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ر االقتصاد الوطني   لمة معالي وز
.عبير عودةأ  

س الفلسط س مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاي ةرئ ين  
 

ومـة الوفـاق الـوطني تشـرفت برئاسـة مجلـس ر منذ توليت وزا مؤسسـة ادارة ة االقتصاد الـوطني فـي ح
ة، ومنذ ذلك الحين أوليت هذه المؤسسة جل االهتمـام وذلـك لـدورها  س الفلسطين المواصفات والمقاي

ـة المسـتهلكجودة ز الرائد في خدمة االقتصاد وتعز ـة المنـتج الـوطني وحما ، وذلـك انسـجامًا مـع رؤ
ومة   في بناء مؤسسات الدولة المستقلة. اارز ا دور سة بإعطاء المؤس هاوقرارات الح

افــة ات تعمــل المؤسســة علــى التعــاون مــع  ــة  الجهــات مــن أجــل خدمــة االســتراتيج الخاصــة الوطن
م الســوق  ع الصــادرات وتنظــ ــة بــدعم المنــتج الــوطني، وتشــج وتعزــز دور القطــاع الخــاص فــي عمل

مـــا ت ـــة المســـتدامة،  ة مـــع العديـــد مـــن الـــدول التنم ســـعى الـــى تفعيـــل العالقـــات التجارـــة واالقتصـــاد
ــات جديــدة ــع اتفاق ــات وقعــت مــع هــذه الــدول أو توق قة وذلــك مــن خــالل تفعيــل اتفاق قة والشــق  الصــد

ة   .من أجل فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا الوطن
ة فــي انجــاز  ومــة الوفــاق الــوطني ماضــ ةإن ح ة لمــدة عشــر ســنوات للصــناعة الف اســتراتيج لســطين

ع االبتكار واإلبداع. ة وتشج ع التصدير ورفع القدرة االنتاج ار تشج عين االعت   تأخذ 
ة هذا الت س الفلسطين ة، تصدر مؤسسة المواصفات والمقاي مبدأ الشفاف مانا منا  قرر، حـول واقـع وا

ـاحثين والمتخصصـين وصـناع القـر الجودة في فلسطين ـة ، وذلك إلفادة ال ار حـول واقـع عناصـر البن
ــواطن  ـــة االقتصـــاد الفلســـطيني والحفـــا علـــى صـــحة وســـالمة المـ ـــة للجـــودة، ودورهـــا فـــي تنم التحت

  والبيئة.
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  لمة المدير العام
  م. حيدر حجة

ة س الفلسطين  مؤسسة المواصفات والمقاي
  

س  ة منتسعى مؤسسة المواصفات والمقاي خالل إصدار هذا التقرر  الفلسطين
م عرض أهم إنجازاتهاالى السنو  تها وذلك لنشر وتعم ر  مجاالتفي  رؤ ة للجودة و تطو ة التحت ة البن حما

م السوق الفلسطيني ،المنتج الوطني ة ونشر ثقافة  ،وتنظ عة الدائمة والتوع لد المنتج  الجودةمن خالل المتا
ق، هذا والمستهلك ة ودق معلومات تفصيل احثين واالقتصاديين  د ال ة  ةاإلضافة لتزو حول واقع عناصر البن

ة للجودة في فلسطين.   التحت
ل جهد إلى  ة تسعى  س الفلسطين ةإن مؤسسة المواصفات والمقاي ة االقتصاد  المساهمة في دعم خط التنم

تها ولي ومؤسسات المجتمع المدنيوتعزز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الد ، من خالل مشار
افة  ة في  عة  انحاءفي العديد من الندوات والمؤتمرات الدول العالم وذلك من أجل أن تكون المؤسسة في طل

ة التي  ة سالممار  تطبالمؤسسات الوطن اتها  ،على الصعيد المحليات الدول ولتحق المؤسسة أهدافها وغا
ة  ة على رؤ ةالمبن ة  ، حيثواضحة واستراتيج افة المؤسسات الوطن عالقات جيدة مع  تتمتع المؤسسة 

  ومؤسسات القطاع الخاص.
الرغم من األوضاع الص شو ع ة التي  ات المتوفرة لد المؤسسة، سارت و  ،ها المواطن الفلسطينيع ان شح اإلم

ة في  المنتجالمؤسسة نحو التقدم والرقي وساهمت في إعادة الثقة  نشر ثقافة الجودة الوطني من خالل المشار
ةحمالت و  ة التوع ة ضمن المعايير المنتج الوطني  ان المؤسسة تسعى جاهدة الى وضع ، حيثالمجتمع العالم

  والحفا على جودته.
م  ينسع وختامًا، ال ر وعظ ل من ساهم في تحقي هذه اإلنجازات، من  االمتنانإال أن أتقدم بوافر الش إلى 

س وأعضاء مجلس اإلدارة و  ع رئ العاملين في المؤسسة، ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع جم
ميالمدني والقطاع  ة من داخل وخارج المؤسسة، وأعضاء  األكاد الذين عملوا بجهد متواصل من اللجان الفن

 تحقي هذه اإلنجازات.أجل 
ون العام القادم عامًا ون  هتتحق أمل من هللا العلي القدير أن  من اإلنجازات في ظل دولة فلسطين  المزد ف
  مستقلة وعاصمتها القدس الشرف.ال
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  الفصل األول
ة س الفلسطين   مؤسسة المواصفات والمقاي

  
ة     أوًال: س الفلسطين  حول مؤسسة المواصفات والمقاي

ًا:  اسات    ثان ة للجودة الس  الوطن
 الخدمات التي تقدمها المؤسسة    ثالثًا: 
عًا:    )2015( مجلس إدارة المؤسسة لعام    را

مي  خامسًا:  ل التنظ   العام اله
  أعمال المؤسسة  سادسًا: 
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ة: أوالً  س الفلسطين   حول مؤسسة المواصفات والمقاي

ة عامتأسست مؤسسة المواصفات  س الفلسطين ادة قرار من )1994( والمقاي س  س اسر  المغفور لهالرئ
ة العام دأت عملها في نها س رقم ( ،)1997( عرفات، و ) 6وهي تعمل اآلن وف قانون المواصفات والمقاي

مهام لصالح الدولة )2000( للعام ة قطاع عام تقوم  ة القانون تم وضع . تعتبر المؤسسة من الناح والمواطنين، و
اسات وتوجهات المؤسسة من قبل مجلس اإلدارة.   س

 



ر السنوي  2015  التقر
 

11   
 

  
اً  اسات: ثان ة للجودة الس   الوطن

  وتطوير البنية التحتية للجودةناء بل الفلسطيني من خالللُمنَتج رفع القدرة التنافسية   .1

   
  

التحتية الالزمة لتنفيذ وتطبيق  تعليمات المترولوجيا  توفير البنية ضمان • .المحلية والدوليةية االحتياجات لتلبالقانونية 
عية تقديم خدمات المعايرة والقياس الصناعي وتوفير المعايير المرج• .الوطنية وضمان معايرتها مقابل المعايير الدولية

 . الالزمة لتطبيقهوتوفير المتطلبات  ، المالحق الصادرة بموجبهومراجعة وتطوير النظام الوطني للقياس والتعليمات  

.إعداد مواصفات فلسطينية ومراجعتها وتحديثها•
.الحاجات الفلسطينيةتلبي تبني مواصفات متوائمة دوليا والتي •
عداد إفي عملية واألكاديمي دور القطاع العام والخاص ل تفعي•  . المواصفات

مواصفات متوائمة مع المواصفات  وتبني إعداد   . الزراعي والخدماتي والسياحي ونظم المعلوماتاالولوية لمواصفات القطاع  إعطاء الدولية مع 

.إنشاء مركز تدريب خاص في المؤسسة•
.  المؤسسةل عمل تقديم خدمات التدريب في مجا.تلبية احتياجات فلسطين التدريبية في مجال عمل المؤسسة•

ديمي لتطوير خدمات الفحص  ألكاالتعاون مع القطاع الخاص والعام وا• .  المتوفرة حاليا
المؤسسة في مجاالت الفحص والتفتيش ذات  قدرات على بنا ء ل العم• .ولويةألا
.ل األخرىستفادة من خدمات الفحص المقدمة من الدوإلا•

وتوفير مختبرات الفحص    ، الدوليةخدمات الفحص والتفتيش وفق المعايير  تقديم 
  .يةولوألفي المجاالت ذات االمتخصصة 

والحالل وميثاق شهادات الجودة والمطابقة تطوير خدمات منح شهادات • .ينسجم مع الممارسات الدوليةالجودة لزيت الزيتون بما 
الجودة العالمية المعتمدة  إدارة نظم ت شهادافي منح قدرات المؤسسة بناء • .لعماألوالتطوير المستمر لها لتلبية احتياجات مجتمع ا
.تطوير نظام منح الشهادات لألفراد وتطبيقه•
 . تطوير وتطبيق نظام جائزة الجودة•

 . الجودة العالميةإدارة منح شهادات تطوير نظم منح شهادات وعالمات المطابقة ونظم  
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م صحة وسالمة المستهلك وحماية البيئة و  .2   السوقالمساهمة في تنظ

   
  
  
  
 
  

.تطوير إمكانيات ضبط أجهزة القياس القانوني•
ة في مراقبة أجهزة القياس القانوني المستخدمة في التعامالت التجاري• .السوق

  .ضبط أجهزة القياس القانوني

المطلوبة باالنسجام مع اإللزامية جسر الفجوة في التعليمات الفنية • .التوجهات واالتفاقيات والحقوق المشروعة
مع الجهات الرقابية والتنسيق  اإللزامية متابعة تنفيذ التعليمات الفنية • .بينهم
ى مع التأكد من عدم تعارض التعليمات الفنية اإللزامية للدول األُخر• .المصالح التجارية الفلسطينية
.إبداء الرأي في التعليمات اإللزامية الصادرة عن الدول األُخرى•

المطلوبة مع إصدار التعليمات الفنية اإللزامية    .الجهات ذات العالقة

.الرقابية ضبط المستوردات في المجاالت ذات األولوية بالتعاون مع الجهات•
.الفنية المشاركة في تدريب وتأهيل المفتشين وتزويدهم بالمتطلبات•

  .وقالتعاون مع الجهات الرقابية لضبط وتنظيم الس

.التفتيش وفحص مطابقة المصاعد الكهربائية والهيدروليكية•
مة التفتيش وفحص مطابقة تمديدات الغاز المركزي للمباني وسال• .هلكمطابقة األنظمة التشغيلية لضمان سالمة المست.الحدائق واأللعاب الترفيهية
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  لعي للمستهلكين وقطاع األعماوتوثيق العالقات والتعاون ونشر ال  .3

   

  

وتقييم  ، والتعليمات الفنية، المواصفات(بـ توفير المعلومات المتعلقة • .التجارةل لتسهي WTOبما يتوافق مع متطلبات )  المطابقةإجراءات 
.ولخدمة القطاع الخاص الفلسطينيتطوير نقطة االستعالم الفلسطينية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية  •

بأهمية وتعريفه ل عماألنشر ثقافة الجودة في قطاع ا .منهاواستقطابه لالستفادة خدمات المؤسسة 

.نشر ثقافة الجودة بين الفئات المجتمعية المختلفة وتعزيز العالقة معها•
ي رفع مستوى الوعي لدى المواطن الفلسطيني عن أهمية المعايرة ف• .جميع نواحي الحياة
والمشتريات  العطاءات حشد الجهود العتماد المواصفات الفلسطينية في • .في القطاعين العام والخاص
اع الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين بخدمات المؤسسة في قط• .األعمال

على شهادات  ل تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الحاص   .المؤسسة

  .واإلقليميةفي المنظمات الدولية كة وتنظيم المشارل تفعي•
وتوقيع اتفاقيات جديدة  ل المتباداالعتراف اتفاقيات ل على تفعيل العم• .لألسواق المستهدفة للقطاع الخاص الفلسطيني

قليمي  إلدور فلسطين في النظام الدولي وال تفعي .للمواصفات والمقاييس
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  ة أدائهافاءتعزيز الشخصية االعتبارية للمؤسسة ورفع  .4

    
  
 
 

 
 
 
  

.كفاءتهمتحفيز الموظفين ورفع •
.ل واألداءتحسين بيئة العم•
.إعادة هيكلة المؤسسة•

المؤسسة ونظامها اإلداري  لية تطوير هيك .يةءة مواردها البشركفاورفع 

مع احتياجات تطوير البنية التحتية ما يتالئم بتحديث منظومة القوانين واألنظمة واللوائح .مع المتطلبات والممارسات الدوليةواألنظمة موائمة التشريعات •
  . للجودة

.اعتماد السياسة الوطنية للجودة وإعداد الخطة التنفيذية•
.هاتطوير السياسة الوطنية للجودة واعتماد.اترويج السياسة الوطنية وحشد التمويل الالزم لتنفيذه•

المؤسسة لتنفيذ مشاريعها  الستخدام إيرادات االمكانية إتاحة • .وتطوير خدماتها
.مين الموارد الكافية لتغطية احتياجاتهاتأ•

مع  ئم تطوير نظام مالي بما يتال .اإلطارالقانوني للمؤسسة
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  المؤسسةالتي تقدمها  خدماتال: ثالثاً 
تقدم المؤسسة مجموعة من الخدمات لصالح القطاعين العام والخاص والتي 

 ان أبرزها:
مات  .1 ة المختلفة، إصدار التعل التعاون مع الجهات الرقاب ة  ة اإللزام الفن

ةلجنة تولى ذلك وت مات الفن ة. التعل  اإللزام
ة دائمة، تتألف  .2 ة من خالل لجان فن ة الفلسطين اس إعداد المواصفات الق

ة،  افة قطاعات التجارة والصناعة، والمؤسسات العلم من ممثلين عن 
ة المستهلك  ات حما وموجمع ة، حيث تقوم دائرة والبيئة، والهيئات الح

 .دارة تلك اللجانالتوصيف بإ
قة  .3 ة وعالمة اإلشراف وشهادات المطا منح عالمة الجودة الفلسطين

 .وشهادات الحالل وفقًا ألنظمة منح الشهادات المعتمدة في المؤسسة
ة، للتحق من دقة  .4 ة والصناع اس القانون إجراء معايرة أدوات وأجهزة الق

اس تلك  المستخدمة في التعامالت التي تهم المواطنين األوزان واألجهزة ق
قع على وموازن الذهب عدادات الوقود واألوزان  :مثل وغيرها، حيث 

اسات والمعا الق اس الوطني المهام المتعلقة   يرة.عات مديرة الق
م خدمات الفحوصات .5 ة،  تقد ائ م ة، والك ة (الغذائ للمنتجات المحل

ة قةواإلنشائ ة) والتحق من مطا ضائع المستوردة للمواصفات  ، والهندس ال
ة  ة عن طر أخذ العينات وفحصها، حيث تقوم دائرة الخدمات الفن الفن

 بهذه المهمة.
ة لكل من المصاعد، محطات الوقود، أنظمة  .6 إجراء الفحوصات التشغيل

ز وألعاب   .األطفالالغاز المر
م المعلومات والرد على االستفسارات حول المواصفات   .7 خدمات تقد

ة ة اإللزام مات الفن ة  والتعل م ة واإلقل ة والدول قة الفلسطين وٕاجراءات المطا
ع وثائ ة، و ة والعر  قها.واألجنب

ة ومواد  .8 ائ م ة والك ان للسلع والمنتجات الغذائ طاقة الب المصادقة على 
ة.  التجميل ومواد البناء واألجهزة الكهرائ

ين في اللجان   .9 افة المشار م خدمات التدرب للعاملين في المؤسسة و تقد
ة المختلفة والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة.  الفن

ة للجودة. نشر .10 ة التحت ة واإلرشاد حول عناصر البن   التوع
 
  

التوعية

التدريب

المعلومات

المترولوجيا

نبطاقة البيا

المستورداتمطابقة 

التشغيليةاالنظمة 

الجودةميثاق 

التذوقمختبر 

المطابقة

الحالل

الجودة

االلزاميةالتعليمات 

المواصفات

االشراف

الصادرات

الجودةمجلس 

اخرى
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عاً    المؤسسة ادارةمجلس : را
  

س االتحاد العام للصن ،وزر االقتصاد الوطنيالمؤسسة  يرأس مجلس إدارة ًا له، وعشر ورئ ة نائ ة اعات الفلسطين
مثلون القطاعين الخاص والعام مي أعضاء    :التاليعلى النحو ، والقطاع األكاد

  
  

ة  الجهة  االسم الرقم  العضو
س  وزارة االقتصاد الوطني  عبير عودةأ. 1  الرئ
ل) أ. 2 م حامد(ولو ة  سام عبد الرح س  االتحاد العام للصناعات الفلسطين  نائب الرئ
اني م. 3 و   عضو وزارة االقتصاد الوطني  منال ش
 عضو  وزارة الصحة د. أسعد الرمالو   4
ح أ. 5 ة اغرب ليلى صب   عضو  وزارة المال
ان  أ. عفيف اسعيد 6  عضو وزارة األشغال العامة واإلس
 عضو  وزارة الزراعة م. محمد الشحبر  7
 عضو  وزارة شؤون البيئة  أ. جميل مطور 8
من يوسف سلطان 9 ة  د. أ  عضو  ممثل الجامعات الفلسطين

ة المهندسين م. مجد حاف الصالح 10   عضو  نقا
ة خليل رزق  أ. 11   عضو اتحاد الغرف التجارة والصناع
  عضو  اتحاد المقاولين  جرس عطا هللا م. 12
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 مهام وصالحيات مجلس اإلدارة:
 

اسة العامة للمؤسسة واإلشراف على تنفيذها .1  .وضع الس
س وتعديلها .2  أو إلغاؤها واستبدالها. اعتماد المواصفات والمقاي
قة، واعتماد المختبرات وتعديلها أو إلغائها واستبدالها وذلك اعتماد أنظمة منح  .3 شهادات وعالمات المطا

قررها المجلس.  حسب األسس التي 
 .الموافقة على مشروع الموازنة .4
المؤسسة .5  .إعداد مشارع األنظمة والقوانين المتعلقة 
مي والنظام الداخلي للمؤسسة .6 ل التنظ  .إعداد اله
مات التنف .7 فل تحقي أغراضهاإصدار التعل ما  ة للمؤسسة  ة واإلدارة والفن ة والمال م ة والتنظ  .يذ
ة المتخصصة والمستشارن والخبراء وغيرهم من ذو  .8 الموافقة على التعاقد مع المؤسسات العلم

اتها أهداف المؤسسة وغا م الخدمات والدراسات المتعلقة   .االختصاص لتقد
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مي : خامساً  ل التنظ   العاماله
  

مي العام   ل التنظ ة اله س الفلسطين   لمؤسسة المواصفات والمقاي

 

مجلس االدارة

المدير العام

الخدمات الفنية التوصيف الجودة والتاهيل القياس الوطني التعاون والعالقات

يلجنة التدقيق الداخل المكاتب الفرعية

والماليةالشؤون االدارية  االعالم والترويج

مستشار قانوني نظم المعلومات

التعليمات االلزامية الرقابة والتدقيق
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  اعمال المؤسسة: سادساً 
  

ة قوم بها ( واإلدارة األعمال التنفيذ ة،  س الفلسطين لة لمؤسسة المواصفات والمقاي ) موظفًا من خالل 133المو
ة المتخصصةالدوائر ال ة فن اتب الفرع ل ،والم الش   التالي: ما هو موضح 
  
  
ةاألعمال  .1   ة الفن   والدعم واإلدار

ةأهم       ة للمؤسسة االعمال الفن   واإلدار
  
  
  

اتب   .2 ةالم   المتخصصة والمراكز الفرع

ة وال    اتب الفرع   في المؤسسة متخصصةالمراكز الم

االداريةالمؤسسة أعمال 

واإلداريةالمالية الشؤون 
والترويجاالعالم 

تالمعلومانظم 
الداخلي  التدقيق

ة القانونيالشؤون 

الرقابة
التنفيذيةالمؤسسة أعمال 

 والتأهيلالجودة 
فالتوصي

الفنيةالخدمات 
الوطنيالقياس 

اإللزاميةالفنية ت التعليما

والتعاون العالقات

المتخصصةالمراكز الفنية 

التدريبمركز 

المعلوماتمركز 

التوعيةمركز الخدماتمركز 

اتللمواصفالبيع مركز  هللالرئيسي رام المقر 

فرع غزة

مكتب لمكتب الخلي
لسناب
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  الفصل الثاني
س إنجازات مؤسسة المواصفا ةت والمقاي   الفلسطين

   ملخص التقرير  أوالً: 
  مقدمةال  ثانياً: 
 )2015( المؤسسة للعامأهم إنجازات   ثالثاً: 
 اإلدارة.مجلس  .1
 .ومركز البيع) الكتالوج( التوصيف .2
 .التعليمات الفنية اإللزامية .3
 .والحالل منح الشهادات /الجودة والتأهيل .4
 .مجلس الجودة الفلسطيني .5
 .(ميثاق الجودة الفلسطيني) فريق التذوق الوطني .6
 والمطابقة.خدمات الفحص  .7
 .القياس الوطني .8
 .(مركز المعلومات) المشاريع والعالقات الدولية .9

 .الشكاوى والتقارير الفنية .10
 .ية والتنموية للمؤسسةالتطوير المشاريع .11
 .(مركز التدريب) التدريب والتأهيل .12
 .(مركز التوعية) واإلرشادالتوعية  .13
 .واإلداريالتقرير المالي  .14
 .الشكر والتقديرشهادات  .15
 تقرير فرع المؤسسة (المحافظات الجنوبية) .16
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ر ملخص  أوًال:   التقر
س سمؤ نجازات التي قامت بها إلر أهم االتقر  قدم هذا ة خالل اسة المواصفات والمقاي  ،)2015( لعامالفلسطين

ر العملالعديد من القرا تم اتخاذحيث  في النشاطات  ماً اهو  الً افع أن المؤسسة تلعب دوراً  .رات التي تهدف لتطو
اشرة في عرض التقرر ا التي لها عالقة م ة للجودة، وس ة التحت ة المتعلقةإلالبن مختلف النشاطات  نجازات الفن

التالي:   والخدمات التي تقدمها المؤسسة وهي 
  

لمجلس اإلدارة، وقد أصدر  اجتماعات) 3عقد ( )2015(تم خالل العام  مجلس اإلدارة:في مجال  .1
ات  ر عمل  قرار) 30( بلغتمجلس إدارة المؤسسة خاللها العديد من القرارات والتوص تهدف الى تطو

  .المؤسسة
ة إعدادفي مجال  .2 ة )218( وٕاعدادتم اعتماد  :المواصفات الفلسطين تم تحديث  ما، مواصفة فلسطين

اإلضافة 45( ة،  ة في مراحل الدراسة ال عدد من المواصفاتيوجد  ذلك إلى) مواصفة فلسطين فلسطين
ة. مواصفات فلسطين ح مجموع ما تم اعتماده حتى اآلن  واإلعداد تمهيدًا العتمادها  ذلك أص و

ع () مواصفة3684( ة.277، وتم ب  ) مواصفة فلسطين
ة  .3 مات الفن ة:في مجال التعل هدف اإللزام ة  و ة للجهات الرقاب ات فن ة المستهلك وتوفير مرجع حما

م )13اعتماد ( تمفقد  ة ةتعل ة إلزام ح مجموع ما تم  .ضمن مجاالت مختلفة فن ذلك أص  اصدارهو
م فني.) 61حتى اآلن (   تعل

الممنوحة في مجال الجودة الجديدة عدد الشهادات  بلغ والتأهيل:في مجال منح الشهادات/ الجودة  .4
قة ( لغ عدد الشهادات التي تم تجديدها ،)7واإلشراف والحالل والمطا في مجال الجودة واإلشراف  و

قة ة 379ما تم منح ( ،)116( والحالل والمطا ل من األردن والسعود قة للصادرات إلى  ) شهادة مطا
ة واإلمارات ات والمصانع الحاصلة على عالمة الجودة   .أو السوق المحل ح مجموع الشر ذلك أص و
ة وعالمة الحالل ( واإلشراف  .) منشأة225الفلسطين

قة الزت الذهبي،  ميثاق الجودة الفلسطيني:في مجال  .5 تدرب فرق التذوق (الفر وتم عقد مسا
رة التذوق  لمزارعينة لتدرب) دورات 6وتنفيذ ( ،) مشارك25(عدد  الوطني والفر المساند) م ف لتعم

ات وٕاصدارو زت زتون عالي الجودة ، وانتاج  قة  ) شهادة22( فحص عينات زت زتون للشر مطا
 .لزت الزتون 

ة:في مجال الخدمات  .6 ات) فحص 510إجراء ( تم الفن قة لو  شهاداتال منح فني لغا منتجات المطا
ة،  قة 379وٕاصدار (وطن عة) شهادة مطا ات االستيراد556( ومتا ) فحص 679وتنفيذ ( ) فحص لغا

، والمصادقة على ( ة األخر ة 278تشغيلي للمصاعد واألنظمة التشغيل ما تم المشار ان،  طاقة ب  (
ة180في ( وم ة للعطاءات الح   .) لجنة فن
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اس الوطني مجالفي  .7 ة  ) جهاز في مجال المعايرة298تم معايرة ( فقد :)المعايرة( الق الصناع
قة  ا) جهاز تم التحق منه2935(للمصانع والمختبرات، و  :مثلفي األسواق حسب المجاالت المط

  (موازن ذهب، مضخات وقود، الموازن التجارة).
ة:في مجال  .8 ة  العالقات الدول ة والدول ة والعر م واصلت المؤسسة التعاون مع المنظمات والهيئات اإلقل

عض اجتماعاتها،  ت في  ةما وشار ت المؤسسة في العديد من المؤتمرات والندوات العلم  شار
ة وورش العمل  .والدورات التدرب

او في مجال  .9 ة: الش ر الفن او ) 5تم التعامل مع ( والتقار ة.5وٕاصدار ( ش  ) تقارر فن
ة: .10 ر والتنم اغتم  في مجال التطو ة مع ص ات أهمها (اتفاق ة مع OXFAMة عدد من االتفاق ) و(اتفاق

WEEFECT) ما وتم الرد على ) طلب استعالم ومعلومات حول: 255) وعدد من المسودات، 
قة، وغيرها. ة وفحوصات المطا ة االلزام مات الفن   المواصفات، التعل

ي)األلماني( أما في مجال المشارع ة نشاطات  ، االورو حوس ة للجودة فقد تم البدء  ة التحت ر البن لتطو
ذلك مراجعة  المؤسسة و وأعمال المؤسسة والتجهيز إلنشاء مختبرات المعايرة والفحص الخاصة 

ة وتم ا ات الدول استالم المعدات إجراءات العمل في المؤسسة وتحديثها بهدف موائمتها مع المتطل لبدء 
ة. الفحص والمعايرة وعقد دورات تدرب   واألجهزة الخاصة 

ب):في مجال  .11 ز التدر ب والتأهيل (مر ت المؤسسة بـ ( التدر ة تم 16حيث شار ة خارج ) دورة تدرب
ت بـ (16() موظفًا من طاقم المؤسسة و27ب (فيها تدر ) دورة 11) موظف من خارج المؤسسة، وشار

ة تم فيها تدرب ( ة داخل م (100تدرب ة 5) موظفًا من طاقم المؤسسة، وتنظ ) ورش عمل تدرب
ة قارب ( مشار  من داخل وخارج المؤسسة.  متدراً ) 180ما 

ة واإلرشاد: في مجال  .12 ةزارة  )65( تنفيذقامت المؤسسة بالتوع للمصانع المتقدمة لشهادات  إرشاد
ة الشهادات والعالمات التي تمنحها المؤسسة والفوائد التي تجنيها عند  الجودة والحالل بهدف التوع
ات التي تنظمها الحصول على هذه الشهادات ات والفعال ة العديد من المناس ، حيث قامت بتغط

افة وسائل اإلعالم حيث تم خالل هذ ، صحفي ) خبر51ا العام نشر (المؤسسة والتنسي مع 
 ) لقاء22قد (، وعات المؤسسةخدمات ونشاطحول  تلفزوني وٕاذاعي لقاء) 22تنفيذ (اإلضافة الى 

ة عمل  .في مجال التوع
لغت موازنة المؤسسة لعامهذا وقد  :واإلدار  الماليمجال الفي  .13  ) 9,525,000( )2015( و

ل، ة  ش ـومي (في حين بلغت النفقات التشغيل سـان الح ـة مـن خـالل نظـام ب ل )840,482الفعل  .شـ
ة للمؤسسة ( مة اإليرادات المال لغت ق ل خالل العام  )1,148,004و   ). 2015(ش

ر في مجال  .14 ر وتقدير ومنحت المؤسسة  ئل) رسا5حصلت المؤسسة على ( :والتقديرشهادات الش    ش
ر وتقدير.7(       ) رسائل / دروع ش
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رهذا الختام وفي  ار أهم عشر تقر داء مؤشرات اوالخروج  (خدمات تقدمها المؤسسة للجمهور) تم اخت

قة وتبين أن هنالك نمو من خالل للمؤسسة  األعوام السا عي ومقارنته  حجم وعدد (في  وزادةمؤشر تجم
ة ( )الخدمات ة تطور اعلى  )2013( ) عن عام%48المقدمة بنس لت نس عض الخدمات ش مع العلم ان 

العرض والطلب على هذه الخدماتمن  اب تتعل    .وحاجات السوق  األخر ألس
  
  

اإلضافة الى  سي) لزادة عدد الخدمات المقدمة و هذا  الخدمات للعام (وضع هدف رئ توقع معدل زادة وتطور 
ا (2016( ة تقر اب %30) بنس ات ) وذلك لألس ة:والحيث   التال

  االنتقال الى المبنى الجديد. .1
ر مختبرات المعايرة والفحص. .2  انشاء وتطو
 تطور مهارات العاملين في المؤسسة. .3
ر  .4 ة معظم األنظمة والخدمات في المؤسسة، وتطو ة جديدة.لموقع االالحوس  كتروني وخدمات الكترون
 .وموظفي المؤسسة االلتزام العالي واالهتمام من قبل مجلس اإلدارة .5
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ًا: المقدمة   ثان
  
سنجاز التقرر اإل تبرُيـع افة اإلنجازات التي المرآة التي ت سنو لمؤسسة المواصفات والمقاي س من خاللها  ع

الدوائر المختلفة فيها، حيث تسعى فرق العمل جاهدة  تحقي األهداف التي وضعتها  إلىتحققها المؤسسة ممثلة 
شرة ة وال طاقاتها الماد ي تنهض  د الجزء النظر الذ يتصل بها من خط المؤسسة لنفسها  ، وُتجسِّ

ة ة واقعًا ملموسًا تبين االستراتيج ع على إنجازها طيلة والتشغيل ف الجم ع ات واإلجراءات التي  ه األنشطة والفعال
ما  ،وبؤ الدعام من العمل  ه المهام على العاملين  عة عملهم و مع  يتالءمالذ تتوزع ف اناتهم.موقعهم و طب   ٕام

    
انات والمعلومات في هذا التقرر   هانجازاتإة التي تعدها المؤسسة عن عَّ من خالل التقارر الرُّ وقد تم جمع الب

ل ثالثة أشهر ما يخص تقارر اإلنجازات لدولة فلسطينحسب القانون األساسي المعدل  صفة دورة  ، ف
ش إدارةمحاضر اجتماعات مجلس  إلىإضافة  عض المعلومات  طلب  ذلك  اشر من الدوائر المؤسسة، و ل م

عض المعلومات المختلفة في المؤسسة   .ما تم الرجوع لموقع المؤسسة االلكتروني في 
لف  عمل مقارنات  بإعدادوقد قام الفر الم ةال لألعوامالتقرر  عض اثالثة الماض لمؤشرات ، مما سمح بخروج 

  الهامة حول أداء المؤسسة.
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  )2015عام ( إنجازاتأهم ثالثًا: 
  مجلس االدارة) 1(

  اإلدارةمجلس  من اجتماعجانب   
العديد  خاللها المؤسسة إدارة، وقد أصدر مجلس اإلدارةلمجلس  اجتماعات) 3عقد ( )2015( تم خالل العام  

ات  المؤسسة  إلىالتي تهدف  )،قرار 30حوالي (من القرارات والتوص ر العمل   الحديث عنهاوالتي سيتم تطو
ما يلي ، التفصيل في البنود الالحقة  :)2015(القرارات التي اتخذها المجلس خالل  أهمف

 .)2014(لسنة إقرار التقرر السنو  .1
ةإقرار  .2 د وخطة العمل معهم. اتفاق  مع معهد المواصفات السو
مات  .3 قًا. ارولوجالميتاعتماد تعل أة مس  للعبوات المع
ة سند في شراء أجهزة فحص اإلسمنت. .4  الموافقة على االستفادة من المنحة المقدمة من شر
ة .5 عض المنتجات الغذائ ا للملح في  مات للحدود العل  .الموافقة على إعداد تعل
ةاإقرار  .6 س. تفاق ة للمواصفات والمقاي ة مع معهد الدول اإلسالم ع المواصفات اإلسالم  ب
ع  .7 عد توق عها إلى ما  اس مع تأجيل توق ة والق ة للوائح الفن الة الروس رة التفاهم مع الو الموافقة على مذ

ة التجارة العامة.  االتفاق
سفام. .8 رة التفاهم مع منظمة أو  الموافقة على مذ
ة.218( اعتماد .9  ) مواصفة فلسطين

لعدد ) 2015(نالح أن هناك نقصان ملحو خالل العام  :االدارة) مقارنة مؤشرات مجلس 1جدول رقم (
معدل نقصان (   ).2013() عن العام %57اجتماعات مجلس اإلدارة 

0
10
20
30

2013 2014 2015

7 6 3
19

10

30
مجلس االدارة

االجتماعات القرارات



ر السنوي  2015  التقر
 

27   
 

   التوصيف) 2(
ة  س الفلسطين تم بتقوم مؤسسة المواصفات والمقاي مات إعداد المواصفات، و إعداد تلك المواصفات وف تعل

ة مات إعداد المواصفات الفلسطين يل لجان التوصيف لتتكون من ( ،تسمى تعل  عضواً  )10-7حيث يتم تش
ميالقطاع  ممثلين عن عين من دائرة  ، والهيئات ذات االختصاصالعام والخاص واألكاد والخبرة، و

ون هنا ،التوصيف مقررًا لكل لجنة حسب التخصص لك اجتماعات دورة لدراسة مشارع المواصفات إلى و
ع األعضاء، ومن ثم يتم  ة يتم التواف عليها من قبل جم ة للمواصفة الفلسطين أن تصدر اللجنة مسودة نهائ

ة. مواصفة فلسطين   رفعها لمجلس إدارة المؤسسة العتمادها 
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ة 2.1   المواصفات الفلسطين
  

ة جديدة ومن ضمن هذه المو 218تم اعتماد ( )2015( عامهذا وخالل  ) 45اصفات () مواصفة فلسطين
مةمواصفة تم استبدالها  وذلك من خالل عقد اجتماعات للجان التوصيف والتي بلغ عدد  بدًال عن القد

الغ عددها ،اجتماع )258(اجتماعاتها  لة لجان التوصيف ال مختلف 36( وتم إعادة ه ة  ) لجنة توصيف فن
ة الم ح عدد المواصفات الفلسطين ص ة القطاعات، ل  .) مواصفة3684هو ( )2015(عام عتمدة حتى نها

مختلف موزعة على  مواصفة)218(عددها  بلغ والتي )،2015خالل عام ( أن المواصفات المعتمدة اً علم
ة مجموع أعضاء هذه اللجان (36القطاعات وضمن (   ) عضوا.285) لجنة فن

  
ةواللجان ال المواصفات 2.2   دول

ة (   ة ضمن منظمة المواصفات الدول ) في مجاالت معينات العجزة ISOتم التسجيل في ستة لجان توصيف دول
ة ولجان تأكيد الجودة ومراكز خدمات الجمهور وأنظمة السالمة  اجات الخاصة والكراسي المتحر وذو االحت

ة واألمن.   الغذائ
  

ع  2.3 ةالمواصفات والمشار   العر
  

ة  اقتراحذلك تم  ة الصناع ة للتنم ة ضمن المنظمة العر مشارع مواصفات عر ة  ثالث مواصفات فلسطين
ة.10والتعدين، وٕابداء الرأ في (   ) مشارع مواصفات عر

  
 

  تأهيل الكادر 2.4
 

ادر الدائرة عقد ورشتي عمل لموظفيها الطالعهم على الممارسات  ة الجيدة في مجال وضمن تأهيل  الدول
ة. ة والدول م ة في لجان التوصيف اإلقل ات المشار   التوصيف، وآل

  
ة 2.5   الممارسات الدول

  
ة إزالة  ود الممارسات الجيدة وف اتفاق ع على  ع التوق مراجعة إجراءات العمل حتى تستط قامت المؤسسة 

ات TBTالعوائ أمام التجارة ( ة.) تمهيدًا لتحقي متطل   انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالم
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ة 2.6   لجان التوصيف الفن
ةلجان التوصيف  بلغ عدد  التالي وهي) عضوًا 285) لجنة ومجموع أعضاءها (36( الفن   :موزعة 

  اللجنة  الرقم  اللجنة  الرقم
ة ومنتجاتها   .1 ة   .2 لجنة المواد المعدن  لجنة المعدات الطب
ات ل   .3 ة لموا   .4 وملحقاتهاجنة المر   الحمل دلجنة المستحضرات الصيدالن
ة ذات األساس اإلسمنتي   .5 م   .6 لجنة الوحدات اإلنشائ  لجنة الطب المخبر والتعق
 وتوزعها لجنة التوصيف الخاصة بنقل الكهراء   .8 لجنة العزل الحرار    .7
األجهزة    .10 لجنة الحجر والرخام   .9 ة لجنة التوصيف الخاصة   الكهرائ

ةالمنتجات لجنة التوصيف الخاصة    .11 سات والمماسات   .12 البترول ح والقا المفات  لجنة التوصيف الخاصة 
البيئة   .13  لجنة نظم المعلومات   .14 لجنة التوصيف الخاصة 
اً    .15 المواد الفعالة سطح  لجنة الخضار والفواكه الطازجة    .16 لجنة التوصيف الخاصة 
الورق والكرتون    .17 ة    .18 لجنة التوصيف الخاصة   لجنة األسمدة والمبيدات الزراع
ة   .19 غ   .20 لجنة األنابيب والوصالت المعدن غ ومنتجات الت  لجنة الت
ة   .21 الست ة   .22 لجنة األنابيب والوصالت ال  لجنة األعالف الزراع
ة الضغ   .23 أوع  لجنة المصاعد    .24 لجنة التوصيف الخاصة 
ة          .25  لجنة نظم اإلدارة   .26 لجنة المنتجات الغذائ
ام العامة للغذاء   .27 احةل   .28 لجنة األح  جنة الس
 نظم المعلومات الخدمات الخاصة بلجنة    .30 لجنة مستحضرات التجميل   .29
م الخدمة    .32 لجنة المنسوجات والجلود   .31 مراكز تقد ة خاصة   لجنة فرع
ة   .33 األلعاب  .34 لجنة تمديد مدة الصالح ة خاصة   لجنة فرع
األمن      .     35 ة خاصة  ة خاصة بإدارة الطاقة  .36  لجنة فرع   لجنة فرع

  
 
  

    
  

بالمنتجات الغذائيةلجنة التوصيف الخاصة  بالمصاعدلجنة التوصيف الخاصة  بمشتقات البتروللجنة التوصيف الخاصة  باألنابيب البالستيكيةلجنة التوصيف الخاصة 
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ة 2.7   قطاعات المواصفات الفلسطين

الغ عددها (   ة المعتمدة وال قطاعات المواصفات الفلسطين ان    ) مواصفة3684ب
 العدد القطاع 

ة .1  مواصفة 76 قطاع األحذ
 مواصفة 38  قطاع الجلود .2
س .3  مواصفة 53 قطاع المال
 مواصفة 353 الكهراءقطاع  .4
ة .5  مواصفة 331 قطاع الصناعات اإلنشائ
 مواصفة 58 قطاع نظم اإلدارة .6
 مواصفة 43 قطاع مشتقات البترول .7
 مواصفة 180 مستحضرات التجميل .8
ة .9  مواصفة 471 قطاع األغذ
 مواصفة 196 قطاع المطا .10
 مواصفة  84 قطاع الورق والكرتون  .11
 مواصفة  39 قطاع جودة الماء  .12
 مواصفة  31 قطاع البيئة  .13
 مواصفة  133 الخضار والفاكهة  .14
 مواصفة  136  تالدهاناقطاع  .15
 مواصفة 94 قطاع الصناعيال .16
 مواصفة 601 قطاع الهندسيال .17
 مواصفة 70 المواد ذات النشا السطحي .18
 مواصفة 285 قطاع المنسوجات .19
 مواصفة 16 قطاع المواد الالصقة .20
 مواصفة 24 قطاع الزوت العطرة .21
يت .22  مواصفة 40 قطاع السجاد والمو
 مواصفة 41 قطاع التغليف .23
غ .24  مواصفة 58 قطاع الت
 مواصفة 20  قطاع األعالف .25
 مواصفة 140 قطاع األسمدة .26
  ةمواصف 65 قطاع الصحة .27
ا المعلوماتقطاع  .28  ةمواصف 38 تكنولوج
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  مؤشرات التوصيف 2.8 
  

ة2.1جدول رقم (   ارة خالل العام ) مقارنة مؤشرات المواصفات واللجان الفن لعدد المواصفات ) 2015(: نالح أن هناك ز
ادة ( معدل ز اً ) 2013() عن العام %46المعتمدة  ة لم يتغير تقر   الرغم من أن عدد اللجان الفن

ة)) مقارنة مؤشرات المواصفات 2.2جدول رقم (   ع المواصفات الفلسطين ارة خالل العام (ب ) 2015(: نالح أن هناك ز
اعةلعدد المواصفات  ادة ( الم   ).2013() عن العام %42معدل ز
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 اإللزاميةالتعليمات الفنية ) 3(
ة هي  مانًا من أن الدولة الفلسطين ة مواطنيها من الممارسات التجارة غير المشروعة من  المسئولةإ عن حما

مات العامة حيث الصحة والسالمة ة للمؤسسة بإصدار تعل س الصالح ، فقد أعطى قانون المواصفات والمقاي
ة ل ة إلزام ة لفن ة اإللزام مات الفن اغة التعل يل لجنة خاصة لص طة بها، فتم تش منتجات والخدمات المرت

اشرة اجتماعاتها منذ عاموهذه ا م  للجنة بدأت 
)2004.(   

م فني إلزامي 61( وقد أصدرت حتى اآلن ) تعل
ة  ان لقطاع األغذ في مختلف القطاعات، و

مات  النصيب األكبر من  مات، والتعل هذه التعل
قها  ام وشرو يلتزم بتطب ة تضع أح الفن

ة تولى الرقا   عليها المنتجين والمستوردين، و
حددها القانون لتطبي هذه  جهات مختصة 

مات، فال يجوز إدخال أو تسو أ سلعة  التعل
مات  ما تقدم الدائرة  مخالفة للتعل القانون،  ات واردة  قوم بذلك يتعرض الى الئحة عقو ة، ومن  ة اإللزام الفن
 والتفسير للجهة المختصة عند الحاجة. خدمة االستشارة 

 
  
 

  
  

  
ة لتطبيخالل جولة  ش مات تفت   التعل

ة ة اإللزام أجهزة الضغ الفن  الخاصة 
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م )13( واصدار تم اعتماد )2015( وفي عام ات  ةتعل ة المستهلك وتوفير المرجع ة بهدف حما ة إلزام فن
ة للجهات ة الرقاب ات التي يتم تحديدها من قبل الجهات المعن مات هي: وف األولو   وهذه التعل

 

ة المدورة المعدة لمالمسة الغذاء واألدواتالمواد  .1 الست  ال
ة .2 ة والصح  التصرحات التغذو
ة في المواد  استخدامقيود  .3  المعدة لمالمسة الغذاء واألدواتعض المشتقات الصمغ
ة .4 ة خاصة ألغراضالمعّدة  األغذ  طب
 معدات الضغ .5
 اآلالت .6
 قواعد السالمة العامة في المنتجات .7
ة .8 ض الوزن  األغذ ات محدودة الطاقة لتخف  المعدة لالستخدام في حم
ات االستخالص المستخدمة في  .9 ة إنتاجمذي ونات الغذائ  المواد والم

م .10 ة  ةتعديل التعل ةالفن   )2013-40( اإللزام
 الحمأة المعالجة المعّدة لالستخدام الزراعي .11
ة األدوات .12 ة المعدة لمالمسة المواد الغذائ  الخزف
ة المعدة لمالمسة الغذاءالمواد و  .13  األدوات الفعالة والذ
ة 41ما تم انجاز (  مات الفن ع التعل  . األخر ) قراءة لمشار

  

ادة (ملحوظة) خالل العام 3جدول رقم (   ة: نالح أن هنالك ز مات الفن مات ) 2015() مقارنة مؤشرات التعل لعدد التعل
ارة ( معدل ز ة المعتمدة  صحة وسالمة المواطن.2013() عن عام %160الفن ادة االهتمام    ). وذلك نتيجة ز
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 منح الشهادات) 4(
قة منح شهاداتتقوم المؤسسة  ةل اً التي تصدرها وفق الجودة والمطا ) 1رقم ( نظام عالمة الجودة الفلسطين

ه.  )2004( لسنة   والمالح الخمسة الخاصة 
اً  ما هو معروف دول ة لها  و ات األساس  علىأن جودة المنتجات الموجهة للمستهلك تعتمد في المتطل

ساهم  ة لتلك المنتجات. وهذا ما  ة أو الدول ة الوطن اس ات  فيالمواصفات الق ات ومتطل تحقي رغ
مثل الهدف األسمى لنظم الجودة. ن  وفي المستهلك ورضاه، والذ  م إطار هذا النظام المتكامل 

مستو أدائها للقطاعا ة االرتقاء  ة واالقتصاد   .وجودة منتجاتهات الصناع
 
  

  
ة م شهادة الجودة الفلسطين   خالل تسل

  ما يلي: في مجال منح الشهادات )2015( تمثلت انجازات المؤسسة للعام
منح ( .1 ة المختلفة بهدف رفع قدرتها 7قامت المؤسسة  ة ) شهادات جودة للمنتجات الفلسطين التنافس

ح عدد المنشآت الحاصلة على عالمات المؤسسة ص (جودة،  وزادة حصتها في السوق الفلسطيني ل
ة عام  إشراف، حالل)  منشأة. )225( هو) 2015(حتى نها

 .شهادة حالل )3) و ((PSM إشراف) شهادة 37و ( )(PS) شهادة جودة 76تجديد ( .2
ع برامج الفحص واعتمادها للعام .3  .)2016( مراجعة جم
ال ( .4 ع لعالمة الجودة  وٕاشراف) طلب شهادة جودة 30استق عتها وف النظام المت حيث يتم مراجعتها ومتا

ة.  الفلسطين
ات الحاصلة على عالمة الجودعلى نظم إدارة الجودة للمصانع و  ) زارة تدقي80تنفيذ ( .5 ة الشر

ات المواصفة  ة والحالل وف متطل  .)15م.ف (الفلسطين
م واعتماد أسعار) لجنة م15عقد ( .6 ة لتقي ات الحاصلة 40وتنفيذ (الفحوصات،  ال ة للشر ة مال ) مطال

 على شهادات المؤسسة.
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لعدد شهادات الجودة ) 2015(خالل العام  تغير: نالح أن هنالك ) مقارنة مؤشرات منح الشهادات4.2جدول رقم (  
ادة (   ).2013() عن عام %2معدل ز

لعدد شهادات ) 2015(خالل العام بير  تغير: نالح أن هنالك التصدير شهادات) مقارنة مؤشرات منح 4.3رقم (جدول   
ادة (للصادرات الجودة  ة لتوجه الوطني ودعم السلطةنتيجة ا). وذلك 2013() عن عام %229معدل ز ة الفلسطين  الوطن

ة  ة. اإلضافة للسوق  واالمارات،للتصدير وفتح أسواق جديدة خصوصا في األردن والسعود   المحل
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شهادة الجودة 4.1  
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شهادة الحالل 4.2  
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  مجلس الجودة الفلسطيني) 5(
ات التي  اإلشرافمجلس الجودة ولجنة  ات والمسؤول امل الصالح ص التي لها  الفلسطيني هي سلطة الترخ

ة من  س الفلسطين افة الشهادات التي تصدرها مؤسسة المواصفات والمقاي منح وتجديد وتجميد  تتعل 
ة:   خالل دائرة الجودة والتأهيل، حيث تصدر المؤسسة الشهادات التال

ة .1   .شهادة الجودة الفلسطين
ة اإلشرافشهادة  .2   .الفلسطين
 .شهادة الحالل .3
   .شهادة ميثاق زت الزتون  .4

ة: ات والمهام التال   يتولى مجلس الجودة الصالح
 منح عالمة الجودة.  .1
  إلغاء عالمة الجودة. أوسحب  أوتجميد  .2
ة بتجديد عالمة الجودة. .3   اعتماد قرار اللجنة الفن
  عند الحاجة.اعتماد قائمة الخبراء والمدققين من خارج المؤسسة  .4
  اعتماد برنامج الجودة. .5
ة لمنح عالمة الجودة. .6 يل اللجان الفن   المصادقة على تش
حي في حال إساءة استخدام العالمة والمصادقة عليها. .7 اإلجراء التصح ة  ات اللجنة الفن  مراجعة توص
  

) شهادات 7لمجلس الجودة والحالل الفلسطيني وقد تم منح ( اجتماعات) 8عقد ( )2015( تم خالل العام
ذلك مناقشة وتجديد (   .) شهادة حالل3وتجديد ( ،شهادة اشراف )37وتجديد () شهادة جودة، 76جودة، و

اً  ما هو معروف دول ة لها  و ات األساس  علىأن جودة المنتجات الموجهة للمستهلك تعتمد في المتطل
ساهم  ة لتلك المنتجات. وهذا  ة أو الدول ة الوطن اس ات المستهلك  فيالمواصفات الق ات ومتطل تحقي رغ

مثل الهدف األسمى لنظم الجودة. ن للقطاعات  وفي ورضاه، والذ  م إطار هذا النظام المتكامل 
مستو أدائها  ة االرتقاء  ة واالقتصاد   .وجودة منتجاتهاالصناع
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  (ميثاق الجودة) فريق التذوق الوطني) 6(
ة  اد الممارسات الزراع ًال على تحقي منتج زت الزتون لم ونه دل ة من  ة ميثاق الجودة الفلسطين ع أهم تن

ونها  اد الصحة والسالمة  ات اإلنتاج الجيد، حيث  أنتجتالجيدة وم زت الزتون منتج  أنوف معايير متطل
ح الحصول على األجود واألكثر تميزاً  ة وأص ة وعالم ة محل ة غذائي ذات أهم ، وان متطلب لألسواق العالم

ة اإلنتاج. م ة عن  قل أهم ل ال  ش ة اإلنتاج  يز على نوع   معظم الدول المنتجة لزت الزتون بدأت التر
  

  أهم اإلنجازات:
 قة الزت الذهبي عدد  ).1( عقد مسا
 ) 25تدرب فرق التذوق (الفر الوطني والفر المساند) عدد.( 
 ) ة ل6تنفيذ رة التذوق وانتاج زت زتون عالي الجودة) دورات تدرب م ف  لمزارعين لتعم
 ) ة عدد ات وٕاصدار شهادات رسم  ).22فحص عينات زت زتون للشر

ادة : نالح أن هنالك فر التذوق الوطني) مقارنة مؤشرات 6جدول رقم (   الصادرة لعدد شهادات ) 2015(خالل العام ز
ب وفحص العينات  ادةمعدل ونشاطات التدر   ).2013() عن عام %116( ز
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  مختبر التذوق الفلسطيني (ميثاق الجودة) 6.1
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  خدمات الفحص والمطابقة) 7(
قة لمجتمع  المؤسسةتقوم  ش والمطا م خدمات الفحص والتفت في مجال الصناعات  الفلسطيني األعمالبتقد

ة ة اإلنشائ ان ة والم ة والكهرائ ماو ة والك ش في  ،والغذائ والعمل على توفير خدمات الفحص والتفت
ن للقطاع الخاص االستثمار م هلك والحفا على وذلك لضمان صحة وسالمة المست ،ابه المجاالت التي ال 

م الخدمات المنوطة بها ومن هذه  افة الجهات ذات العالقة لتقد التعاون والتنسي مع  بيئته. حيث تقوم الدائرة 
ة، التجارةالجهات وزارة االقتصاد الوطني ( ة المستهلك)، مديرة الدفاع المدني، وزارة  الخارج ةحما (اللوازم  المال

ة)الجمارك، هيئة  ،العامة طة الجمر ة والمختبرات تم التعاون اليومي مع المختب، و البترول، الضا رات المحل
م السوق. ر جودة المنتج الوطني وتنظ ة المستهلك وتطو ة، وذلك بهدف المساهمة في حما   الخارج

  
 

ة للمصانع الحاصلة على عالمات الجودة واالشراف 7.1  : في مجال الفحوصات الدور
  

ة لمختلف المنتجات الحاصلجراء الفحوصاإب المؤسسةتقوم  ة وعالمة على عال ةت الفن مة الجودة الفلسطين
قاً اإل ة وف برامج الفحص المعدة مس ة  شراف الفلسطين ة والغذائ ان ة والم لقطاعات الصناعات االنشائ

قتها ة لفحص مد مطا ماو ة اإل والك مات الفن ه للمواصفات والتعل أخذ ال ذات العالقه،لزام عينات وتقوم 
ة) إ الالزمة الجراء الفحوصات و  ة وخارج ة (مختبرات محل ات الفحص ومراسلة المختبرات المعن عداد طل

ة المختصة وف  صدار تقارر الفحص لعرضهاإ نسي مع دائرة الجوده والتأهيل و والت جراءات إعلى اللجان الفن
  .ةالعمل المعتمد

المصانع الحاصلة على عالمات المؤسسة.) 510جراء (إ تم    فحص من الفحوصات الخاصة 
  
  

  فحص مدن المالهي  زارة مصنع عززة    
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ة والمستوردة7.2 قة للمنتوجات المحل   : في مجال إصدار شهادات المطا

قة للمنتجات المحلصدار إافة أقسامها ب مؤسسةتقوم ال   لمنتج  ةأو وج ةسواء لعين ةردوالمستو  ةشهادات المطا
جراء إ استالم العينات و  يتضمن أخذ أو ة، حيثجراءات العمل المعتمدإوف  على طلب الزون  اً وذلك بناء ،ما

ات المواصفات ذات العالقهعليها وف م ةالفحوصات الالزم ن االستناد ، تطل م لى شهادات فحص من إو
قإلطرف ثالث  قإوتقوم ب ة،صدار شهادات المطا  لدولة فلسطين ةللسلع واللوازم المورد ةصدار شهادات المطا

اأو سلط ةسواء عن طر اللوازم العام صدار إوغيرها من المؤسسات حيث تم  وزارة االقتصاد الوطني وأ هة الم
م ةشهادات في قطاعات المواد الغذائالعديد من ال ةوالك ان ائ   .ةوالكهرائ ةوالم

  
قه دورجراء إيتم  سرائيل أو من إفحوصات في األسبوع لالسمنت المورد سواء من  )3(معدل  ةفحوصات مطا

قته للمواصفالخارج وذلك    .االسمنت ةالخاص ةللتأكد من مطا
  

ما يخص التعامل في ملف االستيراد  اً  فإنهأما ف ما معروف حال م العالقه االقتصاد و ح ة  ةأن ما  هو اتفاق
ا قوم حيث ت، ارس التعاون والتنسي مع وزارة االقتصاد الوطني ومعهد المواصفات االسرائيلي  في القضا

ق ةصدار الموافقإتم و  ة،استيراد السلع المختلف ةمتعلقال ور  ةمن قبل المؤسس ةالمس  ةعلى استيراد المنتجات المذ
ة المستورد ةاالسمنت واألجهزة ا من األردن ومصرة في القوائم السلع تب تحرر للشحنات إ و ، لكهرائ صدار 

عد التأكد من  ةالمحجوز  ة إلد الجانب االسرائيلي  ان الت الفنإم وف تقارر فحص  ةالمطلو ةجراء التعد
عة هذه الشحنات والتأكد من و  ،معهد المواصفات االسرائيلي متا الت المطلوإقوم الكادر المختص   ةجراء التعد

تب تحرر الكفاالت البنو الفني  التقرر صدارإ والكشف الميداني و    . ةالمحتجز  ةمن ثم 
عض السلع المستورد ةؤسستصدر الم د ةاألجهزة الطب ةتب االعفاء من الفحص ل شهادات عد تزو نا 

قتها للمواصفات المعتمد وتقارر فحص من طرف ثالث تبين   . ةمد مطا
  

ة  ) شهادة379صدار (إتم  قة لمنتوجات محل   .) شهادة عدم ممانعة للمستوردات556صدار (إ و مطا
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، ألعاب، محطات الوقود والغاز) 7.3 ز ة (مصاعد، غاز مر : في مجال فحوصات األنظمة التشغيل  

  
ش على األنظمإب المؤسسةتقوم  مات الفن ةالتشغيل ةجراء التفت  ةالمعتمد ةوالمواصفات الفلسطين ةوف التعل

الإلحيث يتم التنسي مع مديرة الدفاع المدني  ة  ةمصاعد المرجراء الفحص الخاص  في فلسطين وتتم آل
ما  ،لس الوزراء الفلسطيني الخاص بذلكالفحص وف قرار مج ضًا مع هيئة البترول ف يخص الغاز والتنسي أ

ز ومحطات الوقود المصاعد وتوزع الكادر الفني المختص على عداد برنامج أسبوعي مسب لفحص ، وإ المر
ر أن ) 12(راء حوالي ، وٕاجافة محافظات الوطن الذ تقوم  المؤسسةفحص أسبوعي للمصاعد. ومن الجدير 

او  عة الش   .ةالتشغيل ةليها في ما يخص االنظمإ ةالوارد  متا
ورة أل ) فحص نظام تشغيلي من ا679جراء (تم إ   ة المذ   .   عالهأنظمة التشغيل
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ان للسلع 7.4 طاقات الب : في مجال المصادقة على   
  

ه أو مستورده المؤسسةتقوم  ان لمختلف السلع سواء محل طاقات الب ات الحصول على  تم دراسة ،استالم طل  و
ان من خالل لجن طاقات الب ع  ون هذه اللجنةو  بواقع جلستين في األسبوع ةفن ةجم من أرع أشخاص حيث  ةم

طاقة وفي حال عدم وجود مواصفة ذات  الرجوع للمواصفة اللجنةتقوم  المنتج للمصادقة على ال  عالقةالخاصة 
اً  العامة للمواصفةيتم الرجوع  ان المنتج غذائ م سواء  مستحضر  أو اً ئاأو 

اً  هرائ يل لجنتين  ،تجميل أو  ة للجنة فرعيتينحيث تم تش  ةجن(ل األصل
ات ولجن بدراسة والمصادقة لمستحضرات التجميل) مهامها تتلخص  ةللكهرائ

ان طاقة الب ام  على  ع  أ ال الزائن للمراجعة خالل جم ما أنه يتم استق
     .العمل

ان لسلع مختلفة م278تم المصادقة على ( طاقة ب ة،سلع نها ()  .) من قبل اللجنة .. ةئام سلعغذائ
لة من    . المؤسسةالمش
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ة 7.5   ز ة في العطاءات المر : المشار  
ع  المؤسسةقامت    زة في وزارة أممثلة بجم ع العطاءات المر ة في جم المشار افة التخصصات  قسامها في 

ة  للعطاء وطلب  ةوالمال ةالفن ة، حيث يتم خاللها الدراسةومؤسسات السلطه المختلف )اللوازم العامة(المال
ق أو وف  ةفلسطين ةمواصف وجد لها إن ةالمنتجات التي يتم توردها للسلطلمعظم  ةشهادات فحص ومطا

ه للعطاء ات المواصفات الفن قوم ا ،متطل انًا  عمل زارات ميدانوأح للمورد خاصة في  ةلكادر المختص 
ه  ،عطاءات األثاث عض لجان االستالم ما يتم المشار خاصة  للوازم لمختلف القطاعات ومختلف الوزاراتفي 

قتها للمواصفات للتأك ةعطاءات المولدات الكهرائ   .المحددة وفقًا لقرارات االحالةد من مطا
  
ة فيها خالل العام     .) عطاء180()2015( ان مجموع العطاءات التي تم المشار
  
ة7.6   ة في اللجان الخارج   : المشار
ت    ة  المؤسسةشار   :في مجموعة من اللجان الخارج

م السوق الداخلي  .1 المشارتالتي لجنة تنظ ل دور بواقع جلس ةقوم  ل أسبوعين حيث يتم خاللها  ةش
ا اال الوزارات األعضاء فياالجتماع مع  واتخاذ القرار  ةقتصادهذه اللجنه وتدارس معظم القضا

ا من  فيها،المناسب  مثل طلب  قد نواجهها من خالل عملنا  لمؤسسةقبل اما أنه يتم عرض قضا
اللغة العر   .على منتج معين ةوضع ملص 

 .والفر الوطني للتذوق  لجنة تذوق زت الزتون  .2
ه لمدة  .3 وم ة للعطاءات الح اس ة الخاصة بدراسة الوثائ الق اللجنة الفن ة  أشهر بهدف  )3(المشار

اسإ  للعطاءات. ةفلسطين ةيجاد وثائ ق
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قة) : مقارنة المؤشرات7.7   (خدمات الفحص والمطا  
  

قةنجازات إلمقارنة ا الفحوصات في مجاالت  )2015 / 2014/  2013(لعام  في مجال الفحص والمطا
قة   المؤسسةالمختلفة التي تقوم بها  والمطا

قة فحصال) مقارنة مؤشرات 7جدول رقم (     والمطا
ادة (ملحوظة) خالل العام  قة خدمات لعدد ) 2015(نالح أن هنالك ز ادة (الفحص والمطا   )%43معدل ز

ادة:والسبب في هذه ال )،2013(عن العام    ز
  

  ز ادة تتر ة الز ة (وذلك على األنظمة التشغيل  ) عن العام%102نتيجة الطلب على هذه الفحوصات بنس
)2013(.  
  ة (وتليها في ذلك ادة بنس م  وذلك نتيجة الكوتا) 2013() عن العام %37المستوردات حيث بلغت الز وتنظ

  .السوق 
  اننقص و طاقات الب ة  ة.سبب دخول مو )2013( عن عام في نس  اد التجميل واألجهزة اإللكترون
   حت الفحوصات متطلب ما يخص العطاءات أص   .هام وضرور أما ف
  ادة الطلب على و قة.شهادات ز   المطا
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  (المعايرة) القياس الوطني) 8(
اس) ( االميتورولوجعن  المسؤولمؤسسة المواصفات  تعتبر   ونشاطاتها في المجتمع الفلسطيني، حيث تقوم الق

م خدمات المؤسسة اس المستخدمة  المعايرة بتقد ع مراف والتحق من أجهزة الق اةالفي جم ة  ح الصناع
ة   :ما يليللقطاعات المختلفة  والتجارة والطب

ة .1 ات  مؤسسةتقوم ال :القطاعات الصناع اس المختلفة في المصانع والشر م خدمة معايرة أجهزة الق بتقد
اسات لرفع  ومختبرات الفحص ة، وذلك للتأكد من دقة نتائج الق ة والدوائ ة واإلنشائ ائ م ة والك الغذائ

ين هذه المراف من الحصول علىمستو جودة المنتجات ونتائج الفحوصات وت شهادات الجودة  م
ة ة والدول  .المحل

 
ة القطاعات .2 ة والتجار مات  المؤسسةتقوم  :االقتصاد اس وتعل من خالل النظام الوطني للق

م االميتورولوج ة  ع التعامالت التجارة لضمان القانون اس المستخدمة في جم ة ومعايرة أجهزة الق راق
ة: شفافيتها  في المجاالت التال

 ع وشراء الذهب   .الموازن المستخدمة في ب
 الموازن المستخدمة في المحال التجارة.  
 الموازن المستخدمة في محطات تعبئة اسطوانات الغاز. 
 مضخات توزع الوقود. 
 صهارج نقل وتوزع الوقود. 
  ة ة مراق ع االستعدادات الضرورة للبدء في عمل األوزان والحجوم والعد في المواد وتم عمل جم

أة قاً  المع ارحيث سيتم البدء في شهر  مس  .القادم أ
 

ة .3 ة  المؤسسة تقدم :القطاعات الصح اس المستخدمة في المختبرات الصح خدمة معايرة أجهزة الق
قةالخاصة والعامة منها    وهذه األجهزة هي: لضمان نتائج فحوصات دق

  الموازن واألوزان 
  اس الحرارة أجهزة  ق
  اس الحجم  أجهزة ق
  

اس المستخدمة في  :القطاع البيئي .4 م خدمة معايرة أجهزة الق ع المؤسسة تقد في هذا المجال ال تستط
سب اه والضجيج  ة تلوث الهواء والم ة لها،مراق حيث يجب العمل على  ب عدم توفر األجهزة المرجع
ن. م هذه الخدمة في أقرب وقت مم   تقد
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ات مهام و  من عها أو المؤسسة صالح ورة، عند تصن اس المستخدمة في القطاعات المذ ة أجهزة الق مراق
ع استيرادها قبل دخولها مجال العمل،  قتها لجم اتمن حيث مطا ة) االميتورولوج متطل اس الواردة في  (الق

مات  ة االميتورولوجتعل ضا اقتناء  ،الفلسطين ات المديرة أ ة ومن صالح ة المرجع وحف المعايير الوطن
ة وحصولها على شهادات معايرة معتمدة. م ة واإلقل   الضرورة والتأكد من معايرتها مقابل المعايير الدول

                        
ة أخر  ة هذه األجهزة عند االستخدام في أماكن العمل المخصصة لها المؤسسةتقوم ومن ناح من خالل ، مراق

ش ة الدورة من قبل موظفي التفت والتأكد من عدم  ،المسموح بها الدقةللتأكد من استمرار عملها ضمن ها والمراق
  .العبث بها بهدف الغش والخداع

س:   وهناك نوعان من التقي
 اس الصناعي  الق
 اس القانوني  الق

  
س الصناعي ( 8.1   )Industrial Metrologyالتقي

ختص هذا   ة و اس المستخدمة في المجاالت الصناع معايرة أجهزة الق ورة  الفرع  قاً المذ   .سا
ة للمصانع والمختبرات (ان  ات المنجزة في مجال المعايرة الصناع  التالي:على النحو  ) جهاز298عدد الطل

  .مجال األطوال) في 41(، ) في مجال الضغ44( ،الحرارة) في مجال 48(، ن والكتل) في مجال المواز 165(
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س القانوني ( 8.2   )Legal Metrologyالتقي
ة  في ال   ة و التشرع م الجوانب التنظ قها من خالل معايرة أجهزة تو يختص هذا الفرع  عامالت التجارة وتطب

ة ة في المجاالت الصناع اس القانون قاً  الق ورة سا    .المذ
ة:) 2815منها في األسواق (عدد األجهزة التي تم التحق ان   ،) مضخات وقود2521( في المجاالت التال

 .(خدمة جديدة) ) ميزان في محطات تعبئة الغاز120، (عداد صهارج )43(، ) ميزان ذهب251(
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ة) مقارنة مؤشرات 8.1جدول رقم (   اَ  :المعايرة الصناع خالل  نالح أن هنالك نقصان في عدد األجهزة المعايرة صناع
  ).2013() عن العام %6معدل نقصان ( )2015العام (

  
  
  
  
  

ة8.2جدول رقم (   ًا  :) مقارنة مؤشرات المعايرة القانون ادة في عدد األجهزة المعايرة قانون خالل العام نالح أن هنالك ز
ادة () 2015(   ).2013() عن العام %51معدل ز
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  مختبرات المعايرة 8.3

  
ر مختبرات ونظام    ة  االميتورولوجتطو م ة، اإلقل ات المحل ما ينسجم مع المتطل اس) في فلسطين      (الق
ــة،     ــة للجــودة فــي  االتحــادوذلــك مــن خــالل المشــروع األلمــاني ومشــروع  والدول ــة التحت ر البن ــي لتطــو األورو

م فلســـــطين، و  ــــ ــم تقيـ ـــاتتـــ اجــ ــــاالميتورولوج احت ــــي  ـ ـــاالت  فلســـــطينفـ ع مجــ ــــ ر وتوسـ ــو ـــة لتطـــ ووضـــــع خطــ
انات الموجودة في القطاع الخاص. ،االميتورولوج من خالل هذه المشارع  والعمل على االستفادة من اإلم

ع مجــاالت عمــل  ــة ضــرورة لتوســ ــاس مرجع رهــا فــي عــدة  ــاالميتورولوجتــم الحصــول علــى أجهــزة ق وتطو
ـــاء، (األوزان والمـــوازن، والحـــرارة،  مجـــاالت مثـــل: ـــاس الكهر ، القـــوة، وأجهـــزة ق األطـــوال، الحجـــوم، الضـــغ

عـد  ـة القادمـة  قًا، حيـث سـيتم اسـتالم هـذه األجهـزة فـي الفتـرة القر أة مس ة األوزان والحجوم للمواد المع مراق
 توفر مساحات المختبرات الضرورة).

ة المؤسسة في البرنـامج العرـي الحصول على       فـي  ـاالميتورولوجوحيـد أنظمـة بهـدف ت ـاللميتورولوجعضو
ة الدول ادل  ،العر ادل التجار واالعتراف المت ات الت   .نتائج الفحوصاتبلتسهيل عمل

  
قاً  8.4 أة والمغلفة مس   المواد المع

قًا واعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة وتدرب    أة والمغلفة مس المواد المع مات الخاصة  تم إعداد التعل
أة والمغلفة وتم التحق من خالل زارة طاقم  ات المواد المع م قها وعلى التحق من  المديرة على تطب

ل تجربي.15( ش مات  ة تطبي التعل شرح آل   ) موقع لتعبئة المواد 
  

انات الغاز 8.5   معايرة ق
 

انات) محطات تعبئة  ة معايرة موازن (ق اس، الغاز في محاف أسطواناتتم البدء في عمل ظات نابلس، طو
  ) محطة12رام هللا بواقع (
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  العالقات الدولية) 9(
ما بينها و تسعى المؤسسة ل  ستوثي أواصر التعاون ف ،  في ين مؤسسات المواصفات والمقاي الدول األخر

س مج ة ذات االختصاص بنشاطاتها وتأس ة والدول م مع تلك االت أوسع للتعاون والمنظمات والهيئات اإلقل
ذلك االجهات م برامج التعاون ، و ة والدول وتنسي اتصاالت المؤسسة إلشراف على تنظ م   ة من خالل:اإلقل
إعداد تقرر حول المواصفات التي تم اعتمادها أو استخدامها من قبل المؤسسة إلى معهد المواصفات  .1

ة الموقعة مع المعهد. ) (ASTMوالمواد ي حسب االتفاق  األمر
ة للحصولالتوا .2 م ة واإلقل    .المواصفات والتشرعات الخاصة بها على صل مع المؤسسات الدول
ع .3 ة لضمان استمرارتها. ةمتا ة مع المؤسسات الدول  العضو
ة لعام إعداد .4 ة  وٕاعداد )2016( الخطة السنو ة للمؤسستقارر االنجازات الرع  .ةوالسنو
قة. استفساراً ) 255(الرد على  .5 م المطا مات ونشاطات تقي  حول المواصفات والتعل

 9.1 تها ة التي تشارك المؤسسة في عضو ة والدول م ة واإلقل   المنظمات العر
التالي:   ة  ة والدول م   مؤسسة المواصفات عضو في مجموعة من المنظمات االقل

ة والتعدين  .1 ة الصناع ة للتنم   ).AIDMO(عضو في المنظمة العر
س (عضو  .2 ة للتقي   ).ISOفي المنظمة الدول
ة ( .3 ة األورو  ).CENELECعضو في الهيئة الكهروتقن
ة ( .4 س للبلدان اإلسالم  ).SMIICعضو في معهد المعايير والمقاي

  االنجازات المتميزة 9.2  
  

ي الدراجه ضمن  .1 مه لالتحاد االورو اجات المؤسسة في المرحلة القادمة وتقد اعداد مقترح حول احت
 المشارع القادمة.

ة .2 ة الوطن المؤسسة ووزارة االقتصاد من خطة التنم ة في وضع الجانب المتعل  - 2017( المشار
2022.( 

ةاالنضمام للجان المنبثقة عن  .3 س للدول اإلسالم ) في مجال الجلود SMIIC( معهد المواصفات والمقاي
ع  والمنسوجات ة الخاصة بتوزع و س مراجعة االتفاق معهد المواصفات والمقاي المواصفات الخاصة 

ة والموافقة عليها تمهيدا للمصادقة عليها في االجتماعات القادمة للمعهد.  االسالم
ة  .4 ة والصناع ة والعلم ا القانون ة في االجتماع االثالث للبرنامج العري  للمترولوج  .المشار
ة في االجتماع ( .5 ة وٕاعداد ) للجنة االستشارة الع45المشار س لمناقشة اعتماد المواصفات العر ا للتقي ل

س. ة للتقي ة العر  البرنامج التنفيذ لإلستراتيج
ة اليوم العالمي للمواصفات بتارخ .6 مناس ة  م ندوة حول المواصفات العالم وتكرم ) 14/10/2015( تنظ

 اعضاء لجان التوصيف.
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تيب  الجودة لمختبر التذوق من قبل خبراء .7 ة زت  وضع  طاليون ومن خالل مشروع رفع  تنافس ا
التنسي مع اتحاد لجان العمل الزراعي.   الزتون 

ةاالتفاق 9.3 رات التفاهم مع الجهات الخارج   ات ومذ
  

ه مثل: ة أخر مشا عها ما بين المؤسسة وجهات دول ات يتم العمل على توق   هناك مشارع اتفاق
ت .1  الهيئة العامة للصناعة/ الكو
 معهد المواصفات الروسي .2
 معهد المواصفات الماليز  .3

اغة عددوقامت  ص ة مع المؤسسة  ات اتفاق ات خالل هذا العام ومن هذه االتفاق  و )OXFAM( من االتفاق
)WEEFECT(  ة:و ات تعاون مع المؤسسات النظيرة في الدول التال اتفاق   ترت المؤسسة 
  

 السنــــــة  الجهـــــــــــــــــــــــــــــة 
 اسي وجودة اإلنتاج  1998 الهيئة المصرة العامة للتوحيد الق
 معهد المواصفات األلمانيDIN)( 1998 
 س ة للمواصفات والمقاي  2002 الهيئة السودان
 2004 /المغربووزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن مديرة المواصفات وٕانعاش الجودة 
  سالمعهد الجزائر  2005 للتقي
 ة  2005 مؤسسة المواصفات األردن
  ار ة للمعادن واالخت  ASTM( 2005(الهيئة األمر
  معهد المواصفات اإلسرائيلي)SII( 2006 
  اإلسرائيليمجال الفحص وشهادات المنتجات مع معهد المواصفات)SII( 2006 
  يين ان ة للمهندسين الم ة األمر  ASME 2006)( الجمع
 س  2008 هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاي
   ة إلغاثة الالجئين في الشرق األدنى  ANERA( 2008(المؤسسة األمر
 ة س التر  2009 معهد المواصفات والمقاي
 س لدول مجلس التعاون لدول الخليج العري  2010 هيئة التقي
 ة  2014 هيئة االعتماد التونس
 د   2014  معهد المواصفات السو
 2014  جامعة بوليتكنك  
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ز المعلومات 9.4   مر
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ات االستعالم) مقارنة مؤشرات 9جدول رقم (   ادة على طلب المعلومات خالل طل ، نالح انه هنالك ز
ادة (2015العام ( معدل ز   ).2013) عن العام (70%) 
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  والتقارير الفنية الشكاوى) 10(
عت  او  المؤسسةتا سواء عن طر المواطنين ووزارة االقتصاد الوطني  إليها ةالمختلفه الوارد  الش
ط ا ةالجمر ةوالضا او خالل العام ةالعام ةوالملفات الواردة من الن ) 5() 2015(، حيث بلغ عدد الش

ة والدوائر ذات االختصاص وتم الرد عليها ومع لها للدائرة القانون او تم تحو الجتها وف االصول ش
  والقانون. 

  

ة) مقارنة مؤشرات 10جدول رقم (   ر الفن او والتقار   الش
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  إنجازات في مجال التطوير والتنمية) 11(
  المشروع االلماني 11.1

نفذه الممالبدء بتنفيذ مشروع دعم المؤسسة تم    ة و ومة األلمان ا ( االميتورولوجمعهد ول من الح ) PTBفي ألمان
ستمر حتى عام )2012( من شهر تموز من عام ابتداءوذلك  شمل المشروع: )2015( و   و
ر ا .1 استطو ة  ةلس ة التحت ة البن ي ع عناصر وتر ة لجم ة للجودة والتي ستنظم وتضع الرؤ الوطن

 للجودة.
ر مختبرات  .2 م وضع  ونظام المعايرةتطو في المؤسسة ووضع  االميتورولوجفي المؤسسة، حيث تم تقي

ع مجاال رخطة لتطو  .تهاوتوس
ة وتأهيل ( .3 ر نظام اعتماد المختبرات الطب ة) مختبرات طب3تطو عة لوزارة الصحة الفلسطين  .ة تا

 :المشروعنجازات إ
ة للجودة اعتماد .1 اسة الوطن ة لها. الس  ووضع الخطة التنفيذ
ات العمل في مجال معايرة إ  .2  األجهزة والمعدات.عداد العديد من آل
ات المعايرة. عدد من موظفيتدرب  .3 ة للتعرف على طرق وآل  المؤسسة في مختبرات معايرة عر
قاً  .4 ة أوزان وحجوم المواد المعدة مس ات معايرة الحجوم ومراق  .تدرب طاقم المعايرة على آل
ة. .5 المختبرات الطب ر األنظمة الخاصة   االستمرار في تطو

يمشروع  11.2   االتحاد االورو
ة صحة وسالمة المواطنين  ة للجودة في فلسطين من خالل حما ة التحت ي لتحديث البن يهدف المشروع األورو
ة وأسواق التصدير وتوفير  ة في األسواق المحل ة للصناعات الفلسطين الفلسطينيين وتعزز القدرة التنافس

ما يتماشى  ة للجودة  ة التحت ة من أجل تحسين البن ة المقبولة، المساعدة التقن مع الممارسات والمعايير الدول
ات  ة للمتطل ة اإللزام مات الفن ة.ومن أجل موائمة المواصفات والتعل    الدول

م المعلومات والدعم الفني:إ ما يتعل بتقد   نجازات المشروع ف
ة والموقع االلكترون .1 ات الدول ر نظام االعتماد حسب المتطل  الخاص بوحدة االعتماد. ياالنتهاء من تطو
القطاع المؤسسة والوزارات ذات العالقة ولموظفي  يالعمل لموظفوورش  ةالدورات التدربمن عدد تنفيذ  .2

ة للجودة. صالخا ة التحت ة في مجال البن  حول األنظمة األورو
ة) 20( تدرب حوالي .3 ات المواصفة العالم مدققين ألنظمة الجودة حسب متطل  )ISO9001( موظفا 

يبها في  العطاء الخاص أرساءعد  ة ومعدات الفحص للبدء في توردها وتر األنظمة االلكترون
ة عام (ا –حيث تم تورد معدات المعايرة  المؤسسة  ).2015لموازن والكتل في نها

ة: .4 ر األنظمة التال نظام التوصيف اإللكتروني، نظام منح الشهادات، نظام الفحص  االنتهاء من تطو
ش، نظام الموقع  ، وتورد عدد خمسة األرشيف اإللكتروني، نظام شؤون الموظفين اإللكتروني، نظاموالتفت

 حديثة ومتطورة. تسيرفرا
شمله الموقع االلكتروني الجديد  .5 ة وما س ة من نشرات تعرف   للمؤسسة.وضع مسودات المواد اإلعالم
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ب والتأهيل ) 12(   التدر
ت بها المؤسسة خالل عام ( 12.1 ة التي شار   )2015الدورات الخارج

  
         

  
  
  

فاءة العاملين في فاءة األشخاص المؤثرن والذين لهم هاتبذل المؤسسة جهودا حثيثة من أجل رفع  ذلك رفع  ، و
أنشطة المؤسسة، من أجل رفع مستو  اشرة  في للمؤسسة.عالقة م   األداء الوظ

فاد عدد من موظفي المؤسسة إلى  ة، حيث تم تدرب  )16(وقد تم إ ة خارج موظفا من  )27(دورة /ورشة تدرب
ة )16(طاقم المؤسسة، و ة( من خارج المؤسسة في المجاالت التال ب ة" - "الدورات/ ورش تدر   ):الخارج

ة  الرقم ب ة الدورة التدر ان الفترة الزمن ين الهدف العام الم  عدد المتدر
1  " FOSTERING 

INNOVATION FOR ORGANIZATIONAL SUSTAINABILITY 

29/11-
13/12/2015 

االستفادة من التجرة الماليزة في تحسين أداء  ماليزا
ات االبتكار  المؤسسة من خالل استخدام أدوات وتقن

 الحديثة.
  

) من داخل 1(
  المؤسسة

 
2 FUNDAMENTALS OF HALAL FOODS AND CERTIFICATION SYSTEM 

29/11-
13/12/2015 

ة  ماليزا االستفادة من التجرة الماليزة والدول المشار
ة  ادر للتدقي على نظام الحالل وأهم لتأهيل 

 الحصول على شهادة الحالل.
) من داخل 1(

  المؤسسة
 

ة في مجال "معايرة   3 دورة تكميل
 أجهزة الحرارة"

ة معايرة أجهزة الحرارة،  األردن 22/10/2015- 18 ف ين على  تأهيل المشار
صدد إنشاء مختبرات جديدة  حيث أن المؤسسة 

 للمعايرة والفحص.
) من داخل 2(

  المؤسسة
) من خارج 2(

  المؤسسة
 

تأهيل أخصائي إعداد   4
أجهزة  ة  اس المواصفات الق

ة س العر  التقي

ة.بناء  المغرب 1-2/9/2015 اس ة لمشارع المواصفات الق ) من داخل 1( القاعدة التفاعل
  المؤسسة

 
تدرب مدرين وف المواصفة   5

ة  نظام إدارة  - ISO 5001الدول
 الطاقة

تأهيل طاقم من المدرين على نظام إدارة الطاقة،  األردن 30/8-3/9/2015
قادر على تدرب وتأهيل مجموعة جديدة في نفس 

  المجال
) من داخل 2(

  المؤسسة
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 داخل المؤسسة) من 2(
ة للجودة لدعم   6 ة التحت البن

ة  التجارة العالم
د 30/8-25/9/2015 ة  السو ة التحت فاءة الموظفين في مجاالت البن رفع 

ش، منح  قة (الفحص، التفت م المطا للجودة وتقي
 الشهادات، االعتماد..).

) من داخل 1(
  المؤسسة

) من خارج 3(
 المؤسسة

ة للجودة وسالمة   7 ة التحت البن
ة  الغذاء في الدول العر

إعداد فريق وطني يمثل مجاالت البنية التحتية  مصر 17/9/2015- 14
للجودة وسالمة الغذاء، والذي سيدعم تنفيذ قرارات 

القمم والمجلس االقتصادي واالجتماعي في هذا 
المجال الهام والمؤثر على اتجاهات ونسب التجارة 

 البيئية. العربية

) من داخل 1(
 المؤسسة

8 IT Services for Member Body User/ MBUAS )8-10/6/2015(  /أبوظبي
اإلمارات 
ة  العر

المهارات الالزمة إلدارة اللجان  ين  د المشار تزو
ما  ة ومجموعات العمل (إعداد وٕادارة اللجان)،  الفن

قات  تقدم الدورة لمحة عامة عن مختلف تطب
ة (وخدمات   eServicesاآليزو اإللكترون

Application.( 

) من داخل 1(
 المؤسسة

9 Non-Destructive  Testing (NDT) & Evaluation 
الحصول على شهادة ماليزا )13/6/2015- 17/5( – NDT 1-تأهيل موظف 

UT –level  
ة.  للفحوصات الالإتالف

) من داخل 1(
  المؤسسة

 
م   10 قةالتوصيف ونظام تقي ورا  )9/5/2015- 23/4( المطا

ة  الجنو
االستفادة من التجربة الكورية في تحسين المهارات 

ورفع القدرات إلعداد السياسات االستراتيجية 
المختلفة فيما يتعلق بالتوصيف وتقييم المطابقة وعلم 

 القياس.
) من داخل 8(

  المؤسسة
) من خارج 7(

 المؤسسة
11 ” Injection Molding Process with Analysis, Testing & Characterization of Plastic Materials” 

الستك والتعرف  ماليزا )12-26/4/2015( ين على فحوصات ال تأهيل المشار
ة. الست  على خصائص المواد ال

) من داخل 2(
  المؤسسة

 
12 “Meeting HALAL Requirements in Formulating and Manufacturing Cosmetic & Personal Cares Through MS 2200:2008” 

ة  ماليزا )12-26/4/2015( االستفادة من التجرة الماليزة والدول المشار
ادر للتدقي على نظام الحالل والتجميل  لتأهيل 

ة الحصول على شهادة الحالل.  وأهم
) من داخل 2(

  المؤسسة
 

13  "Measurements of 
Electrical Quantities" 

تعزيز وتطوير المهارات الفنية الخاصة بالمشاركين  مصر )12-16/4/2015(
) من خارج 2( في مجال القياسات والمقادير الكهربائية

 المؤسسة
ة في مجال  14  ورشة عمل تكميل

ة للجودة لدعم  ة التحت "البن
ة  التجارة العالم

ين مناقشة المشارع التي تم إعدادها من  المغرب 6-11/9/2015 قبل المشار
ة للجودة لدعم التجارة  ة التحت في إحد مجاالت البن

ة.  العالم
) من داخل 1(

  المؤسسة
) من خارج 2(

 المؤسسة
ة في مجال  15  ورشة عمل تكميل

ة للجودة للسالمة  ة التحت "البن
ة"  الغذائ

ين  المغرب 17/9/2015- 12 مناقشة المشارع التي تم إعدادها من قبل المشار
ة للجودة لسالمة في  ة التحت إحد مجاالت البن

 الغذاء.
) من داخل 1(

  المؤسسة
) من خارج 2(

 المؤسسة
ة في مجال  16  ورشة عمل تكميل

ة للجودة لدعم  ة التحت "البن
ة  التجارة العالم

ين  تونس )1-7/3/2015( مناقشة المشارع التي تم إعدادها من قبل المشار
ة  ة للجودة لدعم التجارة في إحد مجاالت البن التحت

ة.  العالم
) من داخل 2(

  المؤسسة
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ت بها المؤسسة خالل عام ( 12.2 ة التي شار   )2015الدورات الداخل

  
ت المؤسسة خالل عام  ة داخل فلسطين، والتي نظمت م )2015(شار ن خالل العديد من الدورات التدرب
ة اله ي في مجال يدجهات عدة مثل: جمع رولوجيين الفلسطينيين في مجال التدقي البيئي، والمشروع االورو

ز مهارات في وزارة االقتصاد في مجال اعتماد ISO 9001تأهيل مدق معتمد على  ، وأخر من خالل مر
ـــ  .المختبرات وغيرها من المجاالت ت المؤسسة ب ة، تم من خاللها تدرب أكثر من  )11(حيث شار دورة داخل

ة"( موظفا من طاقم المؤسسة وف التالي )100(     :)"الدورات الداخل
ة  الرقم ب ة الدورة التدر ين الهدف الفترة الزمن  عدد المتدر

ة المتكامل   1 ان التدرب على نظام المعلومات الم
م م/ )GeoMOLGالمحلي ( لوزارة الح  وزارة الح

 المحلي

ة استخدام النظام  )26-27/1/2015( ف التعرف على 
 والتعامل معه

) من داخل 1(
 المؤسسة

ة في  2 ة تكميل ول  دورة تخصص مجال: بروتو
  وزارة االتصاالت /االنترنت

والت  )27-29/1/2015( التعرف على احدث بروتو
قها  االنترنت وتطب

) من داخل 1(
 المؤسسة

ات التدقي  )13/6/2015-10( المؤسسة/ التدقي الداخلي  3 تدرب الموظفين على آل
 الداخلي، ونظم ادارة الجودة

) من داخل 23(
 المؤسسة

 ISOتأهيل مدق معتمد على نظام إدارة الجودة   4
 المؤسسة/ 9001

ات  )14-18/6/2015( عمل ام  تأهيل مدققي المؤسسة للق
التدقي على نظم ادارة الجودة وف 

ة الممارسات  الدول
) من داخل 10(

 المؤسسة
ة الهيدرولوجيين   5 التدقي البيئي / جمع

 نابلس+ رام هللا/ الفلسطينيين
تأهيل مدققي البيئة على تطبي  )13/8/2015- 28/7(

الممارسات الجيدة في مجال التدقي 
 البيئي

) من داخل 5(
 المؤسسة

ة  6 ات تطبي  ISO 14 -15/9/2015 نظام إدارة البيئة وف المواصفة الدول متطل ين  ) من داخل 19(تعرف المشار
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 المؤسسة المواصفات الخاصة بنظم ادارة البيئة المؤسسة/ 14001:2004
الهالل / مدونة السلوك/ ديوان الموظفين العام  7

 األحمر/ رام هللا
ات المدونة  12حتى شهر  10شهر  متطل تعرف الموظفين 

 وااللتزام بها
ع  موظفي جم

 المؤسسة
 ISO"تأهيل مدق معتمد على نظام إدارة الجودة   8

 المؤسسة/ 9001
ات  26/11/2015- 22 عمل ام  تأهيل مدققي المؤسسة للق

التدقي على نظم ادارة الجودة وف 
ة  الممارسات الدول

) من داخل 10(
 المؤسسة

ة مهارات العرض لد المدرين    9    (7/12/2015+6) المؤسسة/ تنم
+  

(16+20/12/2015) 
تدرب مدري المؤسسة على استخدام 

 مهارات التدرب
) من داخل 13(

 المؤسسة
10 ISO/ IEC 17025 / ز مهارات في وزارة مر

 االقتصاد الوطني
23+24/11/2015  

+ 
30/11-2/12/2015 

ات اعتماد  تعرف الموظفين على آل
 المختبرات

) من داخل 2(
 المؤسسة

ة   11 يدورة تدرب تعرف المدراء على استخدام االدوات  )13/12/2015-12( المؤسسة/للمدراء/ المشروع األورو
 االدارة وتوحيدها في المؤسسة

) من مدراء 14(
 المؤسسة

 

  )2015الدورات وورش العمل التي نظمت من قبل المؤسسة خالل عام ( 12.3
أنشطة وخدمات المؤسسة في ت وورش العمل اقامت المؤسسة بتنفيذ العديد من الدور    ة المتخصصة  التدرب

ة، وأنظمة الجودة والفحوصا ة اإللزام مات الفن قة، واالعتمادمجاالت المواصفات والتعل م المطا   .ت وتقي
ة خالل عام  )5(حيث نظمت المؤسسة  ا من  )180(قارب  ، وتدرب ما)2015(دورة/ وورشة تدرب مشار

ب"( داخل وخارج المؤسسة وف التالي م خدمة التدر     :)"دورات المؤسسة/ تقد
ة  الرقم ب ة الدورة التدر  عدد المتدرين هدفال الفترة الزمن

ة   1 "تطبي نظام إدارة الجودة اإلدار وف المواصفة العالم
ISO 9001 /"غرفة تجارة وصناعة الخليل 

)18/3/2015(  
 الخليل

ة  ين حول أهم ة المشار توع
تطبي نظم ادارة الجودة في 

اتهم  شر
) من داخل 40( 

 وخارج المؤسسة
ة   2 "تطبي نظام إدارة الجودة اإلدار وف المواصفة العالم

ISO 9001/" ة المهندسين  نقا
ة  ) نابلس23/3/2015(  ين حول أهم ة المشار توع

تطبي نظم ادارة الجودة في 
اتهم  شر

من داخل وخارج  )40(
 المؤسسة

ة   3 "تطبي نظام إدارة الجودة اإلدار وف المواصفة العالم
ISO 9001 /"ة جنين  بلد

 )25/3/2015(  
 جنين

ة  ين حول أهم ة المشار توع
تطبي نظم ادارة الجودة في 

اتهم  شر
) من داخل وخارج 40(

 المؤسسة
ة   4 "تطبي نظام إدارة الجودة اإلدار وف المواصفة العالم

ISO 9001 /"رام هللا -الهالل األحمر 
 )3/6/2015(  

 رام هللا 
ة  ين حول أهم ة المشار توع
تطبي نظم ادارة الجودة في 

اتهم  شر
) من داخل وخارج 40(

 المؤسسة
يب المصاعد  5 ات السالمة الخاصة في بناء وتر ة / متطل ل

ا  تدرب قلند
)19-28/05/2015(  

 رام هللا
ات  متطل ة  تعرف الطل
يب  السالمة في بناء وتر

 المصاعد
) من طالب 19(

ة  الكل
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ة للمؤسسة 12.4 ة والدول م   الدورات وورش العمل والمؤتمرات األخر والنشاطات اإلقل
  

 / الورشة / المؤتمر / النشاالدورة   الرقم
ة  –الدورة الثامنة للجنة الدستور الغذائي لدول الشرق األدنى (روما   1 م ة اإلقل عض مشارع المواصفات الغذائ ا) والتي تهدف الى منافشة وٕاقرار  طال ا

ة. ة للبلدان المشار ة وعرض األنظمة المختلفة للسالمة الغذائ  اإلضافة الى وضع الخطة اإلستراتيج
 

ة (القاهرة ورشة العمل الخاصة   2 مي للسالمة الغذائ  مصر) والتي تهدف الى مناقشة وٕابداء الرأ في البرنامج التنفيذ للمشروع. -المشروع اإلقل
ات خدمات منظمة الدستور الغذائي تجاه دول الشرق االدنى.  3  ورشة العمل الخاصة بتحديد أولو

  
ب 12.5   ز التدر   مر
  

ز  صدد إنشاء مر شرة في القطاع العام إن المؤسسة  ر قدرات ومهارات الكوادر ال تدرب يهدف إلى بناء وتطو
م التي من شأنها تحقي صحة وسالمة المستهلك. أتي  والخاص، والمساهمة في نشر ثقافة الجودة والمفاه حيث 

ي قها، بدعم من مشروع االتحاد األورو ز ضمن أهم األهداف التي تسعى المؤسسة لتحق   .هذا المر
استثمار  افة مجاالت عمل المؤسسة، وقامت  ادر من المدرين في  لذا فقد حرصت المؤسسة على تأهيل 

موظفا على مدار عامين في   )28طاقات وخبرات موظفيها في مجاالت عملهم وتخصصهم، حيث تم تدرب (
ة مهارات المدرين  .  TOT)( مجال تنم

ز اآلن مجموعة جيدة  ة المر ح في جع ع   من الدوراتوأص مها في المواض انه تقد ة التي بإم والورش التدرب
ة:   التال

ع الدورات (المجاالت)  الرقم  مواض
1  HACCP System 
2  Basic Food Hygen 
3  ISO 22,000 
4  Calibration of weights & balances 
5  Calibration of thermometers 
6  Calibration of Lengths 
7  Concrete Palestinian Standards: PS 130,PS 125, PS 40, PS 48, PS 45, PS 54, PS 55. 
8  Mechanical Standards: PS 325/P1+P6, PS 462/P4 
9  Energy Efficiency Labeling: Lifts (electrical components)  

10  Paints & Detergents 
ه، حيث قام قسم التدرب في دائرة  ار اللوغو الخاص  ز التدرب واخت مر امال خاصا  وقد تم تجهيز ملفا 

ة  م نشرة تعرف ة الحصول على خدمة التدرب،  )بروشور(الجودة والتأهيل بتصم اختصار آل طاقة توضح  و
ز. افة المعلومات الالزمة للموقع اإللكتروني للمر   ما تم تجهيز 
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ب 12.6   المؤشرات للتأهيل والتدر
  

ة) مقارنة 12.1جدول رقم (   ة والخارج   الدورات الداخل
  
  

  

ة) مقارنة 12.2جدول رقم (   ة والخارج ين فيها الدورات الداخل   والمشار
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ةزارة  )65( تنفيذقامت المؤسسة ب .1 ة إرشاد  للمصانع المتقدمة لشهادات الجودة والحالل بهدف التوع

 .الشهادات والعالمات التي تمنحها المؤسسة والفوائد التي تجنيها عند الحصول على هذه الشهادات
افة وسائل اإلعالم حيث تم خالل هذا  .2 ات التي تنظمها المؤسسة والتنسي مع  ات والفعال ة المناس تغط

ة.) 51العام نشر ( ة واإلذاع اإلضافة الى عدد من اللقاءات التلفزون  خبر، 
م ( .3 ج والتعرف بخدمات المؤسسة.22تنظ  ) ورشة عمل ومحاضرات ولقاءات مختلفة للترو
ار عن المؤسسة لوسائل اإلعالم ( .4 أخ  ). 57تصرح 
م ( .5 س العري، يوم 3تنظ س). االميتورولوج) احتفاالت (يوم التقي  العالمي، اليوم العالمي للتقي
ي:  .6  في مجال المطبوعات والمنشورات ممول من االتحاد االورو

 .)2015( عمل اجندة لعام .1
  اصدار بروشور عن خدمات المؤسسة. .2
اسم  .3  المؤسسة.عمل درع 
ز التدرب. .4 ز المعلومات ومر  عمل بروشور خاص لمر

  شور المؤسسة.و إعداد مادة لتحديث بر  .7
ة الموقع االلكتروني للمؤسسة.اإلشراف  .8  وتغذ
ر المؤسسة وٕاطالق أكثر من ( .9 ة التي ستعمل على تطو ة.) خدمة 30تحديث األنظمة اإللكترون  إلكترون
  
  

ر الموقع االلكتروني       خالل جلسات عمل تطو
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ن مها:ورشات العمل التي تم  أهم عناو   تنظ
خ   عنوان الورشة  الرقم   االنعقادتار

ات الحجر والرخام في التصدير  1 ةلأل ورشة عمل لتسهيل مهام شر   4/1/2015  سواق الخارج
ة على الصعيد الوطني والدولي  2 ة في لجان  ورشة عمل ألعضاء اللجان الفن للمشار

ة   التوصيف الدول
22/1/2015  

ة يورشة عمل لتق  3 مات الفن قهام األثر التشرعي على التعل   28/1/2015  وأثر تطب
التعاون مع الدفاع المدني ألصحاب المنتزهات حول   4 ورشة عمل في مدينة الخليل 

س عليها العاب األطفال ومشاكلها ات التقي   وآل
29/1/2015  

دورشة عمل ألعضاء لجان التوصيف " تعاون مشترك مع معهد المواصفات الس  5  و
ة واالنضمام الى  ومنتد فلسطين الدولي لألعمال في مجال إعداد المواصفات الدول

ة    لجان التوصيف الدول
24/2/2015  

فاءة الفر الوطني للتذوق   6 ة حول تعزز    5/4/2015  ورشة عمل تدرب
ة اسطوانات الغاز   7   13/4/2015  وزارة االقتصادالتعاون مع ورشة عمل حول شرو صالح
ة ورقة عمل حول   8 األغذ ر عمل لجان التوصيف الخاصة    20/8/2015  تطو
ة استخدام المواصفات ورشات عمل) 8عقد (  9 العطاءات والمشترات  في حول أهم

م المحلي، وزارة األشغال، الصحة، اللوازم العامة، هيئة  ة (المؤسسة، وزارة الح وم الح
م) ة والتعل اه، التر   اإلمداد والتجهيز، سلطة الم

16/8/2015  

ان   10 طاقة الب ة  ة وأهم ة حول المقاصف المدرس التعاون مع وزارة التر ورشة عمل 
ة لللمواد  اعة في المقاصف المدرس ة الم   صحة الطالب لحفا علىالغذائ

31/8/2015  
ان على العبواتورشة عمل االرتقاء بجودة زت الزتون   11 طاقة الب   14/10/2015  وتطبي 
ة السوق الداخلي   12 غ ومراق ة للت ة إصدار مواصفات فلسطين   14/10/2015  ندوة حول اهم
ة  13 ة ورشة عمل حول اهم الست   25/11/2015  تطبي المواصفات في قطاع صناعة األنابيب ال
في لمعلمي اإلدارة واالقتصاد في مديرة شمال الخليل   14   15/12/2015  لقاء تثق
م  15 ة والتعل التعاون مع وزارة التر ة مع مجموعة من المدارس  ل من  لقاءات تعرف في 

  (رام هللا، الخليل، نابلس، جنين)
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ة للجودة) مقارنة 13جدول رقم (   ة التحت ة واإلرشاد في مجاالت البن ادة التوع ، نالح ان هنالك ز
  ).2013) عن العام (2015) خالل العام (%95معدل (
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ر المالي واإلدار ) 14(   التقر
 :ل وتشمل () 9,525,000() 2015(موازنة المؤسسة لعام  أوال: الموازنة ل 6,550,000ش ) ش

مة ق الرواتب  ة خاصة  ل مة 500,000( رواتب موظفين، وتشمل نفقات تحو ق دل تنقل  ل و ) ش
ة (755,000( ل، ونفقات رأسمال مة (180,000) ش ق ة  ل، ونفقات تشغيل  )1,490,000) ش

ل.   ش
 :ا: النفقات ة من خالل  ثان ة الفعل ومي (بلغت النفقات التشغيل سان الح ل،  )840,482نظام ب ش

مة النفقات  رةوق مة المدفوعات من حساب األمانات لمصارف الفحص 222,352( التطو ل وق ) ش
ل.331,322(   ) ش
 :ة للمؤسسة ( بلغت ثالثا: اإليرادات مة اإليرادات المال ل خالل العام )1,148,004ق   .)2015( ش
 :عا: العاملين ع  را عة جم موظفي المؤسسة مع ديوان الموظفين ووزارة متا االجراءات االدارة الخاصة 

ة   .المال
  

ر المالي: اإليرادات والنفقات 14.1   التقر
  

  :نالح أن هنالك، اإليرادات والنفقات) مقارنة مؤشرات 14.1جدول رقم (  
  ادة في ادة (2015خالل العام (اإليرادات ز معدل ز   ). 2013) عن العام (17%) 
 ) معدل 2015نقص في النفقات خالل العام   ). 2013) عن العام (%9( نقص) 

ا، ة إيراداتها على أساس النقد المحصل فعل ا   ما نالح فان المؤسسة تعتمد في ج
عود الى عدم ادراج الذمم الم  ه فان الفرق  ائن.المدينة ة الوعل   للز
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ر المالي:  14.2   الموازنةالتقر
  

ادة في ، الموازنة) مقارنة مؤشرات 14.2جدول رقم (   معدل ) 2015خالل العام ( الموازنةنالح أن هنالك ز
ادة (   ).2013() عن العام %19ز
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ر والتقديرشهادات ) 15(  الش
ر والتقدير التي منحتها    .تلقتها المؤسسة وأشهادات الش

  
  

ر والتقدير) مقارنة مؤشرات 15جدول رقم (     شهادات الش
  
  
    

 ) فرع المؤسسة غزة16(
ة  م الخدمات التال ة (قطاع غزة) حيث تم تقد تسعى المؤسسة الى إعادة تفعيل فرعها في محافظات الجنو

  ): 2015خالل العام (
 ) معاملة استيراد18ملف المستوردات: تم التعامل مع (  
  ة واإلرشاد: تم عمل ة.1(التوع   ) زارة ارشاد
 ) قة: تم انجاز   ) شهادة.20الفحص والمطا
 ) ة في   ) ورش عمل وندوات وتدرب.4التأهيل والتدرب: تم المشار
 ) د ع/تزو ع المواصفات: تم ب   ) للمؤسسات المختلفة.88ب
 ) ات منح شهادات/تجديد اشراف او جودة.5منح الشهادات: تم التعامل مع  ) طل
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ل خدمة (عدد الخدمات مؤشرات االداء ادة في  ة الز  )المقدمة ونس
ة(خدمات) أهم عشرة مؤشرات  اس أداء المؤسسة خالل األعوام الثالث الماض (المقارنة ما بين عامي  لق

اإلضافة لوضع سنة (2015) وعام (2013( اس التطور خالل العامين الماضيين  ) سنة 2013)) وذلك لق
  :أساس للمقارنة

ة،المؤشر األول (التوصيف): عدد المواصفات  .1    ) مواصفة218( التي تم انتاجها خالل العام الفلسطين
ة زادة بلغت  ة زادة (2013عن عام () %46(بنس   .)2014) عن عام (%10) ونس

(جودة، أشراف، ) شهادة 123( المؤشر الثاني (منح الشهادات): عدد الشهادات الصادرة من المؤسسة .2
ة حالل)  لغت شهادات  .)%2(زادة بنس ة 379الصادرات (و ) ، ومعدل زادة %229(زادة ) بنس

  .)2014) عن عام (%107) ومعدل زادة (2013عن عام ( )112%(
مات الصادرة خالل العام .3 ة): عدد التعل ة اإللزام مات الفن مة13( المؤشر الثالث (التعل ة  ) تعل بنس

ة زادة () 2013عن عام () %160(زادة    ).2014عن عام ( )%117ونس
ع (المعايرة): عدد  .4 االمؤشر الرا مضخات الوقود، موازن الذهب، - األجهزة التي تم معايرتها (قانون

ة زا2935( - الصهارج ا (، )%51دة () بنس ، االطوال –صناع  ) معايرة298( ).الحرارة، الضغ
ة  لي (2013عن عام ( )%42(لي ، معدل زادة )%6نقصان (بنس ) عن عام %1) ومعدل زادة 

)2014(.  
ة والداخ .5 تالمؤشر الخامس (التأهيل والتدرب): عدد الدورات الخارج ة التي عقدتها المؤسسة او شار  ل

ة زادة (دورة) 32( فيها. ة زادة (2013عن عام ( )%128، بنس  .)2014) عن عام (%68) ونس
مها ضمن مجاالت (فحوصات دورة، المؤشر السادس (الفحص  .6 قة): عدد الخدمات التي تم تقد والمطا

ة). ان، العطاءات، اللجان الخارج طاقات الب ة،  قة مستوردات، األنظمة التشغيل ) فحص 2582( مطا
ة زادة ( أو شهادة ة زادة (2013عن عام ( )%43بنس  .)2014) عن عام (%23) ونس

د المعلؤ الم .7 ع (تزو حات والتنبيهات التي شر السا ومات): عدد االستعالمات التي تم الرد عليها، والتوض
ة زادة () 255(معها تم التعامل  ة زادة (2013عن عام ( )%70بنس ) عن عام %47) ونس

)2014(. 
ة .8 ة،عدد الزارات  ):المؤشر الثامن (التوع ة، والمواد  االرشاد ة اإلعالم ة، والتغط وورش العمل التوعو

ة التي تم إنجازها خالل العاما ة زادة ( ) نشا160( لتوعو ة 2013عن عام ()%95بنس  زادة) ونس
 .)2014) عن عام (38%(

قة المؤشر التاسع (ميثاق الجودة): عدد نشاطات وشهادات .9 ة زادة (54( المطا عن  )%116) بنس
ة زادة (2013عام(  .)2014) عن عام (%15) ونس

ع .10 ع ( المؤشر العاشر (ب ة زادة (277المواصفات): ب ة 2013عن عام ( )%42) مواصفة بنس ) ونس
  .)2014) عن عام (%6نقصان (
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مها خالل العام الساب وتحديد اهم عشرة خدمات تقدمها المؤسسة  ع الخدمات التي تم تقد عد حصر جم
ة: التقرر،هذا والموضحة خالل  النتائج التال ة وتم الخروج    تم عمل مقارنة ما بين األعوام الثالث الماض

  

ة) مقارنة    ادة  المؤسسةمجموع خدمات (عدد معدل ز   )2013عن العام ( )2015عام ( في) 48%(

ل خدمة من (مقارنة     ة) لتطور    .)مجموع خدمات المؤسسة(نسب
   ).2013) عن العام (2015خالل العام (
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ل خدمة من (مجموع خدمات المؤسسة).   ة) لتطور    مقارنة (نسب
  ).2014) عن العام (2015خالل العام (

ر،وفي ختام هذا       األعوام  التقر عي ومقارنته  مؤشر تجم ار أهم عشر مؤشرات اداء للمؤسسة والخروج  تم اخت
قة، ل الساب ان هنالك تطور ملحو و  السا م2015في عمل المؤسسة خالل العام (ما نالح من الش  ا). 

ة (عدد نالح ان هنالك نمو في  م 2013) عن عام (%48خدمات المؤسسة بنس ) وزادة واضحة في تقد
الخدمات للعام (. الخدمات ل التالي توقع معدل الزادة والتطور  ة (2016وفي الش ا بنس ) %30) وهو تقر

ة: ات التال اب والحيث   وذلك لألس
  االنتقال الى المبنى الجديد. .1
ر مختبرات المعايرة والفحص. .2  انشاء وتطو
 تطور مهارات العاملين في المؤسسة. .3
ة جديدة. .4 ر الموقع االلكتروني وخدمات الكترون ة معظم األنظمة والخدمات في المؤسسة، وتطو  حوس
  االلتزام العالي واالهتمام من قبل مجلس اإلدارة. .5

ة التطور في الخدمات ) 14جدول رقم (     مقارنة نس
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 لمعوقات والتحدياتا
ادرات الفاعلة، ومع ذلك ال يزال هناك مجموعة 2015أنجزت المؤسسة خالل العام ( ) العديد من النشاطات والم

ة): ة وٕادارة ولوجست   من المعوقات التي تواجه العمل من أبرزها (مال
ة:  .1 ةالموارد المال ة لتنفيذ نشاطات وأعمال المؤسسة وخاصة لتنفيذ خط  عدم توفر الموارد المال الكاف

ة. رامج اإلعالم والتوع   و
ما يتعل بإنشاء مختبرات المقر:  .2 عاب التوسع في النشاطات وخاصة ف عدم توفر مبنى دائم للمؤسسة الست

 الفحص والمعايرة.
ام بنشاطات وأعمال المؤسسة الكادر:  .3 ة للق ة المختلفة وعدم المقدرة على عدم توفر الكوادر الكاف الفن

ة المؤهلة والعاملة في المؤسسة.  المحافظة على الكوادر الفن
ر  .4 ة: ضرورة تطو ل ة للجودة.اله اسة الوطن ات تنفيذ الس لة المؤسسة لتواف مع متطل   واعادة ه
  

  في الختام
ة المخ تلفة حيث تم فتح مجاالت عمل بذلت المؤسسة قصار جهدها بتفعيل دورها في النواحي االقتصاد

قي نتيجة تطور في خدماتها خالل العام   ومن هذه المجاالت:  )،2015( جديدة، ولوح أن هنالك نمو حق
  مواصفات للخدمات. إعداد .1
م  .2   األلعاب والمالهي. قطاعتنظ
ة واالسمنت.  .3 م السوق وخاصة في مجال األلعاب واألجهزة الكهرائ   التشديد على تنظ
اغة العالقة في موضوع الر بين ض  .4 ة وٕاعادة ص المستوردات من خالل ض الكوته الفلسطين

ة.   المؤسسة والجمارك الفلسطين
ا الفحص  .5 ة لقضا ة التحت   والمختبرات.تجهيز البن
ات العمل حتى  .6 ة. مع تتواءممراجعة آل   المواصفات الدول
ة واتمتة .7   المؤسسة.إجراءات العمل في  حوس
ز تدرب في مجاالت عمل المؤسسة  .8 ة للجودة)إنشاء مر ة التحت  .(عناصر البن
ز الخدمات،  .9 ة، مر ز التوع ز المعلومات، مر ز التدرب، مر ة: مر ة المتخصصة التال تفعيل المراكز الفن

ع  ز الب  .جوالكتالو مر
  

ع خدمات المؤسسة، العمل  إجراءاتمراجعة  تم قامت بها المؤسسةالنشاطات المتفرقة التي  إلىاإلضافة  لجم
ر النظام الداخلي  والتي تأتي ضمن  لدليللالمسودة األولى  لإلدارات المقترحة، حيث تم إصدارمشروع تطو

في للعاملين في ، و منح الشهادات اتمراجعة إجراءلجودة و ل الداخلي ر ومراجعة الوصف الوظ اإلدارات تطو
ة الم حيث تتواف مع المقترحة العامة ل ذلك اله ة لجسم منح الشهادات و ات الدول قترحة من اإلدارة المتطل

م مقترح النظام االلكتروني لموقع المؤسسة، و العامة للمؤسسة والنظام الداخلي مع دائرة نظم  المقترح تقد
ل ومحتو ، المحليين واألجانب المعلومات والخبراء ة بهذا ا  وتم مراجعة ش حتى  لخصوصالنماذج االلكترون

ةتنسجم مع  ات االعتماد الدول   . متطل


