
وت�سهيل  الفل�سطيني  للمنتج  عالية  تناف�سية  قدرة  لتاأمين  ت�سعى  عامة  م�ؤ�س�سة 
التجارة والم�ساهمة في حماية �سحة و�سالمة الم�ستهلك والبيئة وتمثيل فل�سطين 
بتف�ق في النظام الدولي للم�ا�سفات والمقايي�س من خالل اإعداد الم�ا�سفات 
والقيا�س  والتفتي�س  الفح�س  خدمات  وتقديم  دولياً  المت�ائمة  الفل�سطينية 

)المترول�جيا( ومنح �سهادات وعالمات المطابقة. الر�سالة

م�ؤ�س�سة ع�سرية متخ�س�سة بتقديم وتط�ير عنا�سر الج�دة لتلبية احتياجات 
قطاع الأعمال والم�ستهلكين وفقاً لأف�سل المعايير والممار�سات الدولية.

الر�ؤية 

البنية وتط�ير  بناء  خالل  من  الفل�سطيني  للمنتج  التناف�سية  القدرة  "• رفع 
   التحتية للج�دة.

ال�س�ق. البيئة والم�ساهمة في تنظيم  •  تعزيز �سحة و�سالمة الم�ستهلك وحماية 
. الأعمال  وقطاع  للم�ستهلكين  ال�عي  ون�سر  والتعاون  العالقات  •  ت�ثيق 

اأدائها. كفاءة  ورفع  للم�ؤ�س�سة  العتبارية  ال�سخ�سية  •  تعزيز  الأهداف

القطاع الخا�س  التجارة في فل�سطين من خالل تلبية احتياجات  تعمل على ت�سهيل 
والمترول�جيا  والج�دة  المطابقة  وتقييم  الم�ا�سفات  العام في مجالت  والقطاع 
الفل�سطينية.  البيئة  وحماية  الم�اطن  و�سالمة  �سحة  حماية  في  والم�ساهمة 
م�ؤ�س�سة الم�ا�سفات والمقايي�س هي الج�سم ال�طني للم�ا�سفات في فل�سطين، 

ونقطة الت�سال مع البنية التحتية العالمية للج�دة.

   موؤ�س�سة الموا�سفات �المقايي�س الفل�سطينية



      الموا�سفة هي اأ�سا�س القدرة التناف�سية لمنتجاتنا

      النظام اللكتر�ني لإعداد الموا�سفات

      مراحل اإعداد الموا�سفة الفل�سطينية

اأو�سع  وتاأمين  اللجان  اأع�ساء  بين  ما  والتن�سيق  التفاعل  ت�سمن  بطريقة  الفل�سطينية  الم�ا�سفات  اإعداد 
قاعدة للم�ساركة من قبل الخبراء.

الم�ساركة الفاعلة من قبل الجمه�ر من خالل اإبداء المالحظات والتعديالت على الم�ا�سفة قبل اعتمادها.

ي�سمح النظام بالطالع والبحث و�سراء الم�ا�سفات مبا�سرة من خالل الم�قع اللكتروني.

اقتراح م�ساريع م�ا�سفات جديدة من قبل ال�سناعة او الخبراء.

طلب اإعداد م�ا�سفات جديدة اأو تعديلها.

ن�سر عناوين واأرقام واأ�سعار الم�ا�سفات الفل�سطينية المعتمدة.
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تق�م الم�ؤ�س�سة بتبني الم�ا�سفات الدولية كم�ا�سفات فل�سطينية ل�سمان التناغم مع الم�ا�سفات الدولية مع مراعاة احتياجات ومتطلبات 
القت�ساد والمجتمع الفل�سطيني.

م�ؤ�س�سة الم�ا�سفات والمقايي�س الفل�سطينية هي الج�سم ال�طني المعتمد في فل�سطين المخ�ل باإعداد و اإ�سدار  الم�ا�سفات الفل�سطينية. 
ال�سلع  الفنية ال�اجب ت�فرها في  الم�ؤ�س�سة بهدف و�سع المعايير وال�ستراطات والمتطلبات  التي تق�م بها  اأهم المهام  التي تعتبر من 
الم�ا�سفات خ�سائ�س  الم�ستهلك. حيث تحدد  الج�دة للحفاظ على �سحة و�سالمة  المقب�ل من  الحد  والمنتجات والخدمات لتحقيق 

المنتج او الخدمة وطرق الفح�س، وي�سمن تطبيق متطلبات الم�ا�سفة رفع م�ست�ى ج�دة المنتجات.

الخا�س  والقطاع  الحك�مي،  القطاع  من  واخت�سا�س  خبرة  ذوي  اأع�سائها  في  ت�سم  متخ�س�سة  فنية  لجان  قبل  من  الم�ا�سفات  تعد 
والأكاديمي بالإ�سافة الى ممثلين عن الم�ستهلك. 

الكيماوية  الم�اد  منتجات  التجميل،  م�اد  الزراعية،  المنتجات  الغذائية،  الم�اد  التالية:  المجالت  �سمن  الم�ا�سفات  الم�ؤ�س�سة  ُتعد 
ميكانيكية  ومعدات  اأجهزة  من  الهند�سية  المنتجات  والإن�ساءات،  البناء  م�اد  النفطية،  المنتجات  الجل�د،  المن�س�جات،  والبال�ستيكية، 
وهيدروليكية، نظم المعل�مات والإدارة والبيئة بالإ�سافة الى م�ا�سفات الخدمات، وذلك ح�سب قان�ن م�ؤ�س�سة الم�ا�سفات والمقايي�س 

الفل�سطينية رقم 6 للعام 2000.

الخطة ال�سن�ية

م�س�دة نهائية

مرحلة اللجنة الفنية

م�ا�سفة فل�سطينية

العر�س على الجمه�ر

الن�سر والت�زيع

دليل م�ا�سفات الكتروني 
يتيح البحث عن 

الم�ا�سفات و�سرائها

   الموا�سفة الفل�سطينية



      ��سع التعليمات �تطبيقها �سمان للحماية ال�سحية �القت�سادية �البيئية للم�ستهلك

اأو العمليات المرتبطة بها والتي يك�ن  وثيقة ت�سريعية تحدد خ�سائ�س المنتجات 
اأو  الفنية  الم�سطلحات  تتناول  اأو  تت�سمن  اأن  يمكن  كما  اإجبارياً،  بها  اللتزام 
الرم�ز اأو التغليف اأو تحديد ال�سمات المميزة اأو متطلبات اإعداد بطاقة البيان 

بما ينطبق على المنتج اأو طريقة الإنتاج .

لجنة التعليمات الفنية الإلزامية هي الج�سم الم�س�ؤول عن �سياغة التعليمات وهي 
الزراعة،  وزارة  العامة،  الأ�سغال  وزارة  حك�مية،  جميعها  جهات  ع�سر  من  م�سّكلة 
البيئة،  ج�دة  �سلطة  ال�سحة،  وزارة  للبترول،  العامة  الهيئة  الداخلية،  وزارة 
التحاد العام لل�سناعات الفل�سطينية، وزارة العمل، وزارة القت�ساد ال�طني، 

ي�ساندها عدة مجم�عات عمل فنية متخ�س�سة.

الغ�س  من  وحمايته  الم�ستهلك  وبيئة  و�سالمة  �سحة  حماية  اإلى  التعليمات  تهدف 
ال�سانعين  بين  العادلة  للمناف�سة  اأ�س�س  و�سع  التعليمات  هذه  وتتيح  والت�سليل، 
اأو الم�ردين اأو مقدمي الخدمات. ونظراً لأنها اإلزامية، فال يج�ز ا�ستيراد اأية 
الفنية  التعليمات  لمتطلبات  تكن مطابقة  لم  ما  فل�سطين  في  مادة  اأو  �سلعة 

الإلزامية التي تخ�سع لها تلك ال�سلعة.

الإعالن وتحديد الجهة 
المخت�سة

تقديم الطلب ومبرراته

راأي لجنة التعليمات

 رف�س الطلب
مع بيان الأ�سباب

�سياغة الم�س�دة الأولى

الم�سادقة ال�زارية

عر�س على المجم�عة 
 المخت�سة للقراءات الثالث

 عر�س على لجنة التعليمات
لإ�سدار الم�س�دة النهائية

ت�زع مجاناً عبر الم�قع 
اللكتروني للم�ؤ�س�سة

     اآلية اإعداد التعليمات الفنية الإلزامية

   التعليمات الفنية الإلزامية



     خطوات الح�سول على �سهادة الجودة الفل�سطينية

     فوائد الح�سول على �سهادة الجودة الفل�سطينية

تجدد �سهادة الج�دة الفل�سطينية بعد 
اإجراء الفح�س والتدقيق الدوري 

وتحقيق المنتج للمتطلبات الفنية 
ونظم اإدارة الج�دة.

  �سهادة الجودة

      �سهادة الجودة الفل�سطينية جواز �سفر للمنتج الوطني �تعزيز ثقة الم�ستهلك

تكمن اأهمية الح�س�ل على �سهادة الج�دة الفل�سطينية في اأنها و�سيلة لتحقيق الج�دة ال�ساملة التي 
تعتبر لغة الع�سر ومفتاح النجاح وتلبية رغبات الم�ستهلك، باعتبارها دلياًل على تحقيق المنتجات 
لمبادئ ال�سحة وال�سالمة وال�ستخدام الأمثل واأنها اأنتجت وفق معايير وطرق الت�سنيع الجيد، 

بالإ�سافة اإلى اأنها مطابقة لمتطلبات الم�ا�سفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفل�سطينية. 

 عزيزي املنتج
عزيزي امل�ستهلك 

موؤ�ص�ص���ة املوا�صف���ات واملقايي����س 
الفل�صطيني���ة ه���ي اجله���ة املخولة 
ملنح �ص���هادة اجلودة الفل�ص���طينية 
م�ص���تقلة  كجه���ة  تعم���ل  حي���ث 
وحمايدة للتحقق من اأن املنتجات 
مطابقة للموا�ص���فات الفل�صطينية 
ذات  العاق���ة م���ن خ���ال اإجراء 
الفحو�صات الفنية لتلك املنتجات 
والتدقي���ق على نظم اإدارة اجلودة  

وب�صكل دوري.

 دليل اأن المنتجات تحقق متطلبات الج�دة في• 
الم�ا�سفات الفل�سطينية .

تنظيم الإنتاج وفق متطلبات نظام اإدارة الج�دة المعتمد.• 

 تعطي الأف�سلية للم�ساركة في العطاءات• 
والم�ستريات الر�سمية. 

 فتح اأ�س�اق جديدة وت�سهيل ت�س�يق المنتجات• 
 خارج ال�طن خ�س��ساً في الدول الم�قعة على
اتفاقيات العتراف المتبادل ب�سهادات الج�دة. 

 ك�سب ثقة الم�ستهلك الفل�سطيني• 
بالمنتجات الحا�سلة على ال�سهادة.

درا�سة الطلب 
ا�ستيفاء الر�س�م

 تقييم ملف الج�دة
التدقيق على نظام الج�دة

فح�س المنت�ج في مختبرات 
معتمدة وفق برنامج الفح�س

ت��سية اللجنة 
الفنية

قرار منح ال�سهادة

تقديم الطلب



بًا} �سورة البقرة، الآية 168 ا ِفي اْلأَْر�ِس َحالًل َطِيّ ا�ُس ُكُلوا ِمَمّ َها الَنّ       قال اهلل تعالى {َيا اأَُيّ

    �سهادة الحالل

     خطوات الح�سول على �سهادة الحالل

تقديم الطلب

تقييم نظام اإدارة الج�دة/ التحقق 
من مطابقة عملية النتاج لمتطلبات 

الحالل

التحقق من مطابقة الم�اد الأولية 
والمنتج النهائي لمتطلبات الحالل 

والم�ا�سفة الفنية

درا�سة الطلب 
ا�ستيفاء الر�س�م

قرار منح ال�سهادة

ت��سية اللجنة 
الفنية

من  اإقرارها  تم  التي  الحالل  معايير  مع  مت�افقة  ك�نها  من  الفل�سطينية  الحالل  �سهادة  اأهمية  تنبع 
معهد الم�ا�سفات للدول الإ�سالمية ومعايير الج�دة المعتمدة. حيث يزداد الطلب على منتجات الحالل 
الم�سانع  ان  يعني  وهذا  فيها،  الم�سلمين  عدد  تزايد  ب�سبب  واأمريكا  والأوروبية  الإ�سالمية  الدول  في 
الحا�سلة على �سهادة الحالل �سترفع من قدرتها التناف�سية للدخ�ل الى الأ�س�اق الم�ستهدفة، اأما بالن�سبة 
للم�ستهلك فاإنه ينظر لل�سلع الحا�سلة على �سهادة الحالل بالثقة لأنها �ستك�ن منتجة وفق اأعلى معايير 

الج�دة المعتمدة واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

للمنتج •  التناف�سية  القدرة  الزراعية، مما يرفع من  او  العالمية  او  ال�طنية  الج�دة  �سهادات  تطبيق متطلبات 
ويعطيه ميزة اإ�سافية.

م�ساعدة المنتجين الفل�سطينيين لدخ�ل الأ�س�اق الإ�سالمية لمنتجاتهم من الأغذية وم�ستح�سرات التجميل.• 

تمنح �سهادة الحالل بناء على الم�ا�سفات الفل�سطينية المعتمدة والمت�ائمة مع م�ا�سفات معهد الم�ا�سفات • 
والمقايي�س للدول الإ�سالمية المنبثق عن منظمة الم�ؤتمر الإ�سالمي .

تلبية المنتجات معايير الج�دة واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. • 

     فوائد الح�سول على �سهادة الحالل الفل�سطينية

تجدد �سهادة الحالل الفل�سطينية 
ب�سكل دوري )�سن�ي( بعد تحقيق 
المنتج للمتطلبات الفنية ونظم 

اإدارة الحالل.



     اح�سل على �سهادة المطابقة لتدخل الأ�سواق

بمطابقة  ال�سهادة  هذه  تفيد  حيث  ال�سهادات،  هذه  لمنح  المخ�لة  الجهة  باعتبارها  المطابقة  �سهادات  باإ�سدار  الم�ؤ�س�سة  تق�م 
العينة او ال�جبة للتعليمات الفنية الإلزامية او الم�ا�سفات ذات العالقة، حماية للم�ستهلك والقت�ساد ال�طني وت�سهياًل للراغبين 
بالت�سدير واإر�سادهم لأي�سر الطرق للح�س�ل على هذه ال�سهادة، تما�سياً مع اتفاقية الع�ائق الفنية للتجارة، ويتم اإ�سدار �سهادات 

المطابقة في مجال ال�سناعات الغذائية، الكيماوية، الإن�سائية، الميكانيكية وال�سناعية والكهربائية. 

تق�م الم�ؤ�س�سة بفح�س مطابقة المنتجات وال�سلع بناء على طلب من الزب�ن او احد الجهات المعنية او فح�س مطابقة ال�سلع 
المراد ا�ستيرادها واإدخالها الى فل�سطين. وقد تك�ن �سهادة المطابقة لعينة او ل�جبة.

برهان ان المنتجات تحقق متطلبات الم�ا�سفة الفل�سطينية ذات العالقة.• 

تعطي الأف�سلية للم�ساركة في العطاءات والمناق�سات الر�سمية.• 

تعتبر �سهادة المطابقة وثيقة عب�ر لالأ�س�اق الفل�سطينية والدولية. • 

زيادة التناف�س بين المنتجات المبني على اأ�سا�س الج�دة والتميز عن طريق التح�سين والتط�ير الم�ستمر.• 

تك�سب ثقة الم�ستهلك الفل�سطيني.• 

     فوائد الح�سول على �سهادة المطابقة

     خطوات الح�سول على �سهادة المطابقة

 اح�سل على �سهادة المطابقة لتاأخذ الأول�ية
في العطاءات الر�سمية

ح�س�لك على �سهادة المطابقة يعني ان 
منتجك ذو ج�دة عالية

ا�ستقبال الطلب

ا�ستيفاء الر�س�م

اجراء عملية الفح�س

اخذ عينات تك�ن ممثلة 
لل�جبة اوللعينة

ا�سدار �سهادة 
المطابقة

ا�ستيفاء الر�س�م

اجراء عملية الفح�س

اخذ عينات تك�ن ممثلة 
لل�جبة اوللعينة

ا�سدار �سهادة 
المطابقة

ا�ستيفاء الر�س�م

ا�سدار �سهادة 
المطابقة

�سهادة فح�س من 
الفح�سطرف ثالث

مراجعة الطلب

   �سهادة المطابقة



   ميثاق الجودة الفل�سطيني

      �سمان الجودة �قناة للت�سدير

     خطوات منح �سهادة ميثاق الجودة

تنبع اأهمية ميثاق الج�دة الفل�سطينية من 
ك�نه دلياًل على تحقيق منتج زيت الزيت�ن 
الجيدة  الزراعية  الممار�سات  لمبادئ 
اأنتجت  ك�نها  وال�سالمة  ال�سحة  ومبادئ 
وفق معايير متطلبات الإنتاج الجيد، حيث 
اأهمية  ذات  غذائي  منتج  الزيت�ن  زيت  ان 
العالم  ت�جه  واأ�سبح  عالمية  و  محلية 
والأكثر  الأج�د  على  الح�س�ل  نح�  باأ�سره 
لزيت  المنتجة  الدول  معظم  وان  تميزاً، 
الإنتاج  ن�عية  على  التركيز  بداأت  الزيت�ن 

ب�سكل ل يقل اأهمية عن كمية الإنتاج.

     فوائد الميثاق

حماية زيت الزيت�ن الفل�سطيني من الزي�ت التي

�سمان ج�دة و�سالمة عالية للزيتت�سدير  زيت الزيت�ن الفل�سطيني 

اإ�سافة �سبغة تاريخية للزيت من خالل

تحديد الم�قع الجغرافي

تدخل لفل�سطين ب�سكل غير ر�سمي

المنتج وفق الميثاق.الى الأ�س�اق الخارجية.

تقديم ودرا�سة الطلب

تحليل كيماوي للزيتتحليل ح�ّسي للزيت

المطابقة ل�شروط 
المزرعة

المطابقة ل�شروط 
الع�سر والتخزين

مراجعة الطلب

قرار منح ال�سهادة

ت��سية اللجنة 
الفنية

يتناول الممار�سات الزراعية 
الجيدة ابتداء من الحقل وانتهاء 

بتخزين الزيت في عب�ات



وي�سنف الزيت وفق الجدول التالي:

ال�سفات الكيماوية والح�سية لزيت الزيت�ن:

المعايير الح�سية المحددة
زيت وقادبكر عاديبكربكر فاخر

Codex الدولية MD = 0
MF > 0

0 < MD ≤ 3.5
MF > 0

3.5 < MD ≤ 6.5
MF>0

MD > 6.5
MF = 0

EU الأوروبيةMD = 0
MF > 0

0 < MD ≤ 3.5
MF > 0

3.5 < MD ≤ 6.5
MF>0

MD > 6.5
MF = 0

MD: و�سيط العي�ب -  MF: و�سيط ال�سمات الح�سنة )المذاق الفاكهي( 

معايير الحم��سة المحددة
زيت وقادبكر عاديبكربكر فاخر

Codex 3.3 >%3.3 >%2 >%0.8 > الدولية%
EU 2 >%0.8 >الأوروبية% --

القيمة المحدودة لدليل البروك�سيد
بكر عاديبكربكر فاخر

<20.0 mEq O2 / kg Oil

      زيت الزيتون من ال�سجر الى الحجر

جيد– بكر(،  بكر  ممتاز-  )بكر  الزيت�ن  زيت  ت�سنيف  لغايات  الح�سي  للفح�س  التذوق  مختبر  اإن�ساء  تم 
الم�ؤ�س�سة  مختبر  في  الح�سي  الفح�س  باإجراء  الزيت�ن  زيت  لتذوق  الفل�سطيني  ال�طني  الفريق  ويق�م 
والذي تم تجهيزه ح�سب متطلبات م�ا�سفة مجل�س الزيت�ن الدولي. لي�ستطيع المتذوق تحديد العي�ب 
وال�سفات اليجابية الم�ج�دة في عينة الزيت بال�سكل ال�سحيح، ومن خالل النتائج التي يت��سل اإليها يتم 

ت�سنيف عينة الزيت.

مختبر متط�ر لفح�س 
الزيت ح�سياً 

2
فح��سات ح�سية )تقييم ح�سي 

بالذوق والرائحة(: تحدد مقدار 
التميز في ج�دة الزيت المختار 

وخ�سائ�سه.

1
فح��سات كيماوية: تحدد خ�سائ�س 

زيت الزيت�ن ومدى مطابقته للمعايير 
المحلية والعالمية، يتم اإجراوؤها في  

مختبرات معتمدة. 

      هناك �سقين من الفحو�سات

   مختبر التذ�ق



      �سمان لل�سالمة �حماية للمواطن

      خطوات الح�سول على تقرير ك�سف خا�س بالأنظمة الت�سغيلية

ل�سمان �سالمة الم�اطنين وللحفاظ على ممتلكاتهم تق�م الم�ؤ�س�سة بتقديم خدمات 
التفتي�س على الأنظمة الت�سغيلية المختلفة مثل: )الم�ساعد، مدن الألعاب والمالهي، 
مجالت  في  الم�ؤهلة  الم�ؤ�س�سة  ك�ادر  خالل  من  ال�ق�د(،  محطات  المركزي،  الغاز 
التخ�س�س المختلفة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك ح�سب متطلبات التعليمات 

الفنية الإلزامية والم�ا�سفات الفل�سطينية ذات العالقة. 

تقديم طلب الك�سف على اأنظمة ت�سغيلية مرفقاً بال�ثائق الفنية المطل�بة

مراجعة ودرا�سة الطلبات والتاأكد من اكتمال ال�ئائق ح�سب النظام الت�سغيلي

الت�ا�سل مع الجهات الرقابية ذات العالقة

اجراء التفتي�س وا�ستيفاء التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة

ا�سدار تقرير الك�سف على النظام الت�سغيلي وت�سليم الملف للجهة الرقابية المعنية

فح�س مدن الألعابفح�س الغاز المركزيفح�س الم�ساعد

�سالمة الم�اطن من 
اأهم اأول�ياتنا

   الك�سف على الأنظمة الت�سغيلية



     تنظيم ال�سوق �سمان للمناف�سة العادلة

     اإجراءات مطابقة المنتوجات الم�ستوردة

الم�ردين لإدخال م�ست�رداتهم  ال�س�ق وت�سهياًل على  الفل�سطينية لعملية تنظيم  الم�ا�سفات والمقايي�س  تفعياًل لدور م�ؤ�س�سة 
المطابقة لمتطلبات التعليمات الفنية والم�ا�سفات المعتمدة ل�سمان تنظيم ال�س�ق وحماية الم�ستهلك وتهيئة اأج�اء المناف�سة 
المرا�سالت  كافة  اإ�سدار  خالل  من  لفل�سطين  ال�ستيراد  �سحنات  مع  بالتعامل  الم�ؤ�س�سة  تق�م  الفل�سطيني،  ال�س�ق  في  العادلة 

الر�سمية والالزمة لالأطراف المعنية، لت�سهيل اإجراءات وعملية ال�ستيراد للمنتجات المطابقة للمتطلبات الفل�سطينية. 

كما وت�سعى الم�ؤ�س�سة من خالل هذا الإجراء الى حماية الم�ستهلك الفل�سطيني من خالل الإ�سراف على المنت�جات التي تحتاج 
الى بع�س التعديالت لمطابقة الم�ست�ردات لمتطلبات الم�ا�سفة الفل�سطينية ذات العالقة قبل ت�زيعها بال�س�ق الفل�سطيني

خط�ات الح�س�ل على خدمة اإدخال الم�ست�ردات الم�ستثناه من فح��سات المطابقة :   .2

ومتابعة:  تحقق  عملية  الى  وتحتاج  مفح��سة  م�ست�ردة  لمنت�جات  المطابقة  خدمة  على  الح�س�ل  خط�ات    .1

تقديم طلب ادخال 
م�ست�ردات ودفع التكاليف

ا�سدار كتاب تحرير 
م�ست�ردات تحت ا�سراف 

الم�ؤ�س�سة

مراجعة ودرا�سة تقارير 
الفح�س المعتمدة

ا�سعار الم�ؤ�س�سة عند 
و�س�ل الم�ست�ردات من 

قبل الم�رد

تحدد الم�ؤ�س�سة للم�ست�رد 
التعديالت المطل�بة 

لإجرائها على الم�ست�ردات

 تحرير الكفالة
المالية

الك�سف على الم�ست�ردات 
بعد اإجراء التعديالت من 

قبل طاقم الم�ؤ�س�سة

 منح الم�رد اذن
بالت�س�يق

تحرير الب�ساعةتقديم الطلب ودفع التكاليف
فح�س الملف المقدم من اوراق 

�سحنه وفح��سات خا�سة بال�سحنة 
من طرف ثالث

اإ�سعار الم�ؤ�س�سة عند و�س�ل 
الم�ست�ردات من قبل الم�ست�رد

منح الم�رد اذن بالت�س�يق اأو 
ال�ستخدام بعد الك�سف على 

ال�سحنة

من اجل حماية وتنظيم 
ال�س�ق

   مطابقة المنتجات الم�ستوردة



     بطاقة البيان ... هوية �عنوان المنتج

     بطاقة البيان للمنتج هي جزء اأ�سا�سي �مهم �ت�سمل معلومات اأ�سا�سية مثل:

     مراحل الم�سادقة على بطاقة البيان

وج�د  خالل  من  للم�ستهلك  والت�سليل  الغ�س  من  والحماية  وال�سالمة  ال�سحة  ل�سمان  ال�سبيل  اإن 
بطاقة بيان كاملة. تق�م الم�ؤ�س�سة بالم�سادقة على بطاقات البيان من خالل لجنة بطاقة البيان وذلك 
وتتم  وغيرها.  معدات  كهربائية،  اأجهزة  بناء،  م�اد  كيماوية،  غذائية،  كانت  �س�اء  المنتجات  لجميع 
الم�سادقة بعد درا�سة مف�سلة للبطاقة للتاأكد من احت�ائها على جميع البيانات الأ�سا�سية والتي من 
الممكن اأن تك�ن مكت�بة اأو م�س�رة او مر�س�مة اأو محف�رة او مل�سقة اأو مت�سلة ات�ساًل ثابتاً بالمنتج او 
بالعب�ة  المغلفة له، وفق ما تتطلبه الم�ا�سفة الفل�سطينية والتعليمات الفنية الإلزامية ذات العالقة.

التحذيرات 
ال�ضرورية

ا�سم ال�سلعة

طريقة 
الحفظ

ا�سم 
الم�ستورد 
او الوكيل

تعليمات 
ال�سالمة 

العامة وطرق 
الوقاية

ا�سم المنتج

طريقة 
اال�ستخدام 

المثلى ودواعي 
اال�ستخدام 

للمنتج.

بلد المن�ش�أ

مدة 
ال�صالحية

المكونات

قراءتك لبطاقة البيان ت�ساعدك
منا�سب

في اختيار المنتج ال

تقديم الطلب وا�ستيفاء الر�س�م

مراجعة ودرا�سة الطلب ح�سب متطلبات الم�ا�سفات ذات العالقة

اجراء التعديالت من قبل الطالب ان وجدت

الم�سادقة على بطاقة البيان

على طالب البطاقة مراجعة الجهات ذات العالقة )وزارة القت�ساد 
ال�طني/ وزارة ال�سحة(

   بطاقة البيان



   المتر�لوجيا القانونية

     حفظ حقوق ��سمان �سحة المواطن �البيئة

• �سمان �سفافية التعامالت التجارية من خالل معايرة اأجهزة القيا�س 
الم�ستخدمة في التجارة.

• �سحة و�سالمة الإن�سان من خالل �سبط ومعايرة الأجهزة الطبية 
الم�ستخدمة في هذا المجال.

القيا�س  اأجهزة  معايرة  خالل  من  البيئة  و�سالمة  • �سحة 
الم�ستخدمة في مراقبة تل�ث اله�اء والمياه.

     �تهدف المتر�لوجيا القانونية الى:

     تقوم الموؤ�س�سة بتقديم خدمات المتر�لوجيا القانونية في مجال معايرة اأجهزة القيا�س التالية

اأجهزة  القان�نية، والتي ت�سمل معايرة  المترول�جيا  النظام ال�طني للقيا�س وتنفيذ تعليمات  تق�م بالإ�سراف على تطبيق م�اد 
القيا�س القان�نية ب�سكل اإجباري ودوري وفق القان�ن مقابل ر�س�م محددة.

يتم تنفيذ جميع ن�ساطات المترول�جيا »القيا�س« في المجالت المختلفة وفق النظام ال�طني للقيا�س وتعليمات المترول�جيا 
القان�نية ومالحقها المن�سجمة مع الحتياجات المحلية والمتطلبات الدولية.

ت�سمن  المعايرة  عملية 
الحق�ق للبائع وال�ساري

معايرة دورية 
)�سن�ية(

زيارات 
مفاجئة

�سك�ك 
في الجهاز

بناًء 
على �سك�ى

 بعد اجراء
�سيانه للجهاز

الم�ازين التجارية.

م�ازين الذهب. 

عدادات م�سخات ت�زيع ال�ق�د. 

عدادات �سهاريج نقل ال�ق�د.

القبانات الأر�سية )ج�س�ر الت�زين الأر�سية(.

التحقق من اأوزان وحج�م الم�اد م�سبقة التعبئة والتغليف.



.)Class : I،II،III،III( )Range: up to 120 ton(  الم�ازين   
)Class: M3، M2، M1، F2، F1، E2، E1( )Range: Img – 20 kg( الأوزان   
.)up to1000 mm(  ) ...الخ   ،Dial Gauges ،الأط�ال ) ميكروميترات، كليبرات   

.)Range: 1.005 to 1000 mm( :)Grade: 1، 00، k( )Block Gauges( القطع الط�لية   
 )Range: -80 up to 1100C˚( .)الحرارة: )م�ازين حرارة مختلفة، ثالجات، فريزرات، حا�سنات، اأفران   

.)Range: -1 up to 700 bar( م�ؤ�سرات ال�سغط   
.)up to 2000 kN( ماكينات الق�ى وال�سد   

.)up to 1000 Liter()اأوعية حجميه مختلفة( )up to 5 ml()الحج�م: )ميكروبايت   
   اأجهزة القيا�س الكهربائية )الجهد، التيار، المقاومة(.

   ت�فير المعايير المرجعية ال�طنية وربطها بالمعايير الدولية.

   المتر�لوجيا ال�سناعية �العلمية

     تقوم الموؤ�س�سة بتقديم خدمات المتر�لوجيا ال�سناعية في مجال معايرة اأجهزة القيا�س التالية

تق�م بمتابعة المعايير المرجعية ال�طنية من حيث حفظها ومعايرتها مقابل المعايير 
اأجهزة  معايرة  وكذلك  فل�سطين  في  المترول�جيا  احتياجات  وفق  وتط�يرها  الدولية 
ل�سمان  القيا�س  نتائج  دقة  من  للتاأكد  والمختبرات  الم�سانع  في  الم�ستخدمة  القيا�س 
ج�دة المنتج والتي ت�سهم في دعم وتط�ير القت�ساد الفل�سطيني، وذلك بناءاً على طلب 
تلك الجهات مقابل ر�س�م محددة ل�سمان دقة نتائج القيا�س والفح�س ل�سمان الج�دة .

• تلبية احتياجات القطاع الخا�س والعام في مجال معايرة و�سبط اأجهزة القيا�س الم�ستخدمة في الم�سانع 
ومختبرات الفح�س.

مجالت الفح�س والقيا�س. في  دقيقة  نتائج  الى  • ال��س�ل 
�سهادات الج�دة المحلية والعالمية. على  للح�س�ل  الفح�س  ومختبرات  وال�سركات  الم�سانع  • تاأهيل 

معها وفق المتطلبات الدولية . والتعامل  وحفظها  ال�طنية  المرجعية  المعايير  • ت�فير 
مبداأ الت�سل�سلية . لتحقيق  الدولية  بالمعايير  ال�طنية  المعايير  • ربط 

     �تهدف المتر�لوجيا ال�سناعية �العلمية الى

     المعايرة تحقق التماثل في عالم الجودة

طلب خدمة 
المعايرة 

دفع الر�س�م 

درا�سة الطلب

المعايرة في مختبر الم�ؤ�س�سة 
اأو في الم�قع 

قب�ل الطلب او عدم 
امكانية المعايرة

ا�سدار �سهادة 
معايرة 

ار�سال مطالبة 
مالية

     اإجراءات طلب خدمات المتر�لوجيا ال�سناعية
مختبرات 

معايرة 
متخ�س�سة 

لتح�سين ج�دة 
المنتجات 

ال�طنية



   مركز المعلومات

وخدمات  الإلزامية  الفنية  والتعليمات  الم�ا�سفات  ح�ل  المعل�مات  بتقديم  يق�م 
الفح�س والتفتي�س والمعايرة والعتماد ومنح ال�سهادات وغيرها على الم�ست�ى ال�طني 
والإقليمي والعالمي من خالل وحدة خدمات مركزية تمكن الم�ستفيدين من الح�س�ل 

على الخدمات باأق�سر واقل جهد وفي بيئة عمل متكاملة.

     مركز المعلومات بوابتك الى المعرفة

     خدمات مركز المعلومات تتمثل في توفير

     اآلية طلب معلومات

 احدث المعل�مات عن الم�ا�سفات الفل�سطينية المعتمدة والم�ا�سفات الدولية• 
… ISO، BS، DIN، CODEX، AIDMO، ASTM، IEC

التعليمات الفنية الإلزامية الفل�سطينية والتعليمات للدول الأخرى.• 

اإجراءات تقييم المطابقة الفل�سطينية والدولية.• 

ق�ائم ال�سركات الحا�سلة على �سهادات الم�ؤ�س�سة والمختبرات المعتمدة في فل�سطين.• 

 •.WTO نقطة الت�سال مع مركز معل�مات منظمة التجارة العالمية

نقطة الت�شال الفل�شطينية مع نقاط الت�شال في العالم للح�شول على المعلومات الفنية الخا�شة بالأ�شواق العالمية.• 

خدمات المعايرة والقيا�س .• 

ا�ستقبال �سكاوى واقتراحات الم�ستفيدين والرد عليها في ال�قت المحدد.• 

 الإجابة على كافة ا�ستف�ساراتك الفنية المتعلقة بالم�ا�سفات والتعليمات• 
الفنية الإلزامية وخدمات الفح�س والمعايرة ومنح ال�سهادات .

اأي خدمات اأخرى للم�ؤ�س�سة .• 

لديكم ا�ستف�سار 

مركز المعل�مات العن�ان

تزويد بالمعل�مات فح�س الطلبطلب ا�ستعالم
المطل�بة



   مركز التدريب
مركز التدريب

     زّ�د مهاراتك لترفع من م�ستوى اأدائك

     كيف ت�ستطيع اأن ت�سارك في د�رة تدريبية؟

انطالقاً من الت�جه ال�ستراتيجي لم�ؤ�س�سة الم��سفات والمقايي�س الفل�سطينية في بناء وتط�ير قدرات ومهارات الك�ادر الب�سرية 

العاملة في الم�ؤ�س�سة والقطاعين العام والخا�س، والرتقاء بم�ست�اها الفني لتمكينها من تقديم اأف�سل الخدمات ون�سر ثقافة 

مجالت  في  للج�دة  التحتية  البنية  بعنا�سر  المتخ�س�سة  التدريبية  البرامج  من  العديد  بتنفيذ  التدريب  مركز  يق�م  الج�دة، 

)الموا�شفات، المعايرة والقيا�س، اأنظمة الجودة، تقييم المطابقة، العتماد، قواعد و�شروط ال�شالمة الغذائية، ال�شروط ال�شحية 

والبيئية، اتفاقيات التجارة العالمية،...( لتلبي الحتياجات التدريبية، وتحقق مجم�عة من الأهداف وهي: 

الم�ساهمة في بناء وتط�ير قدرات ومهارات الك�ادر الب�سرية في القطاع العام 
والخا�س لتمكينها من تقديم اأف�سل الخدمات.

الم�ساهمة في دعم ال�سناعة ال�طنية وزيادة التبادل التجاري من خالل تطبيق 
مفاهيم م�حدة تهدف اإلى اإزالة الع�ائق الفنية.

العمل  اإجراءات  من  مجم�عة  وتطبيق  الج�دة،  ثقافة  ن�سر  في  الم�ساهمة 
والمفاهيم التي من �ساأنها تحقيق حماية و�سحة و�سالمة الم�ستهلك والبيئة.

المنا�سبة التدريبية  الدورة  اختيار   1

اإدخال جميع البيانات الالزمة للت�سجيل في الدورة  2

اإلكترونياً( اأو  )نقداً  الدورة  ر�س�م  دفع   3

للم�سجل  مقعد  حجز   4

التدريبية والمادة  الدورة  برنامج  تحميل   5

الدورة  في  الم�ساركة   6

التدريب �سهادة  على  الح�س�ل   7

التدريبية  الدورة  تقييم   8

اأكثر من مجرد 
تدريب

 اإنها المعرفة
بين يديك



ودور  باأهمية  ال�عي  ن�سر  في  الريادي  الم�ؤ�س�سة  دور  من  انطالقاً 
تقييم  واإجراءات  والج�دة  الإلزامية  الفنية  والتعليمات  الم�ا�سفات 
المطابقة والمعايرة والقيا�س، عمدت م�ؤ�س�سة الم�ا�سفات والمقايي�س 
دور  اإبراز  على  يعمل  متخ�س�س  ت�عية  مركز  اإن�ساء  اإلى  الفل�سطينية 
والتعريف  فل�سطين،  في  للج�دة  التحتية  البنية  عنا�سر  واأهمية 
ال�س�ء  وت�سليط  �سهاداتها  على  الح�س�ل  واأهمية  الم�ؤ�س�سة  بن�ساطات 
على دورها ور�سالتها وت�ثيق العالقة بينها وبين كافة الجهات المعنية 
ت�فرها  التي  والخدمات  واإمكاناتها  دورها  واإبراز  والج�دة  بالتقيي�س 
لجمه�ر الم�ستفيدين والت�ا�سل معهم من خالل ال�سبكات الجتماعية.

ت�عية

 تعريف بدور
الم�ؤ�س�سة

 اهمية الح�س�ل
 على �سهادات

الم�ؤ�س�سة

ن�سر ال�عي بالم�ا�سفات 
 والتعليمات الفنية

اللزامية 

 تعزيز الثقة
 بالمنتجات
ال�طنية
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