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معالي وزیر االقتصاد الوطنيكلمة 
عبیر عودة.أ

رئیس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة

) والتــي 2016للعـام (المؤسسـة خطــة والمبنـي علـى مؤسسـة المواصــفات والمقـاییسالیـوم تقریـر حــول انجـازات علـیكم نعـرض 
، الفلســطینيوفقــا للمــوارد المتاحــة بالشــراكة والتعــاون مــع القطــاع الخــاصاعمــال المؤسســةنمــو تحقیــقىتهــدف إلــكانــت
ثقــة حثیثــة بالتعــاون مــع شــركائنا لرفــعجهــودا تبــذلالمؤسســة، حیــث انالتجــاريعملیــة التبــادلتســهیل ببالمســاهمهوذلــك

والعالمي.المحلي حصة من السوقوأخذ بالمنتج الوطنيالمستهلك الفلسطیني

لسیاسة الوطنیة المساهمة في اعداد الخطط التنفیذیة لأهمها: من اإلنجازاتالمؤسسة العدیدحققت )2016وخالل عام (
مختبرات بإنشاءبالبدءوقامت المؤسسة،والمتطلبات الدولیةلتالءم، وذلكالمختبراتصالحیة اعتمادللجودة وفصل

إدخال بعض مة وتاإللكترونیباألنظمةوتفعیل العملالشهادات وتقدیم العدید من الخدمات ومنحةالفحص والمعایر 
.لتطویر أداء المؤسسةخدمات الجدیدةال

في اخصوصالوطنياالقتصادتنمیة وتطویرفاعل في وما تقوم به من دورالبالغة للمؤسسة ألهمیةوهذا یدل على ا
العالقات التجاریة مع العدید وتفعیل وتشجیع االبتكارالفلسطیني،للمنتج التنافسیةتعزیز القدرةو تشجیع التصدیرمجال 

الدول الصدیقة  والشقیقة  والعمل باالتفاقیات  الموقعة  .من
وتطویر استراتیجیاتتحدیثىالمدني علعوممثلي المجتمهامع شركائوبالتعاون العملولتحقیق ذلك بدأت المؤسسة

والتطویر.التحدیث لما لها من اهمیة بالغة في)2022-2016(لألعوام االقتصاد الوطني

الوطني االستراتیجیة الوطنیة للجودة وتنمیة االقتصاد تطویر وشفافیة من أجلبكل جهد الفلسطینیة تعملالحكومة إن 
، وتطویر وتحدیث عناصر البنیة التحتیة للجودة في المستهلكصحة وسالمةعلى ظالفلسطیني والحفاالمنتج ةوحمای

فلسطین.

المستمرة التي وفي الختام أتقدم بالشكر الجزیل لمجلس إدارة المؤسسة وجمیع العاملین فیها على جهودهم ونشاطاتهم 
االزدهار.و متمنیة لهم دوام التقدم ،یعرضها هذا التقریر
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كلمة سعادة مدیر عام المؤسسة
م. حیدر حجة

مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة

أهم والذي یعرض ) 2016(الفلسطینیة للعاموالمقاییس لمؤسسة المواصفاتالسنوي أیدیكم التقریربین أن أضع یسعدني 
ربأهم وأخالباحثین واالقتصادیین ورفد بالجودةنشر الثقافة والوعيبها المؤسسة وذلك من أجلتالتي قامتاإلنجازا

المعلومات حول مؤسسة المواصفات والمقاییس وعناصر البنیة التحتیة للجودة في فلسطین.

التنمیة االقتصادیة وتعزیز الشراكة بین خطط دعمى وطنیة تسعى إلةهي مؤسسمؤسسة المواصفات الفلسطینیة إن 
ومشاركة كوادرها فيوالدولیةالمحلیةافة المحافلكحضورها فيمن خاللالمدنيعالخاص والمجتممؤسسات القطاع 

جیدة.عالقات المؤسسة من نظرا لما تتمتع به الدولیة و المحلیةكافة المؤتمرات والندوات والنشاطات

نشر من خاللالوطني إعادة الثقة بالمنتجعلى–المتوفرةبالرغم من شح الموارد-وقت قیاسيالمؤسسة فيوقد نجحت
.للمنتجین والمستوردین وللفئات المجتمعیة المختلفة وبالتعاون مع شركائهاثقافة الجودة وحمالت التوعیة

إصدار التعلیمات خالل من المستهلك ن اجل الحفاظ على صحة وسالمةمعلى تقدیم خدمات ممیزةالمؤسسةعملكما ت
الشهادات.والمطابقة ومنح والفحص المواصفات الفلسطینیة وكذلك من خالل خدمات المعایرةو االلزامیة الفنیة

حمایة المنتج السوق وكذلكتنظیمشأنها مند من اإلنجازات التي العدی)2016خالل عام (المؤسسةحققت هذا وقد
الوطني.المنتج الحفاظ على جودةالدولیة معضمن المعاییرالوطني

برئیس وأعضاء اإلنجازات بدأهتحقیق هذعملت على التي يكل األیادإلى وشكري امتنانيبعظیم مالنهایة أتقدوفي 
، واألكادیميالمجتمع المدنيمؤسسات بالمؤسسة وممثليوكذلك كافة العاملین ،اإلدارة ورؤیتهم الطموحةمجلس 

اللجان الفنیة المختلفة.أعضاء و 

دولتنا العتیدة وعاصمتها القدسظل العام القادم وقد تحققت إنجازات أخرى فيأن یأتيالقدیر أملین من اهللا العلي
بإذن اهللا.الشریف 
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فصل األولال

الفلسطینیةمؤسسة المواصفات والمقاییس 

.مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیةلأوًال: حو
.الوطنیة للجودةتثانیًا: السیاسا

.الخدمات التي تقدمها المؤسسةثالثًا: 
.)2016(المؤسسةمجلس إدارة رابعًا: 

.العامالتنظیميالهیكل خامسًا: 
.أعمال المؤسسةسادسًا: 
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حول مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة: أوالً 

یاسر المغفور لهالرئیس سیادةبقرار من)1994(تأسست مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة عام
) 6وهي تعمل اآلن وفق قانون المواصفات والمقاییس رقم (،)1997(عرفات، وبدأت عملها في نهایة العام

. تعتبر المؤسسة من الناحیة القانونیة قطاع عام تقوم بمهام لصالح الدولة والمواطنین، ویتم وضع )2000(للعام
سیاسات وتوجهات المؤسسة من قبل مجلس اإلدارة.
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الوطنیة للجودةالسیاسات: ثانیاً 

للجودةالتحتیةالبنیةوتطویرناءبلخالمنالفلسطینيللُمنَتج التنافسیة القدرةرفع.1

القانونیة التحتیة الالزمة لتنفیذ وتطبیق  تعلیمات المترولوجیا توفیر البنیة ضمان •
.المحلیة والدولیةیة االحتیاجات لتلب
تقدیم خدمات المعایرة والقیاس الصناعي وتوفیر المعاییر المرجعیة الوطنیة •

.وضمان معایرتھا مقابل المعاییر الدولیة

مراجعة وتطویر النظام الوطني للقیاس والتعلیمات  
وتوفیر المتطلبات  ، المالحق الصادرة بموجبھو

. الالزمة لتطبیقھ

.إعداد مواصفات فلسطینیة ومراجعتھا وتحدیثھا•
.الحاجات الفلسطینیةتلبي تبني مواصفات متوائمة دولیا والتي •
. عداد المواصفاتإفي عملیة واألكادیمي دور القطاع العام والخاص ل تفعی•

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

. الزراعي والخدماتي والسیاحي ونظم المعلومات

.إنشاء مركز تدریب خاص في المؤسسة•
.  المؤسسةل عمل تقدیم خدمات التدریب في مجا.تلبیة احتیاجات فلسطین التدریبیة في مجال عمل المؤسسة•

دیمي لتطویر خدمات الفحص المتوفرة  ألكاالتعاون مع القطاع الخاص والعام وا•
.  حالیا
.ولویةألالمؤسسة في مجاالت الفحص والتفتیش ذات اقدرات على بنا ء ل العم•
.ل األخرىستفادة من خدمات الفحص المقدمة من الدوإلا•

خدمات الفحص والتفتیش وفق المعاییر  تقدیم 
وتوفیر مختبرات الفحص    ، الدولیة

.یةولوألفي المجاالت ذات االمتخصصة 

والحالل ومیثاق الجودة شھادات الجودة والمطابقة تطویر خدمات منح شھادات •
.ینسجم مع الممارسات الدولیةلزیت الزیتون بما 

الجودة العالمیة المعتمدة  إدارة نظم ت شھادافي منح قدرات المؤسسة بناء •
.لعماألوالتطویر المستمر لھا لتلبیة احتیاجات مجتمع ا

.تطویر نظام منح الشھادات لألفراد وتطبیقھ•
. تطویر وتطبیق نظام جائزة الجودة•

تطویر نظم منح شھادات وعالمات المطابقة ونظم  
. الجودة العالمیةإدارة منح شھادات 
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السوقفي تنظیم والمساهمةالبیئةوحمایةالمستهلكوسالمةصحة.2

.تطویر إمكانیات ضبط أجھزة القیاس القانوني•
مراقبة أجھزة القیاس القانوني المستخدمة في التعامالت التجاریة في •

.السوق
.ضبط أجھزة القیاس القانوني

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

.مع الجھات الرقابیة والتنسیق بینھماإللزامیة متابعة تنفیذ التعلیمات الفنیة •
التأكد من عدم تعارض التعلیمات الفنیة اإللزامیة للدول األُخرى مع •

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

المطلوبة مع إصدار التعلیمات الفنیة اإللزامیة 
.الجھات ذات العالقة

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

.المشاركة في تدریب وتأھیل المفتشین وتزویدھم بالمتطلبات الفنیة•

التعاون مع الجھات الرقابیة لضبط وتنظیم 
.السوق

.التفتیش وفحص مطابقة المصاعد الكھربائیة والھیدرولیكیة•
التفتیش وفحص مطابقة تمدیدات الغاز المركزي للمباني وسالمة الحدائق •

مطابقة األنظمة التشغیلیة لضمان سالمة .واأللعاب الترفیھیة
.المستھلك
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لاألعماوقطاعللمستهلکینعيوالونشروالتعاونالعالقاتتوثیق.3

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

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

وتعریفھ  ل عماألنشر ثقافة الجودة في قطاع ا
واستقطابھ لالستفادة خدمات المؤسسة بأھمیة 

.منھا

.نشر ثقافة الجودة بین الفئات المجتمعیة المختلفة وتعزیز العالقة معھا•
رفع مستوى الوعي لدى المواطن الفلسطیني عن أھمیة المعایرة في جمیع •

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

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

.األعمال

على  ل تعزیز ثقة المستھلك بالمنتج الحاص
.شھادات المؤسسة

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

قلیمي  إلدور فلسطین في النظام الدولي وال تفعی.لألسواق المستھدفة للقطاع الخاص الفلسطیني
.للمواصفات والمقاییس



2016 التقریر  السنوي

15

أدائهاكفاءةورفعللمؤسسةاالعتباریةالشخصیةتعزیز.4

.كفاءتھمتحفیز الموظفین ورفع •
.ل واألداءتحسین بیئة العم•
المؤسسة ونظامھا اإلداري  لیة تطویر ھیك.إعادة ھیكلة المؤسسة•

.یةءة مواردھا البشركفاورفع 

مع المتطلبات والممارسات واألنظمة موائمة التشریعات •
.الدولیة

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

التحتیة 
. للجودة

.اعتماد السیاسة الوطنیة للجودة وإعداد الخطة التنفیذیة•
.تطویر السیاسة الوطنیة للجودة واعتمادھا.ترویج السیاسة الوطنیة وحشد التمویل الالزم لتنفیذھا•

المؤسسة لتنفیذ مشاریعھا  الستخدام إیرادات االمكانیة إتاحة •
.وتطویر خدماتھا

مع  ئم تطویر نظام مالي بما یتال.مین الموارد الكافیة لتغطیة احتیاجاتھاتأ•
.اإلطارالقانوني للمؤسسة
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المؤسسةالتي تقدمها خدماتال: ثالثاً 

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

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

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

یة، حیث تقوم دائرة وجمعیات حمایة المستهلك والبیئة، والهیئات الحكوم
.دارة تلك اللجانالتوصیف بإ

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

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 وموازین الذهب عدادات الوقود واألوزان :مثل
والمعایرة.عاتق مدیریة القیاس الوطني المهام المتعلقة بالقیاسات 

المحلیة (الغذائیة، والكیمیائیة، تالفحوصات للمنتجاتقدیم خدمات .5
المستوردة للمواصفات عمطابقة 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
المطابقة الفلسطینیة والدولیة واإلقلیمیة تاإللزامیة وٕاجراءاوالتعلیمات الفنیة 

واألجنبیة والعربیة، وبیع وثائقها.
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

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

التحتیة للجودة.

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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المؤسسةادارةمجلس : رابعاً 

ة اعات الفلسطینیة نائبًا له، وعشر ورئیس االتحاد العام للصن،وزیر االقتصاد الوطنيالمؤسسة یرأس مجلس إدارة
:على النحو التالي، والقطاع األكادیميأعضاء یمثلون القطاعین الخاص والعام

العضویةالجهةاالسمالرقم

الرئیسوزارة االقتصاد الوطنيعبیر عودةأ.1

نائب الرئیسللصناعات الفلسطینیةاالتحاد العام عبد الرحیم حامد(ولویل). بسامأ2

عضووزارة االقتصاد الوطنيم.منال شكوكاني3

عضووزارة الصحةد. أسعد الرمالوي4

عضووزارة المالیةأ.لیلى صبیح اغریب5

عضووزارة األشغال العامة واإلسكانم. فیصل فریحات  6

عضووزارة الزراعةم. محمد الشحبري7

عضووزارة شؤون البیئةمطورأ. جمیل 8

عضوممثل الجامعات الفلسطینیةد. أیمن یوسف سلطان9

عضونقابة المهندسینم. مجدي حافظ الصالح10

عضواتحاد الغرف التجاریة والصناعیةأ.خلیل رزق11

عضواتحاد المقاولینمروان جمعةم.12
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مھام وصالحیات مجلس اإلدارة:

.السیاسة العامة للمؤسسة واإلشراف على تنفیذهاوضع .1
أو إلغاؤها واستبدالها.اعتماد المواصفات والمقاییس وتعدیلها.2
اعتماد أنظمة منح شهادات وعالمات المطابقة، واعتماد المختبرات وتعدیلها أو إلغائها واستبدالها وذلك .3

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

.االختصاص لتقدیم الخدمات والدراسات المتعلقة بأهداف المؤسسة وغایاتها
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الهیكل التنظیمي : خامساً 

لمؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیةالهیكل التنظیمي العام

مجلس االدارة

المدیر العام

الخدمات الفنیة التوصیف الجودة والتاھیل القیاس الوطني التعاون والعالقات

لجنة التدقیق الداخلي المكاتب الفرعیة

الشؤون االداریة 
والمالیة االعالم والترویج

مستشار قانوني نظم المعلومات

التعلیمات االلزامیة الرقابة والتدقیق
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اعمال المؤسسة: سادساً 

) موظفًا من خالل 157الموكلة لمؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة، یقوم بها (واإلداریةالتنفیذیةاألعمال 
:يالتالبالشكلكما هو موضح ،والمكاتب الفرعیةفنیة المتخصصةالدوائر ال

والدعمةواإلداریالفنیةاألعمال .1

أهم االعمال الفنیة واإلداریة للمؤسسة

المتخصصةوالمراكزالفرعیةالمكاتب .2

المكاتب الفرعیة والمراكز المتخصصة في المؤسسة

أعمال 
المؤسسة 
االداریة

الشؤون 
المالیة 
واإلداریة

االعالم 
والترویج

نظم 
المعلوما

ت

التدقیق 
الداخلي 

الشؤون 
القانونیة 

الرقابة

أعمال 
المؤسسة 
التنفیذیة

الجودة 
والتأھیل 

التوصی
ف

الخدمات 
الفنیة

القیاس 
الوطني

التعلیمات 
الفنیة 
اإللزامیة

العالقات 
والتعاون

المراكز الفنیة 
المتخصصة

مركز 
التدریب

مركز 
المعلومات

مركز 
الخدمات

مركز 
التوعیة

مركز بیع 
المواصفات

المقر 
الرئیسي رام 

هللا

فرع غزة

مكتب الخلیل
مكتب 

لسناب
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الفصل الثاني

ت والمقاییس الفلسطینیةإنجازات مؤسسة المواصفا
ملخص التقریر.اوال: 

.المقدمةثانیا: 

.)2016(عامخالل الالمؤسسة ونشاطات أھم إنجازات ثالثا: 

اإلدارة.مجلس .1

).ومركز البیع(الكتالوجالتوصیف.2

.التعلیمات الفنیة اإللزامیة.3

(جودة، أشراف، حالل)اتمنح الشھاد.4

.مجلس الجودة الفلسطیني.5

.)فریق التذوق الفلسطیني (میثاق الجودة الفلسطیني.6

والمطابقة.خدمات الفحص .7

.القیاس الوطني.8

.)معلومات(مركز الالدولیة المشاریع والعالقات .9

والتقاریر الفنیة.الشكاوى .10

للمؤسسة.التنمویةالمشاریع التطویریة و.11

التدریب والتأھیل (مركز التدریب)..12

التوعیة واإلرشاد (مركز التوعیة)..13

التقاریر المالیة واإلداریة..14

شھادات الشكر والتقدیر..15
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ملخص التقریراوًال:
)، 2016اإلنجازات التي قامت بها مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة خالل عام (یقدم هذا التقریر أهم 

حیث تم اتخاذ العدید من القرارات التي تهدف إلى تطویر العمل، حیث أن المؤسسة تلعب دورًا فعاًال وهامًا في 
ر اإلنجازات الفنیة المتعلقة النشاطات التي لها عالقة مباشرة مع عناصر البنیة التحتیة للجودة، وسیعرض التقری

بمختلف النشاطات والخدمات التي تقدمها المؤسسة وهي كالتالي:
) اجتماعات لمجلس اإلدارة، وقد أصدر 2) عقد (2016تم خالل العام (في مجال مجلس اإلدارة: .1

قرار تهدف الى تطویر عمل 25)مجلس إدارة المؤسسة خاللها العدید من القرارات والتوصیات بلغت (
المؤسسة.

) مواصفة فلسطینیة، كما تم تحدیث 294تم اعتماد وٕاعداد (في مجال إعداد المواصفات الفلسطینیة: .2
) مواصفة فلسطینیة، باإلضافة إلى ذلك یوجد عدد من المواصفات الفلسطینیة في مراحل الدراسة 221(

ة. وبذلك أصبح مجموع ما تم اعتماده حتى اآلن واإلعداد تمهیدًا العتمادها كمواصفات فلسطینی
) مواصفة فلسطینیة.392ع () مواصفة، وتم بی3769(

وبهدف حمایة المستهلك وتوفیر مرجعیات فنیة للجهات في مجال اصدار التعلیمات الفنیة اإللزامیة:.3
لك أصبح مجموع ما ) تعلیمات فنیة إلزامیة جدیدة ضمن مجاالت مختلفة. وبذ6الرقابیة فقد تم اعتماد (
.) مشاریع لتعلیمات فنیة الزامیة جدیدة8، كما تم اعداد () تعلیم فني67تم إصداره حتى اآلن (

والحالل بلغ عدد الشهادات الجدیدة الممنوحة في مجال الجودة واإلشراف في مجال منح الشهادات: .4
)،115واإلشراف والحالل والمطابقة ()، وبلغ عدد الشهادات التي تم تجدیدها في مجال الجودة 11(

وبذلك أصبح مجموع الشركات والمصانع الحاصلة على عالمة الجودة واإلشراف الفلسطینیة وعالمة 
) شهادة مطابقة للصادرات إلى كل من األردن والسعودیة 357كما تم منح (،) منشأة230الحالل (

.واإلمارات أو السوق المحلیة
) اجتماعات لمجلس الجودة والحالل الفلسطیني وقد 26تم عقد (في مجال مجلس الجودة الفلسطیني: .5

) شهادة.115) شهادات جدیدة، وكذلك مناقشة وتجدید (11تم منح (
)، وتم تدریب فرق التذوق 1عقد مسابقة الزیت الذهبي عدد (في مجال میثاق الجودة الفلسطیني: .6

) دورات تدریبیة للمزارعین لتعمیم فكرة 3) مشارك وتنفیذ (25لمساند) بعدد ((الفریق الوطني والفریق ا
) شهادة 12التذوق وانتاج زیت زیتون عالي الجودة، وفحص عینات زیت زیتون للشركات وٕاصدار (

مطابقة لزیت الزیتون.
والمطابقة ) فحص فني لغایات منح الشهادات 500تم إجراء (في مجال خدمات الفحص والمطابقة: .7

) فحص تشغیلي للمصاعد واألنظمة 650) فحص لغایات االستیراد، وتنفیذ (550لمنتجات وطنیة، (
) لجنة فنیة 173) بطاقة بیان، كما تم المشاركة في (634التشغیلیة األخرى، والمصادقة على (

.) شهادة مطابقة550وتم منح (للعطاءات الحكومیة
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) جهاز في مجال المعایرة الصناعیة 461فقد تم معایرة (: ة)(المعایر في مجال القیاس الوطني.8
) جهاز تم التحقق منها في األسواق حسب المجاالت المطبقة 3383للمصانع والمختبرات، و(

مثل:(موازین ذهب، مضخات وقود، الموازین التجاریة).

واصلت المؤسسة التعاون مع المنظمات والهیئات في مجال المشاریع والعالقات الدولیة والمعلومات:.9
اإلقلیمیة والعربیة والدولیة وشاركت في بعض اجتماعاتها، كما شاركت المؤسسة في العدید من 

) طلب معلومات.220المؤتمرات والندوات العلمیة والدورات التدریبیة وورش العمل والرد على (
) تقریر فنیة.14) شكاوى وٕاصدار (5امل مع (تم التعفي مجال الشكاوى والتقاریر الفنیة:.10
تم صیاغة وتوقیع مذكرة تفاهم مع معهد المواصفات في مجال المشاریع التطویریة والتنمویة للمؤسسة:.11

الروسي، وتطویر عناصر البنیة التحتیة للمؤسسة من خالل مشروع (مینا ستار) لمنطقة الشرق االوسط، 
مختبرات الفحص والمعایرة من خالل المشروع االتحاد االوروبي.وتم استالم جزء من معدات وتجهیزات

) دورة تدریبیة خارجیة تم 17حیث شاركت المؤسسة بـ (في مجال التدریب والتأهیل (مركز التدریب):.12
) دورة 25) موظف من خارج المؤسسة، ونفذت المؤسسة (15) موظفًا من المؤسسة و(18فیها تدریب (

) متدرب من خارج 235) متدرب داخلي، (184، (متدرب) 419فیها تدریب (تدریبیة داخلیة تم 
) متدرب 40) طالب خارجها، وتم تدریب (20) طالب داخل المؤسسة و(18المؤسسة، وتم تدریب (

(البصمة المائیة، ادارة الطاقة).ضمن مشروع (مینا ستار)
إرشادیة للمصانع المتقدمة لشهادات ) زیارة 61قامت 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 

) خبر صحفي، 50خالل هذا العام نشر (المؤسسة والتنسیق مع كافة وسائل اإلعالم حیث تم 
) لقاء 14) لقاء تلفزیوني وٕاذاعي حول خدمات ونشاطات المؤسسة، وعقد (46باإلضافة الى تنفیذ (

عمل في مجال التوعیة.

) 12,064,889) (2016هـذا وقـد وبلغـت موازنـة المؤسسـة لعـام (في المجال التقریر المـالي واإلداري: .14
) 1,354,583.78النفقــات التشــغیلیة الفعلیــة مــن خــالل نظــام بیســان الحكــومي (شـیكل، فــي حــین بلغــت 

) وبلغـــت 2016) شـــیكل خـــالل العـــام (1,321,546شـــیكل. وبلغـــت قیمـــة اإلیـــرادات المالیـــة للمؤسســـة (
) موظف. 157) وبلغ عدد العاملین (328المعامالت اإلداریة (

) رسـائل شـكر وتقـدیر ومنحـت المؤسسـة 7(حصـلت المؤسسـة علـىفي مجال شهادات الشكر والتقدیر:.15
) رسائل / دروع شكر وتقدیر.7(
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والخروج بمؤشرات اداء اختیار أهم عشر (خدمات تقدمها المؤسسة للجمهور)متوفي ختام هذا التقریر
في (حجم وعدد الخدمات) تغییرللمؤسسة من خالل مؤشر تجمیعي ومقارنته باألعوام السابقة وتبین أن هنالك 

مع ) 2013عن العام (%)73ونسبة ()2015عن عام (،)%17بنسبة () 2016خالل العام (المقدمة 
العلم ان بعض الخدمات شكلت نسبة تطور أعلى من األخرى ألسباب تتعلق بالعرض والطلب على هذه 

الخدمات وحاجات السوق.

هذا باإلضافة إلى (وضع هدف رئیسي) لزیادة عدد الخدمات المقدمة وتوقع معدل زیادة وتطور بالخدمات 
وذلك لألسباب والحیثیات التالیة:%) 20بنسبة تقریبا ()2017(للعام،
االنتقال إلى المبنى الجدید..1
الفحص.مختبرات إنشاء وتطویر مختبرات المعایرة و .2
المؤسسة.تطور مهارات العاملین في .3
ظم األنظمة والخدمات في المؤسسة.حوسبة مع.4
وتطویر الموقع االلكتروني وخدمات الكترونیة جدیدة..5
االلتزام العالي واالهتمام من قبل مجلس اإلدارة وموظفي المؤسسة..6
رفد المؤسسة بعدد جدید من العاملین..7
)2022-2017الخطة التطویریة (.8

) وحصول تغییر في نسبة خدمات المؤسسة، ومعدل 2016األهداف الموضوعة للعام (نالحظ انه تم تحقیق جزء من 
) بالرغم من عدم تحقق االشتراطات 2013%) عن العام (73) ومعدل تغییر (2015%) عن العام (17تغییر بمقدار (

األساسیة لتنفیذ الخطة وعلى رأسها:
ت الوطنیة (مختبرات فحص ومختبرات معایرة)االنتقال إلى المبنى الجدید، وٕانشاء وتطویر المختبرا
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المقدمةثانیًا:

من خاللها كافة المؤسسة عكس المرآة التي تسنوي لمؤسسة المواصفات والمقاییسنجاز التقریر اإلتبرُیـع
تحقیق إلىحیث تسعى فرق العمل جاهدة ،المختلفةالدوائرنشاطات اإلنجازات التي تحققها المؤسسة ممثلة ب

من ، وُتجسِّد الجزء النظري الذي یتصل بها األهداف التي وضعتها لنفسها كي تنهض بطاقاتها المادیة والبشریة
یعكف الجمیع واإلجراءات التيه األنشطة والفعالیاتوالتشغیلیة واقعًا ملموسًا تبیناالستراتیجیةخطط المؤسسة 

طبیعة عملهم مع یتالءمالذي تتوزع فیه المهام على العاملین بما ،وبؤ الدعلى إنجازها طیلة عام من العمل 
:هذا ویشمل خدمات المؤسسة التالیة، ٕامكاناتهمموقعهم و و 

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

:خاللمن وقد تم جمع البیانات والمعلومات في هذا التقریر 
التي تعدها المؤسسة عن انجازاتها بصفة دوریة كل ثالثة اشهر حسب القانون ة بعیَّ التقاریر الرُّ .1

المعدل لدولة فلسطین فیما یخص تقاریر االنجازات.األساسي
المؤسسة.إدارةمحاضر اجتماعات مجلس .2
طلب بعض المعلومات بشكل مباشر من دوائر المختلفة في المؤسسة..3
لموقع المؤسسة االلكتروني في بعض المعلومات.الرجوع .4
التقاریر المالیة واإلداریة..5

، مما سمح بخروج بعض الماضیةاألربعة لألعوامالتقریر بعمل مقارنات بإعدادوقد قام الفریق المكلف 
لمؤشرات الهامة حول أداء المؤسسة.ا
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أهم خدمات المؤسسةثالثًا:
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)2016أنجازات المؤسسة للعام (أهم رابعًا:

مجلس اإلدارة)1(
العدید خاللهاالمؤسسةإدارة، وقد أصدر مجلس اإلدارةلمجلس اجتماعات) 2عقد ()2016(العامتم خالل 

الحدیث عنهاوالتي سیتم تطویر العمل بالمؤسسة إلىتهدف يالت)،قرار25حوالي (من القرارات والتوصیات 
:)2016(القرارات التي اتخذها المجلس خالل أهمفیما یلي ، بالتفصیل في البنود الالحقة

.)2015(لسنة إقرار التقریر السنوي .1
.)2016الخطة التنفیذیة لعام (اقرار .2
م. )2019(- )2017الموافقة على موازنة المؤسسة (.3
.م)2022(–)2017(الموافقة على إعداد الخطة االستراتیجیة.4
التنظیمي للمؤسسة.على مراجعة الهیكلالموافقة .5
مواصفة عالمیة كمواصفات فلسطینیة.)221تبني (.6
ومعدلة.مواصفة فلسطینیة جدیدة ) مشروع55اعتماد (.7
تعلیمات فنیة الزامیة.)6(على التوصیة بالجهات المختصة بالرقابة والتفتیش.8
تعبئة الخبز.البالستیكیة المستخدمة فيالمتعلقة باألكیاسالتعلیمات الفنیة اإللزامیة الدعوة على إنفاذ.9
.الموافقة على مذكرة التفاهم مع وزارة الزراعة.10
.الممارسة الزراعیة الجیدةمنح شهاداتالموافقة على مذكرة التفاهم بإعداد نظام .11
.األوروبیةانضمام المؤسسة لمنظمة المواصفاتالموافقة على .12
، وتوقیع اتفاقیة تعاون مع الجهاز الشرطة من رسوم المعایرةتبر الجنائي المخالموافقة على إعفاء.13

الفلسطیني.
.اللجان الفنیةعلى اعداد التعلیمات المالیة لمكافأةالموافقة .14

المؤشر األول (مجلس االدارة)

اجتماعات لعدد ) 2016(نالحظ أن هناك نقصان خالل العام :) مقارنة مؤشرات مجلس اإلدارة1رقم (مؤشر
، )2015(عن العام %)16.7، ونقصان في عدد القرارات بمعدل (%)33.3مجلس اإلدارة بمعدل نقصان (

.)2013عن العام (%)31.5وزیادة في عدد القرارات بمعدل () %71.4(نقصان لعدد االجتماعات بمعدلو 
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التوصیف)2(

المواصفات، ویتم إعداد تلك المواصفات وفق تعلیمات إعداد بتقوم مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة 
)عضواً 10- 7حیث یتم تشكیل لجان التوصیف لتتكون من (،تسمى تعلیمات إعداد المواصفات الفلسطینیة

والخبرة، ویعین من دائرة ، والهیئات ذات االختصاصالعام والخاص واألكادیميالقطاعممثلین عن
ویكون هنالك اجتماعات دوریة لدراسة مشاریع المواصفات إلى ،تخصصالتوصیف مقررًا لكل لجنة حسب ال

أن تصدر اللجنة مسودة نهائیة للمواصفة الفلسطینیة یتم التوافق علیها من قبل جمیع األعضاء، ومن ثم یتم 
رفعها لمجلس إدارة المؤسسة العتمادها كمواصفة فلسطینیة.
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) مواصفة 29اصفات () مواصفة فلسطینیة ومن ضمن هذه المو 294تم اعتماد ()2016(عامهذا وخالل 
وذلك من خالل عقد اجتماعات للجان التوصیف والتي بلغ عدد اجتماعاتها بدًال عن القدیمةتم استبدالها 

بمختلف (فاعلة) ) لجنة توصیف فنیة 39(وتم إعادة هیكلة لجان التوصیف البالغ عددها،اجتماع)221(
.) مواصفة3769هو ()2016(عام عتمدة حتى نهایة القطاعات، لیصبح عدد المواصفات الفلسطینیة الم

مختلف موزعة على مواصفة)294(عددها بلغوالتي)،2016خالل عام (أن المواصفات المعتمدةاً علم
) عضوا.434اللجان () لجنة فنیة مجموع أعضاء هذه61القطاعات وضمن (

دولیةالمواصفات واللجان ال2.2

كعضو كامل العضویة وتمت المشاركة في اجتماع لجان ) ISO(تم التسجیل في لجنة التوصیف الدولیة
.التوصیف (ادارة المخاطر) في االردن

المواصفات والمشاریع العربیة2.3

فلسطینیة كمشاریع مواصفات عربیة ضمن المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة ةمواصف) 40(اقتراحكذلك تم 
) مشاریع مواصفات عربیة.20والتعدین، وٕابداء الرأي في (

تأهیل الكادر2.4

التوصیف تم عقد أكثر من لقاء داخلي ومع الخبراء الدولیین لتدریب طاقم الدائرة حول وضمن تأهیل كادر 
تطبیق كود الممارسات الجیدة.  

الممارسات الدولیة2.5

حتى تستطیع التوقیع على كود الممارسات الجیدة وفق اتفاقیة التوصیفمازالت المؤسسة تقوم بتحدیث اجراءات
متطلبات انضمام فلسطین لمنظمة التجارة العالمیة.احد) تمهیدًا لتحقیقTBTالتجارة (إزالة العوائق أمام 

الفلسطینیةالمواصفات 2.1
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لجان التوصیف الفنیة2.6
التوقیع یتسنى لها حتى الخاصة بإعداد المواصفات الفلسطینیة، وذلك قامت المؤسسة بمراجعة إجراءات العمل 

تمهیدا لتحقیق متطلبات انضمام،)TBTالعوائق أمام التجارة (على كود الممارسات الجیدة وفق اتفاقیة إزالة 
: تتمثل بالتاليوالتي فلسطین لمنظمة التجارة العالمیة

نشر أسماء اللجان الفنیة الفاعلة وغیر الفاعلة لدى مؤسسات التوصیف، أوال: .1
%).47وقد حیث بلغت نسبة اللجان الفنیة الفاعلة (

ع الخاص والحكومي والمؤسسات األهلیة في هذه نشر نسبة مشاركة القطاثانیا: .2
%).34اللجان، وقد حیث بلغت نسبة مشاركة القطاع الحكومي (

توزیع المواصفات على القطاعات الحیویة وحسب حاجة السوق المحلیة، ثالثا: .3
) قطاعات رئیسیة في فلسطین.9وقد توزعت المواصفات الفلسطینیة على اهم (

اللجان الفنیة والمشاركة من األعضاء، وقد حیث بلغ عدد التنوع في رابعا: .4
) عضو موزعین على جمیع القطاعات: 434) لجنة ممثلة بـ(61اللجان الفنیة (

واألهلي.الحكومي، األكادیمي، الخاص 
اقتصر دور المؤسسة على رئاسة اللجان الفنیة (مقررین لجان) وتنظیم خامسا: .5

بتعلیمات اعداد المواصفات.وااللتزامالعمل والیات إعدادها 

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

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

ویتم إعداد تلك المواصفات وفق تعلیمات تسمى ،الفلسطینیةالمواصفاتواعتمادإعدادبمؤسسة التقوم 
عضواً )10- 7تشكیل لجان التوصیف لتتكون من (حیث یتم ، تعلیمات إعداد المواصفات الفلسطینیة

والخبرة،، والهیئات ذات االختصاصالعام والخاص واألكادیميالقطاع ممثلین عن
ویكون هنالك اجتماعات دوریة لدراسة ،من دائرة التوصیف مقررًا لكل لجنة حسب التخصصیعین

ة الفلسطینیة یتم التوافق علیها من قبل مشاریع المواصفات إلى أن تصدر اللجنة مسودة نهائیة للمواصف
جمیع األعضاء، ومن ثم یتم رفعها لمجلس إدارة المؤسسة العتمادها كمواصفة فلسطینیة.

) 434ومجموع أعضاءها ((فاعلة وغیر فاعلة) ، ولجنة فرعیة) لجنة61(الفنیةلجان التوصیف بلغ عدد
:موزعة كالتاليوهيمؤسسة المواصفات والمقاییس دائرة التوصیفیرأس اللجان السابقة مقرري اللجان من عضوًا 
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اللجنة#اللجنة#

لجنة نقل الكھرباء وتوزیعھا.2لجنة أوعیة الضغط.1
لجنة المصاعد.4لجنة األنابیب والوصالت المعدنیة.3
المعلوماتلجنة تكنولوجیا .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
في األبنیةلجنة العزل .28لجنة الدھانات والورنیش والمواد الالصقة.27
لجنة القصارة.30سطحیاعالةلجنة المواد الف.29
لجنة الوحدات اإلنشائیة.32لجنة الورق والكرتون.31
لجنة تبني المواصفات اإلنشائیة.34النفطیة ومواد التزلیقالمنتجات لجنة.33
لجنة المواد االنشائیة.36لجنة التغلیف.35
لجنة الحجر والرخام.38لجنة الزیوت العطریة.37
لجنة العزل الحراري.40نظم اإلدارةلجنة .39
واأللبان ومنتجاتھالجنة اللحوم .42مجموعة عمل مراكز تقدیم الخدمة.41
كام العامة للغذاءلجنة األح.44مجموعة عمل نظم ادارة مصانع الباطون.43
لجنة مستحضرات التجمیل.46لجنة فرعیة نظم ادارة الطاقة.45

47.
لجنة فرعیة نظم ادارة معاصر زیت الزیتون

48.
وتحدید لجنة المستحضرات الصیدالنیة ومواد التعقیم 

النسل وموانع الحمل المیكانیكیة
لجنة الطب المخبري.50لجنة فرعیة خاصة باألمن.49

51.
لجنة توصیف خاصة بالسیاحة

52.
لجنة معدات الطبیة ومعدات المستشفیات والمعینات للعجزة 

والمعوقین

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 المطاط.61
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قطاعات المواصفات الفلسطینیة2.7
:بالشكل التاليموزعة وهي(فاعلة/غیر فاعلة)لجنة) 61(لجانات ومجموعقطاع) 9(قطاعات المواصفات الفلسطینیةبلغ عدد

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

توزیع أعضاء اللجان الفنیة2.8
فاعلة هي لجان انتهت أعمالها ویتم تفعیلها الغیر مع العلم أن بعض اللجان الفنیة ) لجنة، %47بلغت نسبة اللجان الفاعلة (

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

األعضاءعدد القطاع#

134عضو القطاع الحكومي.1

38عضو األكادیميالقطاع .2

86عضو القطاع الخاص.3

93عضو األهلیةالمؤسسات .4

39عضو المواصفات والمقاییسمؤسسة .5

%) من مجمل أعضاء اللجان، والقطاع 46كما نالحظ ان القطاع الخاص والمؤسسات االهلیة تشكالن () 2.4جدول رقم (
%.).44(الحكومي والمؤسسة 
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عام عدد المواصفات الفلسطینیة المعتمدة تتوزع على القطاعات بشكل متفاوتأنكما نالحظ ) 2.5جدول رقم (
)2016(.
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المواصفات الفلسطینیة حسب القطاعات االقتصادیةتوزیع 2.9

وهي موزعة حسب القطاعات التالیة:) مواصفة3769المواصفات الفلسطینیة المعتمدة (بلغ عدد

عدد المواصفاتعدد اللجانالقطاعرقم القطاع 

مواصفة601لجنة 12قطاع الھندسة المیكانیكیة1

مواصفة774لجنة9قطاع الھندسة الكیماویة2

مواصفة362لجنة5قطاع الھندسة الكھربائیة3

مواصفة492لجنة5قطاع المنسوجات والجلود4

مواصفة341لجنة10اإلنشائیةقطاع الھندسة 5

مواصفة96لجنة8قطاع الخدمات6

مواصفة604لجنة2قطاع التصنیع الغذائي7

مواصفة281لجنة5قطاع تكنولوجیا الرعایة الصحیة8

مواصفة218لجنة5قطاع الھندسة الزراعیة9

لجنة التوصیف الخاصة 
بالمنتجات الغذائیة

لجنة التوصیف الخاصة 
بالمصاعد

لجنة التوصیف الخاصة 
بمشتقات البترول

لجنة التوصیف الخاصة 
باألنابیب البالستیكیة



2016 التقریر  السنوي

37

(التوصیف)المؤشر الثاني

لعدد ) 2016(ة خالل العام د) مقارنة مؤشرات المواصفات واللجان الفنیة: نالحظ أن هناك زیا2.1رقم (مؤشر
زیادة لعدد و ، بالرغم من أن عدد اللجان الفنیة لم یتغیر تقریباً ) 2015(%) عن العام 34المعتمدة بمعدل زیادة (المواصفات 

).2013عن العام (%)96بمعدل (المواصفات المعتمدة
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) 2016(: نالحظ أن هناك زیارة خالل العام (بیع المواصفات الفلسطینیة)) مقارنة مؤشرات المواصفات 2.2جدول رقم (
).2013عن العام (%)102(زیادة بمعدلو ،)2015(%) عن العام 41.51بمعدل زیادة (المباعةلعدد المواصفات 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2013 2014 2015 2016

194

295
277

392

بیع المواصفات الفلسطینیة

عدد المواصفات



2016 التقریر  السنوي

38

التعلیمات الفنیة اإللزامیة)3(

عن حمایة مواطنیها من الممارسات التجاریة غیر المشروعة من المسئولةإیمانًا من أن الدولة الفلسطینیة هي 
، فقد أعطى قانون المواصفات والمقاییس الصالحیة للمؤسسة بإصدار تعلیمات العامةحیث الصحة والسالمة

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

فني إلزامي في مختلف القطاعات،) تعلیم67(وقد أصدرت حتى اآلن
مات ـلیــر من هذه التعلیمات، والتعــــاألكبیبــــلقطاع األغذیة النصوكان
ویتولى بتطبیقها المنتجین والمستوردین،تزمــتضع أحكام وشروط یلالفنیة
لیمات، ــبیق هذه التعـــون لتطــــات مختصة یحددها القانـــجهعلیهاالرقابة

ة، ـیــأو تسویق أي سلعة مخالفة للتعلیمات الفنیة اإللزامإدخالوزــــــیجفال
ـــــــــــوم بـــــــــــذلك ـــــــــــىیتعـــــــــــرض ومـــــــــــن یق ـــــــــــدائرة خدمـــــــــــة إل ـــــــــــدم ال ـــــــــــانون، كمـــــــــــا تق الئحـــــــــــة عقوبـــــــــــات واردة بالق

االستشارة والتفسیر للجهة المختصة عند الحاجة.
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علیها  بعد صدور المصادقة الوزاریةجدیدة فنیة إلزامیةتعلیمات)6(وٕاصدارتم اعتماد)2016(وفي عام
وفق األولویات التي یتم تحدیدها من قبل الجهات الرقابیةبهدف حمایة المستهلك وتوفیر المرجعیات للجهات

وهذه التعلیمات هي:المعنیة
).2016- 62(الشروط الصحیة للغذاء ذو األصل الحیواني.1
).2016-63(المعیبةالمسؤولیة عن المنتجات .2
).2016- 64(العبوات.3
).2016- 65(مواد التنظیف.4
).2016- 66(الحدود العلیا لبعض المكونات الغذائیة في منتجات غذائیة محددة.5
).2016-67(اجهزة حرق الوقود الغازي.6

.لالعتماد) تعلیمات جاهزة 8، منها (األخرىالتعلیمات الفنیة ) قراءة لمشاریع19تم انجاز (كما 

لث (التعلیمات الفنیة اإللزامیة)المؤشر الثا

لعدد التعلیمات ) 2016((ملحوظ) خالل العام نقص) مقارنة مؤشرات التعلیمات الفنیة: نالحظ أن هنالك 3رقم (مؤشر
.).2013%)عن العام (20وزیادة بمعدل ()، 2015(%) عن عام 53.8(نقص الفنیة المعتمدة بمعدل 
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منح الشھادات)4(

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

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

إطار هذا النظام المتكامل یمكن وفيالمستهلك ورضاه، والذي یمثل الهدف األسمى لنظم الجودة.
.وجودة منتجاتهاللقطاعات الصناعیة واالقتصادیة االرتقاء بمستوى أدائها 

بما یلي:) في مجال منح الشهادات2016(جازات المؤسسة للعامتمثلت ان
) شهادة،1) شهادات، حالل (5شهادات، أشراف ()5(جودةة جدیدة:) شهاد11قامت المؤسسة بمنح (.1

للمنتجات الفلسطینیة المختلفة بهدف رفع قدرتها التنافسیة وزیادة حصتها في السوق الفلسطیني لیصبح 
هو) 2016(حتى نهایة عام (جودة، إشراف، حالل)عدد المنشآت الحاصلة على عالمات المؤسسة

منشأة.)230(
شهادة حالل.)2(،)(PSMإشراف) شهادة 37(، )(PS) شهادة جودة 76(شهادة: )115وتم تجدید (.2
.)2016(مراجعة جمیع برامج الفحص واعتمادها للعام.3
حیث یتم مراجعتها ومتابعتها وفق النظام المتبع لعالمة الجودة وٕاشراف) طلب شهادة جودة 17استقبال (.4

الفلسطینیة.
ة الشركات الحاصلة على عالمة الجودعلى نظم إدارة الجودة للمصانع و ) زیارة تدقیق57تنفیذ (.5

.)15م.ف (الفلسطینیة والحالل وفق متطلبات المواصفة 
) مطالبة مالیة للشركات الحاصلة 74وتنفیذ (الفحوصات، الیة لتقییم واعتماد أسعار) لجنة م36عقد (.6

على شهادات المؤسسة.
).357(عددللمنتجات الفلسطینیة وشهادات مطابقة محلیة للصادرات و مطابقة تم منح شهادات .7
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شهادة الجودة4.1
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شهادة الحالل4.2
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(منح الشهادات):الرابعالمؤشر 

. . . . .

لعدد شهادات الجودة ) 2016(خالل العام تغیر) مقارنة مؤشرات منح الشهادات: نالحظ أن هنالك 4.1رقم (مؤشر
.)2013العام (%) عن 4.13، وزیادة بمعدل ()2015(عن عام %)3وشهادات اإلشراف والحالل بمعدل زیادة (

لعدد شهادات ) 2016(خالل العام تغیر : نالحظ أن هنالك التصدیرشهادات) مقارنة مؤشرات منح 4.2رقم (مؤشر
.)2013%) عن العام (210، وزیادة بمعدل ()2015() عن عام %5.9(نقصبمعدل للصادرات الجودة 
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مجلس الجودة الفلسطیني)5(
الفلسطیني هي سلطة الترخیص التي لها كامل الصالحیات والمسؤولیات التي اإلشرافمجلس الجودة ولجنة 

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

.شهادة الجودة الفلسطینیة.1
.الفلسطینیةاإلشرافادة شه.2
.شهادة الحالل.3
.شهادة میثاق زیت الزیتون.4

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

) 11لمجلس الجودة والحالل الفلسطیني وقد تم منح (اجتماعات) 26عقد ()2016(تم خالل العام
) شهادة 2) شهادة اشراف، وتجدید (37وتجدید () شهادة جودة، 76شهادات جودة، وكذلك مناقشة وتجدید (

.حالل
علىأن جودة المنتجات الموجهة للمستهلك تعتمد في المتطلبات األساسیة لها وكما هو معروف دولیاً 

تحقیق رغبات ومتطلبات المستهلك فيالوطنیة أو الدولیة لتلك المنتجات. وهذا یساهم المواصفات القیاسیة
ورضاه، والذي یمثل الهدف 

وفياألسمى لنظم الجودة.
إطار هذا النظام المتكامل 
یمكن للقطاعات الصناعیة 
واالقتصادیة االرتقاء بمستوى 

.وجودة منتجاتهاأدائها 
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:مجلس الجودة الفلسطیني)(الخامسالمؤشر 

، وزیادة بمعدل )2015) عن العام (225بمعدل زیادة(%مجلس الجودة الفلسطیني) مقارنة مؤشرات 5رقم (مؤشر
).2013%) عن عام (116(
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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 
زیت الزیتون منتج أنوفق معاییر متطلبات اإلنتاج الجید، حیث أنتجتالجیدة ومبادئ الصحة والسالمة كونها 

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

أهم اإلنجازات:
1(عقد مسابقة الزیت الذهبي عدد.(
) 25تدریب فرق التذوق (الفریق الوطني والفریق المساند) عدد.(
) دورات تدریبیة للمزارعین لتعمیم فكرة التذوق وانتاج زیت زیتون عالي الجودة3تنفیذ (
) 12فحص عینات زیت زیتون للشركات وٕاصدار شهادات رسمیة عدد.(
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الجودة)مختبر التذوق الفلسطیني (میثاق 6.1
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:میثاق الجودة)فریق التذوق الوطني(السادسالمؤشر 

) لعدد شهادات الصادرة 2016هنالك نقص خالل عام (: نالحظ أنفریق التذوق الوطني) مقارنة مؤشرات 6رقم (مؤشر
.)2013(%) عن العام 64، وزیادة بمعدل ()2015%) عن عام (24ونشاطات التدریب وفحص العینات بمعدل نقص (
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خدمات الفحص والمطابقة)7(
مجال الصناعات يالفلسطیني فاألعمالبتقدیم خدمات الفحص والتفتیش والمطابقة لمجتمع المؤسسةتقوم 

والعمل على توفیر خدمات الفحص والتفتیش في ،والغذائیة والكیماویة والكهربائیة والمیكانیكیةاإلنشائیة
لضمان صحة وسالمة المستهلك والحفاظ على ، وذلكبهاالمجاالت التي ال یمكن للقطاع الخاص االستثمار

بیئته. حیث تقوم الدائرة بالتعاون والتنسیق مع كافة الجهات ذات العالقة لتقدیم الخدمات المنوطة بها ومن هذه 
(اللوازم المالیةحمایة المستهلك)، مدیریة الدفاع المدني، وزارة الخارجیة،التجارةتصاد الوطني (الجهات وزارة االق

رات المحلیة والمختبرات یتم التعاون الیومي مع المختب، و الجمارك، هیئة البترول، الضابطة الجمركیة)،العامة
منتج الوطني وتنظیم السوق.الخارجیة، وذلك بهدف المساهمة في حمایة المستهلك وتطویر جودة ال

: في مجال الفحوصات الدوریة للمصانع الحاصلة على عالمات الجودة واالشراف 7.1
عالمة (الحاصلة على عالمات المؤسسةالمختلفةبفحص مطابقة المنتجات المختلفةبأقسامها الدائرةتقوم 

الفنیة االلزامیة ذات العالقة، ویتم ذلك من ماتیالجودة و عالمة االشراف) للمواصفات الفلسطینیة والتعل
وارسالها الى احدى المختبرات المعتمدة لدى أقسام الدائرة في العاملینكادرخالل سحب عینات من قبل

الى نموذج استالمباإلضافةالعینة طلب فحص یتضمن قائمة بالفحوصات المطلوبة المؤسسة مرفقًا مع
المطلوبة (في حال الفحوصاتبإجراءالعینة للفحص، یقوم المختبر عینة للمختبر لبیان مدى صالحیة

اصدار شهادة فحص من قبل المؤسسة تحمل صالحیة العینة للفحص) وارسال تقریر بالنتائج وبعد ذلك یتم
والتعلیمات الفنیة االلزامیة ذات العالقة ةالفلسطینیلبنود المواصفة نتائج الفحص اما مطابق او غیر مطابق

بالتدقیق على شهادات والمتمثلةومن ثم یتم ارسالها لألخوة في دائرة الجودة والتأهیل الستكمال االجراءات 
.الفحص 

) فحص من الفحوصات الخاصة بالمصانع الحاصلة على عالمات المؤسسة500(بإجراءقامت الدائرة حیث 
الخرسانة، المیكانیكیة، الكهربائیة).الكیماویة، اإلنشائیة،مختلف المجاالت( الغذائیة،( جودة واشراف) في
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: في مجال إصدار شهادات المطابقة للمنتوجات المحلیة والمستوردة7.2

مـاتیللمواصـفات الفلسـطینیة والتعلالمحلیـة والمسـتوردة بفحص مطابقة المنتجاتالمختلفةبأقسامها الدائرةتقوم 
فــي العــاملینكــادر ویـتم ذلــك مــن خــالل ســحب عینــات مـن قبــل ( عینــة أو وجبــة )الفنیـة االلزامیــة ذات العالقــة

العینـة طلـب فحـص یتضـمن قائمـة وارسالها الى احدى المختبرات المعتمـدة لـدى المؤسسـة مرفقـًا مـعأقسام الدائرة
یقــوم عینــة للمختبــر لبیـان مــدى صــالحیة العینـة للفحــص،الــى نمــوذج اسـتالمةباإلضـافبالفحوصـات المطلوبــة 

أو مـن خــالل المطلوبــة (فـي حــال صـالحیة العینــة للفحـص) وارســال تقریـر بالنتــائج الفحوصــاتبـإجراءالمختبـر 
االعتمــاد علــى شــهادات فحــص مــن طــرف ثالــث معتمــد حیــث یــتم دراســة شــهادة وتقریــر الفحــص ومطابقتهــا مــع 

اصدار شهادة فحص من قبل المؤسسة تحمل نتائج الفحص امـا وبعد ذلك یتماصفة الفلسطینیة ذات العالقة المو 
والتعلیمـات الفنیـة االلزامیـة ذات العالقـة ومـن ثـم یـتم ارسـالها ةالفلسـطینیلبنـود المواصـفة مطـابق او غیـر مطـابق

( مثـل وزارة االقتصـاد حكومیـةورد أو جهـة للفحص والتي قد تكون شركه معینه او مصـنع أو مسـتالطالبةللجهة
ــیم  ) أو قــد یكــون عــن طریــق العطــاءات التربیــةالــوطني , وزارة  المــوردةلفحــص المــواد واللــوازم الحكومیــةوالتعل

.الفلسطینیةالوطنیةالسلطةلوزارات 

وكیماویـه واسـمنت غذائیـة) شهادة مطابقة لمنتوجات محلیة ومستوردة  ما بین مواد 550(إصدارحیث تم 
وكهربائیة .بالستیكیةومیكانیكیه وأنسجه  ومواد 
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: في مجال فحوصات األنظمة التشغیلیة (مصاعد، غاز مركزي، ألعاب، محطات الوقود والغاز) 7.3

ةالمعتمدةوالمواصفات الفلسطینیةوفق التعلیمات الفنیةالتشغیلیةجراء التفتیش على األنظمإبالمؤسسةتقوم 
في فلسطین وتتم آلیة ةمصاعد المركبجراء الفحص الخاص بالإلحیث یتم التنسیق مع مدیریة الدفاع المدني 

یخص الغاز فیما والتنسیق أیضًا مع هیئة البترول،لس الوزراء الفلسطیني الخاص بذلكالفحص وفق قرار مج
نامج أسبوعي مسبق لفحص المصاعد وتوزیع الكادر الفني المختص على عداد بر ، وإ المركزي ومحطات الوقود

تقوم المؤسسةفحص أسبوعي للمصاعد. ومن الجدیر بالذكر أن ) 12(راء حوالي ، وٕاجكافة محافظات الوطن
.ةالتشغیلیةلیها في ما یخص االنظمإةالوارديبمتابعة الشكاو 

.  عالهأنظمة التشغیلیة المذكورة أل ) فحص نظام تشغیلي من ا650جراء (تم إ
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: في مجال المصادقة على بطاقات البیان للسلع 7.4

كل بیان أو إیضاح أو عالمة أو مادة وصفیة سواء كانت مصورة أو مكتوبة أو مطبوعة أو ملصقة أو محفورة
ولها اهمیه كبیره تتمثل في التعریف بهویة المنتج ودواعي استعماالته وطریقة متصلة اتصاال ثابتا بعبوة المادة

حیه ووزنه الصافي وهویته ومنشؤه.استعماالته وطریقة حفظه وتواریخ الصال
حیث تقوم الدائره باستالم طلب الحصول على بطاقة بیان , ویتم دراسة جمیع بطاقات البیان من خالل لجنه 

ي األسبوع و مكونه من أربع أشخاص حیث تقوم اللجنه بالرجوع للمواصفه الخاصه بالمنتج فنیه بواقع جلستین ف
للمصادقه على البطاقه وفي حال عدم وجودمواصفه ذات عالقه یتم الرجوع للمواصفه العامه سواء كان المنتوج 

ألصلیه لجنه للكهربائیات غذائیا أو كیماویا أومستحضر تجمیل أو كهربائیا , حیث تم تشكیل لجنه فرعیه للجنه ا
مراجعه خالل جمیع  أیام األسبوع. مهامها تتلخص بالمصادقة ودراسة بطاقة البیان كما أنه یتم استقبال الزبائن لل

) بطاقة بیان لسلع مختلفة منها (سلع غذائیة ، سلع كیماویة .....) من قبل اللجنة 634تم المصادقة على (
بطاقه  خالل العام ولكن دون الحصول على مصادقه)350(تم دراسة اكثر من المشكلة من الدائرة . وكذلك 
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: المشاركة في العطاءات المركزیة 7.5

قامت دائرة الخدمات الفنیة ممثلة بجمیع اقسامها في كافة التخصصات بالمشاركة في جمیع اللجان الفنیة 
اللوازم العامة ، وكان مجموع العطاءات التي تم المشاركة فیها خالل –للعطاءات المركزیة في وزارة المالیة 

) عطاء مع العلم ان هناك عطاءات كانت تستمر عدة جلسات .قد تصل الربع جلسات , 173() 2016(العام 
حیث یتم خاللها الدراسه الفنیه ( والتي تشمل فحوصات حسیة ومخبریه للعینات المختلفه) والمالیه للعطاء من 
جمیع النواحي وطلب شهادات فحص ومطابقه لمعظم المنتجات التي یتم توریدها للسلطه اذا وجد لها مواصفه 
فلسطینیه أو وفق متطلبات والمواصفات الفنیه للعطاء, وأحیانًا نقوم بعمل زیارات میدانیه للمورد خاصة في 

وازم لمختلف القطاعات ومختلف الوزارات عطاءات األثاث والكهربائیات , وأحیانا نشارك في لجان االستالم لل
خاصة عطاءات أجهزة كهربائیه ومیكانیكیه للتأكد من مطابقتها للعینات المحاله.

تمثل دائرة الخدمات الفنیة المؤسسة في لجنة العطاءات المركزیة والتي تكون اجتماعاتها بشكل اسبوعي 
لعام. حیث أن المؤسسة عضو في هذه اللجنة وفق قانون الشراء ا

.) عطاء173()2016(كان مجموع العطاءات التي تم المشاركة فیها خالل العام

المشاركة في اللجان الخارجیة: 7.6

:شاركت الدائرة  في مجموعة من اللجان الخارجیة مثل

 لجنة تنظیم السوق الداخلي  التي نقوم بالمشاركه فیها بشكل دوري بواقع جلسه كل أسبوعین حیث یتم
خاللها االجتماع مع األخوة في الوزارات األعضاء في هذه اللجنه وتدارس معظم القضایا االقتصادیه 

خالل عملنا  مثل واتخاذ القرار المناسب فیها , كما أنه یتم عرض قضایا من قبلنا قد نواجهها من 
طلب وضع ملصق باللغة العربیه على منتج معین یتم تقدیمه لنا من قبل التجار حیث یتم توجیههم 

االدارة العامه –للوزارة ومن الجدیر بالذكر أن هذه اللجنه یتم عقدها في مقر وزارة االقتصاد الوطني 
صیه  یتم فیها دعوة التجار ذوي العالقه لحمایة المستهلك كما أنه انبثق عنها الكثیر من اللجان التخص

وكذلك التنسیق مع الجهات ذوي العالقه مثل لجنة تنظیم قطاع الكهربائیات والتي كان لنا أثر فیها من 
خالل تعریف التجار بالمتطلبات الفنیه والرسمیه الالزمه منهم لتنظیم هذا القطاع مثل ایجاد ملف فني 

وفحص ان أمكن وذلك من خالل عقد سلسلة ورش مع التجار للمنتج وكذلك ایجاد بطاقة بیان 
وارشادهم للتوجه للمؤسسة، 

  ،كما أنه تم المشاركه في لجان خاصة في المؤسسة مثل لجنه تذوق زیت الزیتون
 . باالضافة الى اللجان الداخلیة بالمؤسسة (المالیة والفنیة) مع الدوائر ذات العالقة بالمؤسسة
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خاصة مع سلطه المیاه العداد المواصفات الفنیة الخاصة بخزانات المیاه.المشاركة في لجان
المشاركة في اللجنه التوجیهیه للبناء االخضر مع نقابة المهندسین
) والمشاركة في اللجنه الوطنیة للسالمه الغذائیه مع الفاوJTT.(
 والمشاركة في ورش العمل الخاصة بقطاع المنسوجات والتي تم عقدها في وزارة االقتصاد الوطني

رام اهللا وورشة اخرى في نفس القطاع تم عقدها بالشراكه مع وزارة –/االدارة العامة لحمایه المستهلك 
لیه.االقتصاد في مدینه بیت لحم في ما یتعلق ببطاقة البیان للمنتجات المستورده والمح

(مركزي، اسطوانات،ملحقات،) حیث تم المشاركة في اعداد نظام خاص لتنظیم العاز بكافة تفاصیله
تم االنتهاء من اعداد المسوده النهائیه بهذا النظام بالشراكه مع الدفاع المدني وهیئه البترول ووزارة 

االقتصاد(االدارة العامة لحمایه المستهلك) وبقیة الشركاء
نسیق واالجتماع مع الدفاع المدني وهیئه البترول واالتفاق بین هذه االطراف على الیه وكذلك تم الت

تنفیذیه خاصة بتمدیدات الغاز المركزیي للمباني حیث كانت بهذه االلیه ناتج عدة اجتماعات عقدة بین 
ول هذه االطراف وكذلك المشاركة في ورشتي عمل لدى الجانب االسرائیلي والتي قامت هیئة البتر 

بالترتیب لها وكانت على مدار یومین منفصلین.
 المشاركة بلجان مالیة مع دائرة الجودة والدائرة المالیة بخصوص مناقشة أسعار الفحوصات الكیماویة

.وكذلك العدید من اللجان الفنیه الخاصه.)2016(للمختبرات المعتمدة للعام 
 العلیاللتقییس وكذلك لجنة االستراتیجیة العربیة للتقییس تمثیل فلسطین في اجتماعات اللجنه االستشاریه

والتي تعقد اجتماعاتها في المغرب.
السابع (الفحص والمطابقة)المؤشر 

) مقارنة مؤشرات الفحص والمطابقة7رقم (مؤشر
)%18.39(زیادةبمعدل خدمات الفحص والمطابقة لعدد ) 2016(خالل عام زیادة نالحظ أن هنالك 

.)2013) عن العام (69.08وزیادة بمعدل (%،)2015العام (عن 
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(المعایرة)القیاس الوطني)8(

ونشاطاتها في المجتمع الفلسطیني، حیث تقوم القیاس) (یاالمیتورولوجعن المسؤولمؤسسة المواصفات تعتبر
الصناعیة حیاةالفي جمیع مرافق من أجهزة القیاس المستخدمة قالمعایرة والتحقبتقدیم خدماتالمؤسسة

:كما یليللقطاعات المختلفة والتجاریة والطبیة

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

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

من خالل النظام الوطني للقیاس وتعلیمات المؤسسةتقوم :والتجاریةةالقطاعات االقتصادی.2
راقبة ومعایرة أجهزة القیاس المستخدمة في جمیع التعامالت التجاریة لضمان القانونیة بمیاالمیتورولوج

في المجاالت التالیة:شفافیتها
الموازین المستخدمة في بیع وشراء الذهب.
الموازین المستخدمة في المحال التجاریة.
تخدمة في محطات تعبئة اسطوانات الغازالموازین المس.
مضخات توزیع الوقود.
صهاریج نقل وتوزیع الوقود.
 وتم عمل جمیع االستعدادات الضروریة للبدء في عملیة مراقبة األوزان والحجوم والعد في المواد

.القادمأیارحیث سیتم البدء في شهر مسبقاً المعبأة

خدمة معایرة أجهزة القیاس المستخدمة في المختبرات الصحیة ةالمؤسستقدم:القطاعات الصحیة.3
وهذه األجهزة هي:لضمان نتائج فحوصات دقیقةالخاصة والعامة منها 

الموازین واألوزان
أجهزة قیاس الحرارة
أجهزة قیاس الحجم

في هذا المجال ال تستطیع المؤسسة تقدیم خدمة معایرة أجهزة القیاس المستخدمة في :القطاع البیئي.4
حیث یجب العمل على ب عدم توفر األجهزة المرجعیة لها،مراقبة تلوث الهواء والمیاه والضجیج بسب
تقدیم هذه الخدمة في أقرب وقت ممكن.
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في القطاعات المذكورة، عند تصنیعها أو مراقبة أجهزة القیاس المستخدمةالمؤسسة صالحیات مهام و من
الواردة في (القیاسیة)االمیتورولوجیمتطلباتمن حیث مطابقتها لجمیع استیرادها قبل دخولها مجال العمل، 

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

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

.العبث بها بهدف 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 ) جهاز461المنجزة في مجال المعایرة الصناعیة للمصانع والمختبرات (عدد الطلبات كان 
) في مجال 81(، ) في مجال الضغط31(،) في مجال الحرارة73(، ین والكتل) في مجال المواز 251(التالي:

).25، في مجال القوة  (األطوال
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)Legal Metrologyالتقییس القانوني (8.2

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

مضخات ) 2742(في المجاالت التالیة:) 3383عدد األجهزة التي تم التحقق منها في األسواق (ان ك
.) میزان في محطات تعبئة الغاز245، (عداد صهاریج)37(، ) میزان ذهب304(،وقود
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مختبرات المعایرة8.3

(القیاس) في فلسطین بما ینسجم مع المتطلبات المحلیة، اإلقلیمیة یاالمیتورولوجتطویر مختبرات ونظام 
األوروبــي لتطــویر البنیــة التحتیــة للجــودة فــي االتحــادوذلــك مــن خــالل المشــروع األلمــاني ومشــروع والدولیــة،

،یاالمیتورولوجووضع خطة لتطویر وتوسیع مجاالت فلسطینفي یاالمیتورولوجاحتیاجاتتم تقییم فلسطین، و 
شـاریع تـم الحصـول مـن خـالل هـذه الموالعمل على االستفادة من اإلمكانات الموجودة فـي القطـاع الخـاص.

وتطویرهـــا فـــي عـــدة مجـــاالت یـــاالمیتورولوجعلـــى أجهـــزة قیـــاس مرجعیـــة ضـــروریة لتوســـیع مجـــاالت عمـــل 
(األوزان والموازین، والحرارة، األطوال، الحجوم، الضغط، القـوة، وأجهـزة قیـاس الكهربـاء، مراقبـة األوزان مثل:

جهزة فـي الفتـرة القریبـة القادمـة بعـد تـوفر مسـاحات والحجوم للمواد المعبأة مسبقًا، حیث سیتم استالم هذه األ
المختبرات الضروریة).

فـي یـاالمیتورولوجوحیـد أنظمـة بهـدف تیـاللمیتورولوجعضویة المؤسسة في البرنـامج العربـي الحصول على 
.نتائج الفحوصاتبلتسهیل عملیات التبادل التجاري واالعتراف المتبادل ،العربیةالدول

المعبأة والمغلفة مسبقاً المواد 8.4

تم إعداد التعلیمات الخاصة بالمواد المعبأة والمغلفة مسبقًا واعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة وتدریب 
طاقم المدیریة على تطبیقها وعلى التحقق من كمیات المواد المعبأة والمغلفة وتم التحقق من خالل زیارة 

تطبیق التعلیمات بشكل تجریبي.) موقع لتعبئة المواد بشرح آلیة 15(

معایرة قبانات الغاز8.5

الغاز في محافظات نابلس، طوباس، أسطواناتتم البدء في عملیة معایرة موازین (قبانات) محطات تعبئة 
) محطة12رام اهللا بواقع (
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الثامن (المعایرة)المؤشر 

خالل العام في عدد األجهزة المعایرة صناعیاَ زیادةنالحظ أن هنالك :الصناعیة) مقارنة مؤشرات المعایرة 18.رقم (مؤشر
.)2013%) عن العام (45.4، وزیادة بمعدل ()2015(%) عن العام 54.7(زیادةبمعدل )2016(

خالل العام نالحظ أن هنالك زیادة في عدد األجهزة المعایرة قانونیًا :) مقارنة مؤشرات المعایرة القانونیة8.2رقم (مؤشر
.)2013%) عن العام (73.4، وزیادة بمعدل ()2015(%) عن العام 15.26بمعدل زیادة () 2016(
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العالقات الدولیة)9(
الدول األخرى، فيبین مؤسسات المواصفات والمقاییستوثیق أواصر التعاون فیما بینها و تسعى المؤسسة ل

االت أوسع للتعاون مع تلك والمنظمات والهیئات اإلقلیمیة والدولیة ذات االختصاص بنشاطاتها وتأسیس مج
ة من خالل:اإلقلیمیة والدولیوتنسیق اتصاالت المؤسسةإلشراف على تنظیم برامج التعاون، وكذلك االجهات
استخدامها من قبل المؤسسة إلى معهد المواصفات إعداد تقریر حول المواصفات التي تم اعتمادها أو .1

األمریكي حسب االتفاقیة الموقعة مع المعهد.)(ASTMوالمواد
.المواصفات والتشریعات الخاصة بهاعلىالتواصل مع المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة للحصول.2
العضویة مع المؤسسات الدولیة لضمان استمراریتها.ةمتابع.3
.ةللمؤسستقاریر االنجازات الربعیة وٕاعداد)2017(ة لعامالخطة السنویإعداد.4
حول المواصفات والتعلیمات ونشاطات تقییم المطابقة.استفساراً ) 220(الرد على.5

 

المنظمات العربیة واإلقلیمیة والدولیة التي تشارك المؤسسة في عضویتها9.1

المنظمات االقلیمیة والدولیة كالتالي:مؤسسة المواصفات عضو في مجموعة من 
).AIDMO(عضو في المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین .1
).ISOعضو في المنظمة الدولیة للتقییس (.2
).IECالهیئة الكهروتقنیة األوروبیة (برنامج عضو في .3
).SMIICعضو في معهد المعاییر والمقاییس للبلدان اإلسالمیة (.4
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االنجازات المتمیزة9.2

- 2017(وزارة االقتصاد من خطة التنمیة الوطنیةمع المشاركة في وضع الجانب المتعلق بالمؤسسة .1
2022.(

المشاركة في وضع الخطط القطاعیة في مجال الزراعة والبیئة واالسكان وفق اجهزة السیاسات الوطنیة .2
)2022 -2017.(

.المشاركة في االجتماع االثالث للبرنامج العربي  للمترولوجیا القانونیة والعلمیة والصناعیة .3
) للجنة االستشاریة العلیا للتقییس لمناقشة اعتماد المواصفات العربیة وٕاعداد 47المشاركة في االجتماع (.4

البرنامج التنفیذي لإلستراتیجیة العربیة للتقییس.
تشجیع الصادرات واعداد نظام لضبط الصناعات التقلیدیة.المشاركة في وضع خطة .5
للسیاسات الوطنیة للجودة.المشاركة في اعداد مقترح الخطة التنفیذیة .6
المشاركة في احتفال بیوم التوصیف الدولي ویوم المعایرة الدولیة..7

ات ومذكرات التفاهم مع الجهات الخارجیةیاالتفاق9.3

المعهد الروسي للمواصفات ووضع خطة تنفیذیة لتطبیق هذه المذكرة، مع العلم بأن تم توقیع مذكرة تعاون مع 
المؤسسة قامت بتوقیع مذكرات تعاون مع الجهات التالیة:

السنــــــة الجهـــــــــــــــــــــــــــــة 
1998الهیئة المصریة العامة للتوحید القیاسي وجودة اإلنتاج
 األلمانيمعهد المواصفاتDIN)(1998
2002الهیئة السودانیة للمواصفات والمقاییس
2004/المغربووزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادنمدیریة المواصفات وٕانعاش الجودة

2005المعهد الجزائري للتقییس

2005مؤسسة المواصفات األردنیة
 الهیئة األمریكیة للمعادن واالختبار)ASTM(2005
 معهد المواصفات اإلسرائیلي)SII(2006
 اإلسرائیليمجال الفحص وشهادات المنتجات مع معهد المواصفات)SII(2006
الجمعیة األمریكیة للمهندسین المیكانیكیین)(ASME2006

2008هیئة اإلمارات للمواصفات والمقاییس
 المؤسسة األمریكیة إلغاثة الالجئین في الشرق األدنى)ANERA(2008
2009معهد المواصفات والمقاییس التركیة
2010هیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي
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2014هیئة االعتماد التونسیة
2014معهد المواصفات السویدي
جامعة بولیتكنك
 معهد المواصفات  الروسي

2014
2016

(تزوید المعلومات)التاسعالمؤشر 

طلبات االستعالم، نالحظ انه هنالك نقص على طلب المعلومات خالل ) مقارنة مؤشرات 9رقم (مؤشر
%) عن العام 46.6، وزیادة بمعدل ()2015%) عن العام (13.72) بمعدل نقص (2016العام (

)2013(.
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مركز المعلومات 9.4
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الشكاوى والتقاریر الفنیة)10(

ةسواء عن طریق المواطنین ووزارة االقتصاد الوطني والضابطةإلیهاالمختلفه الوارديالشكاو المؤسسةتابعت 
، ) شكاوي8) (2016ة، حیث بلغ عدد الشكاوي خالل العام (العامةوالملفات الواردة من النیابةالجمركی

م الرد علیها تم تحویلها للدائرة القانونیة والدوائر ذات االختصاص وتو ) تقریر فني،14وأعداد وأصدار (
ومعالجتها وفق االصول والقانون ، ومساعدة  بعض المصانع  الحاصلة  على  شهادات  الجودة  لتسویق 
منتجاتها  وغعطائها  األولویة  في العطاءات  الحكومیة  وذلك  تنفیذ لقرار مجلس الوزراء الصادر 

بالخصوص . 

في مشروع البنیة التحتیة للطرق في منطقة غرب شكوى خاصة بانفجار انبوب بولي ایثیلین اثناء خدمته .1
رام اهللا وهي مقدمة من المقاول علي ابو صفیه.

الشكوى المقدمة من قبل مصانع الباطون على مختبرات الفحص .2
فحوصات باطون متصلب غیر مطابق للمبنى الخاص بالمشتكي یوسف راتب .3
شكوى الخاصة بفوط اطفال من قبل مؤسسة الحدب..4
بالمواطن علي سنتریسي خاصة بطاریات الدراجات في اریحا.شكوى خاصة.5
شكوى مقدمة من الشویكي بخصوص مصعد تكنو في مجمع ابو طریف والزغل ..6
شكوى مقدمة من مواطن على شركة رنو بخصوص ماتور سیارة ..7
شكوى مقدمة من مجلس محلي دیر شرف على شركة اللدائن بخصوص انابیب ایثیلین..8

الشكاوى والتقاریر الفنیة)(العاشرالمؤشر 

%) عن عام 120زیادة (الوبلغ معدل الشكاوى والتقاریر الفنیة) مقارنة مؤشرات 10رقم (مؤشر
.)2013) عن العام (%633(زیادة بمعدلو ، )2015(
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أنجازات في مجال التطویر والتنمیة)11(
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المشاریع التطویریة)(الحادي عشرالمؤشر 

المشاریع التطویریة والتنمیة ) مقارنة 11رقم (مؤشر
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التدریب والتأھیل)12(
)2016الدورات الخارجیة التي شاركت بها المؤسسة خالل عام (12.1

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

بالتالي رفع مستوى العمل.

) متدرب 18)، حیث تم ایفاد (2016) دورة/ ورشة تدریبیة خارجیة خالل عام (17فقد شاركت المؤسسة في (
المؤسسة في المجاالت التالیة:) متدرب من خارج15من داخل المؤسسة و(

عدد المتدربینالھدف العامالمكانالفترة الزمنیةالدورة التدریبیةالرقم

التعرف على أنظمة إدارة الجودة الشاملة مالیزیاTQM9/1-9/2/2016إدارة الجودة الشاملة .1
وكیفیة تطبیقھا

من داخل 1
المؤسسة

2.TOT for Environmental
Management21 -25/2/2016من داخل 1تأھیل مدربین حول موضوع إدارة البیئةاألردن

المؤسسة

-14/2البنیة التحتیة للجودة لدعم التجارة العالمیة.3
السوید11/3/2016

تطویر كفاءة الموظفین حول مجاالت 
البنیة التحتیة للجودة وتقییم المطابقة 

الشھادات (الفحص والتفتیش والمنحج
والمعایرة...)

من خارج 4
المؤسسة

4.TOT Course on Water Management
and Water Footprint20 -24/3/2016تأھیل مدربین حول موضوع إدارة المیاه مصر

وأثرھا
من داخل 2

المؤسسة

معایرة والتحقق من األجھزة الطبیةاألردن24/3/2016- 20معایرة األجھزة الطبیة.5

من داخل 1
المؤسسة

من خارج 1
المؤسسة

رشة عمل استكمالیة في مجال "البنیة التحتیة للجودة .6
المغرب9/04/2016-2لدعم التجارة العالمیة"

مناقشة المشاریع التي تم إعدادھا من قبل 
المشاركین في إحدى مجاالت البنیة 

التحتیة للجودة

من داخل 1
المؤسسة

من خارج 3
المؤسسة

7.Green 5s10 -24/4/2016مالیزیا
Green 5Sالتعرف على نظام 

Model وأھمیة تطبیقھ في مختلف
المؤسسات

من داخل 1
المؤسسة

8.SMIIC Information System19 -21/4/2016تركیا
تسھیل عملیة إدارة البیانات الخاصة 

.SMIICبالدول األعضاء لدى 
من داخل 1

المؤسسة

األردن28/4/2016- 24المختبراتتأھیل مقیمي اعتمد .9

عملیة تقییم اعتماد مختبرات الفحص وفق 
ISO / IECالمواصفة الدولیة 

17025:2005.
من داخل 2

المؤسسة

10.Electrical Quantities10 -24/4/2016لتطویر النظام الوطني للقیاس في مجال مصر
األجھزة والمقادیر الكھربائیة

من خارج 1
المؤسسة

من داخل 2ضبط ومعایرة عدادات الوقود والمیاهمصر19/5/2016-8تكمیلیة في مجال "معایرة عدادات التدفقدورة .11
المؤسسة

زیارة استكمالیة لدورة في مجال "البنیة التحتیة .12
األردن25/4/2016- 23للجودة لدعم التجارة العالمیة

مناقشة المشاریع التي تم إعدادھا من قبل 
إحدى مجاالت البنیة المشاركین في 

التحتیة للجودة

من داخل 1
المؤسسة+
المسؤول 
المباشر

من خارج 2
المؤسسة
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)2016الدورات الداخلیة وورش العمل التي نظمت من قبل المؤسسة خالل عام (12.2
تقدیم خدمات التدریب)-(دورات المؤسسة

قامت المؤسسة بتنظیم وتنفیذ العدید من الدورات والورش التدریبیة والتي تقع ضمن مجاالت عمل وانشطة 
منح الشهادات، والشروط الصحیة للسالمة الغذائیة والتعلیمات الفنیة اإللزامیة الخاصة بمعدات المؤسسة:

والفحص....السالمة وتمدیدات الغاز وعملیات التفتیش 
) مشترك من داخل 419من (أكثر) دورة/ورشة تدریبیة تم من خاللها تدریب 25حیث نفذت المؤسسة (

وتم تدریب طالب ) متدرب من خارج المؤسسة. 235) متدرب من داخل المؤسسة و(184وخارج المؤسسة (
) طالب خارجها.20) طالب داخل المؤسسة و (18معاهد وجامعات (

عدد المتدربینالھدف العامالفترة الزمنیةالدورة التدریبیةالرقم

1.
ورشة عمل تدریبیة حول التعلیمات 

الفنیة اإللزامیة الخاصة بتمدیدات الغاز 
ومعدات السالمة.

2-3/2/2016
تدریب المفتشین في مختلف الوزارات 
والجھات ذات العالقة بالتعلیمات الفنیة 

السالمة لمعدات اإللزامیة الخاصة بقواعد 
السالمة وتمدیدات الغاز

من داخل المؤسسة7
من خارج 63

المؤسسة

تدریب عملي حول "تطبیق التعلیمات .2
3/2/2016-28/1الفنیة اإللزامیة في الرقابة على األسواق

التدرب على تطبیق التعلیمات الفنیة 
الخاصة بمعدات السالمة وتمدیدات الغاز 

الرقابة على األسواقومعدات الضغط في 

من داخل المؤسسة5
من خارج 5

المؤسسة

3.Service Certification11 -15/2/2016 تطویر نظام لمنح شھادة الخدمات وفق
من داخل المؤسسةISO/ IEC 170656المواصفة 

Serviceیوم توعوي في مجال.4
Certification16/2/2016

إلى توعیة القطاعین (العام والخاص) 
المزودون لخدمات في مختلف 

بأھمیة الحصول على ھذه المجاالت،
الشھادة وفق المواصفة الدولیة:

ISO/ IEC 17065

من داخل المؤسسة5
من خارج 15

المؤسسة

تحلیل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.5
HACCP23 -24/2/2016

: متطلباتھ وكیفیة تطبیقھ، نظام الھاسب
ISOوعالقتھ مع المواصفة الدولیة  

وعن ممارسات التصنیع 22000
الجیدة.

من داخل المؤسسة9
من خارج 12

المؤسسة

التدریب العملي على تطبیق نظام .6
18/2/2017- 17الھاسب

التدریب العملي على تطبیق لنظام 
في مصنع شركة سنیورة الھاسب

للصناعات الغذائیة

من داخل المؤسسة5
من خارج 5

المؤسسة

السوید30/9/2016-4البنیة التحتیة للجودة لدعم التجارة العالمیة.13

تطویر كفاءة الموظفین حول مجاالت 
البنیة التحتیة للجودة وتقییم المطابقة 

الشھادات (الفحص والتفتیش والمنحج
والمعایرة...)

من داخل 1
المؤسسة

من خارج 3
المؤسسة

-11/9البنیة التحتیة للجودة/ السالمة الغذائیة.14
7/10/2016

تطویر كفاءة الموظفین حول مجاالت 
البنیة التحتیة للجودة المتعلقة بالسالمة 

الغذائیة

من خارج 2
المؤسسة

15.
Assessment of a Metrology

Laboratory according to
International Practices

المقدرة على تقییم مختبرات المعایرة وفق األردن9-12/10/2016
الممارسات الدولیة

من داخل 2
المؤسسة

16.Fostering Innovation27/11 -
التعریف بأھمیة االبتكار للتحسین مالیزیا11/12/2016

والتطویر المستمر في العمل
من خارج 1

المؤسسة

17.Customer Service Management27/11 -
مالیزیا11/12/2016

التأكید والتركیز على مفھوم العنایة 
بالزبون وكیفیة إدارة المؤسسات التي 

تتعامل مع الزبائن

من داخل 2
المؤسسة
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أیام توعیة في مجال نظام الھاسب 7.3
والشروط الصحیة

21/2/2016
22/2/2016
25/2/2016

توعیة القطاعین (العام 
والخاص)بأھمیة نظام الھاسب وكیفیة 

تطبیقھ، وعالقتھ مع المواصفة الدولیة  
ISO 22000 وعن ممارسات

التصنیع الجیدة

من داخل المؤسسة6
من خارج 40

المؤسسة

17/3/2016أھمیة المواصفات في القطاع الزراعي.8
التعریق بالمؤسسة وأھم األمور الواجب 

توفرھا في بطاقة البیان الخاصة 
بالمنتوجات الغذائیة

من داخل المؤسسة5
من خارج 25

المؤسسة

4/5/2016مدونة السلوك.9
وقانون الخدمة استعراض مدونة السلوك

المدنیة واإلجابة على استفسارات 
الموظفین الجدد

من داخل 13
المؤسسة

تقنیات المصاعد وإجراءات السالمة .10
متطلبات السالمة تعریف المشاركین ب19/5/2016-8المتبعة

الخاصة في بناء وتركیب المصاعد
طالبا من معھد 20

كلیة قلندیا

من داخل Green 5S Model15التعریف بنظام Green 5 S1/6/2016محاضرة حول نظام .11
المؤسسة

6/12/2016أھمیة الصناعات النسیجیة.12
یف بالمؤسسة وعرض التعلیمات رعالت

الفنیة اإللزامیة وبطاقة البیان الخاصة 
باألنسجة

من داخل المؤسسة8
من خارج 15

المؤسسة

ISOوتطبیقادارة الطاقة نظم .13
5000130 -29/3/2016

الھدف بناء القدرات لتطبیق مواصفات 
نظم ادارة الطاقة ایزو 

ومساعدة 50006وایزو 50001
المؤسسات والمنشآت على تطبیق 

مبادئ نظم ادارة الطاقة وكفاءة الطاقة

من داخل 2
المؤسسة

من خارج 22
المؤسسة

14.
البصمة المائیة وتطبیق مواصفة 

23/11/2016- 1404622االیزو 

التدریب على إدارة المیاه وجوانب 
االستدامة المتعلقة بھا وعرض 

ایزو مواصفة البصمة المائیة
والتدریب على حسابات 14046

البصمة المائیة

من داخل 3
المؤسسة 

من خارج 13
المؤسسة

31/10/2016- 30التحقق من المواد المعبأة والمغلفة.15

كیفیة اجراء تعریف المشاركین على
عملیة التحقق من كمیات المواد المعبأة 

والمغلفة مسبقا وكیفیة التعامل مع 
المضخات التي تم التحقق منھا

من داخل 8
المؤسسة 

16.
دورة معایرة الموازین الغیر 

2016- 11-29- 28اوتوماتیكیة

تعریف الزبائن على الیة معایرة 
الموازین والكتل والموازین والكتل 

م في بناء الیات معایرة ومساعدتھ
داخلیة للموازین

من داخل 7
المؤسسة 

17.
معایرة الكتل والموازین 

تدریب للعاملین في المؤسسة حول 2016-4(نظري/عملي)
معایرة الكتل والموازین

من داخل 5
المؤسسة

18.
معایرة أجھزة قیاس االطوال 

تدریب للعاملین في المؤسسة حول 2016-4(نظري/عملي)
معایرة أجھزة قیاس االطوال 

من داخل 5
المؤسسة

19.
معایرة أجھزة مؤشرات قیاس 

تدریب للعاملین في المؤسسة حول 2016-4الضغط (نظري/عملي)
معایرة أجھزة مؤشرات قیاس الضغط 

من داخل 5
المؤسسة

20.
معایرة اجھزة قیاس الحرارة  

تدریب للعاملین في المؤسسة حول 2016-4(نظري/عملي)
معایرة اجھزة قیاس الحرارة  

من داخل 5
المؤسسة

21.
التحقق من عدادات صھاریج الوقود  

تدریب للعاملین في المؤسسة حول 2016-5(نظري/عملي)
التحقق من عدادات صھاریج الوقود  

من داخل 5
المؤسسة

22.
التحقق من عدادات محطات الوقود  

تدریب للعاملین في المؤسسة حول 2016-5(نظري/عملي)
التحقق من عدادات محطات الوقود  

من داخل 4
المؤسسة

23.
استخدام أجھزة القیاس للمختبرات 

2016-4الجدیدة  ( الكتل والموازین)
تدریب للعاملین في المؤسسة حول 
استخدام أجھزة القیاس للمختبرات 

الجدیدة  

من داخل 9
المؤسسة

من داخل 20تدریب للعاملین في المؤسسة حول 2016- 11معایرة الكتل والموازین .24
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المؤسسةمعایرة الكتل والموازین(نظري/عملي)

25.
دور حمایة المستھلك في ضبط 
10/2016السوق ألجھزة القیاس القانوني

تدریب للعاملین في المؤسسة حول دور 
حمایة المستھلك في ضبط السوق 

القانونيألجھزة القیاس 

من داخل 27
المؤسسة

)2016الدورات وورش العمل التي نظمت من قبل المؤسسة خالل عام (12.3

من داخل وخارج ین مشارك، وتدریب )2016(دورة/ وورشة تدریبیة خالل عام )14(حیث نظمت المؤسسة 
:)"دورات المؤسسة/ تقدیم خدمة التدریب"(المؤسسة وفق التالي

االنعقادتاریخ الورشةعنوان الرقم
13/1/2016التعلیمات الفنیة اإللزامیة.حول تطبیق ورشة عمل1
10/3/2016المنتج الوطنيوتعزیز دورمقاطعة المنتجات اإلسرائیلیةحول ورشة عمل2
22/3/2016الیات العمل.خاصة باللجان الفنیة لألغذیة لتطویرورشة عمل 3
23/3/2016خطة رقابیة لضبط وتنظیم قطاع المالبس.حول تنفیذ ورشة عمل 4
ISO 50001.(28/3/2016(مواصفةتوعویا بإدارة الطاقة وادارتها وتطبیقتنظیم یوما5
26/5/2016تقدمه المواصفات والمقاییسالخدمات التيالخلیل حول غرفة شمالفي ورشة عمل 6
14/8/20016حول تنظیم قطاع المنسوجات.ورشة عمل 7
29/3/2016لتنظیم قطاع المنظفات الكیماویة.ورشة عمل8
19/10/2016المتطلبات العامة الخاصة بالشروط الصحیة لخلیط الزعتر المطحون.حول ورشة عمل9

25/10/2016إعداد المواصفات.التجربة األمریكیة فيورشة عمل 10
19/10/2016الخاصة بإعداد مواصفة الممارسات الزراعیة الجیدة.نتائج الدراسة لعرض وتحلیل ورشة عمل 11
ISO 14046.(21/11/2016(مواصفاتالتوعیة فیما یتعلق بالبصمة المائیة وتطبیقحول ورشة عمل12
7/12/2016توعیة قطاع المالبس والمنسوجات ببطاقة البیان.ورشة عمل حول 13
21/12/2016المواصفة الفلسطینیة لمنتوج المفتول.متطلبات حول ورشة عمل14
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إن المؤسسة بصدد إنشاء مركز تدریب یهدف إلى بناء وتطویر قدرات ومهارات الكوادر البشریة في القطاع العام 
حیث یأتي صحة وسالمة المستهلك.والخاص، والمساهمة في نشر ثقافة الجودة والمفاهیم التي من شأنها تحقیق

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

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

.  TOT)(مجال تنمیة مهارات المدربین

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

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

كما تم تجهیز كافة المعلومات الالزمة للموقع اإللكتروني للمركز.

(التأهیل والتدریب):ثاني عشرلمؤشر ا

بعدد الدورات خالل العام زیادةالدورات الداخلیة والخارجیة: نالحظ انه هنالك ) مقارنة 12.1رقم (مؤشر
.%)200، وزیادة بمعدل ()2015%) عن العام (31.25(زیادة) بمعدل 2016(
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عدد الدورات: التأھیل والتدریب

الدورات الخارجیة الدورات الداخلیة

مركز التدریب 12.4
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التوعیة واإلرشاد)13(
واإلرشاد:أھم نشاطات التوعیة 

للمصانع المتقدمة لشهادات الجودة والحالل بهدف إرشادیةجولة زیارة )19(تنفیذقامت المؤسسة ب.1
الشهادات والعالمات التي تمنحها المؤسسة والفوائد التي تجنیها عند الحصول على هذه بالتوعیة

.الشهادات
كافة وسائل اإلعالم حیث تم خالل هذا تغطیة المناسبات والفعالیات التي تنظمها المؤسسة والتنسیق مع .2

.) لقاء46() خبر، باإلضافة الى عدد من اللقاءات التلفزیونیة واإلذاعیة50العام نشر (
) ورشة عمل ومحاضرات ولقاءات مختلفة للترویج والتعریف بخدمات المؤسسة.14تنظیم (.3
). 50تصریح بأخبار عن المؤسسة لوسائل اإلعالم (.4
.احتفاالت) 6تنظیم (.5
.یوم التقییس العربي.1
. یوم المترولوجیا العالمي.2
للتقییس.. الیوم العالمي 3
. حفل ختام برنامج االتحاد األوروبي الخاص بتحدیث البنیة التحتیة للجودة في فلسطین.4
. حفل إطالق دلیل جودة التصدیر في دول فلسطین للشركات الصغیرة والمتوسطة.5
عن جائزة زیت الزیتون.. حفل االعالن 6
اإلشراف وتغذیة الموقع االلكتروني للمؤسسة..6
اإللكترونیة التي ستعمل على تطویر المؤسسة.وتحدیث األنظمةمتابعة .7

واالرشاد)(التوعیةالثالث عشرالمؤشر 

یوجد معدل زیادة خالل ) مقارنة التوعیة واإلرشاد في مجاالت البنیة التحتیة للجودة، نالحظ انه13مؤشر رقم (
خصوصا ضمن)، 2013%) عن العام (145.12، وزیادة بمعدل ()2015عن العام (%)26بمعدل () 2016العام (

نشاطات االعالم المقروء والتلفزیوني.
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التقاریر المالیة واإلداریة)14(

:شیقل) 6,791,000وتشمل (شیقل) 12,064,889() 2016(موازنة المؤسسة لعام أوال: الموازنة
وبدل تنقل بقیمة شیقل) 689,000(رواتب موظفین، وتشمل نفقات تحویلیة خاصة بالرواتب بقیمة

لشیق)2,056,450، ونفقات تشغیلیة بقیمة (شیقل) 180,000، ونفقات رأسمالیة (شیقل) 811,000(
مؤسسة المواصفات موازنة تطویریة (مشروع تطویريشیقل،) 28,590األخضر (مشروع الذهب

.شیقل)391,549موازنة متأخرات (شیقل،)1,117,300(والمقاییس)

:مفصلة1,354,583.78() 2016عام (بلغت النفقات التشغیلیة الفعلیة من خاللثانیا: النفقات (
) ،النفقات  التشغیلیة (موازنات متأخرات) 28,590نفقات  مشروع  الذهب األخضر  ( :كما یلي

وقیمة المدفوعات من حساب ، شیقل) 287,671(التطویریة، وقیمة النفقات شیقل)640,470.42(
.، وذلك  من  خالل نظام  بیسان  الحكومي شیقل) 239,334.89األمانات لمصاریف الفحص (

 :2016(خالل العامشیقل)1,321,545.7قیمة اإلیرادات المالیة للمؤسسة (بلغتاإلیرادات:ثالثا(.

:جمیع اإلجراءات اإلداریة الخاصة بموظفي المؤسسة مع دیوان الموظفین ووزارة ةمتابعرابعا: العاملین
.) معاملة  328اإلداریة (المالیة حیث بلغ عدد المعامالت 

التقریر المالي واالداري 12.1

عدد العاملین في المؤسسةبلغ 
) موظف 157) (2016عام (
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):الرابع عشر (إیرادات ونفقاتالمؤشر 

:نالحظ أن هنالكاإلیرادات والنفقات، ) مقارنة مؤشرات 14.1رقم (مؤشر
) وزیادة بمعدل )2015%) عن العام (15.11) بمعدل زیادة (2016زیادة في اإلیرادات خالل العام ،

.)2013%) عن العام (34.3(
وزیادة بمعدل )2015%) عن العام (61.16(زیادة) بمعدل 2016في النفقات خالل العام (زیادة ،

).2013%) عن العام (46.12(

بمعدل ) 2016الموازنة خالل العام (نالحظ أن هنالك زیادة في الموازنة، ) مقارنة مؤشرات 14.2رقم (مؤشر
.)2013%) عن العام (50.81، وزیادة بمعدل ()2015(%) عن العام 26.66زیادة (
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الشكر والتقدیر)15(
كتالي:منها) 7(تلقتها المؤسسةوالتي) شهادات،7المؤسسة (شهادات الشكر والتقدیر التي منحتهابلغ عدد 

تكریم مدیر عام الضابطة الجمركیة..1
الروسیة.تكریم نائب مدیر عام مؤسسة المواصفات .2
.األمتكریم موظفات المواصفات في یوم .3
.األوروبيتكریم العاملین في مشروع االتحاد .4
تكریم السفیر التونسي..5
تكریم مدیر عام الدفاع المدني..6
).ISOتكریم ممثل منظمة المواصفات العالمیة (.7

المؤشر الخامس عشر (شهادات الشكر والتقدیر)

شهادات الشكر والتقدیر) مقارنة مؤشرات 15رقم (مؤشر
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الثالثالفصل 

)2016(لعاماخاللمؤسسة المؤشرات أداء 

األداءمؤشرات 

)المقدمة ونسبة الزیادة في كل خدمة(عدد الخدمات

الثالث الماضیةلقیاس أداء المؤسسة خالل األعوام (خدمات) أهم مؤشرات 
))2016) وعام (2015(المقارنة ما بین عامي (

.للمقارنةالعام الماضيوذلك لقیاس التطور خالل 
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بعد حصر جمیع الخدمات التي تم تقدیمها خالل العام السابق وتحدید اهم عشرة خدمات تقدمها المؤسسة 
تم عمل مقارنة ما بین األعوام الثالث الماضیة وتم الخروج بالنتائج التالیة:التقریر،هذا والموضحة خالل 

%)17زیادة(بمعدلخدمة ،)8580) (2016المقدمة خالل العام (المؤسسةخدمات عدد مجموع بلغ 
.)2013%) عن العام (74، وزیادة () خدمة7317) حیث بلغ عدد الخدمات (2015(عن العام 
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الزیادة في عدد خدمات المؤسسة

بیع المواصفات التوصیف التعلیمات الفنیة منح الشھادات الفحص والمطابقة

القیاس الوطني المعلومات میثاق الجودة التأھیل والتدریب التوعیة واإلرشاد

) وحصول تغییر في نسبة خدمات المؤسسة، ومعدل تغییر 2016تم تحقیق جزء من األهداف الموضوعة للعام (نالحظ انه 
) بالرغم من عدم تحقق االشتراطات األساسیة لتنفیذ 2013%) عن العام (73) ومعدل تغییر (2015%) عن العام (17بمقدار (

الخطة وعلى رأسها:
وتطویر المختبرات الوطنیة (مختبرات فحص ومختبرات معایرة)االنتقال إلى المبنى الجدید، وٕانشاء
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تم اختیار أهم عشر مؤشرات اداء للمؤسسة والخروج بمؤشر تجمیعي ومقارنته باألعوام التقریر،وفي ختام هذا 
نالحظ ا). كم2016كما نالحظ من الشكل السابق ان هنالك تطور في عمل المؤسسة خالل العام (و السابقة،

%) عن العام 73وبنسبة ()2015%) عن عام (17خدمات المؤسسة بنسبة (عدد في تغییران هنالك 
) وهو تقریبا 2017وفي الشكل التالي توقع معدل الزیادة والتطور بالخدمات للعام (أساس، كسنة) 2013(

%) وذلك لألسباب والحیثیات التالیة:20بنسبة (
االنتقال الى المبنى الجدید..1
الفحص.مختبرات انشاء وتطویر مختبرات المعایرة و .2
المؤسسة.تطور مهارات العاملین في .3
عظم األنظمة والخدمات في المؤسسة.حوسبة م.4
وتطویر الموقع االلكتروني وخدمات الكترونیة جدیدة..5
االلتزام العالي واالهتمام من قبل مجلس اإلدارة..6

لمعوقات والتحدیاتا
المبنیة على الخطة السنویة ) العدید من النشاطات والمبادرات الفاعلة2016خالل العام (أنجزت المؤسسة 

، ومع ذلك ال یزال هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه العمل من أبرزها (مالیة وٕاداریة ولوجستیة):المعتمدة
المؤسسة وخاصة لتنفیذ خطط عدم توفر الموارد المالیة الكافیة لتنفیذ نشاطات وأعمال الموارد المالیة:.1

وبرامج اإلعالم والتوعیة.
عدم توفر مبنى دائم للمؤسسة الستیعاب التوسع في النشاطات وخاصة فیما یتعلق بإنشاء مختبرات المقر:.2

الفحص والمعایرة.
عدم توفر الكوادر الكافیة للقیام بنشاطات وأعمال المؤسسة الفنیة المختلفة وعدم المقدرة علىالكادر:.3

المحافظة على الكوادر الفنیة المؤهلة والعاملة في المؤسسة.
واعادة هیكلة المؤسسة لتوافق مع متطلبات تنفیذ السیاسة الوطنیة للجودة.ضرورة تطویر الهیكلیة:.4

) وحصول تغییر في نسبة خدمات المؤسسة، ومعدل 2016نالحظ انه تم تحقیق جزء من األهداف الموضوعة للعام (
) بالرغم من عدم تحقق االشتراطات 2013%) عن العام (73) ومعدل تغییر (2015%) عن العام (17بمقدار (تغییر 

األساسیة لتنفیذ الخطة وعلى رأسها:
االنتقال إلى المبنى الجدید، وٕانشاء وتطویر المختبرات الوطنیة (مختبرات فحص ومختبرات معایرة)
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في الختام

بذلت المؤسسة قصارى جهدها بتفعیل دورها في النواحي االقتصادیة المختلفة حیث تم فتح مجاالت عمل 
ومن هذه المجاالت: )،2016(ولوحظ أن هنالك نمو حقیقي نتیجة تطور في خدماتها خالل العامجدیدة،

مواصفات للخدمات.إعداد.1
األلعاب والمالهي.قطاعتنظیم .2
وادخال قطاعات جدیدة التشدید على تنظیم السوق وخاصة في مجال األلعاب واألجهزة الكهربائیة واالسمنت.3

. والمواد الكیمیائیةمثل المالبس وااللمنیوم 
الفلسطینیة وٕاعادة صیاغة العالقة في موضوع الربط بین الكوتهضبط المستوردات من خالل ضبط .4

المؤسسة والجمارك الفلسطینیة.
والمختبرات.تجهیز البنیة التحتیة لقضایا الفحص .5
المواصفات الدولیة.معمءتتوامراجعة آلیات العمل حتى .6
المؤسسة.إجراءات العمل في حوسبة واتمته.7
.(عناصر البنیة التحتیة للجودة)إنشاء مركز تدریب في مجاالت عمل المؤسسة .8
تفعیل المراكز الفنیة المتخصصة التالیة: مركز التدریب، مركز المعلومات، مركز التوعیة، مركز الخدمات، .9

.جوالكتالو مركز البیع 
اعداد مقترح اطار استراتیجي لعمل المؤسسة خالل السنوات الخمس القادمه بما یتوافق مع السیاسات .10

الوطنیة.

لجمیع خدمات المؤسسة، العمل إجراءاتمراجعة مالمؤسسة تقامت بها النشاطات المتفرقة التي إلىباإلضافة 
لدلیللالمسودة األولى المقترحة، حیث تم إصدارلإلدارات مشروع تطویر النظام الداخلي والتي تأتي ضمن

اإلدارات تطویر ومراجعة الوصف الوظیفي للعاملین في ، و منح الشهاداتاتمراجعة إجراءو ةللجودالداخلي 
قترحة من اإلدارة بحیث تتوافق مع المتطلبات الدولیة لجسم منح الشهادات وكذلك الهیكلیة المالمقترحةالعامة

والنظام الداخلي مع دائرة نظم المقترحتقدیم مقترح النظام االلكتروني لموقع المؤسسة، و العامة للمؤسسة
حتى النماذج االلكترونیة بهذا الخصوصىوتم مراجعة شكل ومحتو ، المحلیین واألجانبالمعلومات والخبراء

. متطلبات االعتماد الدولیةتنسجم مع 
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م2016التقریر السنوي لعام 
مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة

دولة فلسطین


