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معالي وزیر االقتصاد الوطنيكلمة 

عبیر عودة.أ

رئیس مجلس إدارة المؤسسة 

المواصـــــفات والمقــــاییس الفلســــطینیة بعزیمـــــة نحــــو تطـــــویر وتحــــدیث بنیتهــــا الفنیـــــة واالداریــــة لتحقیـــــق تمضــــي مؤسســــة 
ــــــــدیها وهــــــــو ســــــــالمة المــــــــواطن ــــــــة والســــــــالمة العامــــــــةأوًال الهــــــــدف األســــــــمى ل ــــــــة وحمایــــــــة البیئ ــــــــي التنمی واإلســــــــهام ف

.االقتصادیة

تمثـــــل الســـــنة االولـــــى مـــــن خطـــــة التنمیـــــة الوطنیـــــة الـــــذي" 2017قریـــــر الســـــنوي للمؤسســـــة للعـــــام "ویســـــعدني تقـــــدیم الت
"342"الرابعـــــــة لدولـــــــة فلســـــــطین، والـــــــذي شـــــــهدت فیـــــــه المؤسســـــــة نقلـــــــة نوعیـــــــة فـــــــي مجـــــــال المواصـــــــفات بإعتمادهـــــــا 

مواصفة."3900"حواليمواصفة قیاسیة فلسطینیة ودولیة لیصبح مجموع ما تم اعتماده

ـــــــت المؤسســـــــة العدیـــــــد مـــــــن االنجـــــــاز " 2017"وخـــــــالل عـــــــام  لألعـــــــوامات اهمهـــــــا اطـــــــالق اســـــــتراتیجیة المؤسســـــــة حقق
بنـــــاء مختبـــــرات تطـــــویر البنیـــــة التحتیـــــة للجـــــودة مـــــن خـــــاللباالضـــــافة الـــــى اســـــتمرار المؤسســـــة فـــــي2017-2022

الفحـــــص والمعـــــایرة ومـــــنح الشـــــهادات وتفعیـــــل االنظمـــــة االلكترونیـــــة للمـــــوارد البشـــــریة واخـــــرى لالرشـــــفة بهـــــدف تطـــــویر 
دة ونوعیة الخدمات وتفعیل دورها وتقدیمها الكترونیًا.بیئة العمل واالرتقاء بجو 

ویمثـــــل هـــــذا االنجـــــاز خطـــــوة مهمـــــة فـــــي تـــــاریخ المؤسســـــة بهـــــدف مواكبـــــة التطـــــورات المتســـــارعة التـــــي تشـــــهدها دولـــــة 
فلســـــــطین علـــــــى مختلـــــــف المســـــــتویات الوطنیـــــــة واالقلیمیـــــــة والدولیـــــــة، وفـــــــي مجـــــــال تطـــــــویر قـــــــدرتها الداخلیـــــــة بـــــــدأت 

ضــــــع القــــــائم لمجموعــــــة مــــــن االجــــــراءات والخــــــدمات مــــــن اجــــــل تطــــــویر بنیتهــــــا التحتیــــــة لبنــــــاء المؤسســــــة بمراجعــــــة الو 
ـــــر فـــــي اداء المهـــــام المناطـــــة بهـــــا ـــــى الصـــــمود فـــــي ظـــــل التحـــــدیات التـــــي تواجـــــه منظومـــــة ذات فعالیـــــة اكب وقـــــادرة عل

مؤسسات القطاع العام بشكل خاص والوطن بشكل عام. 

تطـــــــویر االســـــــتراتیجیة الوطنیـــــــة للجـــــــودة وتنمیـــــــة االقتصـــــــاد إن الحكومـــــــة الفلســـــــطینیة تعمـــــــل بكـــــــل جهـــــــد مـــــــن أجـــــــل
ــــــى صــــــحة وســــــالمة المــــــواطن، وتطــــــویر وتحــــــدیث عناصــــــر البنیــــــة  ــــــاظ عل ــــــتج الــــــوطني والحف ــــــة المن ــــــوطني وحمای ال

التحتیة للجودة في فلسطین.
وختامــــًا ال یســـــعني اال تقـــــدیم اســـــمى ایــــات الشـــــكر والعرفـــــان لكـــــل مــــن ســـــاهم فـــــي تطـــــویر هــــذا الصـــــرح الـــــذي یجســـــد
ــــرئیس محمــــود عبــــاس " ابــــو مــــازن " حفظــــه  ــــا فــــي ظــــل توجیهــــات ســــیادة ال ــــذي یشــــهده وطنن حجــــم التطــــور والتقــــدم ال

اهللا .
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مؤسسة الكلمة مدیر عام 
م. حیدر حجة

المواصفات والمقاییس الفلسطینیةسسة مؤ 

ـــــب لـــــي تقـــــدیم التقریـــــر الســـــنوي لمؤسســـــة المواصـــــفات  طات والمقـــــاییس الفلســـــطینیة والـــــذي یعكـــــس اعمـــــال ونشـــــایطی
علـــــىواالنجـــــازبالعطـــــاءالحافلـــــةلمســـــیرتهاالاســـــتكماالجهـــــودهـــــذهتـــــأتيحیـــــث،"2017المؤسســـــة خـــــالل العـــــام " 

ــــــاعشــــــرونمــــــدى ــــــففــــــيعاًم ــــــاییسالمواصــــــفاتمجــــــاالتمختل المؤسســــــةنشــــــاطاتتركــــــزتوقــــــد. والجــــــودةوالمق
ــــــىالفتــــــرةهــــــذهخــــــالل فــــــيالتوســــــعو والمعــــــایرة،القیــــــاسمرجعیــــــةوتعزیــــــزتطــــــویرالمواصــــــفات،واعتمــــــادتبنــــــيعل

.بالمؤسسةوالفنیةلالعمال االداریةالتحتیةالبنیةوتطویرمراجعةإلىإضافةالجودة،نشاطات

اعتمــــــادهتـــــممـــــامجمـــــوعلیصـــــبحمواصـــــفة"300"مـــــنأكثـــــرالمؤسســـــةوحـــــدثت اعتمـــــدتالمواصـــــفاتمجـــــالففـــــي
ــــــذمواصــــــفاتمــــــن ــــــىالمؤسســــــةإنشــــــاءمن ــــــاربمــــــااالنوحت ــــــاالمؤسســــــةوتعكــــــفمواصــــــفة،"3900"مــــــنیق حالی
مــــع مدونــــة الممارســــات الجیــــدة وفــــق متطلبــــات منظمــــة التجــــارة لتتــــوائمالمواصــــفاتوتبنــــيإعــــدادآلیــــةتطــــویرعلــــى

العالمیــــــــة، ولمــــــــنح عامــــــــة المجتمــــــــع للتعلیــــــــق ووضــــــــع المالحظــــــــات علــــــــى مشــــــــاریع المواصــــــــفات الفلســــــــطینیة قبــــــــل 
ـــــيالقیاســـــیةالمواصـــــفاتلمعلومـــــاتالمســـــتفیدینوصـــــوللتســـــهیلو اعتمادهـــــا المعلومـــــاتتشـــــملوالتـــــيیطلبونهـــــاالت

.المواطنوسالمةصحةیحققلماوفقاالفلسطینيالسوقمتطلباتعلىدائماالتركیزمعالفنیة،

المبنــــــىإلــــــىلالنتقــــــالالالزمــــــةالترتیبــــــاتجمیــــــعمــــــناالنتهــــــاء تقریبــــــاتــــــمفقــــــدوالمعــــــایرة،القیــــــاسمجــــــالفــــــيأمــــــا
ــــد ــــذي یحــــوي الجدی ــــاسمركــــزًا وال ــــرات متخصصــــة.والمعــــایرةللقی ــــى ســــبع مختب ــــدأومــــن یحتــــوي عل العمــــل المتوقــــع ب

ــــه خــــالل ــــادم،العــــاممــــناالولالربــــعب ــــثالق ــــراتســــتقدمحی ــــدرةةالجدیــــدالمختب ــــاتو ق الســــناد الــــدوائر أفضــــلٕامكانی
ولتحقیــــــق احتیاجــــــات فلســــــطین فــــــي مجــــــال القیــــــاس والمعــــــایرة وكــــــذلك علــــــى مختبــــــر فــــــي المؤسســــــةالفنیــــــة االخــــــرى

لفحص األجهزة الكهربائیة وفحص االسمنت.
مــــــنحتــــــمحیــــــثالوطنیــــــةالصــــــناعاتقطــــــاعفــــــيالجــــــودةتطبیــــــقلترســــــیخجهودهــــــابــــــذلفــــــيالمؤسســــــةواســــــتمرت

ــــيوالمصــــانعللمنتجــــاتالجــــودةعالمــــة ــــقالت ــــاتتحق ــــذلك،المحــــددةالفنیــــةالمتطلب ــــثل الجــــودةعالمــــةمــــنحتــــمحی
.مصنعا، "200"العالمةعلىالحاصلةالمصانعمجموعلیبلغةجدیدنعامصتسعةالفلسطینیة لعدد 
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تبنـــــيفـــــياســـــتمراریتهامـــــنللتأكـــــدالعالمـــــةعلـــــىالحاصـــــلةلمصـــــانعلدوریـــــةمتابعـــــةبزیـــــاراتالمؤسســـــةتقـــــومكمـــــا
.المخالفةالمصانعحیالاالجراءات القانونیىةواتخاذالعالمةمنحمعاییر

ــــدةالــــدولفتجــــاربالقــــدرات،بنــــاءمجــــالفــــيالعــــامهــــذاخــــاللحثیثــــةجهــــوًداالمؤسســــةبــــذلتكمــــا ــــىتؤكــــدالرائ عل
القیــــــاسوطــــــرقالمختلفـــــةالمواصــــــفاتمجــــــاالتفـــــيعالیــــــاالً تــــــأهیالمؤهلـــــةالفنیــــــةوالقــــــدراتالكـــــوادرتــــــوفرأهمیـــــة

ـــــةتعـــــدكمـــــا. والمعـــــایرة ـــــةالبنی ـــــةالتحتی ـــــاالمعلومـــــاتلتقنی ـــــلالخـــــدماتبلالرتقـــــاءرئیســـــیامتطلب ـــــت االداء،وتفعی فعمل
ــــــــه إجراءاتهــــــــا وأنظمتهــــــــا والعمــــــــل جــــــــاري  ــــــــى أتمت ــــــــع المؤسســــــــة المؤسســــــــة عل ــــــــربط هــــــــذه األنظمــــــــة مــــــــع موق اآلن ل

خدمة للجمهور ومجتمع األعمال إلكترونیًا. " 35"اإللكتروني لیتم قریبًا اإلعالن عن تقدیم 

عــــــنالمنبثقــــــةواللجــــــاناالجتماعــــــاتمــــــنالعدیــــــدفــــــيللمشــــــاركةجهودهــــــاالمؤسســــــةواصــــــلتأخــــــرىناحیــــــةومــــــن
مختلــــــفمــــــعالفنــــــيالتعــــــاونأواصــــــروتعزیــــــزوالجــــــودةبــــــالتقییسالمعنیــــــةوالدولیــــــةاالقلیمیــــــةوالهیئــــــاتمــــــاتظالمن

.المجالهذافيالعاملةوالهیئاتالمؤسسات 

تشــــــــكیلفــــــــيســــــــاعدتأنالمفتــــــــرضمــــــــنالــــــــذي) 2022-2017(بتنفیــــــــذ إســــــــتراتیجیتهاالمؤسســــــــةشــــــــرعتقــــــــد ل
ـــــــات تطـــــــویرواضـــــــحةصـــــــورة ـــــــدراتلمتطلب ـــــــة،الق ـــــــوفرأنونأمـــــــلالمطلوب ـــــــاتتت ـــــــةاالمكانی ـــــــةالمالی ـــــــقالكافی لتحقی

.التي تتوائم مع أجندة السیاسات الوطنیة ومع الخطة التنفیذیة للسیاسة الوطنیة للجودةاهداف االستراتیجیة

هاوخـــــــدماتالفلســـــــطینةبالمواصـــــــفاتواالرتقـــــــاءاالمانـــــــةالداءجمیعـــــــاً یوفقنـــــــاأنالقـــــــدیرالعلـــــــياهللانســـــــأل. وختامـــــــًا.
الــــــوطنيالســـــوقالمنـــــتج و حمایـــــةفـــــيوتســـــهمللمـــــواطن الفلســـــطینيحقیقیـــــةســـــالمةتـــــوفرفاعلـــــةمنظومـــــةلتحقیـــــق

ــــة ــــة الوطنی ــــي تنفیــــذ خطــــط التنمی ــــي ، و وتســــهم بشــــكل أساســــي ف ــــت إنجــــازات أخــــرى ف ــــأتي العــــام القــــادم وقــــد تحقق أن ی
ظل دولتنا العتیدة وعاصمتها القدس الشریف بإذن اهللا.
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فصل األوللا

والمقاییس الفلسطینیةمؤسسة المواصفات 

مقدمةالأوًال:
.لمحة عن مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیةثانیًا:
.الهیكل التنظیمي: ثالثاً 
.مجلس إدارة المؤسسة: رابعاً 

الوطنیة للجودة.السیاساتخامسًا:
.الخدمات التي تقدمها المؤسسة: سادساً 
: أعمال المؤسسة.سابعاً 
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مقدمةالأوًال: 

من خاللها كافة اإلنجازات التي تحققها المؤسسة عكس المرآة التي تسنوي لمؤسسة المواصفات والمقاییسالتقریرالتبرُیـع
حیث تسعى فرق العمل جاهدة إلى تحقیق األهداف التي وضعتها لنفسها كي تنهض ،المختلفةالدوائرنشاطات ممثلة ب

والتشغیلیة واقعًا ملموسًا االستراتیجیةبطاقاتها المادیة والبشریة، وُتجسِّد الجزء النظري الذي یتصل بها من خطط المؤسسة 
الذي تتوزع فیه ة عام من العمل الدؤوب،یعكف الجمیع على إنجازها طیلواإلجراءات التيتبینه األنشطة والفعالیات
، هذا ویشمل خدمات المؤسسة التالیة:مع طبیعة عملهم وموقعهم وٕامكاناتهمیتالءمالمهام على العاملین بما 

خدمات للقطاع الحكومي..1
خدمات للقطاع الخاص..2
خدمات للمواطنین والزبائن..3
خدمات معلومات وتوعویة..4

:والمعلومات في هذا التقریر من خاللوقد تم جمع البیانات 
التي تعدها المؤسسة عن انجازاتها بصفة دوریة كل ثالثة أشهر حسب القانون األساسي المعدل التقاریر الرُّبعیَّة .1

لدولة فلسطین فیما یخص تقاریر االنجازات.
ضر اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة.محا.2
تقاریر الدوائر الشهریة..3
.للمؤسسةالموقع اإللكتروني.4
التقاریر المالیة واإلداریة..5

وقد قام الفریق المكلف بإعداد التقریر بعمل مقارنات لألعوام األربعة الماضیة، مما سمح بخروج بعض المؤشرات الهامة 
حول أداء المؤسسة.
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لمحة عن مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة: ثانیاً 

یاسر عرفات "أبو عمار" رحمه الرئیس سیادةبقرار من)1994(الفلسطینیة عامتأسست مؤسسة المواصفات والمقاییس 
. )2000() للعام6وهي تعمل اآلن وفق قانون المواصفات والمقاییس رقم (،)6199(، وبدأت عملها في نهایة العاماهللا

والمواطنین، ویتم وضع ومجتمع األعمالتعتبر المؤسسة من الناحیة القانونیة قطاع عام تقوم بمهام لصالح الدولة
سیاسات وتوجهات المؤسسة من قبل مجلس اإلدارة.

ة المرجعكما س فات والمقاییس ومنح تعتبر المؤس مي والقانوني الوحید بكل ما یتعلق بإعداد واعتماد المواص الرس

بط جودة المنتجات وتوفیر  ھم في ض یة والّدولیة، األمر الذي یس یاً مع أحدث المعاییر القیاس عالمات المطابقة تماش

افًة إلى دعم تھلك، إض ادیة والبیئیة للمس حیة واالقتص طیني وخطط التنمیة االقتوتمكینالحمایة الص اد الوطني الفلس ص

ویشرف ،مؤسسات المختصة من كافة القطاعاتاالقتصادیة والمساھمة في تأھیل الصناعة وتطویرھا بالشراكة مع ال

ة مجلس  س ھعلى المؤس ویتة ممثلین عن القطاع الخاص والعام ادارة یرأس مل في عض اد الوطني، ویش وزیر االقتص

.واألكادیمي

المبادئ 
والقیم

الشراكة 
والتكامل مع 
القطاع الخاص

العدالة 
والشمولیة في 

التطبیق

الموضوعیة 
والمهنیة في 
اتخاذ القرارات

الحیادیة 
والشفافیة في 

العمل

التحدیث 
والتطویر 
المستمر
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: الهیكل التنظیمي ثالثاً 

لمؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیةالهیكل التنظیمي العام

مجلس االدارة

المدیر العام

الخدمات الفنیة التوصیف الجودة والتاھیل القیاس الوطني التعاون والعالقات

يلجنة التدقیق الداخل المكاتب الفرعیة

الشؤون االداریة 
والمالیة االعالم والترویج

مستشار قانوني نظم المعلومات

التعلیمات االلزامیة الرقابة والتدقیق
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المؤسسة: مجلس ادارةرابعاً 

، وزیر االقتصاد الوطنيهیرأسیمثل مجلس االدارة في مؤسسة المواصفات والمقاییس اعلى مستوى  لصنع القرار فیها، 
والقطاع نائبًا له، وعشرة أعضاء یمثلون القطاعین الخاص والعامةرئیس االتحاد العام للصناعات الفلسطینیویكون

األكادیمي ویقوم المجلس بالعدید من المهام فهو الذي یضع السیاسة العامة للمؤسسة ویشرف على تنفیدها وهو المسؤول 
منح الشهادات الخاصة بالمؤسسة، یضاف الى ما سبق من مهام المسؤولیة االداریة وتعلیمات عن اعتماد المواصفات 

والمالیة من خالل اعتماد مشروع الموازنة واعداد مشاریع االنظمة والقوانین واصدار التعلیمات التنفیدیة والتنظیمیة والمالیة 
ین في مجال المواصفات والمقاییسالمتخصصراءوالخبالموافقة على التعاقد مع المؤسسات العلمیةواالداریة والفنیة و 

2017لعام واعضاء مجلس اإلدارة، غایاتهاالهدافها والوصول لالمؤسسةبتحقیق الخدمات والدراسات المتعلقة لتقدیم 
هم:

العضویةالجهةاالسمالرقم

الرئیسوزارة االقتصاد الوطنيعبیر عودةأ.1

نائب الرئیساالتحاد العام للصناعات الفلسطینیةعبد الرحیم حامد(ولویل). بسامأ2

عضووزارة االقتصاد الوطنيشفاء أبو سعادةم.3

عضووزارة الصحةد. أسعد الرمالوي4

عضووزارة المالیةلیلى صبیح اغریبأ.5

عضووزارة األشغال العامة واإلسكانم. فیصل فریحات  6

عضووزارة الزراعةم. محمد الشحبري7

عضووزارة شؤون البیئةأ. جمیل مطور8

عضوممثل الجامعات الفلسطینیةد. أیمن یوسف سلطان9

عضونقابة المهندسینم. مجدي حافظ الصالح10

عضواتحاد الغرف التجاریة والصناعیةخلیل رزقأ.11

عضواتحاد المقاولینتاج الدین جمعةم.12
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2017مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة للعام 

اإلدارة

التخطیط

التنظیم

الرقابة

القیادة
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الوطنیة للجودةالسیاساتخامسًا:

للجودةالتحتیةالبنیةوتطویرناءبلخالمنالفلسطینيللُمنَتج التنافسیة القدرةرفع.1

التحتیة الالزمة لتنفیذ وتطبیق  تعلیمات المترولوجیا  توفیر البنیة ضمان •
.المحلیة والدولیةیة االحتیاجات لتلبالقانونیة 

لوطنیةاالمرجعیةالمعاییروتوفیرالصناعيوالقیاسالمعایرةخدماتتقدیم•
.الدولیةالمعاییرمقابلمعایرتهاوضمان

مراجعة وتطویر النظام الوطني للقیاس  
وتوفیر  ، المالحق الصادرة بموجبهووالتعلیمات 

المتطلبات الالزمة لتطبیقه

.إعداد مواصفات فلسطینیة ومراجعتها وتحدیثها•
.الفلسطینیةالحاجاتتلبيوالتيدولیامتوائمةمواصفاتتبني•
.المواصفاتعدادإعملیةفيواألكادیميوالخاصالعامالقطاعدورلتفعی•

مواصفات متوائمة مع المواصفات  وتبني إعداد 
االولویة لمواصفات القطاع  إعطاء الدولیة مع 

الزراعي والخدماتي والسیاحي ونظم  
المعلومات

.إنشاء مركز تدریب خاص في المؤسسة•
.المؤسسةعملمجالفيالتدریبیةفلسطیناحتیاجاتتلبیة• المؤسسة  ل عمل تقدیم خدمات التدریب في مجا

المتوفرةالفحصخدماتلتطویردیميألكاواوالعامالخاصالقطاعمعالتعاون•
.حالیا

.ولویةألاذاتوالتفتیشالفحصمجاالتفيالمؤسسةقدراتءبناعلىلالعم•
.األخرىلالدومنالمقدمةالفحصخدماتمنستفادةإلا•

خدمات الفحص والتفتیش وفق المعاییر  تقدیم 
وتوفیر مختبرات الفحص    ، الدولیة

یةولوألفي المجاالت ذات االمتخصصة 

لزیتالجودةومیثاقوالحاللالجودةشهاداتوالمطابقةشهاداتمنحخدماتتطویر•
.الدولیةالممارساتمعینسجمبماالزیتون

والتطویرالمعتمدةالعالمیةالجودةإدارةنظمتشهادامنحفيالمؤسسةقدراتبناء•
.لعماألامجتمعاحتیاجاتلتلبیةلهاالمستمر

.وتطبیقهلألفرادالشهاداتمنحنظامتطویر•
.الجودةجائزةنظاموتطبیقتطویر•

تطویر نظم منح شهادات وعالمات المطابقة  
الجودة العالمیة إدارة ونظم منح شهادات 
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السوقفي تنظیم والمساهمةالبیئةوحمایةالمستهلكوسالمةصحة.2

.تطویر إمكانیات ضبط أجهزة القیاس القانوني•
یة في مراقبة أجهزة القیاس القانوني المستخدمة في التعامالت التجار •

.السوق
ضبط أجهزة القیاس القانوني

المطلوبة باالنسجام مع اإللزامیة جسر الفجوة في التعلیمات الفنیة •
.التوجهات واالتفاقیات والحقوق المشروعة

.مع الجهات الرقابیة والتنسیق بینهماإللزامیة متابعة تنفیذ التعلیمات الفنیة •
ى مع التأكد من عدم تعارض التعلیمات الفنیة اإللزامیة للدول اُألخر •

.المصالح التجاریة الفلسطینیة
.إبداء الرأي في التعلیمات اإللزامیة الصادرة عن الدول اُألخرى•

المطلوبة مع إصدار التعلیمات الفنیة اإللزامیة 
الجهات ذات العالقة

ضبط المستوردات في المجاالت ذات األولویة بالتعاون مع الجهات•
.الرقابیة

.ت الفنیةالمشاركة في تدریب وتأهیل المفتشین وتزویدهم بالمتطلبا•
التعاون مع الجهات الرقابیة لضبط وتنظیم

السوق

.ةالتفتیش وفحص مطابقة المصاعد الكهربائیة والهیدرولیكی•
مة الحدائق التفتیش وفحص مطابقة تمدیدات الغاز المركزي للمباني وسال•

.واأللعاب الترفیهیة
مطابقة األنظمة التشغیلیة لضمان سالمة 

المستهلك



2017 التقریر  السنوي

25

لاألعماوقطاعللمستهلکینعيوالونشروالتعاونالعالقاتتوثیق.3

وتقییم  ، والتعلیمات الفنیة، المواصفات(بـ توفیر المعلومات المتعلقة •
.التجارةل لتسهیWTOبما یتوافق مع متطلبات )  المطابقةإجراءات 

تطویر نقطة االستعالم الفلسطینیة بما یتوافق مع المتطلبات الدولیة  •
.ولخدمة القطاع الخاص الفلسطیني

وتعریفه  ل عماألنشر ثقافة الجودة في قطاع ا
واستقطابه لالستفادة خدمات المؤسسة بأهمیة 

منها

.نشر ثقافة الجودة بین الفئات المجتمعیة المختلفة وتعزیز العالقة معها•
ي جمیع رفع مستوى الوعي لدى المواطن الفلسطیني عن أهمیة المعایرة ف•

.نواحي الحیاة
والمشتریات  العطاءات حشد الجهود العتماد المواصفات الفلسطینیة في •

.في القطاعین العام والخاص
اع الوصول إلى عدد أكبر من المستفیدین بخدمات المؤسسة في قط•

.األعمال

على  ل تعزیز ثقة المستهلك بالمنتج الحاص
شهادات المؤسسة

.واإلقلیمیةفي المنظمات الدولیة كة وتنظیم المشارل تفعی•
وتوقیع اتفاقیات جدیدة  ل المتباداالعتراف اتفاقیات ل على تفعیل العم•

.لألسواق المستهدفة للقطاع الخاص الفلسطیني
قلیمي  إلدور فلسطین في النظام الدولي وال تفعی

للمواصفات والمقاییس
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أدائهاكفاءة ورفعللمؤسسةاالعتباریةالشخصیةتعزیز.4

.كفاءتهمتحفیز الموظفین ورفع •
.ل واألداءتحسین بیئة العم•
.إعادة هیكلة المؤسسة•

المؤسسة ونظامها اإلداري  لیة تطویر هیک
یةمواردها البشركفاءة ورفع 

مع المتطلبات والممارسات واألنظمة موائمة التشریعات •
.الدولیة

تحدیث منظومة القوانین واألنظمة واللوائح 
مع احتیاجات تطویر البنیة ما یتالئم ب

للجودة التحتیة 

.ةاعتماد السیاسة الوطنیة للجودة وٕاعداد الخطة التنفیذی•
.یذهاترویج السیاسة الوطنیة وحشد التمویل الالزم لتنف• ادهاتطویر السیاسة الوطنیة للجودة واعتم

المؤسسة لتنفیذ مشاریعها  الستخدام إیرادات االمکانیة إتاحة •
.وتطویر خدماتها

.مین الموارد الکافیة لتغطیة احتیاجاتهاتأ•
مع  ئم تطویر نظام مالي بما یتال

اإلطارالقانوني للمؤسسة
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المؤسسةالتي تقدمها خدماتال: ادساً س

تقدم المؤسسة مجموعة من الخدمات لصالح القطاعین العام والخاص والتي كان 
أبرزها:

ة، إصدار التعلیمات الفنیة اإللزامیة بالتعاون مع الجهات الرقابیة المختلف. 1
اإللزامیة.التعلیمات الفنیةلجنة وتتولى ذلك 

إعداد المواصفات القیاسیة الفلسطینیة من خالل لجان فنیة دائمة، تتألف . 2
من ممثلین عن كافة قطاعات التجارة والصناعة، والمؤسسات العلمیة، 

یة، حیث تقوم دائرة ة المستهلك والبیئة، والهیئات الحكوموجمعیات حمای
.دارة تلك اللجانالتوصیف بإ

منح عالمة الجودة الفلسطینیة وعالمة اإلشراف وشهادات المطابقة . 3
.وشهادات الحالل وفقًا ألنظمة منح الشهادات المعتمدة في المؤسسة

إجراء معایرة أدوات وأجهزة القیاس القانونیة والصناعیة، للتحقق من دقة . 4
المستخدمة في التعامالت التي تهم المواطنین األوزان واألجهزة قیاس تلك 

وغیرها، حیث یقع على عاتق وموازین الذهب عدادات الوقود واألوزان :مثل
یرة.مدیریة القیاس الوطني المهام المتعلقة بالقیاسات والمعا

المحلیة (الغذائیة، والكیمیائیة، تالفحوصات للمنتجاتقدیم خدمات . 5
المستوردة للمواصفاتعمطابقة البضائ، والهندسیة) والتحقق من واإلنشائیة

الفنیة عن طریق أخذ العینات وفحصها، حیث تقوم دائرة الخدمات الفنیة 
بهذه المهمة.

إجراء الفحوصات التشغیلیة لكل من المصاعد، محطات الوقود، أنظمة . 6
.األطفالالغاز المركزي وألعاب 

خدمات تقدیم المعلومات والرد على االستفسارات حول المواصفات . 7
إلقلیمیة المطابقة الفلسطینیة والدولیة واتاإللزامیة وٕاجراءاوالتعلیمات الفنیة 

.المواصفاتواألجنبیة والعربیة، وبیع
المصادقة على بطاقة البیان للسلع والمنتجات الغذائیة والكیمیائیة ومواد. 8

التجمیل ومواد البناء واألجهزة الكهربائیة.
تقدیم خدمات التدریب للعاملین في المؤسسة وكافة المشاركین في اللجان . 9

والعاملین في المؤسسات العامة والخاصة.، الفنیة المختلفة 
التوعیة واإلرشاد حول عناصر البنیة التحتیة للجودة.نشر.10
التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة في مجاالت عناصر البنیة .11

التحتیة للجودة.
) خدمة في مجال: توصیف، منح 35خدمات إلكترونیة ممیزة (.12

.، والموقع االلكترونيشهادات، خدمات فنیة

التوعیة

التدریب

المعلومات

المترولوجیا

بطاقة البیان

مطابقة 
المستوردات

االنظمة 
التشغیلیة

میثاق الجودة

مختبر التذوق

المطابقة

الحالل

الجودة

التعلیمات 
االلزامیة

المواصفات

االشراف

الصادرات

مجلس الجودة

اخرى
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عمال المؤسسةأ: سابعاً 

دوائر ال) موظفًا من خالل 136الموكلة لمؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة، یقوم بها (واإلداریةالتنفیذیةاألعمال 
:يالتالبالشكلكما هو موضح ،والمكاتب الفرعیةفنیة المتخصصةال

والدعمةواإلداریالفنیةاألعمال .1

أهم االعمال الفنیة واإلداریة للمؤسسة

المتخصصةوالمراكزالفرعیةالمكاتب .2

المكاتب الفرعیة والمراكز المتخصصة في المؤسسة

أعمال 
المؤسسة 
االداریة

الشؤون 
المالیة 
واإلداریة

االعالم 
والترویج

نظم 
المعلومات

التدقیق
الداخلي 

الشؤون 
ة القانونی

الرقابة

أعمال 
المؤسسة 
التنفیذیة

الجودة 
والتأھیل

التوصیف

الخدمات 
الفنیة

القیاس 
الوطني

ت التعلیما
الفنیة 
اإللزامیة

العالقات
والتعاون

المقر 
الرئیسي رام 

هللا

فرع 
غزة

مكتب 
الخلیل

مكتب 
نابلس

المراكز الفنیة 
المتخصصة

مركز 
التدریب

مركز 
المعلومات

مركز 
الخدمات

مركز 
التوعیة

مركز بیع 
المواصفات
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الفصل الثاني

التنفیذيالملخص-السنويالتقریر 
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)، حیث تم 2017المواصفات والمقاییس الفلسطینیة خالل عام (یقدم هذا التقریر أهم اإلنجازات التي قامت بها مؤسسة 
المؤسسة دورًا فعاًال وهامًا في تلعب ، حیث النهوض والتطویر في العملاتخاذ العدید من القرارات التي تهدف إلى

لمتعلقة بمختلف النشاطات التي لها عالقة مباشرة مع عناصر البنیة التحتیة للجودة، وسیعرض التقریر اإلنجازات الفنیة ا
النشاطات والخدمات التي تقدمها المؤسسة وهي كالتالي:

اإلدارة، وقد أصدر مجلس إدارة لمجلساجتماعین) عقد 2017تم خالل العام (في مجال مجلس اإلدارة: .1
هدف الى تطویر عمل المؤسسة.ی) قراراً 36(بلغتالتيالمؤسسة خاللها العدید من القرارات والتوصیات

، كما تم تحدیث جدیدة) مواصفة فلسطینیة118(إعداد واعتمادتم في مجال إعداد المواصفات الفلسطینیة: .2
، باإلضافة إلى ذلك یوجد عدد من المواصفات الفلسطینیة )342لیصبح المجموع () مواصفة فلسطینیة224(

من في مراحل الدراسة واإلعداد تمهیدًا العتمادها كمواصفات فلسطینیة. وبذلك أصبح مجموع ما تم اعتماده 
.) مواصفة3887(مواصفات 

لجهات الرقابیة فقد وبهدف حمایة المستهلك وتوفیر مرجعیات فنیة لفي مجال اصدار التعلیمات الفنیة اإللزامیة:.3
مجاالت مختلفة. وبذلك أصبح مجموع ما تم إصداره حتى اآلن في) تعلیمات فنیة إلزامیة جدیدة 8تم اعتماد (

.) مشاریع لتعلیمات فنیة الزامیة جدیدة10، كما تم اعداد () تعلیم فني75(
)، وبلغ 9(والحالل بلغ عدد الشهادات الجدیدة الممنوحة في مجال الجودة واإلشراف في مجال منح الشهادات: .4

)، وبذلك أصبح مجموع الشركات 95(لعدد الشهادات التي تم تجدیدها في مجال الجودة واإلشراف والحال
) 342ار (، وتم إصد) منشأة168والمصانع الحاصلة على عالمة الجودة واإلشراف الفلسطینیة وعالمة الحالل (

شهادة مطابقة محلیة للصادرات.
) 9) اجتماع لمجلس الجودة والحالل الفلسطیني وقد تم منح (32تم عقد (في مجال مجلس الجودة الفلسطیني: .5

) شهادة.95شهادات جدیدة، وكذلك مناقشة وتجدید (
والفریق الوطني للتذوقالفریقمن خالل وذلكزیت الذهبي للمسابقة تعقدفي مجال میثاق الجودة الفلسطیني: .6

) دورات تدریبیة للمزارعین لتعمیم فكرة التذوق وانتاج زیت زیتون عالي الجودة، وفحص عینات 5وتنفیذ (، المساند
وتطویر المسودة األولى لنظام إدارة الجودة ) شهادة مطابقة لزیت الزیتون33زیت زیتون للشركات وٕاصدار (

لمختبر التذوق.
) فحص فني لغایات منح الشهادات والمطابقة لمنتجات 514تم إجراء (في مجال خدمات الفحص والمطابقة: .7

) فحص تشغیلي للمصاعد واألنظمة التشغیلیة األخرى، 732لغایات االستیراد، وتنفیذ (لةمعام) 487وطنیة، (
وتم منح للعطاءات الحكومیة) لجنة فنیة 217) بطاقة بیان، كما تم المشاركة في (886والمصادقة على (

.) شهادة مطابقة450(
) جهاز في مجال المعایرة الصناعیة للمصانع 508فقد تم معایرة (: (المعایرة)في مجال القیاس الوطني.8

) جهاز تم التحقق منها في األسواق حسب المجاالت المطبقة مثل:(موازین ذهب، مضخات 3630والمختبرات، و(
التجاریة).وقود، الموازین 
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واصلت المؤسسة التعاون مع المنظمات والهیئات اإلقلیمیة في مجال المشاریع والعالقات الدولیة والمعلومات:.9
والعربیة والدولیة وشاركت في بعض اجتماعاتها، كما شاركت المؤسسة في العدید من المؤتمرات والندوات العلمیة 

) مواصفة.375وبیع () طلب معلومات312والدورات التدریبیة وورش العمل والرد على (
.) تقریر فني16وٕاصدار (وى ) شك19تم التعامل مع (في مجال الشكاوى والتقاریر الفنیة:.10
تم صیاغة وتوقیع مذكرة تفاهم مع معهد المواصفات في مجال المشاریع التطویریة والتنمویة للمؤسسة:.11

Menaالروسي، وتطویر عناصر البنیة التحتیة للمؤسسة من خالل مشروع ( Star ،لمنطقة الشرق االوسط (
وتم استالم جزء من معدات وتجهیزات مختبرات الفحص والمعایرة من خالل مشروع االتحاد االوروبي.

) دورة تدریبیة خارجیة تم 18حیث شاركت المؤسسة بـ (ز التدریب):في مجال التدریب والتأهیل (مرك.12
تدریبیة ات دور )4() موظف من خارج المؤسسة، ونفذت المؤسسة 19) موظفًا من المؤسسة و(24فیها تدریب (

) متدرب من خارج المؤسسة، وتم تدریب 220) متدرب داخلي، (33، (متدرب) 253داخلیة تم فیها تدریب (
)Mena star) متدرب ضمن مشروع (261() ورش عمل وتدریب 6وتم عقد (، داخل المؤسسة) طالب 15(

).ToTالمدربین (وٕاعداد) ضمن برنامج تأهیل28، وتم تدریب ()، البیئة(البصمة المائیة، ادارة الطاقة
لشهادات ) زیارة إرشادیة للمصانع المتقدمة 32قامت المؤسسة بتنفیذ (: في مجال التوعیة واإلرشاد.13

الجودة والحالل بهدف التوعیة بالشهادات والعالمات التي تمنحها المؤسسة والفوائد التي تجنیها عند الحصول 
على هذه الشهادات، حیث قامت بتغطیة العدید من المناسبات والفعالیات التي تنظمها المؤسسة والتنسیق مع 

) لقاء تلفزیوني 103بر صحفي، باإلضافة الى تنفیذ () خ53كافة وسائل اإلعالم حیث تم خالل هذا العام نشر (
) ورشة 23وعقد (لطالب المدارس) لقاء في مجال التوعیة17وٕاذاعي حول خدمات ونشاطات المؤسسة، وعقد (

.عمل
، في حین شیقلملیون ) 11.623) (2017بلغت موازنة المؤسسة لعام (في المجال المالي واإلداري: .14

. وبلغت قیمة اإلیرادات شیقلملیون) 1.673الفعلیة من خالل نظام بیسان الحكومي (بلغت النفقات التشغیلیة
) وبلغ عدد 373) وبلغت المعامالت اإلداریة (2017خالل العام (شیقلملیون ) 1.363المالیة للمؤسسة (

) موظف. 136العاملین (
وتقدیر ومنحت المؤسسة ) رسائل شكر 8حصلت المؤسسة على (في مجال شهادات الشكر والتقدیر:.15

.شكر مماثلة باإلضافة إلى دروع الشكر والتقدیر) رسائل 8(
) خدمة إلكترونیة في مجال 35تم تطویر (:في مجال تكنولوجیا المعلومات.16

وٕاعادة برمجة (التوصیف، منح الشهادات، خدمات فنیة، الموقع اإللكتروني،
). بالمؤسسةةالخاصواألرشفةظام شؤون العاملین ونظام التوثیق نوتطویر 
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والخروج بمؤشرات اداء للمؤسسة من )خدمات تقدمها المؤسسة للجمهوراختیار أهم عشر (متوفي ختام هذا التقریر
خالل العام في (حجم وعدد الخدمات) المقدمة تغییرخالل مؤشر تجمیعي ومقارنته باألعوام السابقة وتبین أن هنالك 

آخذین بعین حیث یالحظ وجود زیادة مضطردة خالل االعوام الخمسة الماضیة كما هو موضح بالرسم المرفق ) 2017(
%) عن عام االساس 85) تقریبا (2017) كسنة اساس حیث بلغت نسبة الزیادة خالل العام (2013االعتبار العام (

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

هذا باإلضافة إلى (وضع هدف رئیسي) لزیادة عدد الخدمات المقدمة
%) 15) بنسبة تقریبا (2018(عدل زیادة وتطور بالخدمات للعام وتوقع م

:الموضحة أدناهوذلك لألسباب والحیثیات
تطور مهارات العاملین في المؤسسة..1
حوسبة معظم األنظمة والخدمات في المؤسسة..2
.) مراكز متخصصة6(تطویر الموقع االلكتروني وخدمات الكترونیة جدیدة.3
االلتزام العالي واالهتمام من قبل مجلس اإلدارة وموظفي المؤسسة..4
.ة بالكادر الفني واإلداري في المؤسسةالزیاد.5
.)2022-2017الخطة التطویریة (.6
االنتقال للمقر الجدید وتفعیل العمل بالمختبرات الوطنیة (فحص ومعاییرة)..7

المؤسسة،خدمات عدد) وحصول تغییر في 2017نالحظ انه تم تحقیق جزء من األهداف الموضوعة للعام (
لعام زیادة مضطردة خالل االعوام الخمسة الماضیة كما هو موضح بالرسم المرفق آخذین بعین االعتبار اوجودمع 

.)2013) عن عام االساس (%85) تقریبا (2017) كسنة اساس حیث بلغت نسبة الزیادة خالل العام (2013(
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لثالثالفصل ا

ت والمقاییس الفلسطینیةمؤسسة المواصفاإنجازات 
.)2017(عامخالل الالمؤسسة ونشاطات إنجازات 

اإلدارة.مجلس . 1

.التوصیف. 2

.لتعلیمات الفنیة اإللزامیةا. 3

.اتمنح الشھاد. 4

.مجلس الجودة الفلسطیني. 5

.)فریق التذوق الفلسطیني (میثاق الجودة الفلسطیني. 6

والمطابقة.خدمات الفحص . 7

.القیاس الوطني. 8

الدولیة.المشاریع والعالقات . 9

تكنولوجیا المعلومات.. 10

التدریب والتأھیل.. 11

اإلعالم والترویج (التوعیة واإلرشاد).. 12

العالقات العامة.. 13

والتقاریر الفنیة.الشكاوى. 14

والحوكمةالمجتمعیةالمسؤولیة دور المؤسسة في مجال . 15

التقاریر المالیة واإلداریة.. 16
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2017إنجازات ونشاطات المؤسسة خالل العام 

اإلدارةسمجل)1(
العدید من القرارات خاللهاالمؤسسةإدارة، وقد أصدر مجلس اإلدارةلمجلس اجتماعینعقد )2017(العامتم خالل 

بالتفصیل في البنود الحدیث عنهاوالتي سیتم تطویر العمل بالمؤسسة إلىتهدف يالت)،قرار36(بلغتوالتوصیات 
:)2017(القرارات التي اتخذها المجلس خالل أهمفیما یلي إلیكم، الالحقة
.) مواصفة224عدد (ومحدثة.)118عدد (اعتماد مشاریع مواصفات جدیدة.1
) وهي كاآلتي:8عدد (تحدید الجهات المختصة بالرقابة على التعلیمات الفنیة اإللزامیة.2
.المؤسسة حسب الخطة االستراتیجیةمراجعة تقاریر إنجازات.3
.2017إقرار خطة المؤسسة للعام .4
.تشكیل اللجنة الوطنیة للدستور الغذائي.5
.2022-2017اإلطار االستراتیجي العام لألعوام إقرار .6
ٕاقرار التقریر المالي لسنة و ،2016إقرار التقریر السنوي لسنة .7

2016.
إقرار التعلیمات المترولوجیة الخاصة بجسور التوزین األرضیة.8

.والمواد مسبقة التعبئة والتغلیف
.إقرار مكافأت اعضاء اللجان الفنیة.9

.النظام الخاص بالغاز المنزليالموافقة على مقترح .10
مراجعة تطبیق المواصفات الفلسطینیة في مجال البناء..11
ة بالعبوات لتعلیمات الفنیة اإللزامیة الخاصمراجعة تطبیق ا.12

وٕاعداد المالمسة لألغذیة.
متابعة عملیة تفعیل مكتب المؤسسة في المحافظات الجنوبیة..13

المؤشر األول (مجلس االدارة)

الصادرة راتالقرالعدد ) 2017(خالل العام زیادةنالحظ أن هناك :) مقارنة مؤشرات مجلس اإلدارة1رقم (مؤشر
)2013%) عن العام (90بمعدل (القراراتلعدد زیادة)، و 2016(عن العام %)44بمعدل (مجلس اإلدارةممن

.مجلس اإلدارة بتفعیل عمل المؤسسة ضمن مجاالت عناصر البنیة التحتیة للجودةموذلك الهتما
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مجلس االدارة

االجتماعات القرارات

بالرقابة على التعلیمات جهات المختصة ال
:الفنیة اإللزامیة

التوافق الكهرومغناطیسي. . 1
المصاعد وأجهزة األمان فیها.. 2
المعلومات اإلضافیة اإللزامیة على بیان . 3

بعض المواد الغذائیة.
ومكونات غذائیة معینة ذات المنكهات . 4

خصائص منكهه المعدة في اإلستخدام على 
األغذیة.

للمواد الغذائیة.المعاییر المیكروبیولوجیة. 5
المعدات واألنظمة الوقائیة المعدة في . 6

اإلستخدام في اجواء قابلة لالنفجار.
مستحضرات التجمیل.. 7
األجهزة النشطة..8
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التوصیف)2(

حیث یتم تشكیل ،إعداد المواصفات، وفق تعلیمات إعداد المواصفات الفلسطینیةبتقوم مؤسسة المواصفات والمقاییس 
العام والخاص القطاعممثلین عن) عضواً 10-7((حسب تعلیمات اعداد المواصفات) لجان التوصیف لتتكون من 

ویكون ،والخبرة، ویعین من دائرة التوصیف مقررًا لكل لجنة حسب التخصص، والهیئات ذات االختصاصواألكادیمي
هنالك اجتماعات دوریة لدراسة مشاریع المواصفات إلى أن تصدر اللجنة مسودة نهائیة للمواصفة الفلسطینیة یتم 

ع األعضاء، ومن ثم یتم رفعها لمجلس إدارة المؤسسة العتمادها كمواصفة فلسطینیة.التوافق علیها من قبل جمی
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) مواصفة تم استبدالها 53اصفات () مواصفة فلسطینیة ومن ضمن هذه المو 342تم اعتماد ()2017(عامهذا وخالل 
وتم ،اجتماع)273(وذلك من خالل عقد اجتماعات للجان التوصیف والتي بلغ عدد اجتماعاتها بدًال عن القدیمة

بمختلف القطاعات، لیصبح عدد "فاعلة") لجنة توصیف فنیة 42(إعادة هیكلة لجان التوصیف البالغ عددها
خالل أن المواصفات المعتمدةاً علم.) مواصفة3887هو ()2017(عام عتمدة حتى نهایة المواصفات الفلسطینیة الم

) لجنة فنیة مجموع 62مختلف القطاعات وضمن (موزعة على مواصفة)342(عددها بلغوالتي)،2017عام (
.) عضواً 488أعضاء هذه اللجان (

المشاركة في لجان التوصیف الدولیة2.2

وتمت المشاركة في اجتماع لجان التوصیف ،كعضو كامل العضویة"ISO") لجان توصیف دولیة 5(تم التسجیل في 
) لجنة كما هو موضح بالجدول 17حیث بلغ عدد اللجان التي تشارك المؤسسة بها (الوالیات المتحدةفي "ادارة المخاطر"

التالي:
RoleTC NameTC NumberNo.

P-memberGas cylindersISO/TC 581
P-memberAssistive products for persons with disabilityISO/TC 1732
P-memberWheelchairsISO/TC 173/SC 13
P-memberGreenhouse gas management and related activitiesISO/TC 207/SC 74
P-memberRisk managementISO/TC 2625
O-memberCommittee on conformity assessmentISO/CASCO6
O-memberCommittee on consumer policyISO/COPOLCO7
O-memberCommittee on developing country mattersISO/DEVCO8
O-memberGeneral AssemblyISO/GA9
O-memberInformation technologyISO/IEC JTC 110
O-memberIT Security techniquesISO/IEC JTC 1/SC 2711
O-memberManagement systems for food safetyISO/TC 34/SC 1712
O-memberFurnitureISO/TC 13613
O-memberQuality management and quality assuranceISO/TC 17614
O-memberEnvironmental managementISO/TC 20715
O-memberFootwearISO/TC 21616
O-memberSecurity and resilienceISO/TC 29217

المواصفات الفلسطینیة2.1
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ها المؤسسة ) لجان تشارك فی5كما نالحظ ان هنالك تعزیز للتمثیل الدولي للمؤسسة في اللجان الدولیة حیث هنالك (
.) لجنة كمراقب12و(كاملبشكل

المواصفات والمشاریع العربیة2.3

فلسطینیة كمشاریع مواصفات عربیة ضمن المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین، وٕابداء اتمواصف) 10(اقتراحتم 
عربیة.مشروع مواصفة) 30الرأي في (

تأهیل الكادر2.4

یدة تطبیق كود الممارسات الجكیفیةحولالتوصیفمع الخبراء الدولیین لتدریب طاقم تشاوريتم عقد أكثر من لقاء 
.واجتماعات اللجان ومهام اعضاء اللجانوٕاعداد خطط العملووضع معاییر اختیار اعضاء اللجان 

لجان التوصیف الفنیة2.5
التوقیع على كود یتسنى لها حتى الخاصة بإعداد المواصفات الفلسطینیة، وذلك قامت المؤسسة بمراجعة إجراءات العمل 

فلسطین لمنظمة التجارة تمهیدا لتحقیق متطلبات انضمام،)TBTإزالة العوائق أمام التجارة (الممارسات الجیدة وفق اتفاقیة 
: تتمثل بالتاليوالتي العالمیة

، وقد بلغت نسبة الدولیةنشر أسماء اللجان الفنیة الفاعلة وغیر الفاعلة لدى مؤسسات التوصیف: أوالً 
).%68اللجان الفنیة الفاعلة (

مشاركة القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات األهلیة في هذه اللجان، وقد بلغت نسبة نشر نسبة : ثانیاً 
).%41مشاركة القطاع الحكومي (

توزیع المواصفات على القطاعات الحیویة وحسب حاجة السوق المحلیة، وقد توزعت المواصفات : ثالثاً 
) قطاعات رئیسیة في فلسطین.9الفلسطینیة على اهم (
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) لجنة ممثلة 61التنوع في اللجان الفنیة والمشاركة من األعضاء، وقد بلغ عدد اللجان الفنیة (: رابعاً 
واألهلي.) عضو موزعین على جمیع القطاعات: الحكومي، األكادیمي، الخاص 488بـ(

قتصر دور المؤسسة على رئاسة اللجان الفنیة (مقررین لجان) وتنظیم العمل والیات إعدادها ی: خامساً 
بتعلیمات اعداد المواصفات.وااللتزام

وذلك حتى یتسنى للجهات ذات العالقة متابعة عملیة إعداد المواصفات لدى المؤسسة، وٕاثراء القطاعات المختلفة 
األكادیمي بمعلومات وتحالیل وٕاحصاءات حول واقع التوصیف في فلسطین.وخصوصاً 

مع الجهات الحكومیة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتعمل المؤسسة جاهدة على تعزیز التعاون والتنسیق 
جمیع المجاالت والقطاعات. فيذات العالقة لتطویر المواصفات الفلسطینیة 

لیمات إعداد ویتم إعداد تلك المواصفات وفق تع،الفلسطینیةالمواصفاتواعتمادإعدادبمؤسسة التقوم 
صفات)(حسب تعلیمات اعداد الموالجان التوصیف لتتكون منحیث یتم تشكیل ، المواصفات الفلسطینیة

رة،والخب، والهیئات ذات االختصاصالعام والخاص واألكادیميالقطاع ممثلین عنعضواً )7-15(
سة ویكون هنالك اجتماعات دوریة لدرا،من دائرة التوصیف مقررًا لكل لجنة حسب التخصصیعین

یها من قبل مشاریع المواصفات إلى أن تصدر اللجنة مسودة نهائیة للمواصفة الفلسطینیة یتم التوافق عل
جمیع األعضاء، ومن ثم یتم رفعها لمجلس إدارة المؤسسة العتمادها كمواصفة فلسطینیة.
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یرأس اللجان السابقة ) عضوًا 488ومجموع أعضاءها (، (فاعلة وغیر فاعلة)) لجنة62(الفنیةلجان التوصیف بلغ عدد
:موزعة كالتاليوهيدائرة التوصیف/مقرري اللجان من مؤسسة المواصفات والمقاییس

اللجنةالرقماللجنةالرقم

لجنة نقل الكھرباء وتوزیعھا.2لجنة أوعیة الضغط.1

لجنة المصاعد.4المعدنیةلجنة األنابیب والوصالت .3

لجنة تكنولوجیا المعلومات.6لجنة األنابیب البالستیكیة والوصالت والمحابس لنقل الموائع.5

لجنة االتصاالت.8لجنة المركبات وملحقاتھا.7

لجنة التوصیف الخاصة بالمفاتیح والقابسات والمماسات.10لجنة المواد المعدنیة ومنتجاتھا.9

لجنة األحذیة.12لجنة فوالذ التسلیح.11

لجنة الجلود.14ةلجنة األجھزة الكھرو میكانیكی.13

لجنة السجاد.16لجنة أجھزة قیاس والمعایرة.15

لجنة المالبس.18لجنة العاب األطفال.17

لجنة المنسوجات.20لجنة األثاث.19

لجنة االسمنت والجیر والجبس.22لجنة الطاقة الحراریة.21

لجنة الباطون.24لجنة المواد غیر المعدنیة ومنتجاتھا.23

لجنة الطرق والتربة.26لجنة البیئة.25

لجنة العزل في األبنیة.28لجنة الدھانات والورنیش والمواد الالصقة.27

لجنة القصارة.30سطحیاعالةلجنة المواد الف.29

لجنة الوحدات اإلنشائیة.32لجنة الورق والكرتون.31

المواصفات اإلنشائیةلجنة تبني .34النفطیة ومواد التزلیقالمنتجات لجنة.33

لجنة المواد االنشائیة.36لجنة التغلیف.35

لجنة الحجر والرخام.38لجنة الزیوت العطریة.37

لجنة العزل الحراري.40لجنة نظم اإلدارة.39

واأللبان ومنتجاتھالجنة اللحوم .42مجموعة عمل مراكز تقدیم الخدمة.41

العامة للغذاءكام لجنة األح.44مجموعة عمل نظم ادارة مصانع الباطون.43

لجنة مستحضرات التجمیل.46لجنة فرعیة نظم ادارة الطاقة.45

لحمل النسل وموانع اوتحدید لجنة المستحضرات الصیدالنیة ومواد التعقیم .48لجنة فرعیة نظم ادارة معاصر زیت الزیتون.47
المیكانیكیة

لجنة الطب المخبري.50لجنة فرعیة خاصة باألمن.49

لجنة معدات الطبیة ومعدات المستشفیات والمعینات للعجزة والمعوقین.52بالسیاحةلجنة توصیف خاصة .51

لجنة المستلزمات الطبیة ومستلزمات المستشفیات.54لجنة توصیف خاصة بخدمات نظم المعلومات.53

لجنة الخضراوات والفواكھ.56لجنة األسمدة.55

لجنة التبغ.58لجنة األعالف.57

كیماویةالمنتجات اللجنة .60لجنة تمدید مدة الصالحیة.59

لجنة اللدائن.62لجنة المطاط.61
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:بالشكل التاليموزعة وهي(فاعلة/غیر فاعلة)لجنة) 62(اللجانات ومجموعقطاع) 9(قطاعات المواصفات الفلسطینیةبلغ عدد

اللجان الفنیة تتوزع على القطاعات بشكل متفاوت. أنكما نالحظ ) 2.3جدول رقم (

توزیع أعضاء اللجان الفنیة2.7
فاعلة هي لجان انتهت أعمالها ویتم تفعیلها عند الغیر مع العلم أن بعض اللجان الفنیة ) لجنة، %67بلغت نسبة اللجان الفاعلة (

اللجان الفنیة على القطاعات المختلفة بالشكل التالي:أعضاءیتوزع الحاجة. و

األعضاءعدد القطاعالرقم

199عضو القطاع الحكومي.1

46عضو األكادیميالقطاع .2

103عضو القطاع الخاص.3

101عضو األهلیةالمؤسسات .4

39عضو مؤسسة المواصفات والمقاییس.5

والقطاع ) من مجمل أعضاء اللجان،%42القطاع الخاص والمؤسسات االهلیة تشكالن (كما نالحظ ان ) 2.4جدول رقم (
.).%48(الحكومي والمؤسسة 
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ام ععدد المواصفات الفلسطینیة المعتمدة تتوزع على القطاعات بشكل متفاوتأنكما نالحظ ) 2.5جدول رقم (
)2017(.
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الفلسطینیة حسب القطاعات االقتصادیةالمواصفات توزیع 2.8

وهي موزعة حسب القطاعات التالیة:) مواصفة3887المواصفات الفلسطینیة المعتمدة (بلغ عدد

عدد المواصفاتعدد اللجانالقطاعرقم القطاع 

مواصفة621لجنة 13قطاع الھندسة المیكانیكیة1

مواصفة779لجنة9قطاع الھندسة الكیماویة2

مواصفة392لجنة5قطاع الھندسة الكھربائیة3

مواصفة500لجنة5قطاع المنسوجات والجلود4

مواصفة371لجنة10اإلنشائیةقطاع الھندسة 5

مواصفة106لجنة8قطاع الخدمات6

مواصفة605لجنة2قطاع التصنیع الغذائي7

مواصفة295لجنة5قطاع تكنولوجیا الرعایة الصحیة8

مواصفة218لجنة5قطاع الھندسة الزراعیة9

لجنة المواد المعدنیة 
ومنتجاتھا

لجنة التوصیف الخاصة 
بالمنتجات الغذائیة

لجنة المنتجات والمحاصیل 
الزراعیة

لجنة التوصیف الخاصة 
باألنابیب البالستیكیة
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(التوصیف)المؤشر الثاني

عدد ل) 2017(ة خالل العام د) مقارنة مؤشرات المواصفات واللجان الفنیة: نالحظ أن هناك زیا2.1رقم (مؤشر
، %)8دل (قد زاد بمعبالرغم من أن عدد اللجان الفنیة ) 2016(%) عن العام 16المواصفات المعتمدة بمعدل زیادة (

).2013)عن العام (%128وزیادة لعدد المواصفات المعتمدة بمعدل (
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) 2017(م خالل العانقص : نالحظ أن هناك (بیع المواصفات الفلسطینیة)) مقارنة مؤشرات المواصفات 2.2جدول رقم (
).2013%)عن العام (93بمعدل (وزیادة)، 2016(%) عن العام 4(نقصبمعدل المباعةلعدد المواصفات 
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التعلیمات الفنیة اإللزامیة)3(

عن حمایة مواطنیها من الممارسات التجاریة غیر المشروعة من حیث ؤولةالمسإیمانًا من أن الدولة الفلسطینیة هي 
المواصفات والمقاییس الصالحیة للمؤسسة بإصدار تعلیمات فنیة إلزامیة ، فقد أعطى قانون العامةالصحة والسالمة

منتجات والخدمات المرتبطة بها، فتم تشكیل لجنة خاصة لصیاغة التعلیمات الفنیة اإللزامیة وهذه اللجنة بدأت بمباشرة لل
).2004(اجتماعاتها منذ عام

القطاعات،) تعلیم فني إلزامي في مختلف 75(وقد أصدرت حتى اآلن
مات ـلیــر من هذه التعلیمات، والتعــــاألكبیبــــلقطاع األغذیة النصوكان
ىویتولوالمستوردین،بتطبیقها المنتجین تزمــتضع أحكام وشروط یلالفنیة
لیمات، ــبیق هذه التعـــون لتطــــات مختصة یحددها القانـــجهعلیهاالرقابة

ة، ـیــتسویق أي سلعة مخالفة للتعلیمات الفنیة اإللزامأو إدخالوزــــــیجفال
ـــــــــذلك ـــــــــوم ب ـــــــــىیتعـــــــــرض ومـــــــــن یق ـــــــــدائرة خدمـــــــــة االستشـــــــــارة إل ـــــــــانون، كمـــــــــا تقـــــــــدم ال الئحـــــــــة عقوبـــــــــات واردة بالق

والتفسیر للجهة المختصة عند الحاجة.
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بهدف علیها  صدور المصادقة الوزاریةبعد جدیدة فنیة إلزامیةتعلیمات)8(وٕاصدارتم اعتماد)2017(وفي عام
وهذه .وفق األولویات التي یتم تحدیدها من قبل الجهات المعنیةالرقابیةحمایة المستهلك وتوفیر المرجعیات للجهات

التعلیمات هي:
).2017-68(التوافق الكهرومغناطیسي.1
).2017-69(المصاعد وأجهزة األمان فیها.2
).2017-70(اإللزامیة على بیان بعض المواد الغذائیةالمعلومات اإلضافیة .3
).2017-71(على األغذیة-المنكهات ومكونات غذائیة معینة ذات خصائص منكهه المعدة في اإلستخدام في.4
).2017-72(المعاییر المیكروبیولوجیة للمواد الغذائیة.5
).2017-73لالنفجار (المعدات واألنظمة الوقائیة المعدة في اإلستخدام في اجواء قابلة .6
).2017-74مستحضرات التجمیل (.7
).2017-75األجهزة النشطة (.8

.) تعلیمات جاهزة لالعتماد4، منها (األخرىالتعلیمات الفنیة ) قراءة لمشاریع10تم انجاز (كما 

لث (التعلیمات الفنیة اإللزامیة)المؤشر الثا

دد التعلیمات لع) 2017((ملحوظ) خالل العام زیادة) مقارنة مؤشرات التعلیمات الفنیة: نالحظ أن هنالك 3رقم (مؤشر
.).2013)عن العام (%79وزیادة بمعدل ()، 2016() عن عام %12(زیادةالفنیة المعتمدة بمعدل

2013 2014 2015 2016 2017

42 42 42 42 42

6 6 6 6

13 13 13

6 6

8

لتعلیمات الفنیة االلزامیة الفلسطینیة ا
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منح الشھادات)4(
) لسنة1رقم (نظام عالمة الجودة الفلسطینیةًا لالتي تصدرها وفقالجودة والمطابقةمنح شهاداتتقوم المؤسسة ب

والمالحق الخمسة الخاصة به. )2004(

المواصفات علىأن جودة المنتجات الموجهة للمستهلك تعتمد في المتطلبات األساسیة لها وكما هو معروف دولیاً 
تحقیق رغبات ومتطلبات المستهلك ورضاه، والذي يفالقیاسیة الوطنیة أو الدولیة لتلك المنتجات. وهذا ما یساهم 

إطار هذا النظام المتكامل یمكن للقطاعات الصناعیة واالقتصادیة االرتقاء وفيیمثل الهدف األسمى لنظم الجودة.
.وجودة منتجاتهابمستوى أدائها 

بما یلي:) في مجال منح الشهادات2017(تمثلت انجازات المؤسسة للعام
الفلسطینیة المختلفة للمنتجات، واحدةحاللشهادة ، جودة) شهادات8(جدیدة:ات) شهاد9بمنح (قامت المؤسسة.1

) شهادة جودة 62() شهادة: 95، وتم تجدید (وزیادة حصتها في السوق الفلسطینيبهدف رفع قدرتها التنافسیة 
PS) ،()30 شهادة (ف إشراPSM)) ،(3جودة شهادة )24(: ) طلب38استقبال (، وكذلك تم ) شهادة حالل

المتبع لعالمة الجودة حیث یتم مراجعتها ومتابعتها وفق النظام واحدة،وشهادة حاللإشراف) شهادة 13(
شهادة.) 168، لیصبح عدد الشهادات المتابعة من قبل المؤسسة (الفلسطینیة

.)2017(مراجعة جمیع برامج الفحص واعتمادها للعام.2
ة الفلسطینیة الشركات الحاصلة على عالمة الجودنظم إدارة الجودة للمصانع و على ) زیارة تدقیق85تنفیذ (.3

.)15م.ف (والحالل وفق متطلبات المواصفة 
) مطالبة مالیة للشركات الحاصلة على 91وتنفیذ (الفحوصات، الیة لتقییم واعتماد أسعار) لجنة م38عقد (.4

شهادات المؤسسة.
رة.) شهادة مطابقة للسلع المصد37إصدار (.5
) واالستعانة بخبیر دولي لتقییم أنظمة منح الشهادات وتدریب فریق منح Mena Starالتعاون مع مشروع (.6

ISOوالخدمات الفنیة على متطلبات المواصفتین الدولیتین (الشهادات من دائرتي الجودة  ISOو17065
مع المتطلبات الدولیة.ءمتهابهدف مراجعة أنظمة منح الشهادات والعمل على موا)،17021

) Mena Starدولي من خالل مشروع (الخبیر المع قشتها إعداد مسودة النظام الفلسطیني لمنح الشهادات ومنا.7
تمهیدًا العتماده.
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شهادة الجودة4.1
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شهادة الحالل4.2
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شهادة اإلشراف4.3
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شهادة میثاق جودة العسل4.4
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)QMSالجودة (شهادة نظم إدارة 4.5

في مجاالت منح شهادات الجودة، تسعى المؤسسة المكلفة بها مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیةألهدافلتحقیقًا 
ISOفي منح الشهادات من خالل اصدار شهادة نظم ادارة الجودة وفق متطلبات المواصفة الدولیة عملهامجاللتطویر 

، وذلك من أجل تحقیق الثقة في خدمات اصدار الشهادات من المؤسسة وتعزیز القبول الدولي لشهادات 9001/2008
المطابقة والجودة الفلسطینیة. 

) للقطاعات اإلنتاجیة والخدمیة لجمیع الجهات ISO 9001/2008وضمن توجه المؤسسة لمنح شهادة نظم إدارة الجودة (
النظام الداخلي المعمول به في مجال منح الشهادات دف تسعى المؤسسة الى تطویرلهولتحقیق هذا ا،الحكومیة والخاصة

وفيالمستقبل،في المؤسسة لتصبح جهة مانحه لشهادات نظم ادارة الجودة، بحیث تعتمد من جهاز اعتماد دولي في 
شهادات نظم اإلدارة) دائرة(هذا السیاق تقوم المؤسسة بتطویر إدارة ُتعنى بمنح الشهادات تضم من ضمنها دائرة تسمى 

ورفع مستوى كفاءات ومهارات العاملین بها وهناك في مجال منح شهادات نظم اإلدارةلتصبح جهة منح حكومیة مختصة
عدة فوائد یمكن تحقیقها من خالل الحصول على شهادة نظم االدارة تتلخص فیما یلي:

االعتراف الدولي.1

وبعد خضوعها لتدقیق ) ISO 9001/2008(الشركات المزودة للخدمات على شهادةأوان حصول المصانع 
صارم داخلیا وخارجیا بناء على متطلبات المواصفة دلیال على جودة معاییرها وهو أیضا اعتراف دولي تناله الشهادة 

مؤسسة.الالتي ستصدرها 

ترسیخ الوالء وزیادة رضى العمالء.2

منهجیة لنیل رضى العمیل على رقاً طُ ) ISO 9001/2008(ق متطلبات المواصفةتطبیق نظام ادارة الجودة وف
كما یساعد ذلك بدوره على تقدیم عدد من الفرص لتشجیع األداء االستثنائي المنشأة،المنتجات والخدمات التي تقدمها 

ل بكل شفافیة.للموظفین وتحفیزهم على بذل المزید من الجهود لتحقیق رغبات الزبائن وتحسین رضى العمی

كفاءة العملیات والتوثیق .3

سوف تشهد تحسنا في )ISO 9001:2008(الشركات المزودة للخدمات على شهادةأوان حصول المصانع 
إذ یساعد تطبیق نظام ادارة الجودة على تنظیم العملیات ووضع اإلرشادات التي ،جودة خدماتها وكفاءة أنشطتها

یمكن لكل موظف اتباعها حتى یتسنى له تنفیذ المهام الموكلة إلیه. كما یتم العمل بكل من إدارة الموارد، وٕادارة 
فة. العملیات بفاعلیة وكفاءة من خالل ضبط الوثائق الالزمة في جمیع مراحل العمل المختل
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التخطیط الفعال وتطویر اتخاذ القرارات .4

بوضع هیكل واضح للعملیات، وتوفیر الوثائق المطلوبة للجمیع بناًء على منهجیة معیاریة، یتمكن العاملین في 
المنشأة من وضع خطط فاعلة للعمل، إذ بتوفیر الوثائق والبیانات المتعلقة بالموارد، والعملیات االساسیة، والخدمات، 

ورضى العمیل، تصبح عملیة اتخاذ القرار سهلة وشفافة وأكثر كفاءة.

ارتفاع العائدات.5

الممارسات في مجال أنظمة إدارة الجودة نتائج ملموسة نتیجة التحسین المستمر أفضلأظهرت الدراسات ان تطبیق 
اصلة للمقاییس االقتصادیة واالجتماعیة كما أسهمت المتابعة القریبة والمتو ، في كفاءة العملیات واإلدارة المثلى للموارد

والبیئیة في تحسین األداء المالي من خالل زیادة اإلنتاجیة وخفض التكلفة وتقلیل الفاقد.

. رفع معنویات الموظفین.6

یؤدي تحدید المهام والمسؤولیات بشكل واضح وتوفیر فرص التدریب لتنمیة المهارات المناسبة إلى خلق رؤیة 
والتي تشجع بدورها على األداء الوظیفي وتحفز الموظفین على بذل المزید من الجهد من اجل واضحة المعالم، 

كما أدت كل من إدارة المساءلة ورفع المسؤولیة إلى خلق ثقافة التحدي في ،بیق نظام ادارة الجودة بشكل فعالتط
نجاحا شامال. الخدمات محققة بذلكأوالعمل التي تؤثر بدورها إیجابیا على جودة المنتجات 

التحسین المستمر.7

مجموعة من اإلرشادات فیما یتعلق بمراجعة وتدقیق ) 9001:2008ISO(وشهادةتوفر معاییر نظام إدارة الجودة 
إلى التحسین المستمر وخارجیاً األنشطة والعملیات، ویؤدي القیام بالمراجعة والتدقیق على فترات منتظمة داخلیاً 

واتخاذ قرارات فاعلة مبنیة على بیانات وحقائق. 

تعزیز العالقات مع الشركاء االستراتیجیین.8

به، یساعد من معترفاً باعتبارها مقیاساً ،)9001:2008ISO(وشهادة األیزوتطبیق متطلبات نظام إدارة الجودة 
ع تلك األنشطة والعملیات، وتقییم الموردین بطریقة تناسب توحید آلیة عمل أنشطتها، ونطاق عملها، وتوثیق تتب
الطرفین وتحقق عالقات منفعة متبادلة مع الموردین.
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شهادة مطابقة الصادرات4.6
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شهادة تقدیم الخدمات4.7

للمؤسسات الخدماتیة حیث تمنح هذه الفلسطینیةهي عبارة عن شهادة تصدر من قبل مؤسسة المواصفات والمقاییس
ذات الصلة، مثل (البنوك، ریاض االطفال، المستشفیات) ة الشهادة بعد اجتیاز هذه المؤسسات للفحوصات حسب المواصف

م وفق زیارات تدقیق معلنة وغیر معلنة من اجل التحقق من جودة خدمات هذه المؤسسات أو الشركات مثل (مراكز تقدیو 
.لسیاحة والسفر)الخدمة، مكاتب ا

شهادة األفراد4.8

الصحاب المهن والصناعات الحرفیة الفلسطینیةهي عبارة عن شهادة تصدر من قبل مؤسسة المواصفات والمقاییس
.لمواصفات الفلسطینیة ذات الصلةحیث تمنح هذه الشهادة بعد اجتیاز هؤالء االفراد المتحان معین وفق متطلبات ا

. بالمتابعة الدوریة لهؤالء االفراد مثل (الطباخ، الكهربائیین، میكانیكي) من اجل تجدید الشهادات سنویاً وتقوم المؤسسة 
هذه الشهادة اختیاریة).(تعتبرمالحظة 
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(منح الشهادات):الرابعالمؤشر 

. . . . .

لجودة العدد شهادات ) 2017(خالل العام تغیر) مقارنة مؤشرات منح الشهادات: نالحظ أن هنالك 4.1رقم (مؤشر
).2013) عن العام (%18بمعدل (وزیادة)، 2016(عن عام )%14(زیادةوشهادات اإلشراف والحالل بمعدل 

ادات لعدد شه) 2017(خالل العام تغیر : نالحظ أن هنالك التصدیرشهادات) مقارنة مؤشرات منح 4.2رقم (مؤشر
).2013) عن العام (%197)، وزیادة بمعدل (2016() عن عام %4(نقصبمعدل للصادرات الجودة 
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مجلس الجودة الفلسطیني)5(
الفلسطیني هي سلطة الترخیص التي لها كامل الصالحیات والمسؤولیات التي تتعلق اإلشرافمجلس الجودة ولجنة 

بمنح وتجدید وتجمید كافة الشهادات التي تصدرها مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة من خالل دائرة الجودة 
والتأهیل، حیث تصدر المؤسسة الشهادات التالیة:

).1/2004رقم الفلسطینيعالمة الجودةام:نظ(وفق .شهادة الجودة الفلسطینیة.1
منح الشهادات).(وفق نظام .الفلسطینیةاإلشرافشهادة .2
.)2009ة رقمالفلسطینیعالمة الحالل(وفق نظام: .شهادة الحالل.3
).2/2005ت.ف میثاق زیت الزیتون رقم (وفق نظام: .شهادة میثاق زیت الزیتون.4

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

) شهادات جودة، 9لمجلس الجودة والحالل الفلسطیني وقد تم منح (اجتماعاً ) 32عقد ()2017(تم خالل العام
.) شهادة حالل3اف، وتجدید () شهادة اشر 30وتجدید () شهادة جودة، 62وكذلك مناقشة وتجدید (
المواصفات علىأن جودة المنتجات الموجهة للمستهلك تعتمد في المتطلبات األساسیة لها وكما هو معروف دولیاً 

تحقیق رغبات ومتطلبات المستهلك ورضاه، والذي یمثل فيالقیاسیة الوطنیة أو الدولیة لتلك المنتجات. وهذا یساهم 
إطار هذا وفيالهدف األسمى لنظم الجودة.

النظام المتكامل یمكن للقطاعات الصناعیة 
وجودة واالقتصادیة االرتقاء بمستوى أدائها 

.منتجاتها
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:مجلس الجودة الفلسطیني)(الخامسالمؤشر 

دل )، وزیادة بمع2016) عن العام (23مجلس الجودة الفلسطیني بمعدل زیادة(%) مقارنة مؤشرات 5رقم (مؤشر
).2013%) عن عام (166(
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فریق التذوق الوطني (میثاق الجودة الفلسطیني))6(

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

، وان معظم الدول المنتجة متطلب لألسواق العالمیةواألكثر تمیزاً أهمیة محلیة وعالمیة وأصبح الحصول على األجود 
لزیت الزیتون بدأت التركیز على نوعیة اإلنتاج بشكل ال یقل أهمیة عن كمیة اإلنتاج.

أهم اإلنجازات:
 للزیت الذهبيعقد مسابقة.
) الجودة) دورات تدریبیة للمزارعین لتعمیم فكرة التذوق وانتاج زیت زیتون عالي5تنفیذ
) 33فحص عینات زیت زیتون للشركات وٕاصدار شهادات رسمیة عدد.(
.مشاركة المؤسسة في لجنة تذوق زیت الزیتون
) 17025العمل على بناء اجراءات الجودة الخاصة بمختبر تذوق زیت الزیتون بناءًا على مواصفة األیزو.(
ى المیدالیة الفضیة في مسابقة دومینا الدولیة قامت المؤسسة بتكریم شركة جبل الزیتون األخضر لحصولها عل

في إیطالیا بعد أن قدمت عینات من زیت الزیتون عالي الجودة.
 ومن خالل مشاركتها في مسابقة دومینا الدولیة )تغرید شحادة(الموظفةحازت رئیس الفریق الوطني الفلسطیني

في إیطالیا على شهادة كمحكم دولي في مجلس تذوق زیت الزیتون، حیث أن هذه المسابقة هي مسابقة دولیة 
.2017-2016یتم عقدها بشكل سنوي حیث شاركت المؤسسة فیها ولمدة عامین متتالیین 

 عتمد) من المؤسسة(متذوق متكریم فریق التذوق وتزویدهم ببطاقات.
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مختبر التذوق الفلسطیني (میثاق الجودة)1.6
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:میثاق الجودة)فریق التذوق الوطني(السادسالمؤشر 

الصادرة ) لعدد شهادات2017هنالك نقص خالل عام (: نالحظ أنفریق التذوق الوطني) مقارنة مؤشرات 6رقم (مؤشر
.)2013%) عن العام (56)، وزیادة بمعدل (2016%) عن عام (5نقص (ونشاطات التدریب وفحص العینات بمعدل
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خدمات الفحص والمطابقة)7(
اإلنشائیةمجال الصناعات يالفلسطیني فاألعمالبتقدیم خدمات الفحص والتفتیش والمطابقة لمجتمع المؤسسةتقوم 

والعمل على توفیر خدمات الفحص والتفتیش في المجاالت التي ال یمكن ،والغذائیة والكیماویة والكهربائیة والمیكانیكیة
لضمان صحة وسالمة المستهلك والحفاظ على بیئته. حیث تقوم الدائرة بالتعاون ، وذلكبهاللقطاع الخاص االستثمار

التجارةم الخدمات المنوطة بها ومن هذه الجهات وزارة االقتصاد الوطني (والتنسیق مع كافة الجهات ذات العالقة لتقدی
الجمارك، هیئة البترول، الضابطة ،العامة(اللوازم المالیةحمایة المستهلك)، مدیریة الدفاع المدني، وزارة الخارجیة،
بهدف المساهمة في حمایة المستهلك الخارجیة، وذلكرات المحلیة والمختبرات یتم التعاون الیومي مع المختب، و الجمركیة)

وتطویر جودة المنتج الوطني وتنظیم السوق.

راف : في مجال الفحوصات الدوریة للمصانع الحاصلة على عالمات الجودة واالش7.1
الحاصلة على عالمات المختلفةبفحص مطابقة المنتجات المختلفةبأقسامها دائرة الخدمات الفنیة في المؤسسةتقوم 

الفنیة االلزامیة ذات العالقة، ویتم ذلك ماتیعالمة الجودة و عالمة االشراف) للمواصفات الفلسطینیة والتعل(المؤسسة
وارسالها الى احدى المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة أقسام الدائرة في العاملینكادرمن خالل سحب عینات من قبل

عینة للمختبر لبیان مدى الى نموذج استالمباإلضافةفحص یتضمن قائمة بالفحوصات المطلوبة العینة طلبمرفقًا مع
المطلوبة (في حال صالحیة العینة للفحص) وارسال تقریر الفحوصاتبإجراءصالحیة العینة للفحص، یقوم المختبر 

لبنود اما مطابق او غیر مطابقاصدار شهادة فحص من قبل المؤسسة تحمل نتائج الفحص بالنتائج وبعد ذلك یتم
دائرة الجودة والتأهیل الستكمال لموظفيوالتعلیمات الفنیة االلزامیة ذات العالقة ومن ثم یتم ارسالها ةالفلسطینیالمواصفة 
.بالتدقیق على شهادات الفحص والمتمثلةاالجراءات 

الحاصلة على عالمات المؤسسة) فحص من الفحوصات الخاصة بالمصانع514(بإجراءالدائرة قامتحیث 
الخرسانة، المیكانیكیة، الكهربائیة).الكیماویة، اإلنشائیة،( جودة واشراف) في مختلف المجاالت( الغذائیة،
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: في مجال إصدار شهادات المطابقة للمنتوجات المحلیة والمستوردة7.2

للمواصــــفات المحلیة والمســــتوردة بفحص مطابقة المنتجاتالمختلفةبأقســــامها دائرة الخدمات الفنیة في المؤســــســــةتقوم 
كادر ویتم ذلك من خالل ســــــحب عینات من قبل ( عینة أو وجبة )الفنیة االلزامیة ذات العالقةماتیالفلســــــطینیة والتعل

العینة طلب فحص یتضـــمن ًا معوارســـالها الى احدى المختبرات المعتمدة لدى المؤســـســـة مرفقأقســـام الدائرةفي العاملین
یقوم عینة للمختبر لبیان مدى صـــــــالحیة العینة للفحص،م الى نموذج اســـــــتالباإلضـــــــافةقائمة بالفحوصـــــــات المطلوبة 

أو من خالل االعتماد المطلوبة (في حال صــــالحیة العینة للفحص) وارســــال تقریر بالنتائج الفحوصــــاتبإجراءالمختبر 
على شهادات فحص من طرف ثالث معتمد حیث یتم دراسة شهادة وتقریر الفحص ومطابقتها مع المواصفة الفلسطینیة 

اصـــــدار شـــــهادة فحص من قبل المؤســـــســـــة تحمل نتائج الفحص اما مطابق او غیر مطابقوبعد ذلك یتمذات العالقة 
للجهة الطالبة للفحص والتي قد یة االلزامیة ذات العالقة ومن ثم یتم ارســــالها والتعلیمات الفنةالفلســــطینیلبنود المواصــــفة 

) أو قد لوطني , وزارة التربیة والتعلیمتكون شــــركه معینه او مصــــنع أو مســــتورد أو جهة حكومیة ( مثل وزارة االقتصــــاد ا
الوطنیة الفلسطینیة .یكون عن طریق العطاءات الحكومیة لفحص المواد واللوازم الموردة لوزارات السلطة 

ماویه واســـــــمنت وكیغذائیة) شـــــــهادة مطابقة لمنتوجات محلیة ومســـــــتوردة ما بین مواد 450(إصـــــــدارحیث تم 
وكهربائیة.بالستیكیةومواد ومیكانیكیه وأنسجه 



2017 التقریر  السنوي

70



2017 التقریر  السنوي

71

ز) : في مجال فحوصات األنظمة التشغیلیة (مصاعد، غاز مركزي، ألعاب، محطات الوقود والغا3.7
حیث یتم ةالمعتمدةوالمواصفات الفلسطینیةوفق التعلیمات الفنیةالتشغیلیةجراء التفتیش على األنظمإبالمؤسسةتقوم 

في فلسطین وتتم آلیة الفحص وفق قرار ةمصاعد المركبجراء الفحص الخاص بالإلالتنسیق مع مدیریة الدفاع المدني 
یخص الغاز المركزي ومحطات الوقودفیما والتنسیق أیضًا مع هیئة البترول،لس الوزراء الفلسطیني الخاص بذلكمج

عداد برنامج أسبوعي مسبق لفحص المصاعد وتوزیع ، وإ ومع الدفاع المدني فیما یخص فحص ألعاب المتنزهات والمالهي
فحص أسبوعي للمصاعد. ) 16(راء حوالي ، وٕاجالكادر الفني المختص على كافة محافظات الوطن

الحظة: (حیث تقوم المؤسسة بمتابقة الشكاوي الواردة إلیها فیما یخص األنظمة التشغیلیة).م

.  عالهأنظمة التشغیلیة المذكورة أل ) فحص نظام تشغیلي من ا732جراء (تم إ



2017 التقریر  السنوي

72



2017 التقریر  السنوي

73

: في مجال المصادقة على بطاقات البیان للسلع 7.4
متصلة مادة وصفیة سواء كانت مصورة أو مكتوبة أو مطبوعة أو ملصقة أو محفورةكل بیان أو إیضاح أو عالمة أو 

ولها اهمیه كبیره تتمثل في التعریف بهویة المنتج ودواعي استعماالته وطریقة استعماالته وطریقة اتصاال ثابتا بعبوة المادة
حیه ووزنه الصافي وهویته ومنشؤه.حفظه وتواریخ الصال

ویتم دراسة جمیع بطاقات البیان ، باستالم طلب الحصول على بطاقة بیاندمات الفنیة في المؤسسةدائرة الخحیث تقوم 
من خالل لجنه فنیه بواقع جلستین في األسبوع مكونه من أربع أشخاص حیث تقوم اللجنه بالرجوع للمواصفه الخاصه 

الرجوع للمواصفه العامه سواء كان المنتوج مواصفه ذات عالقه یتمبالمنتج للمصادقه على البطاقه وفي حال عدم وجود
حیث تم تشكیل لجنه فرعیه للجنه األصلیه لجنه للكهربائیات مهامها ، غذائیا أو كیماویا أومستحضر تجمیل أو كهربائیا

أیام األسبوع. مراجعه خاللتتلخص بالمصادقة ودراسة بطاقة البیان كما أنه یتم استقبال الزبائن لل
) من قبل اللجنة إلخ) بطاقة بیان لسلع مختلفة منها (سلع غذائیة ، سلع كیماویة .....886على (تم المصادقة 
بطاقه  خالل العام ولكن دون )485(. وكذلك تم دراسة اكثر من دائرة الخدمات الفنیة في المؤسسةالمشكلة من 

.الحصول على مصادقه
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: المشاركة في العطاءات المركزیة 7.5
بالمشاركة في جمیع اللجان الفنیة للعطاءات المركزیة في وزارة المالیة كوادر المؤسسة في كافة التخصصاتقامت 

خالل العام،) عطاء217، وكان مجموع العطاءات التي تم المشاركة فیها (ومدیریة اللوازم العامة التابعة لوزارة المالیة
( والتي حیث یتم خاللها الدراسه الفنیة ، مع العلم ان هناك عطاءات كانت تستمر عدة جلسات .قد تصل الربع جلسات

المالیه للعطاء من جمیع النواحي وطلب شهادات فحص الدراسة تشمل فحوصات حسیة ومخبریه للعینات المختلفه) و 
تطلبات المواصفات الفنیه وجد لها مواصفه فلسطینیه أو وفق مومطابقه لمعظم المنتجات التي یتم توریدها للسلطه اذا 

نشارك في لجان وأحیانافي عطاءات األثاث والكهربائیات، وأحیانًا نقوم بعمل زیارات میدانیه للمورد خاصة للعطاء،
من مطابقتها وازم لمختلف القطاعات ومختلف الوزارات خاصة عطاءات أجهزة كهربائیه ومیكانیكیه للتأكد للاالستالم 

للعینات المحاله.

والتي تكون اجتماعاتها بشكل اسبوعي حیث أن دائرة الخدمات الفنیة/في لجنة العطاءات المركزیةالمؤسسةتمثل
المؤسسة عضو في هذه اللجنة وفق قانون الشراء العام. 

.2017خالل العام) عطاء217كان مجموع العطاءات التي تم المشاركة فیها (

المشاركة في اللجان الخارجیة: 7.6

:في مجموعة من اللجان الخارجیة مثلالمؤسسةشاركت 

قوم بالمشاركه فیها بشكل دوري بواقع جلسه كل أسبوعین حیث یتم خاللها لجنة تنظیم السوق الداخلي  التي ت
دیه واتخاذ القرار االقتصااالجتماع مع األخوة في الوزارات األعضاء في هذه اللجنه وتدارس معظم القضایا 

كما أنه یتم عرض قضایا من قبلنا قد نواجهها من خالل عملنا  مثل طلب وضع ملصق باللغة المناسب فیها،
العربیه على منتج معین یتم تقدیمه لنا من قبل التجار حیث یتم توجیههم للوزارة ومن الجدیر بالذكر أن هذه 

كما أنه انبثق عنها الكثیر "االدارة العامه لحمایة المستهلكاد الوطني/تصوزارة االق" اللجنه یتم عقدها في مقر 
من اللجان التخصصیه  یتم فیها دعوة التجار ذوي العالقه وكذلك التنسیق مع الجهات ذوي العالقه مثل لجنة 

الرسمیه الالزمه تنظیم قطاع الكهربائیات والتي كان لنا أثر فیها من خالل تعریف التجار بالمتطلبات الفنیه و 
منهم لتنظیم هذا القطاع مثل ایجاد ملف فني للمنتج وكذلك ایجاد بطاقة بیان وفحص ان أمكن وذلك من خالل 

عقد سلسلة ورش مع التجار وارشادهم للتوجه للمؤسسة، 
.المشاركة في لجان خاصة مع سلطه المیاه العداد المواصفات الفنیة الخاصة بخزانات المیاه
 في اللجنه التوجیهیه للبناء االخضر مع نقابة المهندسینالمشاركة
) والمشاركة في اللجنه الوطنیة للسالمه الغذائیه مع الفاوJTT.(
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 وزارة االقتصاد الوطني /االدارة " والمشاركة في ورش العمل الخاصة بقطاع المنسوجات والتي تم عقدها في
في نفس القطاع تم عقدها بالشراكه مع وزارة االقتصاد في مدینه رام اهللا وورشة اخرى" العامة لحمایه المستهلك 

بیت لحم في ما یتعلق ببطاقة البیان للمنتجات المستورده والمحلیه.
(مركزي، اسطوانات،ملحقات،) حیث تم االنتهاء المشاركة في اعداد نظام خاص لتنظیم العاز بكافة تفاصیله

بالشراكه مع الدفاع المدني وهیئه البترول ووزارة االقتصاد(االدارة العامة من اعداد المسوده النهائیه بهذا النظام
لحمایه المستهلك) وبقیة الشركاء

 بین هذه االطراف على الیه تنفیذیة خاصة بتمدیدات التنسیق واالجتماع مع الدفاع المدني وهیئه البترول واالتفاق
بین هذه االطراف وكذلك المشاركة عدة اجتماعات عقدتذه االلیه ناتج حیث كانت ه،للمبانيالغاز المركزي

في ورشتي عمل لدى الجانب االسرائیلي والتي قامت هیئة البترول بالترتیب لها وكانت على مدار یومین 
منفصلین.

السابع (الفحص والمطابقة)المؤشر 

) مقارنة مؤشرات الفحص والمطابقة7رقم (مؤشر
)%9(زیادةبمعدل خدمات الفحص والمطابقة لعدد ) 2017(خالل عام زیادة نالحظ أن هنالك 

).2013) عن العام (84وزیادة بمعدل (%)،2016عن العام (
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(المعایرة)القیاس الوطني)8(

والسوق ونشاطاتها في المجتمع "القیاس" یاالمیتورولوجعن ةالمسؤولوالمقاییس الفلسطینیةمؤسسة المواصفاتتعتبر
حیاةالفي جمیع مرافق من أجهزة القیاس المستخدمة قالمعایرة والتحقبتقدیم خدماتالمؤسسةالفلسطیني، حیث تقوم 

:كما یليللقطاعات المختلفة الصناعیة والتجاریة والطبیة

برات بتقدیم خدمة معایرة أجهزة القیاس المختلفة في المصانع والشركات ومختمؤسسةتقوم ال:القطاعات الصناعیة.1
الغذائیة والكیمیائیة واإلنشائیة والدوائیة، وذلك للتأكد من دقة نتائج القیاسات لرفع مستوى جودة المنتجات الفحص

.شهادات الجودة المحلیة والدولیةونتائج الفحوصات وتمكین هذه المرافق من الحصول على

القانونیة یامن خالل النظام الوطني للقیاس وتعلیمات المیتورولوجالمؤسسةتقوم :والتجاریةةالقطاعات االقتصادی.2
في المجاالت التالیة:راقبة ومعایرة أجهزة القیاس المستخدمة في جمیع التعامالت التجاریة لضمان شفافیتهابم
الموازین المستخدمة في بیع وشراء الذهب.
الموازین المستخدمة في المحال التجاریة.
 المستخدمة في محطات تعبئة اسطوانات الغازالموازین.
 الوقودتزویدمضخات.
صهاریج نقل وتوزیع الوقود.
مسبقاً وتم عمل جمیع االستعدادات الضروریة للبدء في عملیة مراقبة األوزان والحجوم في المواد المعبأة

.القادممن العامأیارفي شهر بعملیات المراقبةحیث سیتم البدء

الخاصة والعامة خدمة معایرة أجهزة القیاس المستخدمة في المختبرات الصحیة ةالمؤسستقدم:الصحیةالقطاعات .3
وهذه األجهزة هي:لضمان نتائج فحوصات دقیقةمنها 

الموازین واألوزان
أجهزة قیاس الحرارة
أجهزة قیاس الحجم

في هذا المجال ال تستطیع المؤسسة تقدیم خدمة معایرة أجهزة القیاس المستخدمة في مراقبة تلوث :القطاع البیئي.4
تعمل المؤسسة على توفیر هذه الخدمة حیثب عدم توفر األجهزة المرجعیة لها،الهواء والمیاه والضجیج بسب

.واألجهزة المطلوبة في أقرب وقت ممكن
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مراقبة أجهزة القیاس المستخدمة في القطاعات المذكورة، عند تصنیعها أو استیرادها قبل المؤسسة صالحیات مهام و من
یاالمیتورولوجالواردة في تعلیمات (القیاسیة)االمیتورولوجیمتطلباتمن حیث مطابقتها لجمیع دخولها مجال العمل، 

المرجعیة الضروریة والتأكد من معایرتها مقابل ومن صالحیات المدیریة أیضا اقتناء وحفظ المعاییر الوطنیة الفلسطینیة
المعاییر الدولیة واإلقلیمیة وحصولها على شهادات معایرة معتمدة.

من خالل التفتیش ، مراقبة هذه األجهزة عند االستخدام في أماكن العمل المخصصة لهابالمؤسسةتقوم ومن ناحیة أخرى 
والتأكد من عدم العبث بها بهدف ،المسموح بهاالدقةاستمرار عملها ضمن للتأكد من ها والمراقبة الدوریة من قبل موظفی

.الغش والخداع

وهناك نوعان من التقییس:
القیاس الصناعي
القیاس القانوني

)Industrial Metrologyالتقییس الصناعي (8.1

.سابقاً المذكورة الفرع بمعایرة أجهزة القیاس المستخدمة في المجاالت الصناعیةویختص هذا
على النحو ) جهاز508(2017في عام عدد الطلبات المنجزة في مجال المعایرة الصناعیة للمصانع والمختبراتكان 

،األطوال) في مجال 67(، ) في مجال الضغط58(،) في مجال الحرارة67(، ین والكتل) في مجال المواز 258(التالي:
.)58القوة (في مجال و 
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)Legal Metrologyالتقییس القانوني (8.2

عامالت التجاریة وتطبیقها من خالل معایرة أجهزة القیاس القانونیة تالوالتشریعیة فيالفرع بالجوانب التنظیمیة ویختص هذا
.المذكورة سابقاً في المجاالت الصناعیة

) 305(،وقود) مضخات 2843(المجاالت التالیة:في) 3630عدد األجهزة التي تم التحقق منها في األسواق (ان ك
) 5(غاز،قبانات ) 280(مسبقًا،مواد معبأة ومغلفة ) 14(تجاري، ) میزان 146، (عداد صهاریج)37(، میزان ذهب

.جسور أرضیة
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مختبرات المعایرة8.3

والدولیة،مع المتطلبات المحلیة، اإلقلیمیة (القیاس) في فلسطین بما ینسجم یاالمیتورولوجتطویر مختبرات ونظام 
تم تقییم األوروبي لتطویر البنیة التحتیة للجودة في فلسطین، و االتحادوذلك من خالل المشروع األلماني ومشروع 

والعمل على االستفادة ،یاالمیتورولوجووضع خطة لتطویر وتوسیع مجاالت فلسطینفي یاالمیتورولوجاحتیاجات
من خالل هذه المشاریع تم الحصول على أجهزة قیاس مرجعیة من اإلمكانات الموجودة في القطاع الخاص.

(األوزان والموازین، والحرارة، األطوال، وتطویرها في عدة مجاالت مثل:یاالمیتورولوجضروریة لتوسیع مجاالت عمل 
هرباء، مراقبة األوزان والحجوم للمواد المعبأة مسبقًا، حیث سیتم استالم الحجوم، الضغط، القوة، وأجهزة قیاس الك

هذه األجهزة في الفترة القریبة القادمة بعد توفر مساحات المختبرات الضروریة).
في الدولیاالمیتورولوجوحید أنظمة بهدف تیاللمیتورولوجعضویة المؤسسة في البرنامج العربي الحصول على 

.نتائج الفحوصاتبلتسهیل عملیات التبادل التجاري واالعتراف المتبادل ،العربیة

المواد المعبأة والمغلفة مسبقاً 8.4

تم البدء بعملیة التحقق من المواد المعبأة والمغلفة في قطاعات مختلفة بالتنسیق مع حمایة المستهلك وتم االنتهاء 
یماویات والقطاعات األخرى.بالتحقق منها في قطاع الكمن عملیة التحقق في أكثر من مصنع ویتم التنسیق

معایرة قبانات الغاز8.5

یتم معایرة قبانات الغاز بشكل دوري حسب آلیات العمل المعمول بها في النظام الوطني للقیاس في جمیع 
المحافظات.
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الثامن (المعایرة)المؤشر 

خالل العام اَ في عدد األجهزة المعایرة صناعیزیادةنالحظ أن هنالك :مؤشرات المعایرة الصناعیة) مقارنة 18.رقم (مؤشر
).2013) عن العام (%60)، وزیادة بمعدل (2016() عن العام %10(زیادةبمعدل )2017(

خالل العام قانونیًا نالحظ أن هنالك زیادة في عدد األجهزة المعایرة:) مقارنة مؤشرات المعایرة القانونیة8.2رقم (مؤشر
).2013) عن العام (%86)، وزیادة بمعدل (2016(%) عن العام 7بمعدل زیادة () 2017(
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العالقات الدولیةالمشاریع و)9(
الدول األخرى، والمنظمات فيبین مؤسسات المواصفات والمقاییستوثیق أواصر التعاون فیما بینها و تسعى المؤسسة ل

إلشراف ، وكذلك ااالت أوسع للتعاون مع تلك الجهاتوالهیئات اإلقلیمیة والدولیة ذات االختصاص بنشاطاتها وتأسیس مج
ة من خالل:اإلقلیمیة والدولیوتنسیق اتصاالت المؤسسةعلى تنظیم برامج التعاون

ضمن مشروع البنیة التحتیة للجودة في فلسطین.إنجاز مشاركة المؤسسة في بند المترولوجیا.1
ة ومحلیة).ی(توعیة، إرشاد وورش عمل ومشاركات دولMena starإستكمال العمل على مشروع .2
في مجال میثاق الجودة في فلسطین (زیت الزیتون) ومسابقة الزیت الذهبي.Oxfamمشروع.3
).ISOتابعة لمنظمة () لجان فنیة متخصصة 5المشاركة في اللجان الدولیة (.4
تمثیل المؤسسة في المحافل الدولیة والمحلیة ضمن النشاطات ذات العالقة بعناصر البنیة التحتیة في فلسطین..5
إعداد تقریر حول المواصفات التي تم اعتمادها أو استخدامها من قبل المؤسسة إلى معهد المواصفات والمواد.6

ASTM)(.األمریكي حسب االتفاقیة الموقعة مع المعهد
.المواصفات والتشریعات الخاصة بهاعلىالتواصل مع المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة للحصول.7
العضویة مع المؤسسات الدولیة لضمان استمراریتها.ةمتابع.8
.ةللمؤسستقاریر االنجازات الربعیة وٕاعداد)2017(الخطة السنویة لعامإعداد.9

حول المواصفات والتعلیمات ونشاطات تقییم المطابقة.استفساراً ) 312(الرد على.10
والتي تضمن رؤیة ورسالة المؤسسة وأهدافها الرئیسیة والفرعیة 2022-2017إعداد إستراتیجیة المؤسسة للعام .11

والخطة التنفیذیة.
.2018إعداد الخطة التنفیذیة للمؤسسة للعام .12
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(مشروع مینا ستار) في مجال التطویر والتنمیةإنجازات 
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االمنظمات العربیة واإلقلیمیة والدولیة التي تشارك المؤسسة في عضویته9.1

مؤسسة المواصفات عضو في مجموعة من المنظمات االقلیمیة والدولیة كالتالي:
عضو في المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین .1

www.aidmo.org
عضو في المنظمة الدولیة للتقییس .2

www.iso.org
الهیئة الكهروتقنیة األوروبیة برنامج عضو في .3

www.iec.ch
معهد المعاییر والمقاییس للبلدان اإلسالمیةعضو في .4

www.smicc.org

اإلنجازات المتمیزة9.2

).2022-2017(وزارة االقتصاد من خطة التنمیة الوطنیةمع المشاركة في وضع الجانب المتعلق بالمؤسسة .1
االستشاریة العلیا للتقییس لمناقشة اعتماد المواصفات العربیة وٕاعداد البرنامج ) للجنة49(المشاركة في االجتماع.2

التنفیذي لإلستراتیجیة العربیة للتقییس.
المشاركة في وضع خطة تشجیع الصادرات واعداد نظام لضبط الصناعات التقلیدیة..3
وتنفیذ ورشة عمل حول ذلك.للسیاسات الوطنیة للجودة المشاركة في اعداد مقترح الخطة التنفیذیة .4
.ویوم التوصیف العربيبیوم التوصیف الدوليتنظیم االحتفال.5
المشاركة في حفل إطالق أجندة السیاسة الوطنیة للجودة..6
المشاركة في إجتماع اللجنة الفرعیة األوروبیة الفلسطینیة..7
ركیا.المشاركة في إجتماع الهیئة العامة لمعهد المواصفات للدول اإلسالمیة/ ت.8
إعداد التقریر السنوي للجمعیة األمریكیة للمواد والفحص..9

إعداد مقترح لدعم تأهیل مصانع وتقدیمه للمنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین..10
) مع االتحاد ACAA) الحضار خبیر لتقییم قطاع االنشاءات من ضمن إتفاقیة (TAIEXتقدیم طلب (.11

األوروبي.
للتقییس وكذلك لجنة االستراتیجیة العربیة للتقییس والتي اجتماعات اللجنه االستشاریه العلیاتمثیل فلسطین في .12

تعقد اجتماعاتها في المغرب.
والمشاركة عقد اجتماع مع وفد وزارة الصناعة والتجارة األردنیة حول أفاق التعاون وتفعیل االتفاقیات الموقعة.13

المشتركة.في اجتماعات اللجنة األردنیة الفلسطینیة
عقد عدة اجتماعات مع ممثلي اللجنة الرباعیة الدولیة حول سبل دعم االقتصاد الوطني..14
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عقد عدة اجتماعات مع ممثلي البنك الدولي حول سبل دعم وتطویر المؤسسة..15
إعداد مقترح حول تنظیم قطاع الغاز من حیث ضبط االسطوانات وتمدیدات الغاز المركزي بالتعاون مع الجهات.16

المعنیة.
التعاون مع هیئة اإلمداد والتجهیز لمساعدتهم في بناء نظام إدارة الجودة في الهیئة باإلضافة إلى ضبط مطابقة.17

التوریدات للمواصفات.
متابعة تجهیز مبنى المؤسسة واستكمال المخططات الالزمة واإلشراف المباشر علیها..18
) بعد اجراء الدراسات حول الموضوع.PALGAPالزراعیة الجیدة (تشكیل لجنة وطنیة العداد نظام الممارسات .19
المشاركة في اعداد نظام ضبط وفحص العاب المالهي والمتنزهات..20
عقد ورشة عمل حول واقع وسیاسات إدارة السالمة الصحیة والمهنیة في فلسطین وفق متطلبات السالمة العامة..21
ة.المشاركة في معرض الصناعات الوطنیة الفلسطینی.22
(مواصفة التمور) محافظة أریحا.تنظیم ورشة عمل حول واقع التمور.23
تنظیم ورشة عمل حول مواصفة الزعتر..24
تنظیم ورشتي عمل في محافظة بیت لحم حول الصناعات الحرفیة وورشة عمل حول أهمیة المواصفات في .25

حیاتنا الیومیة.
تعریف بمنتجاتها.المشاركة في الیوم المفتوح الذي نظمته شركة الالال لل.26
تنظیم ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة حول نسبة الملح في الطعام..27
تنظیم ورشة عمل في محافظة سلفیت بالتعاون مع جمعیة حمایة المستهلك حول صناعة األثاث..28
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االتفاقیات ومذكرات التفاهم مع الجهات الخارجیة9.3

فات العربیة تم إعداد مسودات التفاقیات لإلعتراف المتبادل الموقعة مع عدد من مؤسسات المواصتفعیًال لمذكرات التفاهم 
إلى لعلى صیاغتها النهائیة مع كل من: (تونس، الجزائر، السودان)، كما تم التوصتسهیًال للتبادل التجاري واإلتفاق

مقترح للتعاون مع هیئة الغذاء والدواء لتسهیل تصدیر المنتجات الغذائیة الفلسطینیة.
المؤسسة بتوقیع مذكرات تعاون مع الجهات التالیة:حیث قامت

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

 2005للتقییسالمعهد الجزائري

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
2010هیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي
2014هیئة االعتماد التونسیة
2014معهد المواصفات السویدي
جامعة بولیتكنك
 معهد المواصفات  الروسي

2014
2016
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(تزوید المعلومات)التاسعالمؤشر 

مات خالل على طلب المعلو زیادةطلبات االستعالم، نالحظ انه هنالك ) مقارنة مؤشرات 9.1رقم (مؤشر
).2013العام (%) عن 108بمعدل (وزیادة)، 2016%) عن العام (41) بمعدل (2017العام (

المشاریع التطویریة)(التاسعالمؤشر 

المشاریع التطویریة والتنمیة ) مقارنة 9.2رقم (مؤشر
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مركز المعلومات 9.4
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) تكنولوجیا المعلومات10(
حدث تطور نوعي في مجال تكنولوجیا المعلومات والحداثة في ) 2017(العام خالل خالل االعوام الماضیة وخصوصا 

، مع العلم التي تقدمها المؤسسةالمحوسبةالخدمات بشكل مختصر وضح توالنقاط التالیة،سمؤسسة المواصفات والمقایی
)، باإلضافة 2018) خدمة مباشرة للجمهور وقطاع االعمال من خالل شبكة االنترنت خالل العام (35انه سوف یتم فتح (

أكادیمیة):حكومیة و لعدد من الخدمات للشركاء (

هذه الخدمات من حیث الجهات المستفیدة الى التالي:: تنقسموالً أ

االرشیف)-خدمات للعاملین. (نظام شؤون العاملین، نظام ادارة الملفات.1
خدمة)35خدمات للجمهور. (.2
خدمة)20خدمات لألعمال. (.3
خدمات للمؤسسات الحكومیة..4
خدمات للمعاهد والجامعات..5
والمجتمعیة.خدمات للمؤسسات الوطنیة .6

:األنظمة اإللكترونیة التي تعمل بها المؤسسة حالیاً : ثانیاً 

خالل وزارة المالیة الدارة (االیرادات والنفقات) والموازنة السنویة.منللمحاسبة:نظام بیسان الحكومي .1
نظام حدیث ومتطور یعتمد على البصمة االلكترونیة.نظام مراقبة الدوام:.2
وم بادارة الموارد البشریة في المؤسسة وتعزیز االستفادة منها، باالضافة قنظام متكامل ینظام شؤون العاملین:.3

متابعةو مراقبة،لربط العاملین في المكاتب الفرعیة مع المقر الرئیسي رام اهللا، وهذا النظام مدعوم بنظام كمرات 
من التدقیق والرقابة في المؤسسة.ةمباشر 

ابعة سیر العملیات لتنظیم عملیة الصادر والوارد ومتشفة ومتابعة الكتروني ر أنظام الملفات:نظام ادارة .4
، باالضافة لربط المكاتب الفرعیة مع االدارة العامة.بین الدوائر المختلفةوالتحویالت

االخبار وادارة ز باللغتین العربیة واالنجلیزیةیمن موقع الكتروني متمویتكون هذا النظام نظام الموقع االلكتروني:.5

باالضافة لوجود خمسة مواقع فرعیة مع مواقع التواصل االجتماعیة،ھربطى لا، باالضافة وصفحات الموقع
.مركز التوعیة، دلیل المواصفات، مركز مركز المعلومات، التدریبخدمات، مركز(مراكز متخصصة): مركز 

تم تطویر نظام متكامل لمنح وطباعة جمیع الشهادات التي تصدرها المؤسسة :والتدقیقنظام منح الشهادات.6
جودة شھادة میثاق ، شھادة مطابقة الصادرات، شھادة الحالل، شھادة عالمة االشراف، شھادة عالمة الجودةوهي

باالضافة النشاء .شھادة الخدمات، شھادة نظم ادارة الجودة، شھادة االفراد، شھادة عسل النحل، زیت الزیتون
.وتنظیم عملیة زیارات التدقیقملفاتھم،ملفات خاصة بالمدققین المعتمدین وادارة 
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أهمها في المؤسسة و والتفتیشالفحصالدارة تم تطویر نظام الكتروني متمیز نظام الفحص والخدمات الفنیة:.7
خدمة ، االلعاب الترفیھیةخدمة فحص ، مؤقتكھرباءخدمة ھیدرولیكي، خدمة مصعد كھربائي،خدمة مصعد 

، خدمة تحریر كفالة، خدمة االستیراد، خدمة بطاقة البیان، الوقوداتخدمة فحص محط، فحص الغاز المركزي
.خدمة المطابقة الداخلیة، خدمة المطابقة

تم تطویر نظام الكتروني الدارة عملیة التوصیف واللجان الفنیة ونشر المواصفات وتقدیم نظام التوصیف:.8
ادارة محاضر ، نشر المسودات النھائیة، الفنیة، الخبراءللتوصیف، اللجانالخطة السنویةدمات التالیة: الخ

. سحب مواصفة، تجدید مواصفة، اعداد مواصفة/جزء، االجتماعات

العام ) وسوف یتم فحصها وتطبیقها خالل 2017والشكل التالي یوضح أهم وعدد الخدمات التي تم تطویرها خالل العام (
)2018:(

المشاریع التطویریة والتنمیة : حوسبة الخدمات) مقارنة 10رقم (مؤشر

:االنجازات التالیة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت) عمل2017كما تم خالل العام (: ثالثاً 

.العام الماضي) عملیة خالل 1000م فني للمقر الرئیسي والفروع (تقدیم صیانة ودع: الدعم الفني.1
خدمة )35وتفعیل المجال الجدید (علیها،تفعیل العمل باالنظمة الجدیدة وتدریب العاملین :والبرمجیاتاالنظمة .2

نظام ) وثیقة 6000وادخال (مواصفة،) 2500، وتجهیز دلیل المواصفات حیث تم رفع (الكترونیة للجمهور
.االرشیف وادارة الملفات

لجان.) 3) عطاء و (12تمت المشاركة ب (:الفنیةالمشاركة في العطاءات واللجان .3
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أھم الخدمات المحوسبة في المؤسسة:المشاریع التطویریة

عدد المشاریع
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، اجتماعات اجتماع) 25اجتماعات متكررة مع الشركة المطورة لالنظمة (:والندواتاالجتماعات والمؤتمرات .4
) مؤتمرات 4والمشاركة في (، )2اجتماعات المبنى الجدید ()،4)، اجتماعات مع المدیر العام (12(للدائرة دوریة 

وورش عمل.
) دورات مع المكاتب الفرعیة بمشاركة 8تم عقد دروات تدریبیة للعاملین في المؤسسة بواقع (:والتأهیلالدورات .5

) موظف.130(
في المقر الرئیسي انترنت)+ هاتف الخلیل (و تمدید شبكتین حدیثتین في مكاتب نابلس تم: الشبكات والسیرفرات.6

.سنترال) جدید2جدیدة مع عدد ()39ومجموع نقاط شبكة الهاتف (جدیدة)45نقاط شبكة الحاسوب (ومجموع 
لربط المكاتب الفرعیة مع الشبكة وتكنولوجیا المعلوماتتم مخاطبة وزارة االتصاالتوالترابط:الشبكة الحكومیة .7

.الحكومیة
كما تم رفع السرعة في )،15Mbs(إلىر الرئیسي تم رفع سرعة االنترنت في المق:البیاناتاالنترنت وتبادل .8

.)8Mbs(إلىالفروع
ت، باالضافة الى تقاریر فنیة شهریة نامؤسسة وتحلیل البیالل) 2016تم اعداد تقریر انجازات (الفنیة:التقاریر .9

).20وتقاریر متنوعة عدد ()،12عدد (

مت المساعدة في وتالفلسطیني،رفع معظم خدمات المؤسسة وربطها مع موقع مجلس الوزراء متفرقة:.نشاطات 10
تصمیم شهادات المؤسسة ومسابقة زیت الزیتون.
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التدریب والتأھیل)11(
)2017الدورات الخارجیة التي شاركت بها المؤسسة خالل عام (11.1

تولي المؤسسة اهمیة كبیرة من اجل تدریب طواقمها واالشخاص المؤثرین والذین لهم عالقة مباشرة بانشطة واعمال 
تدریب یعتبر اهم طرق رفع كفاءة الموظف وادائه وزیادة انتاجیته بالتالي رفع الالمؤسسة، وذلك إلیمانها الكامل بأن 

مستوى العمل.

) متدرب من داخل 24)، حیث تم ایفاد (2017رشة تدریبیة خارجیة خالل عام (و /) دورة18فقد شاركت المؤسسة في (
) متدرب من خارج المؤسسة في المجاالت التالیة:19المؤسسة و(

الدورة التدریبیةالرقم
الجهة 
المنظمة

المشاركونالهدف العامالمكانالفترة الزمنیة

ورشة عمل تكمیلیة في مجال "تطویر .1
للجودة لدعم التجارة البنیة التحتیة 

العالمیة"

SIDA/

AWEDAC

مجاالتحولالموظفینكفاءةتطویرالمغرب18-25/03/2017
المطابقةوتقییمللجودةالتحتیةالبنیة

اداتھالشوالمنحجوالتفتیش(الفحص
والمعایرة...)

)1(

عبد الرحمن عودة

2."Managing National
Standards Development

Projects & Programmes-MSP"

منظمة 
اآلیزو

10-12/4/2017

قطر

تحسین كفاءة مقرري لجان التوصیف 
في مجال إدارة اللجان وممارسات 

التوصیف الجیدة

)2(
أدیب القیمري-

هبة زبادي-
(دائرة التوصیف)

/SIDAالبنیة التحتیة للجودة/ للسالمة الغذائیة.3

AWEDAC

مجاالت حولالموظفینكفاءةتطویرالسوید23/4-19/5/2017
بالسالمة للجودة المتعلقةالتحتیةالبنیة

الغذائیة

)4(
مرشح من وزارة -

الزراعة
مرشحین من وزارة -

االقتصاد
مرشح من شركة -

خاصة/االتحاد 
العام للصناعات

دورة متقدمة في مجال.4
"Prepackages"

PTB)7-18/5/2017(

األردن

تعزیز الكفاءات الفنیة للموظفین للتعامل 
مع مجموعة واسعة من األنشطة 
المتعلقة بفحص ماقبل التغلیف

)2(
اسماعیل عمرو-

عبیدة عدوي-
(مدیریة القیاس 

الوطني)
5.

Infrastructure for PalestiniansDTC)2-14/7/2017(أندونیسیا

تطویر خبرة الموظفین في مجاالت 
المرافق العامة وبناء /البنیة التحتیة 

المساكن والطرق

)1(
لینا السعد/ مدیر 

مكتب -الخدمات الفنیة
نابلس

6.

Force CalibrationPTB)23-27/7/2017(األردن
تعزیز خبرات طاقم مدیریة المعایرة في 

مجال معایرة أجهزة فحص القوة 
)2(

فادي بدران
ماجد عبیات/ القیاس 

الوطني
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7.Metrology in Thermometry &
Humidity

Kriss19/8-1/9/2017كوریا الجنوبیة
تدریب طاقم مدیریة المعایرة على معایرة 

الرطوبة والموازین الحراریة
)1(

وضاح رداد/ القیاس 
الوطني

8.

ةالبنیة التحتیة للجودة لدعم التجارة العالمی
SIDA/

AWEDAC
السوید3-29/9/2017

مجاالتحولالموظفینكفاءةتطویر
المطابقةوتقییمللجودةالتحتیةالبنیة

اداتھالشوالمنحجوالتفتیش(الفحص
والمعایرة...)

) من داخل 3(
المؤسسة

(أماني یحیى+راني 
صوالحة+الحارث 
الحدیدي)/الخدمات 

الفنیة
) من خارج 3(

وزارة -المؤسسة
االقتصاد الوطني

9.
البنیة التحتیة للجودة/ للسالمة الغذائیة

SIDA/

AWEDAC
السوید17/9-13/10/2017

مجاالت حولالموظفینكفاءةتطویر
بالسالمة للجودة المتعلقةالتحتیةالبنیة

الغذائیة

)4(
من خارج المؤسسة/ 

وزارة االقتصاد

10.
دورة استكمالیة (تدریب مدربین في مجال 

إدارة المیاه)

منظمة 
اآلیزو

برنامج مینا 
ستار

األردن24-27/9/2017

استكمال تدریب الموظفین وتأهیلهم 
المیاه لیصبحوا مدربین في مجال إدارة

اھوأثر

)3(
بالل أبو الرب/ -

التوصیف
هیثم أبوریان/ -

مكتب الخلیل
مهند الطویل-

11.

ISO-IEC 17043- ISO 13528-
ISO 5725

المعهد 
القومي 
للقیاس 

والمعایرة في 
مصر+ 
PTB

مصر25-28/9/2017

تطویر أداء الموظفین في مجال 
المقارنات البینیة والتي هي من أهم 
وسائل ضبط الجودة التي تساعد 

المختبرات في مراقبة وتطویر أدائها 
للحصول على نتائج موثوقة وقابلة 

للمقارنة

)1(
جمال صوالحة/ -

القیاس الوطني

12.

Photovoltaic SystemsJICA1-28/10/2017الیابان

تدریب الموظفین على إعداد 
استراتیجیات وخطط عمل بهدف ترویج 

في Photovoltaicفكرة نظام الــ 
فلسطین، وهو إحدى التقنیات الحدیثة 

للطاقة المتجددة

)1(
نور الدین دراغمة/ -

دائرة -رئیس شعبة
الخدمات الفنیة

13.

المشتریات العامة في الشرق 
وشمال أفریقیا ودول مجلس األوسط

التعاون الخلیجي

صندوق النقد 
الدولي 

لالقتصاد 
والتمویل في 

الشرق 
األوسط 
(CEF)

الكویت2-5/10/2017

تدریب المسؤولین الحكومیین على نظام 
)1(المشتریات العامة

لینا قصراوي/ -
الشؤون اإلداریة 

والمالیة
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14.ISO/IEC 17025:2017 “General
requirements for the

competence of testing

and calibration laboratories"

منظمة 
اآلیزو

دبي17-19/10/2017

تطویر كفاءة الموظفین في مجال نظام 
إدارة الجودة الخاص بالمختبرات وأهم 
التعدیالت على بنود المواصفة الدولیة

ISO/IEC 17025:2017

)2(
یوسف غازي/ -

القیاس الوطني
بهاء أبو العید/ -

مكتب الخلیل

15.
دورة استكمالیة (تدریب مدربین في مجال 

)الطاقةإدارة 
األردن4/4/2017-2مینا ستار

استكمال تدریب الموظفین وتأهیلهم 
ادارة الطاقة لیصبحوا مدربین في مجال 
وكفاءة الطاقة

)2(
عبد الرحمن عودة

اسماء یاسین

16.

دورة استكمالیة (تدریب مدربین في مجال 
)وتقییم دورة حیاة المنتجاالبیئةإدارة 

األردن11/5/20174-8مینا ستار

استكمال تدریب الموظفین وتأهیلهم 
ادارة البیئة لیصبحوا مدربین في مجال 

وتقییم دورة حیاة المنتج

)4(
إبراهیم جبارین
شیرین زیدان
مكي الحافظ

سمحان سمحان
تدریب من خالل اإلنترنت حول الفائدة .17

للمواصفاتاالقتصادیة 
االنترنت18/10/2017مینا ستار

تأهیل المشاركین العداد دراسة حول 
أهمیة المواصفات االقتصادیة

)2(
شیرین بدران
وفاء سویسة

18.

) تدریبات من خالل االنترنت حول 4(
كفاءة الطاقة 

مینا ستار

7/9/2017

20/9/2017

1/11/2017

8/11/2017

االنترنت
تأهیل المشاركین الحتساب كفاءة 

الطاقة لالجهزة المستخدمة في االنتاج

)4 (
عبد الرحمن عودة

اسماء یاسین
عارف حرباوي

ناهد جابر

)2017المؤسسة خالل عام (شاركت بهاالدورات الداخلیة التي 11.2
منح ضمن مجاالت عمل وانشطة المؤسسة:قامت المؤسسة بتنظیم وتنفیذ العدید من الدورات والورش التدریبیة والتي تقع

الشهادات، والشروط الصحیة للسالمة الغذائیة والتعلیمات الفنیة اإللزامیة الخاصة بمعدات السالمة وتمدیدات الغاز 
وعملیات التفتیش والفحص....

) مشترك.33) دورة/ ورشة تم من خاللها مشاركة (4شاركت المؤسسة في (حیث 

المشاركونالهدف العامالمكانالفترة الزمنیةالجهة المنظمةالتدریبیةالدورة الرقم
التعرف على نظام الهاسب "الشروط أریحا22/2/2017-19بال تریداألمن الغذائي.1

الصحیة في مصانع األغذیة"
)3(

عبیر أبوحجلة/ مدیر مكتب نابلس
محمد الدلق/ دائرة الجودة

اإللزامیةأحمد غانم/ التعلیمات 
كتیب المحاسبة .2

العامة
المعهد الفلسطیني

للمالیة العامة والضرائب
19/2-

20/3/2017
المعهد 
الفلسطیني

للمالیة العامة 
والضرائب

تزوید المتدربین بالمعرفة والمهارات 
الالزمة في مجال معاییر المحاسبة 

الدولیة للقطاع العام

)1(
محمد عواد/ الشؤون اإلداریة 

والمالیة
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-دریب مدربین.3
TOT

4/2017المدرسة الوطنیة لإلدارة
المدرسة الوطنیة 

لإلدارة

إعداد مدربین ذو كفاءة في البرنامج 
التحضیري للموظفین الجدد

)1(
لینا قصراوي/ الشؤون المالیة 

واإلداریة
ورشة عمل حول: .4

"السالمة والصحة 
المهنیة وحمایة 

البیئة"

المركز الوطني 
الفلسطیني للسالمة 

والصحة المهنیة وحمایة 
البیئة

28/11/2017
نقابة 

المهندسین/ فرع 
رام اهللا

تعریف المشاركین بأهمیة وجود 
نظام السالمة في كل منشأة، ولجنة 

سالمة خاصة بها

)28(
من دوائر المؤسسة (الجود والتأهیل 
والتوصیف والخدمات الفنیة والقیاس 

الوطني)

من داخل وخارج المؤسسة وفق ین ، وتدریب مشارك)2017(دورة/ وورشة تدریبیة خالل عام )13(حیث نظمت المؤسسة 
):دورات المؤسسة/ تقدیم خدمة التدریب(التالي

المتدربینعدد الدعم/ الممولالفترة الزمنیةالدورة التدریبیةالرقم
ورشة عمل حول "الدلیل االرشادي للتعامل مع .1

نتائج الباطون الجاهز ومقترح حل النزاعات"
18/5/2017

رام اهللا
) من داخل المؤسسة10(شركة سند

) من خارج المؤسسة220(

ورشة عمل حول "الدلیل االرشادي للتعامل مع .2
نتائج الباطون الجاهز ومقترح حل النزاعات"

21/5/2017
نابلس

شركة سند

ورشة عمل حول "الدلیل االرشادي للتعامل مع .3
25/5/2017نتائج الباطون الجاهز ومقترح حل النزاعات"

الخلیل

شركة سند

دورة في مجال " تقنیات المصاعد وٕاجراءات .4
السالمة المتبعة"

) طالبا15(كلیة تدریب قلندیا)9-21/05/2017(

عن "المنتوجات التقلیدیة لجمعیة ورشة تدریبیة .5
الشابات المسیحیة

أریحا5/2017

ورشة عمل حول إجراءات العمل ونظم الجودة .6
مقدمة لموظفي وكالة األنباء الفلسطینیة/ وفا

مؤسسة المواصفات7/11/2017
3ط -قاعة االجتماعات

)11(

ورشة في مجال تعزیز اإلنتاجیة والقدرات .7
-النسویة في مجال األغذیةالتسویقیة للجمعیات

بطاقة البیان

)35(الفاو/ في الهالل األحمر19/11/2017

24/1/2017ورشة إدارة البیئة وتقییم دورة حیاة المنتج.8
فندق ملینیوم / رام اهللا

MENA STAR119

26/1/2017-25تدریب إدارة البیئة وتقییم دورة حیاة المنتج.9
فندق ملینیوم / رام اهللا

MENA STAR34

ورشة تقویة البنیة التحتیة لمؤسسة المواصفات .10
تدریب حول إعداد المواصفات والمشاركة في 

لجان التوصیف

9-13/4/2017
فندق الجراند بارك/ رام اهللا

MENA STAR22

ورشة تقویة البنیة التحتیة لمؤسسة المواصفات.11
مراجعة تعلیمات إعداد المواصفات ومنح 

الشهادات

7-11/5/2017
فندق الجراند بارك/ رام اهللا

MENA STAR14

)2017وورش العمل التي نظمت من قبل المؤسسة خالل عام (الدورات11.3
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ورشة تقویة البنیة التحتیة لمؤسسة المواصفات.12
مراجعة تعلیمات إعداد المواصفات ومنح 

الشهادات

8-12/10/2017
فندق الجراند بارك/ رام اهللا

MENA STAR43

26/10/2017-24ورشة وتدریب المؤسسات الداعمة للتجارة.13
فندق ملینیوم / رام اهللا

MENA STAR30

تقوم المؤسسة كل عام باستقبال العدید من طالب الجامعات والمعاهد والكلیات (الهندسة بتخصصاتها، بكالوریس ودبلوم 
)، حیث یشارك الطلبة بالزیارات المیدانیة مع طواقم المؤسسة ویكتسبون الخبرة العلمیة األعمال وغیرهاالمحاسبة وٕادارة 

المؤسسة فروعوالعملیة في مجاالت الفحص والمعایرة والتدقیق على نظام إدارة الجودة، وبلغ عدد الطالب المتدربین في 
) طالبًا.30أكثر من (

جامعة النجاح الوطنیة:أوًال:
للمؤسسة مقعد سنوي مجاني لطاقم المؤسسة في الحصول على شهادة قوالجامعة، فیحوفق اتفاقیة التعاون بین المؤسسة 

الماجستیر في مجال "اإلدارة" و "الهندسة" على أن یكون مستوفیا لشروط القبول المطلوبة للتخصص ضمن معاییر 
الجامعة.

 م. یوسف غازي/ رئیس قسم في 2018-2017للفصل الثاني من العام الدراسي هذه المنحةوقد حصل على
مدیریة القیاس الوطني لاللتحاق بمنحة الماجستیر في مجال: "اإلدارة الهندسیة".

حیث یتم اآلن االستفادة من هذه المنحة خالل األعوام السابقة كل من:
 دائرة الخدمات الفنیة حیث تم التحاقه بالفصل األول من العام الدراسي -الكهرباءتحسین سلمان/ رئیس قسم

االستهالك".في برنامج ماجستیر " هندسة الطاقة النظیفة وترشید2015/2016
دائرة التوصیف حیث تم التحاقه بالفصل األول من العام الدراسي -بالل أبو الرب/ رئیس قسم الصناعات التحویلیة

في برنامج ماجستیر " هندسة میاه وبیئة ".2014/2015

جامعة القدس:ثانیًا: 
المؤسسة المستفیدین من المنحة المدعومة " لموظفياالنتهاء من الساعات الدراسیة لبرنامج ماجستیر "السالمة الغذائیة

دائرة الخدمات الفنیة وأحمد غانم/ -من قبل مشروع الفاو في جامعة القدس وهما: مها القاضي/ رئیس قسم الكیمیاء
.التعلیمات الفنیة اإللزامیة-نيصیدال

)2017خالل عام (المعاهد والجامعات داخل المؤسسةتدریب طالب11.4

)2017مؤسسة خالل عام (للمنحة الماجستیر11.5
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وتطویر قدرات ومهارات الكوادر البشریة في القطاع العام والخاص، إن المؤسسة بصدد إنشاء مركز تدریب یهدف إلى بناء 
حیث یأتي هذا المركز ضمن والمساهمة في نشر ثقافة الجودة والمفاهیم التي من شأنها تحقیق صحة وسالمة المستهلك.

أهم األهداف التي تسعى المؤسسة لتحقیقها، بدعم من مشروع االتحاد األوروبي.

المؤسسة على تأهیل كادر من المدربین في كافة مجاالت عمل المؤسسة، وقامت باستثمار طاقات لذا فقد حرصت 
موظفا على مدار عامین في مجال تنمیة )28وخبرات موظفیها في مجاالت عملهم وتخصصهم، حیث تم تدریب (

.  TOT)(مهارات المدربین

ش التدریبیة التي بإمكانه تقدیمها في المواضیع التالیة:والور وأصبح في جعبة المركز اآلن مجموعة جیدة من الدورات

وقد تم تجهیز ملفا كامال خاصا بمركز التدریب واختیار اللوغو الخاص به، حیث قام قسم التدریب في دائرة الجودة 
یز وبطاقة توضح باختصار آلیة الحصول على خدمة التدریب، كما تم تجه)بروشور(والتأهیل بتصمیم نشرة تعریفیة 

كافة المعلومات الالزمة للموقع اإللكتروني للمركز.

(التأهیل والتدریب):عشرالحاديالمؤشر

الل العام خبعدد الدورات نقصالدورات الداخلیة والخارجیة: نالحظ انه هنالك ) مقارنة 11رقم (مؤشر
.)2013عن العام (%)153)، وزیادة بمعدل (2016%) عن العام (17() بمعدل2017(
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)التوعیة واإلرشاداإلعالم والترویج ()12(
.2017) ورشة توعویة خالل العام 17ھذا وقد تم التركیز على تفعیل التوعیة لطالب المدارس والجامعات حیث تم تخصیص (

أھم نشاطات التوعیة واإلرشاد:

للمصانع المتقدمة لشهادات الجودة والحالل بهدف التوعیةإرشادیةجولة زیارة )32(تنفیذقامت المؤسسة ب.1
.الشهادات والعالمات التي تمنحها المؤسسة والفوائد التي تجنیها عند الحصول على هذه الشهاداتب

تغطیة المناسبات والفعالیات التي تنظمها المؤسسة والتنسیق مع كافة وسائل اإلعالم حیث تم خالل هذا العام .2
.ر) خب53نشر (

).103تصریح بأخبار عن المؤسسة لوسائل اإلعالم (.3
.) ورشة عمل23تنظیم (.4
) محاضرة توعیة استهدفت طالب المدارس.17تنظیم (.5
) احتفاالت وهي كالتالي:5تنظیم (.6

یوم التقییس العربي.- 
یوم المترولوجیا العالمي.- 
الیوم العالمي للتقییس.- 
حفل جائزة زیت الزیتون.- 

تغذیة الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل اإلجتماعي للمؤسسة..7
المشاركة في معرض الصناعات الفلسطینیة لعرض خدمات المؤسسة..8

واالرشاد)(التوعیةالثاني عشرالمؤشر 

خاللزیادة ) مقارنة التوعیة واإلرشاد في مجاالت البنیة التحتیة للجودة، نالحظ انه یوجد 12مؤشر رقم (
وخصوصًا مشاركة )2013%) عن العام (213)، وزیادة بمعدل (2016%)عن العام (28) بمعدل (2017العام (

.واالنترنتالعاملین في المؤسسة ضمن التصریحات الفنیة لوسائل االعالم المقروء والمسموع
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) العالقات العامة13(
:شهادات وهي كالتالي) 8) شهادات، والتي تلقتها المؤسسة (8(بلغ عدد شهادات الشكر والتقدیر التي منحتها المؤسسة 

.) خبراء من مشروع مینا ستار4(تكریم .1
.محافظ محافظة نابلستكریم .2
تكریم موظفات المواصفات في یوم األم..3
.تكریم رئیس هیئة اإلمداد والتجهیز.4
.شركة جبل الزیتون األخضرتكریم .5
دیس (برنامج الدراسات الثنائیة)، ومنظمة من جامعة القدس/ أبو) 8عدد (ع و تلقت المؤسسة شهادة تقدیر ودر .6

واوكسفام وهیئة المواصفات السودانیة وجمعیة الشبان المسیحیة.األغذیة والزراعة (الفاو)

ر)(شهادات الشكر والتقدیالثالث عشرالمؤشر 

شهادات الشكر والتقدیر) مقارنة مؤشرات 13رقم (مؤشر

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2013 2014 2015 2016 2017

3
4

7 7
8

5

2

5

7
8

شھادات الشكر والتقدیر

منحتھا المؤسسة تلقتھا المؤسسة



2017 التقریر  السنوي

103

والتقاریر الفنیةالشكاوى)14(
ةالجمركیةسواء عن طریق المواطنین ووزارة االقتصاد الوطني والضابطإلیهاةالمختلفه الوارديالشكاو المؤسسةتابعت 

) 16صدار (إ عداد و وإ ، ) شكوى19) (2017ة، حیث بلغ عدد الشكاوي خالل العام (العامةوالملفات الواردة من النیاب
تم تحویلها للدائرة القانونیة والدوائر ذات االختصاص وتم الرد علیها ومعالجتها وفق االصول والقانون و تقریر فني،

عطائها  األولویة  في العطاءات  دات  الجودة  لتسویق منتجاتها  وا، ومساعدة  بعض المصانع  الحاصلة  على  شها
ص . الحكومیة  وذلك  تنفیذ لقرار مجلس الوزراء الصادر بالخصو 

).5شكوى خاصة بالتحقیقات االنضباطیة الداخلیة والخارجیة لبعض الموظفین عدد (.1
شكوى على مصانع الباطون الجاهزة..2
).3شكوى لمشروحات قوة الباطون الجاهز/ محكمة بدایة نابلس عدد (.3
).2مشروحات حول معدات غلي الحلیب/ محكمة بدایة جنین عدد (شكوى حول تقدیم .4
العطاءات الرســــــــــــمیة وتجاهل عدد من مقدمیها االلتزام بالمنتج الوطني المطابق للمواصــــــــــــفات شــــــــــــكوى متابعة .5

.الفلسطینیة
.حول عطاء تورید اسفلت ال ینص على شرط مطابقة للمواصفات الفلسطینیة ذات العالقةشكوى .6
متابعة شهادات المطابقة الخاصة ببرك سلیمان ببیت لحم..7
النجاح الوطنیة/ محكمة صلح نابلس.شروحات حول مختبر جامعة .8
شكوى شهادة أمام محكمة بدایة جنین..9

متابعة شحنة األلعاب  لذوي االحتیاجات الخاصة..10
متابعة ملف مصاعد..11
متابعة شكوى الشركة العالمیة للبناء الحدیث مع مختبرات الفحص. .12

الشكاوى والتقاریر الفنیة)(الرابع عشرالمؤشر 

خاللزیادة ، نالحظ انه یوجد والتقاریر الفنیةالشكاوىفي مجال ) مقارنة 14مؤشر رقم (
.)2013%) عن العام (1100)، وزیادة بمعدل (2016%)عن العام (64) بمعدل (2017العام (
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والحوكمةالمجتمعیة مجال المسؤولیة دور المؤسسة في) 15(

وعة من السیاسات التي تخدم م) بتبني مج2017-2022خطة (قامت المؤسسة من خالل استراتیجیتها وسیاساتها ضمن
عمل المؤسسة وتطوررها:

أوال: المسؤولیة االجتماعیة:

خالل:وذلك لدعم تطبیق المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسة في فلسطین وقد تمثل ذلك من 

المشاركة في النشاطات الوطنیة..1
.تالمواصفانشر وتوعیة المؤسسات حول اهمیة ودور تطبیق .2
المشاركة في العدید من النشاطات بعیدا عن نشاطات وختصاصات المؤسسة..3
تفعیل مركز التوعیة في المؤسسة، وعقد برامج تووعویة لطالب المدارس..4
تفعیل خدمات مباشرة من خالل االنترنت (لألعمال واألفراد والمؤسسات العامة والخاصة والمعاهد والجامعات)..5
ات ومعاهد وتأهیلهم وٕارشادهم.تدریب طالب جامع.6
مكافحة الرشوة.حول) ISO)2016/37001دراسة إمكانیة تطبیق المواصفة الدولیة .7

):ثانیا: الحكم الرشید (الحوكمة

هذا باالضافة الى تطبیق اسس الحوكمة في المؤسسة ومشاركة العاملین في اتخاذ القرار وذلك من خالل:

المؤسسة مع المدیر العام.ة لمدراء عمل اجتماعات دوری.1
الدوائر بعقد اجتماع واحد على االقل كل شهر مع جمیع العاملین.إلزام.2
االستماع الى اي افكار او مقترحات جدیدة وتبنیها في حال كانت ممكنة..3
مواطن تزوید الجهات الرسمیة بتقاریر فنیة غیر قابلة بالطعن لدى المحاكم والنیابة حول مواضیع تهم المستهلك وال.4

الفلسطیني.
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التقاریر المالیة واإلداریة)16(

 ًشیقلملیون ) 7.342وتشمل (شیقلملیون )11.623("2017"موازنة المؤسسة لعام بلغت: الموازنة:أوال
ألف ) 796وبدل تنقل بقیمة (شیقلألف ) 715(رواتب موظفین، وتشمل نفقات تحویلیة خاصة بالرواتب بقیمة

موازنة تطویریة ،لشیقألف )910، ونفقات تشغیلیة بقیمة (شیقلملیون ) 1.080، ونفقات رأسمالیة (شیقل
.شیقلألف )203موازنة متأخرات (شیقل،ألف )577(مؤسسة المواصفات والمقاییس)(مشروع تطویري

 ًیلي: كما مفصلةملیون شیقل)1.673("2017"عام الفعلیة من خاللبلغت النفقات التشغیلیة : النفقات:ثانیا
، شیقلألف )465(التشغیلیة (موازنات متأخرات) النفقات) ألف شیقل،841("2017"نفقات تشغیلیة موازنة 

بیسان ، وذلك من خالل نظامشیقلألف ) 370وقیمة المدفوعات من حساب األمانات لمصاریف الفحص (
الحكومي.

 ً2017"خالل العامشیقلملیون )1.363قیمة اإلیرادات المالیة للمؤسسة (بلغت: اإلیرادات:ثالثا".

 ًجمیع اإلجراءات اإلداریة الخاصة بموظفي المؤسسة مع دیوان الموظفین ووزارة المالیة ةمتابع: العاملین:رابعا
.) معاملة373اإلداریة (حیث بلغ عدد المعامالت 

):(إیرادات ونفقاتالخامس عشرالمؤشر 

التقریر المالي واالداري 16.1

بلغ عدد العاملین في المؤسسة
) موظف 136) (2017عام (
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:نالحظ أن هنالكاإلیرادات والنفقات، ) مقارنة مؤشرات 15.1رقم (مؤشر
).2013العام (%) عن 39()، وزیادة 2016%) عن العام (3) بمعدل زیادة (2017زیادة في اإلیرادات خالل العام (
).2013%) عن العام (80)، وزیادة (2016%) عن العام (23) بمعدل زیادة (2017زیادة في النفقات خالل العام (

بمعدل ) 2017الموازنة خالل العام (في نقصنالحظ أن هنالك الموازنة، ) مقارنة مؤشرات 15.2رقم (مؤشر
).2013عن العام (%) 45)، وزیادة بمعدل (2016(عن العام )4%(
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الرابعالفصل 

)2017(لعاماخاللمؤسسة المؤشرات أداء 

مؤشرات األداء
(عدد الخدمات المقدمة نسبة الزیادة في كل خدمة)

التطور والنمو في مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة أهم مؤشرات 
الماضیةالخمسةأداء المؤسسة خالل األعوام لقیاسوذلك 

)2017-2013لالعوام (المقارنة 
.)2017(العام الماضيالتطور خالل مدىوذلك لقیاس
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ة خدمات تقدمها المؤسسة والموضحة تقدیمها خالل العام السابق وتحدید اهم عشر بعد حصر جمیع الخدمات التي تم 
تم عمل مقارنة ما بین األعوام الثالث الماضیة وتم الخروج بالنتائج التالیة:التقریر،هذا خالل 

العام البیع التوصیف التعلیمات الشھادات الفحص المعایرة المعلومات المیثاق التدریب التوعیة المجموع النسبة

2013 194 150 5 236 1808 2268 150 25 14 82 4932 100%

2014 295 198 6 242 2094 3197 174 47 19 116 6388 130%

2015 277 218 13 502 2582 3224 255 54 32 160 7317 148%

2016 392 294 6 483 3057 3844 220 41 42 201 8580 174%

2017 375 342 8 485 3323 4138 112 39 35 257 9114 185%

خدمة،)9114) (2017بلغ مجموع عدد خدمات المؤسسة المقدمة خالل العام (
).2013) عن العام (%85(زیادةبمعدل
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والخروج بمؤشرات اداء للمؤسسة من خالل مؤشر تجمیعي اختیار أهم عشر (خدمات تقدمها المؤسسة للجمهور)مت
) حیث یالحظ 2017خالل العام (في (حجم وعدد الخدمات) المقدمة تغییرومقارنته باألعوام السابقة وتبین أن هنالك 

وجود زیادة مضطردة خالل االعوام الخمسة الماضیة كما هو موضح بالرسم المرفق آخذین بعین االعتبار العام 
مع ) 2013) عن عام االساس (%85) تقریبا (2017) كسنة اساس حیث بلغت نسبة الزیادة خالل العام (2013(

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

مع ، ) وحصول تغییر في عدد خدمات المؤسسة2017نالحظ انه تم تحقیق جزء من األهداف الموضوعة للعام (
) 2013وجود زیادة مضطردة خالل االعوام الخمسة الماضیة كما هو موضح بالرسم المرفق آخذین بعین االعتبار العام (

.)2013) عن عام االساس (%85) تقریبا (2017كسنة اساس حیث بلغت نسبة الزیادة خالل العام (
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الخامسالفصل 

الخاتمة
أوًال: التحدیات

الخطة المستقبلیةثانیًا: 

تفعیل المؤسسة/ المحافظات الجنوبیةثالثًا: 
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االقتصادیة المختلفة حیث تم فتح مجاالت عمل جدیدة، ولوحظ بذلت المؤسسة قصارى جهدها بتفعیل دورها في النواحي 
)، ومن هذه المجاالت: 2017أن هنالك نمو حقیقي نتیجة تطور في خدماتها خالل العام (

.)ISO 37001اعتماد المواصفة العالمیة الخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة (.1
ذات االختصاص.الوزاراتمن قبل التشدید على تنظیم السوق .2
الفلسطینیة وٕاعادة صیاغة العالقة في موضوع الربط بین المؤسسة الكوتهضبط المستوردات من خالل ضبط .3

والجمارك الفلسطینیة.
تجهیز البنیة التحتیة لقضایا الفحص والمختبرات..4
المواصفات الدولیة.معمءمراجعة آلیات العمل حتى تتوا.5
المؤسسة.إجراءات العمل فيحوسبة واتمته.6
.(عناصر البنیة التحتیة للجودة)إنشاء مركز تدریب في مجاالت عمل المؤسسة .7
تفعیل المراكز الفنیة المتخصصة التالیة: مركز التدریب، مركز المعلومات، مركز التوعیة، مركز الخدمات، مركز .8

.جالبیع والكتالو 
القادمه بما یتوافق مع السیاسات الوطنیة.استراتیجي لعمل المؤسسة خالل السنوات الخمس إطارتماداع.9

اعتماد السیاسة الوطنیة للجودة..10
التنسیق والتعاون مع المؤسسات الوطنیة لتطبیق التعلیمات الفنیة اإللزامیة..11
تعدیل نظام إعداد المواصفات واعتماده..12
تفعیل العمل بمبادئ الحوكمة والمسؤولیة االجتماعیة في المؤسسة..13
المعاییر.أفضلللمؤسسة والتجهیز لالنتقال له ضمن اعتماد مقر جدید.14
.والفحص)(المعایرةانشاء المختبرات الوطنیة في المقر الجدید .15

تزید والتيلجمیع خدمات المؤسسة، العمل إجراءاتاعتماد مقامت بها المؤسسة تالنشاطات المتفرقة التي إلىباإلضافة 
تفعیل العمل بالدلیل الداخلي للجودة لإلدارات المقترحة، حیث تم مشروع تطویر النظام الداخلي ضمن) خدمة35عن (

بحیث تتوافق المقترحةاإلدارات العامة تطویر ومراجعة الوصف الوظیفي للعاملین في ، و منح الشهاداتاتإجراءواعتماد 
وتفعیل النظام االلكتروني رحة من اإلدارة العامة للمؤسسةقتمع المتطلبات الدولیة لجسم منح الشهادات وكذلك الهیكلیة الم

خدمات مؤسسات ، خدمات خارجیة، لموقع المؤسسة والخدمات اإللكترونیة والموزعة على النحو التالي: ( خدمات داخلیة
ئرة نظم والنظام الداخلي مع داالمقترحتقدیم مقترح النظام االلكتروني لموقع المؤسسة، و خدمات أعمال)،خارجیة

.المحلیین واألجانبالمعلومات والخبراء
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أوالً: التحدیات

والخروج بمؤشرات اداء للمؤسسة من اختیار أهم عشر (خدمات تقدمها المؤسسة للجمهور)متوفي ختام هذا التقریر
خالل العام في (حجم وعدد الخدمات) المقدمة تغییرخالل مؤشر تجمیعي ومقارنته باألعوام السابقة وتبین أن هنالك 

) حیث یالحظ وجود زیادة مضطردة خالل االعوام الخمسة الماضیة كما هو موضح بالرسم المرفق آخذین بعین 2017(
%) عن عام االساس 85) تقریبا (2017) كسنة اساس حیث بلغت نسبة الزیادة خالل العام (2013االعتبار العام (

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

عدل زیادة وتطور بالخدمات للعام وتوقع مهذا باإلضافة إلى (وضع هدف رئیسي) لزیادة عدد الخدمات المقدمة 
لألسباب والحیثیات الموضحة أدناه:وذلك%) 15) بنسبة تقریبا (2018(

تطور مهارات العاملین في المؤسسة..1
حوسبة معظم األنظمة والخدمات في المؤسسة..2
) مراكز متخصصة.6تطویر الموقع االلكتروني وخدمات الكترونیة جدیدة (.3
االلتزام العالي واالهتمام من قبل مجلس اإلدارة وموظفي المؤسسة..4
واإلداري في المؤسسة.الزیادة بالكادر الفني.5
).2022-2017الخطة التطویریة (.6
االنتقال للمقر الجدید وتفعیل العمل بالمختبرات الوطنیة (فحص ومعاییرة)..7

) العدید من النشاطات والمبادرات الفاعلة المبنیة على الخطة السنویة المعتمدة، 2017أنجزت المؤسسة خالل العام (
من المعوقات التي تواجه العمل من أبرزها (مالیة وٕاداریة ولوجستیة):ومع ذلك ال یزال هناك مجموعة

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

الستیعاب التوسع في النشاطات وخاصة فیما (تأخر االنتقال للمقر الجدید)عدم توفر مبنى دائم للمؤسسةالمقر:.2
یتعلق بإنشاء مختبرات الفحص والمعایرة.
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عدم توفر الكوادر الكافیة للقیام بنشاطات وأعمال المؤسسة الفنیة المختلفة وعدم المقدرة على :والهیكلیةالكادر.3
ادة هیكلة المؤسسة لتوافق مع متطلبات ضرورة تطویر واعنیة المؤهلة والعاملة في المؤسسة، المحافظة على الكوادر الف

تنفیذ السیاسة الوطنیة للجودة.
.)Mena Star(نشاطات ) والمشاركة الفاعلة في ISOضعف المشاركة في اللجان الدولیة (المشاركة الدولیة:.4

) 2017نالحظ انه تم تحقیق جزء من األهداف الموضوعة للعام (
) 2013%) عن العام (85(بمعدل زیادة خدمات المؤسسة عددوحصول تغییر في 

.)2018%) خالل العام (200وتوقع الوصول الى  (
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ثانیاً: الخطة المستقبلیة
 بمشاركة الجهات ذات العالقة بعمل المؤسسة من ) 2022-2017(أعدت المؤسسة خطتها اإلستراتیجیة لألعوام

القطاع العام والخاص الفلسطیني وشملت الخطة تحدید رؤیة ورسالة المؤسسة وأهدافها االستراتیجیة واألهداف الفرعیة 
جودة والخطة التنفیذیة، وتم االستناد في إعدادها إلى أجندة السیاسات الوطنیة باإلضافة إلى وثیقة السیاسة الوطنیة لل

تم االنتهاء من إعدادها وستقدم لمجلس الوزراء التنفیذیة التيوخطتها ) 2014(التي اعتمدها مجلس الوزراء عام 
للمصادقة علیها.) 2018(عام 

 تعمل المؤسسة حالیاً على تطویر النظام الفلسطیني للممارسات الزراعیة الجیدةPALGAP ،والمستند للنظام العالمي
ة وطنیة ستقوم بوضع هذا النظام الذي سیخدم القطاع الزراعي الفلسطیني ویساهم في حمایة حیث تم تشكیل لجن

المستهلك ویسهل عملیة تصدیر المنتجات الفلسطینیة.
 وضعت المؤسسة ومن ضمن خطتها التنفیذیة موضوع تطبیق المواصفات من ضمن أولویاتها ویجري التنسیق مع

سلطة المیاه ووزارة االقتصاد والقطاع الخاص وتم تحدید القطاعات والمواضیع الجهات ذات العالقة كسلطة الطاقة و 
.والتغلیف)اه، قطاع الطاقة، المواد مسبقة التعبئة المی(قطاعالتالیة: 

 تقدمت المؤسسة بمقترحات لتطویر قطاع الصناعات الكیماویة وخاصة المنظفات من خالل المنظمة العربیة للتنمیة
ن وشمل المقترح تأهیل عدد من المصانع للحصول على عالمات الجودة واإلشراف الفلسطینیة.الصناعیة والتعدی

 تقوم المؤسسة وبدعم من المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین باإلعداد لتأهیل عدد من موظفي المؤسسة في
صفة ومساعدتها في الحصول على مجال جائزة التمیز األوروبي لمساعدة المؤسسات الفلسطینیة تطبیق هذه الموا

الجائزة العربیة للجودة.
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ثالثاً: تفعیل عمل المؤسسة/ المحافظات الجنوبیة
إنسجامًا مع توجهات القیادة الفلسطینیة وقرارات الحكومة فقد تم دراسة إعادة تفعیل المؤسسة في المحافظات الجنوبیة 

حیث تم تقییم الوضع من حیث:

 لتأهیله زمة لالااالحتیاجات التشغیلیةمن ي المحافظات الجنوبیة فمقر المؤسسسة لالالزمةحصر االحتیاجات
المؤسسة.مع عمل لیتالئمالمقر تأثیثمن حیث البنیة التحتیة و 

الموجود في المؤسسة.العمل على انشاء مختبرات جدیدة وعمل دراسة حال مختبر الكیمیاء
 المؤسسة.اس عمله في حصر الكادر الوظیفي المتواجد على ر
وتوحید اجراءات ات الشمالیة والمحافظات الجنوبیة ظالعمل على تفعیل التواصل بین كادر المؤسسة في المحاف

العمل.
المختلفة.التدریبیة والنشاطات ي الدوراتفالوظیفي من المشاركة درتاهیل الكالوضع برنامج
 المیدانیة.والمنشات الصناعیة من خالل الزیارات العدید من المصانع على واقعتم االطالع
المختلفة.االتحاد العام للصناعت الفلسطینة في غزة ودراسة مجاالت التعاون التنسیق مع
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فریق إعداد التقریر

في الختام نتقدم بالشكر لجمیع من ساهم بإعداد هذا التقریر
معلومات وتحلیها واإلخراج الفني.المن جمع 

أعداد
وفاء السعدهأریج غنیماتعمر اسبیتان

مراجعة
علي شاهینرائد الحلو

تدقیق
سعود عبد الفتاح
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دولة فلسطین
الفلسطینیةمؤسسة المواصفات والمقاییس 
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