للجهات 
المانحة للشهادات ( الجودة ، الحالل .....) و 

هامش اجتماعات الجمعیة علىي. التقریر المال
في مؤتمر الحالل المؤسسةشاركتالعمومیة

).Lalit(زیةرعایة الجامعة المالیالذي عقد بو 
للجنة االستشاریة حول االجتماع السابع المشاركة في اجتماعات المنظمة العربیة للتقییس.5

.)ARAMETوالصناعیة () والبرنامج العربي للمترولوجیا العلمیةARAMELللمترولوجیا القانونیة (
) الذي عقد في بروكسل.ACAAتمثیل المؤسسة في اجتماع اتفاقیة (.6
)، والذي تم عقده في االمارات (دبي) ARACالمشاركة في اجتماعات الجهاز العربي لالعتماد (.7

).22/5/2014- 20خالل الفترة (
شة اعتماد المواصفات العربیة ) للجنة االستشاریة العلیا للتقییس لمناق43المشاركة في االجتماع (.8

) باإلضافة إلى الجائزة 2015-2014وٕاعداد البرنامج التنفیذي لإلستراتیجیة العربیة للتقییس (
).27/10/2014- 26العربیة للجودة، وذلك خالل الفترة (

المشاركة في اجتماع الهیئة العامة لمعهد المواصفات للدول االسالمیة ومؤتمر الحالل للدول .9
).4/6/2014- 3االعضاء المنعقد في الباكستان خالل الفترة (

المشاركة في اجتماع وزارة التجارة ومؤسسة المواصفات والمقاییس األردنیة المنعقد في األردن من .10
أجل متابعة االجراءات األردنیة على معبر الملك حسین الخاصة بتنفیذ نظام النافذة الموحدة وٕالتزام 

التعلیمات الفنیة األردنیة.المصدرین بتطبیق 
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:ًا:مشاریع اتفاقیات مذكرات تفاهمثالث
هناك مشاریع اتفاقیات یتم العمل على توقیعها ما بین المؤسسة وجهات دولیة أخرى مشابه مثل:

هیئة اإلمارات للمواصفات والمقاییس.1
الهیئة العامة للصناعة/ الكویت.2
معهد المواصفات الروسي.3

:االتفاقیات ومذكرات التفاهم مع الجهات الخارجیة: رابعاً 
قامت المؤسسة بتوقیع عدد من االتفاقیات خالل هذا العام ومن هذه االتفاقیات ( اتفاقیة مع هیئة االعتماد 

التونسیة واتفاقیة مع معهد المواصفات السویدي واتفاقیة مع جامعة بولیتكنك فلسطین).

تعاون مع المؤسسات النظیرة في الدول التالیة:ترتبط المؤسسة باتفاقیات و 

السنــــــة الجهـــــــــــــــــــــــــــــة 
1998الهیئة المصریة العامة للتوحید القیاسي وجودة اإلنتاج
معهد المواصفات األلمانيDIN)(1998
2002الهیئة السودانیة للمواصفات والمقاییس
 2004/المغربووزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادنالجودةمدیریة المواصفات وٕانعاش

2005المعهد الجزائري للتقییس

2005مؤسسة المواصفات األردنیة

 الهیئة األمریكیة للمعادن واالختبار)ASTM(2005
 معهد المواصفات اإلسرائیلي)SII(2006
 اإلسرائیليمجال الفحص وشهادات المنتجات مع معهد المواصفات)SII(2006
الجمعیة األمریكیة للمهندسین المیكانیكیین)(ASME2006
2008هیئة اإلمارات للمواصفات والمقاییس
 المؤسسة األمریكیة إلغاثة الالجئین في الشرق األدنى)ANERA(2008
2009معهد المواصفات والمقاییس التركیة
 2010لدول الخلیج العربيهیئة التقییس لدول مجلس التعاون
2014هیئة االعتماد التونسیة
2014معهد المواصفات السویدي
2014جامعة بولیتكنك
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إنجازات في مجال التطویر والتحدیث2.13

المشروع األلماني: أوالً 
المترولوجیا في ألمانیا معهد ول من الحكومة األلمانیة وینفذه تم البدء بتنفیذ مشروع دعم المؤسسة والمم

)PTBویشمل المشروع:2015ویستمر حتى عام 2012من شهر تموز من عام اً ) وذلك ابتداء
السیاسة الوطنیة للجودة والتي ستنظم وتضع الرؤیة لجمیع عناصر وتركیبة البنیة التحتیة تطویر.1

للجودة.
المترولوجیا في المؤسسة ووضع ع تطویر مختبرات ونظام  المعایرة في المؤسسة، حیث تم تقییم وض.2

لتطویر وتوسیع مجاالت المترولوجیا.خطة
.ة تابعة لوزارة الصحة الفلسطینیة) مختبرات طبی3تطویر نظام اعتماد المختبرات الطبیة وتأهیل (.3

:نجازات المشروعإ
اعتماد السیاسة الوطنیة للجودة..1
األجهزة والمعدات.عداد العدید من آلیات العمل في مجال معایرة إ.2
المؤسسة في مختبرات معایرة عربیة للتعرف على طرق وآلیات منموظفاً )20(تدریب ما یقارب .3

المعایرة.
.تدریب طاقم المعایرة على آلیات معایرة الحجوم ومراقبة أوزان وحجوم المواد المعدة مسبقاً .4
الدولیة وتحدید المطلوب تنفیذه تقییم بعض من مختبرات وزارة الصحة الفلسطینیة حسب المواصفات .5

حتى تصبح معتمدة.
تنفیذ عدة  دورات  تدریبیة  لتأهیل عدد من المدققین في مجال تقییم المختبرات الطبیة، من موظفي .6

).PTBالمؤسسة ووزارة الصحة والقطاع الخاص من قبل خبراء من معهد المترولوجیا في ألمانیا (

الوطنیة للجودةخالل حفل تسلیم السیاسة 
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المشروع األوروبي : نیاً ثا

یهدف المشروع األوروبي لتحدیث البنیة التحتیة للجودة في فلسطین من خالل حمایة صحة وسالمة 
المواطنین الفلسطینیین وتعزیز القدرة التنافسیة للصناعات الفلسطینیة في األسواق المحلیة وأسواق التصدیر 

سات والمعاییر الدولیة أجل تحسین البنیة التحتیة للجودة بما یتماشى مع الممار وتوفیر المساعدة التقنیة من
جل موائمة المواصفات والتعلیمات الفنیة اإللزامیة للمتطلبات الدولیة . أومن المقبولة، 

نجازات المشروع فیما یتعلق بتقدیم المعلومات والدعم الفني:إ
وشراء معدات فحص.ر األنظمة واإلجراءات في المؤسسةتطوی.1
لموظفي المؤسسة والوزارات ذات العالقة ولموظفي التدریبیة وورش العملمن الدوراتعدد تنفیذ .2

الخاص حول األنظمة األوروبیة في مجال البنیة التحتیة للجودة.القطاع
.تحدید احتیاجات المؤسسة من األنظمة االلكترونیة ومعدات الفحص.3
باألنظمة االلكترونیة ومعدات الفحص للبدء في توریدها وتركیبها في ترسیة العطاء الخاصة .4

المؤسسة.
تمت اإلحالة لمشروع حوسبة مؤسسة المواصفاتفي مجاالت البنیة التحتیة في فلسطین، حیث .5

والمقاییس من خالل مشروع تطویر البنیة التحتیة للجودة وانطلق العمل لتطویر األنظمة التالیة:
روني، نظام الموقع اإللكت،نظام الفحص والتفتیش،نظام منح الشهادات،التوصیف اإللكترونينظام (

نظام األرشیف اإللكتروني، نظام شؤون الموظفین).

خالل ورشات العمل حول األنظمة األوروبیة في مجال البنیة التحتیة للجودة
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الدورات التدریبیة2.14

2014الخارجیة التي شاركت بها المؤسسة خالل عام لدوراتاأوًال: 

من أجل رفع كفاءة العاملین في المؤسسة وكذلك األشخاص جهود حثیثةالمؤسسة ممثلة برئیسها تبذل
تم إیفاد و مؤسسة للأجل رفع مستوى األداء الوظیفي منقة مباشرة بأنشطة المؤسسةالمؤثرین والذي لهم عال

الدورات التدریبیة التي تنظم خارج فلسطین والتي تخدم أعمالها وتلبي احتیاجاتها، إلىعدد من موظفیها 
) موظفًا من طاقم  المؤسسة، 17تدریبیة خارجیة، تم فیها تدریب (دورة) 11حیث شاركت المؤسسة بـ (

) موظف من خارج المؤسسة، في المجاالت التالیة: 21و(
"، خالل تطویر البنیة التحتیة للجودة لدعم التجارة العالمیة":دورة تدریبیة في السوید في مجال.1

) موظف من 2و() موظف من طاقم المؤسسة1)، حیث شارك فیها (21/3/2014-23/2الفترة (
. خارج المؤسسة

بناء قدرات الدول العربیة األقل نموًا، األعضاء بمنظمة التجارة ":دورة تدریبیة في األردن في مجال.2
)، والتي شارك بها موظف واحد من 19/02/2014- 16خالل الفترة (، "یة الكبرىالحرة العرب

.المؤسسة
"، خالل تطویر البنیة التحتیة للجودة لدعم التجارة العالمیة":دورة تدریبیة في السوید في مجال.3

) موظف من 1) موظف من طاقم المؤسسة، و(2) حیث شارك فیها (27/9/2014-31/8الفترة (
المؤسسة.خارج 

"تطویر البنیة التحتیة للجودة للسالمة الغذائیة"، خالل الفترة :دورة تدریبیة في السوید في مجال.4
) موظف من خارج المؤسسة.1)، حیث شارك فیها (4/4/2014- 9/3(
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، خالل الفترة "تطویر البنیة التحتیة للجودة للسالمة الغذائیة" :دورة تدریبیة في السوید في مجال.5
) موظفین من خارج المؤسسة.4) حیث شارك فیها (31/10/2014- 5(

"، ة للتنمیة المستدامةتیالبنیة التح":في مجال)e-learning course(دورة تدریبیة في األردن.6
والتي شارك بها موظف من داخل المؤسسة وآخر من خارج المؤسسة.

األنظف والسیاسات البیئیة المبتكرة الستدامة اإلنتاج "ورشة عمل تدریبیة في األردن في مجال:.7
) والتي شارك بها موظف واحد من المؤسسة.26/2/2014- 24"، خالل الفترة (زیت الزیتون

الفترة منخالل،"نظام المعاییر الوطني وقیاس الدقة": دورة تدریبیة في كوریا في مجال.8
من خارج المؤسسة.اً ) مشارك10و(المؤسسة) من طاقم5ث شارك فیها () حی30/10/2014- 9(

) 25/9/2014- 18خالل الفترة (،"معایرة موازین الحرارة":دورة تدریبیة في األردن في مجال.9
) من خارج المؤسسة.2) موظف من طاقم المؤسسة، و(2حیث شارك فیها (

- 30/11خالل الفترة (،"معایرة عدادات التدفق":دورة تدریبیة في مصر في مجال.10
) من خارج المؤسسة.1، و() موظف من طاقم المؤسسة2)، حیث شارك فیها (4/12/2014

خالل الفترة ،"الحواجز الفنیة أمام التجارة":ورشة تدریبیة في اإلمارات العربیة/ دبي في مجال.11
) والتي شارك بها موظفان من المؤسسة.30/4/2014- 29(

:2014الدورات الداخلیة التي شاركت بها المؤسسة خالل عام ثانیًا: 
ظمت من خالل عدة بالعدید من الدورات التدریبیة داخل فلسطین، نُ 2014شاركت المؤسسة خالل عام 

جهات مثل المعهد الفلسطیني للمالیة العامة والضرائب، في مجاالت المحاسبة والقضایا المالیة، وأخرى من 
االت في قضایا تكنولوجیا المعلومات وغیرها من البرامج التدریبیة...خالل وزارة االتص

) موظفًا من طاقم  المؤسسة، في 16تدریبیة داخلیة، تم فیها تدریب (دورة) 8حیث شاركت المؤسسة بـ (
المجاالت التالیة:

" ابة التقاریركت":دورة تدریبیة نظمت من خالل المعهد الفلسطیني للمالیة العامة والضرائب في مجال.1
)، حیث شارك موظفان من المؤسسة.28/1/2014- 19خالل الفترة (

Introduction to Basics of Information Security & E-Government(:دورة في مجال.2
Concepts(، ُن) حیث شارك 28/2/2014-2ظمت من خالل وزارة االتصاالت خالل الفترة ،(

موظف واحد من المؤسسة.
ظمت من خالل وزارة االتصاالت خالل الفترةنُ ،)Adobe Flash CS 6(:مجالدورة في.3

)، حیث شارك موظف واحد من المؤسسة.28/2/2014- 2(
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معاییر التدقیق ":دورة تدریبیة نظمت من خالل المعهد الفلسطیني للمالیة العامة والضرائب في مجال.4
) موظفا من المؤسسة.3) والتي شارك بها (12/3/2014-23/2خالل الفترة (،"الحكومیة الدولیة

أسس القیاس ":دورة تدریبیة نظمت من خالل المعهد الفلسطیني للمالیة العامة والضرائب في مجال.5
) موظفا من 2) والتي شارك بها (15/04/2014-30/03خالل الفترة (،"وعرض البیانات المالیة

المؤسسة.
إعداد التقاریر ":دریبیة نظمت من خالل المعهد الفلسطیني للمالیة العامة والضرائب في مجالدورة ت.6

) والتي شارك بها موظف واحد من 14/5/2014-28/4خالل الفترة (،"المالیة باستخدام اإلكسل
المؤسسة.

) 5حیث شارك (4/2014الل شهر خ، )TBT & SPS(:ورشة عمل متقدمة داخلیة في مجال.7
من المؤسسة.فینوظم

استخدام ":دورة تدریبیة نظمت من خالل المعهد الفلسطیني للمالیة العامة والضرائب في مجال.8
والتي شارك بها موظف واحد من المؤسسة.،"لغایات إدارة عملیة التدریب(SPSS)برنامج 

:2014العام الدورات التدریبیة وورش العمل التي نظمت من قبل المؤسسة خالل ثالثًا: 

المؤسسة بتنفیذ العدید من الدورات وورش العمل التدریبیة المتخصصة بأنشطة وخدمات المؤسسة في تقوم
مجاالت: (المواصفات، أنظمة الجودة، تقییم المطابقة، التعلیمات اإللزامیة، االعتماد وغیرها..)

من ) مشاركاً 528یقارب (تم تدریب ما،2014) دورة/ ورشة عمل خالل العام 20حیث نظمت المؤسسة (
داخل وخارج المؤسسة، في المجاالت التالیة:
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المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعایرة وفق المواصفة دورة تدریبیة في مجال: ".1
من موظفي مختبر الشرطة الجنائي في رام ) مشاركاً 18(لـ)ISO/IEC 17025:2005الدولیة (

)، والتي قام بتنفیذها طاقم من دائرة اعتماد المختبرات.20/01/2014-14(اهللا، خالل الفترة
من موظفي مختبر الشرطة ) مشاركاً 18(ـل)Documentation(دورة تدریبیة في مجال:.2

) والتي قام بتنفیذها طاقم من دائرة اعتماد 26/02/2014- 25الجنائي في رام اهللا، خالل الفترة (
المختبرات.

من موظفي مختبر الشرطة الجنائي ) مشاركاً 18(ـل)Internal Audit(:دورة تدریبیة في مجال.3
والتي قام بتنفیذها طاقم من دائرة اعتماد )04/03/2014- 03في رام اهللا، خالل الفترة (

المختبرات.
تم تنفیذها في مختبرات الشمالورشة عمل تأهیل مصانع الباطون لمصانع الباطون في منطقة.4

) من مختلف 28شارك بها (و ) 2/4/2014- 31/3جامعة النجاح الوطنیة في نابلس خالل الفترة (
مصانع وشركات الباطون في الشمال.

تم تنفیذها في مختبرات تأهیل مصانع الباطون لمصانع الباطون في منطقة الوسطورشة عمل.5
) من مصانع وشركات 17شارك بها (و ) 20/3/2014- 18جامعة بیرزیت في رام اهللا خالل الفترة (

الباطون في الوسط.
تم تنفیذها في مختبرات ورشة عمل تأهیل مصانع الباطون لمصانع الباطون في منطقة الجنوب.6

) من 18شارك بها (و ) 2/4/2014- 31/3تكنك فلسطین في الخلیل خالل الفترة (یجامعة بول
مختلف مصانع وشركات الباطون في الجنوب.

" بدعم من التعلیمات الفنیة اإللزامیة الخاصة بمعدات الضغط":ورشتین تدریبیتین في مجال.7
) في مبنى 16/6/2014- 15) و (11/6/2014- 10ریخ (تم تنفیذهما بتاالمشروع األوروبي

من ) مشاركاً 28) موظفین من داخل المؤسسة و(6الهالل األحمر في رام اهللا، حیث شارك بها (
تدریب میداني في شركات ومحطات لتزوید الغاز المركزي خالل إلىخارج المؤسسة، باإلضافة 

).18/6/2014- 17(الفترة
22لطالب كلیة قلندیا ("تقنیات المصاعد وقواعد السالمة المهنیة":دورة تدریبیة في مجال.8

) والتي قام بتنفیذها طاقم من دائرة الخدمات الفنیة.26/6/2014- 23) خالل الفترة (طالباً 
خالل "،684/2004لمواد التنظیف رقماألوروبیةالتعلیمات الفنیة ":ورشة تدریبیة في مجال.9

) من خارج 32) من داخل المؤسسة و(5(بها) في رام اهللا حیث شارك24/6/2014- 23الفترة (
المؤسسة.
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لإلعالن عن التعلیمات الفنیة اإللزامیة الخاصة بأغذیة الرضع ورشة عمل لمدة یوم واحد ".10
) من داخل 5(فیها) في رام اهللا حیث شارك16/6/2014لمدة یوم واحد ("وصغار األطفال

) من خارج المؤسسة.67المؤسسة و(
في كل من نابلس وطولكرم "البینة التحتیة للجودةفي مجال "ثالث ورش عمل لمدة یوم واحد.11

) على التوالي، حیث 13،16،19/8/2014والخلیل بدعم من المشروع األوروبي خالل الفترة (
من جهات مختلفة من قطاع الصناعات والوزارات الحكومیة.شخص) 60یقارب (مافیها شارك 

في كل من رام اهللا ونابلس "أنظمة الجودة اإلداریةیوم واحد في مجال "ةلمدثالث ورش عمل .12
) على التوالي. حیث 8،16،18/12/2014والخلیل، بدعم من المشروع األوروبي خالل الفترة (

شركاتمن جهات مختلفة (مصانع أغذیة، مطاعم، فنادق، شخص) 100یقارب (مافیهاشارك
تقدیم الخدمات) 

لمدة أربعة أیام تدریب خالل "تنمیة مهارات العرض لدى المدربیندورة تدریبیة في مجال ".13
)، في مبنى الهالل األحمر في رام اهللا، وبدعم من المشروع 3/11/2014- 12/10الفترة (

من داخل المؤسسة.) موظفاً 15(فیهااألوروبي حیث شارك
-24لمدة ثالثة أیام  خالل الفترة ("فحوصات المصاعددورة تدریبیة في مجال ".14

) من داخل 13، (متدرب) 21(فیها) وبدعم من المشروع األوروبي حیث شارك26/11/2014
مصاعد ) من الدفاع المدني، تبعها تدریبات میدانیة على فحوصات المصاعد لعدة8المؤسسة و(

) بإشراف الخبیر األلماني السید 2/12/2014- 27/11مختلفة في مدینة رام اهللا خالل الفترة (
في الدورة التدریبیة المذكورة أعاله.متدرباً ) 21"كوانز" ل (

) وبدعم المشروع 3/12/2014لمدة یوم واحد (فحوصات المصاعد"ورشة تدریبیة في مجال ".15
من مختلف شركات المصاعد، نقابة المهندسین، شخصاً ) 50، شارك فیها ما یقارب (األوروبي

الوزارات والمؤسسات الحكومیة ذات العالقة.
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التوعیة واإلرشاد2.15

للمصانع المتقدمة لشهادات الجودة والحالل بهدف التوعیةإرشادیةزیارة )52(تنفیذقامت المؤسسة ب.1
.التي تمنحها المؤسسة والفوائد التي تجنیها عند الحصول على هذه الشهاداتالشهادات والعالمات ب

حیث تم خالل اإلعالمتغطیة المناسبات والفعالیات التي تنظمها المؤسسة والتنسیق مع كافة وسائل .2
.واإلذاعیةالى عدد من اللقاءات التلفزیونیة باإلضافة) خبر، 42هذا العام نشر (

بالتعاون مع تلفزیون فلسطین تهدف توعیةأفالم) 10(إعداد.3
الى نشر الوعي حول دور المؤسسة وتم 

شرها على الموقع االلكتروني للمؤسسة.ن
مادة لتحدیث برشور المؤسسة.إعداد.4
وتغذیة الموقع االلكتروني اإلشراف.5

للمؤسسة.
التي ستعمل األنظمة اإللكترونیةتحدیث.6

على تطویر المؤسسة وٕاطالق أكثر من 
.) خدمة إلكترونیة 30(

خالل جلسات عمل تطویر الموقع االلكتروني
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الخاتمة2.16

فة حیث تم فتح مجاالت عمل في النواحي االقتصادیة المختلهاالمؤسسة قصارى جهدها بتفعیل دور بذلت
: المجاالت، ومن هذه 2014خالل العام خدماتها جدیدة، ولوحظ أن هنالك نمو حقیقي نتیجة تطور في 

مواصفات للخدمات.إعداد.1
والمالهي.األلعابقطاع تنظیم .2
التشدید على تنظیم السوق وخاصة في مجال األلعاب واألجهزة الكهربائیة واالسمنت. .3
المستوردات من خالل ضبط الكوته الفلسطینیة وٕاعادة صیاغة العالقة في موضوع الربط بین ضبط .4

المؤسسة والجمارك الفلسطینیة.
تجهیز البنیة التحتیة لقضایا الفحص والمختبرات ..5
المواصفات الدولیة.معمراجعة آلیات العمل حتى تتوائم .6
إجراءات العمل في المؤسسة .أتمتة.7
یب في مجاالت عمل المؤسسة .إنشاء مركز تدر .8

لجمیع خدمات العمل إجراءاتمراجعة تمالمؤسسةقامت بهاالنشاطات المتفرقة التي إلىباإلضافة 
المسودة تم إصدارحیث لإلدارات المقترحة، مشروع تطویر النظام الداخلي والتي تأتي ضمنالمؤسسة، 

تطویر ومراجعة الوصف الوظیفي للعاملین و ، منح الشهاداتاتمراجعة إجراءلجودة و لالداخليلدلیللاألولى 
بحیث تتوافق مع المتطلبات الدولیة لجسم منح الشهادات وكذلك الهیكلیة المقترحةاإلدارات العامةفي 
والنظام المقترحتقدیم مقترح النظام االلكتروني لموقع المؤسسة، و قترحة من اإلدارة العامة للمؤسسةالم

النماذج ىوتم مراجعة شكل ومحتو ، المحلیین واألجانبالداخلي مع دائرة نظم المعلومات والخبراء
. حتى تتوائم ومتطلبات االعتماد الدولیةااللكترونیة بهذا الخصوص
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المعوقات2.17

ومع ذلك ال یزال هناك العدید من النشاطات والمبادرات الفاعلة، 2014أنجزت المؤسسة خالل العام 
مجموعة من المعوقات التي تواجه العمل من أبرزها:

عدم توفر الموارد المالیة الكافیة لتنفیذ نشاطات وأعمال المؤسسة وخاصة لتنفیذ خطط وبرامج .1
اإلعالم والتوعیة.

رات عدم توفر مبنى دائم للمؤسسة الستیعاب التوسع في النشاطات وخاصة فیما یتعلق بإنشاء مختب.2
الفحص والمعایرة.

عدم توفر الكوادر الكافیة للقیام بنشاطات وأعمال المؤسسة الفنیة المختلفة وعدم المقدرة على .3
المحافظة على الكوادر الفنیة المؤهلة والعاملة في المؤسسة. 


