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الخطة االستراتيجية للهيئة )2016-2020(م
بداأت الهيئة ب�سياغة اخلطوة االأوىل يف  منظومة اإدارة االأداء اال�سرتاتيجي من خالل 
باالنتماء  لل�سعور  وم�سدرًا  للهيئة  م�ستقبليًا  منظورًا  لتكون  ووا�سحة،  �ساملة  روؤية 
بالن�سبة لكوادرها. حيث ت�سمنت الروؤية اأكرث املعاين املعربة عن توجهاتها امل�ستقبلية 
اإىل  للو�سول  التقيي�س  اأن�سطة  بتطوير  تعنى  ا�سرتاتيجية  اأهداف  ر�سم  ومت  وهويتها. 
التميز دوليًا. وهذه الروؤية وغاياتها اال�سرتاتيجية قد حددت لكافة االأن�سطة من حيث 
االأولويات واالأهداف واملبادرات ومنهجية العمل وقيا�س وتطوير االأداء يف الهيئة، وقد 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  قبل  من  )2016-2020(م  للهيئة  اال�سرتاتيجية  اخلطة  اعتمدت 

املوقر يف اجتماعة الثاين والع�سرين )الريا�س ، 5 نوفمرب 2015م(. 

الرؤيــــة: 
الريادة يف التقيي�س للو�سول اإىل التميز دوليًا. 

الرسالة: 
توحيد اأن�سطة التقيي�س املختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها وفقًا الأف�سل املمار�سات 
الدولية مبا ي�سهم يف حماية امل�ستهلك والبيئة وال�سحة العامة وت�سجيع ال�سناعة لدعم 

االقت�ساد والتنمية امل�ستدامة يف الدول االأع�ساء.

النتائج المستهدفة من استراتيجية الهيئة )2016-2020(م:
1- ت�سهيل التبادل التجاري بني الدول االأع�ساء.

2- تعزيز النفاذ اإىل االأ�سواق العاملية.
3- تطوير ال�سناعة واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

4- �سمان �سالمة امل�ستهلك.
حيث مت ا�ستخدام االأبعاد اال�سرتاتيجية االأربعـــــة لتحديد املحاور االأ�سا�سية 
 )GSO Guiding Principles( والتي �سرتكز عليها الهيئة يف ا�سرتاتيجيتها :

1- ر�سى امل�ستفيدين وال�سركاء: االرتقاء باخلدمات التي تقدمها للم�ستفيدين وال�سركاء.
الدول  مع  ال�سراكة  مبداأ  تعزز  مبادرات  عدة  ي  تبنِّ النتائج:  لتحقيق  ال�سراكة   -2

3االأع�ساء والهيئات االإقليمية والدولية مبا �سي�سمن حتقيق النتائج. 
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3- املعرفة واالبتكار: بناء نظام قائم على املعرفة لبناء اأر�سية منا�سبة لتطوير اأن�سطة 
التقيي�س معتمدة على نتائج واأثر البحوث والدرا�سات.

4- التميز يف اأن�سطة التقيي�س: تفعيل مبداأي ال�سراكة، واملعرفة واالبتكار مبا ي�ساعدالهيئة 
على تبني اأ�س�س مرتكزة على خلق القيمة امل�سافة للم�ستفيدين من اأن�سطة التقيي�س من 

خالل بناء القدرة  املوؤ�س�سية.
اإجنازات  من  �ستحققه  مبا  التقيي�س  هيئة  اأثر  قيا�س  النتائج:  على  مبنية  موؤ�س�سة   -5

ونتائج لها اأثر على امل�ستوى االإقليمي والدويل.

القيم المؤسسية للهيئة
الب�سرية،  ملواردها  الفردية  والقيم  اال�سرتاتيجية  قيمها  بني  للمواءمة  الهيئة  ت�سعى 
عن  املنبثقة  اال�سرتاتيجية  اأهدافها  وحتقيق  املوؤ�س�سية  مبنظومتها  لالرتقاء  كو�سيلة 

خطتها اال�سرتاتيجية ) 2016-2020(م.
التميز  نحو  تقودها  التي  ا�سرتاتيجيتها،  مل�سرية  قاعدة  القيم  الهيئة من  حيث جعلت 

وحتقيق اأهدافها يف اأن تكون هيئة اإقليمية تركز على متعامليها يف جميع عملياتها.
و تعك�س ر�سالة الهيئة القيم التي ت�سعى الهيئة اإىل حتقيقها متمثلًة يف املبادئ والثقافة 

املوؤ�س�سية. 
وتت�سمن هذه القيم:االلتزام باجلودة، العمل كفريق، الريادة يف التقيي�س، االحرتافية، 
والرتكيز على خدمة امل�ستفيدين. ومتثل هذه القيم اأخالقيات الهيئة وثقافتها و طريقة 

اأدائها يف ما تقوم به من اأعمال.

االلتزام بالجودة
 االلتزام بتقدمي خدمات عالية اجلودة 

الريادة في التقييس
تقدمي خدمات مبتكرة يف اأن�سطة التقيي�س من 

خالل اأداء دور ريادي  يف حتقيق اأف�سل املمار�سات

التركيز على خدمة المستفيدين
احلر�س على حتقيق ر�سى امل�ستفيدين 

العمل كفريق
تر�سيخ روح الفريق الواحد داخل الهيئة من خالل 

تبادل املعرفة وامل�ساركة

االحترافية
تاأدية االعمال مبنهجية ومهنية عالية، وااللتزام 

بتطوير عمل الهيئة من خالل كوادرها املوؤهلة
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األهداف االستراتيجية:
 ت�سف ا�سرتاتيجية الهيئة )2016-2020(م بطريقة وا�سحة ما الذي ناأمل حتقيقه، 
اخلم�س،  اال�سرتاتيجية  الغايات  اإىل  ا�ستنادَا  اال�سرتاتيجية  االأهداف  و�سع  مت  حيث 
بحيث جت�سد عالقة ال�سبب بالتاأثري �سمن نتائج ا�سرتاتيجية م�ستهدفة لكل غاية. مما 
�سي�ساعد يف حتديد االأولويات يف عملية تنفيذ املبادرات. وبعد اأن قامت اأجهزة التقيي�س 
على  العمل  مت  اال�سرتاتيجية  االأهداف  و�سع  يف  بامل�ساهمة  االأع�ساء  بالدول  الوطنية 
تعريفها وبيان موؤ�سرات االأداء لها من اأجل الو�سول للروؤية املن�سودة، وانبثق عن هذه 

الغايات اال�سرتاتيجية ثمانية ع�سر هدف ا�سرتاتيجي مرتابط ومتكامل، هي كالتايل:
1- تعزيز فوائد التقيي�س على امل�ستوى الوطني.

2- تعزيز ال�سراكة لتحقيق متطلبات التقيي�س على امل�ستوى العاملي.
3- توظيف اأن�سطة التقيي�س لتنمية ال�سناعة وقطاع االأعمال.

4- منتجات وخدمات اآمنة مب�ستوى جودة منا�سب.
5- زيادة برامج التعليم والتدريب والتوعية واال�ست�سارات مبهنية عالية.

6- تطوير منظومة متكاملة الإدارة املعرفة واملعلومات.
7- ت�سجيع االأبحاث التطبيقية والدرا�سات وتقييم اأثر التقيي�س.

8- ت�سجيع التطبيق االأمثل للمنظومة اخلليجية للتحقق من املطابقة.
9- قيادة االأن�سطة املرتولوجية.

10- بناء املنظومة الت�سريعية للتحقق من املطابقة.

11- تطوير اللوائح الفنية واملوا�سفات القيا�سية.

12- حماية م�سالح الدول االأع�ساء.

13- التعاون مع الدول االأع�ساء للموافقة على اأن�سطة التقيي�س وتطبيقها.

14- تطوير االآليات والطرق الفاعلة لفهم احتياجات الدول االأع�ساء.

15- ا�ستقطاب وتطوير الكفاءات.

16- حت�سني البيئة املوؤ�س�سية.

17- حت�سني االأنظمة والتطبيقات التقنية.

18- حتقيق االكتفاء الذاتي ماليًا.
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األهداف اإلستراتيجية:

1 - تعزيز فوائد التقييس على المستوى الوطني: 
العمل على  تفعيل اأن�سطة التقيي�س بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة بالدول االأع�ساء 
ور�س  وتنفيذ  التقيي�س  اأن�سطة  لتنفعيل  ال�سنوي  املوقف  لتحديد  فنية  درا�سة  وتنفيذ 
واالأدلة  واللوائح  للقوانني  الفعلي  التطبيق  من  للتاأكد  الفني  التقييم  اإىل  تهدف  عمل 
ذات العالقة باأن�سطة التقيي�س يف الدول االأع�ساء، وقيا�س مدى ر�سا اأجهزة التقيي�س 
وال�سركاء باأن�سطة التقيي�س وح�سر ال�سكاوى واملالحظات الواردة منهم والعمل على 

حلها بطرق مبتكرة.

2 - تعزيز الشراكة لتحقيق متطلبات التقييس على المستوى العالمي:
الدول  يف  واالإمكانات  الهيئة  خمرجات  مع  العاملية  لالأ�سواق  النفاذ  متطلبات  تنفيذ 
االأع�ساء وذلك حيث تقوم االأمانة العامة للهيئة بالتن�سيق والتعاون مع اأجهزة التقيي�س 
يف الدول االأع�ساء بتحديد اأكرث االأ�سواق العاملية ت�سديرًا لها من الدول االأع�ساء مع 
حتديد نوعية وحجم املنتجات التي يتم ت�سديرها لهذه االأ�سواق وذلك بتنفيذ برنامج 
مقارنة بني املوا�سفات القيا�سية اخلليجية واملوا�سفات القيا�سية الدولية يف االأ�سواق 
من  الواردة  املالحظات  ومعرفة  الدوليني  ال�سركاء  ر�سا  مدى  ودرا�سة  امل�ستهدفة 

اجلهات الرقابية لتلبية احتياجات ال�سركاء.

3 - توظيف أنشطة التقييس لتنمية الصناعة وقطاع األعمال:
تنفيذ برنامج متكامل يهدف اإىل رفع القدرات الفنية يف �سريحة حمددة من املن�ساآت 
موجهة،  عمل  ور�س  برامج  تنفيذ  خالل  من  االأع�ساء  الدول  يف  وامل�سانع  ال�سغرية 
اأن�سطة التقيي�س املعتمدة على امل�ستوى االإقليمي،  اأدلة عمل تب�سيطية لتطبيق  واإعداد 
الفنية  واللوائح  القيا�سية  املوا�سفات  ليتمكنوا من تطبيق  الفنية لهم  امل�سورة  وتقدمي 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  تواجه  التي  وامل�ساكل  املعوقات  ودرا�سة  اخلليجية 

تطبيق املوا�سفات القيا�سية واإيجاد احللول املنا�سبة لها.

4 - منتجات وخدمات آمنة بمستوى جودة مناسب:
7العمل على ن�سر منظومة معرفية ت�ستمل على املنتجات التي ح�سلت على عالمة اجلودة
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اأو �سارة املطابقة اخلليجية  اأو �سهادة مطابقة من الهيئة  الوطنية يف الدول االأع�ساء 
كمنتجات اآمنة ميكن للم�ستهلك تداولها باأمان من خالل بوابة معرفية تفاعلية.

5 -زيادة برامج التعليم والتدريب والتوعية واالستشارات بمهنية عالية:
رفع القدرات الفنية والوعي لدي املجتمع اخلليجي باأهمية اأن�سطة التقيي�س وم�ساعدتهم 
اأكدتها  التي  امل�ستهلكني  بحقوق  املعرفة  اأو  اخلليجية  القيا�سية  املوا�سفات  تطبيق  يف 
املوا�سفات القيا�سية وتفعيل دور الهيئة يف تو�سيع دائرة التكامل وال�سراكة امل�ستدامة 
من  وغريها  والبحثية  العلمية  واملراكز  االأع�ساء  الدول  يف  العالقة  ذات  اجلهات  مع 
التقنية،  التطورات  مع  واملتواكبة  الفاعلة  الت�سويقية  والطرق  الو�سائل  اأف�سل  خالل 
وامل�ساهمة يف تفعيل دور املواطن اخلليجي يف جوانب التقيي�س وامل�ساعدة يف تخفي�س 
ن�سبة البطالة بتاأهيل ال�سباب ل�سوق العمل املرتبط بالتقيي�س واجلودة. وذلك يتم من 
خالل عدة قنوات، منها تنفيذ عدد من الربامج التي تهدف اإىل زيادة التوا�سل بني 
وامل�ساركة  ب�سكل دوري،  الرئي�سة  للجهات  امليدانية  الزيارات  وامل�ستفيدين مثل  الهيئة 
مع  بالتعاون  والتوعية  التعريفية  االأفالم  من  عدد  وتنفيذ  العالقة،  ذات  املعار�س  يف 
الهيئات الوطنية بالدول االأع�ساء وتفعيل ح�سابات برامج التوا�سل االجتماعي للهيئة 
باملنا�سبات  واالحتفال  التقيي�س  باأن�سطة  املتخ�س�سة  املوؤمترات  بتنفيذ  وامل�ساركة 
وكذلك ح�سر  التقيي�س اخلليجي،  واإ�سدار جملة  التقيي�س  باأن�سطة  املتعلقة  )االأيام( 
�سنوية،  تدريبية  خطة  واإعداد  ال�سركاء،  اأو  االأع�ساء  للدول  التدريبية  االحتياجات 

وتفعيل خدمات التدريب االإلكرتوين.

6 - تطوير منظومة متكاملة إلدارة المعرفة والمعلومات:
العامة  االأمانة  لدى  املتوفرة  املعلومات  على  رئي�س  ب�سكل  تعتمد  معرفية  حلول  تطوير 
للهيئة واأجهزة التقيي�س بالدول االأع�ساء، ونقلها ملختلف �سرائح امل�ستفيدين من  اأن�سطة 
التقيي�س، والعمل على الرتابط االإلكرتوين مع اأجهزة التقيي�س بالدول االأع�ساء لتبادل 
الدولية  واملنظمات  الوطنية  التقيي�س  واأجهزة  العامة  االأمانة  بني  واملعرفة  املعلومات 
واالأجنبية للتقيي�س بهدف دعم وم�ساندة اللجان الفنية اخلليجية والوطنية يف احل�سول 
املوا�سفات  تبني  يف  منها  لال�ستفادة  م�سادرها  من  واملحدثة  الدقيقة  املعلومة  على 
التي  الناجحة  والتجارب  التقيي�س  اأن�سطة  يف  املعرفة  وتبادل  ونقل  الدولية  القيا�سية 
تدعم تفعيل تطبيق اأن�سطة التقيي�س يف املنطقة ب�سكل اأمثل، و حتديث حمتوى املكتبة 
االإلكرتونية للهيئة وتزويدها بامل�سادر املعلوماتية الالزمة لتلبية متطلبات امل�ستفيدين  8
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قواعد  وتطوير  املختلفة،  التقيي�س  باأن�سطة  املعرفة  وزيادة  نقل  يف  وامل�ساهمة  منها 
الهيئة  اإدارات  تخدم  والتي  التقيي�س  باأن�سطة  مرتبطة  معرفية  ومنتجات  معلومات 

واللجان التوجيهية والفنية.

7 - تشجيع األبحاث التطبيقية والدراسات وتقييم أثر التقييس:
التعاون مع اجلامعات واملراكز البحثية لتفعيل الدرا�سات واالأبحاث يف اأن�سطة التقيي�س 
)موا�سفات قيا�سية، لوائح فنية، مطابقة، معايرة، اعتماد(، بحيث تكون هذه الدرا�سات 
واالأبحاث مرتبطة مبنتج اأو خدمة، والتعاون مع اجلامعات واملراكز البحثية على تنفيذ 
م�ساريع  خالل  من  اأو  البحثية  عملهم  برامج  �سمن  من  واالأبحاث  الدرا�سات  هذه 
والدرا�سات  البحوث  اإجراء  للت�سجيع على  العالقة.  الكليات ذات  التخرج للطالب يف 
الفنية يف جماالت التقيي�س املختلفة واإن�ساء قنوات توا�سل مع اجلهات البحثية املوجودة 
يف الدول االأع�ساء، وتنفيذ برامج بحثية ذات عالقة باأن�سطة املوا�سفات واملقايي�س، 
بحيث يتم تقييم العائد من هذه الدرا�سات واالأبحاث على الدول االأع�ساء، لت�سجيع 
الربامج املبتكرة واالإبداعية، وتطوير درا�سات تقييم املخاطر  والعائد على اال�ستثمار 
يف اأن�سطة التقيي�س بحيث تكون هذه الدرا�سات واالأبحاث مرتبطة بقيا�س اأثر تطبيق 
العائد  لقيا�س  درا�سات  اأو  الفنية،  واللوائح  القيا�سية  واملوا�سفات  والقوانني  االأنظمة 
على اال�ستثمار من تطبيق اأن�سطة التقيي�س املختلفة، اأو درا�سات جدوى لتطبيق مفاهيم 

اجلودة يف املن�ساآت وخالفه.

8 - تشجيع التطبيق األمثل للمنظومة الخليجية للتحقق من المطابقة:
م�سح االأ�سواق للتاأكد من التطبيق االأمثل للوائح الفنية والقوانني املنظمة للتحقق من 
مطابقة ال�سلع واملنتجات واخلدمات املعرو�سة بالدول االأع�ساء، حيث يتم فح�س 
املنتجات املعرو�سة يف االأ�سواق، و�سحب عينات يف قطاع اإنتاجي حمدد للربنامج وفقًا 
للممار�سة العملية ال�سحيحة، ومن ثم اختبار املنتجات يف اأحد املختربات العامة اأو 
اخلا�سة املعتمدة وفقًا للموا�سفة الدولية ISO/IEC17025، وتنفيذ برامج قطاعية 
مل�سح االأ�سواق ، ومن خالل ذلك يتم نقل اخلربة وبناء القدرات للمخت�سني يف الدول 
االأع�ساء يف هذا املجال، وتوحيد اآليات التطبيق ، والعمل كذلك على م�سح االإمكانات 
واالآليات ومنهجيات العمل املطبقة يف كٍل من الدول االأع�ساء على حدة، وا�ستق�ساء 
اأف�سل الطرق لتحقيق ال�سراكة امل�ستدامة يف التطبيق، ومنهجيات متابعة التطبيق 
9بني االأمانــــة العامـــــة للهيئة واجلهات املعنيـــــة يف الدول االأع�ســاء وكذلك مع باقي
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دول العامل، وذلك من خالل اعتماد ت�سور وخطة وا�سحة املعامل على ال�سعيد االإقليمي. 
واخلروج ببناء اإطار ال�سالمة وم�سح ال�سوق لدى بع�س الدول االأع�ساء لت�سبح منوذجًا 

يف م�سرية البناء اجلماعي.

9 - قيادة األنشطة المترولوجية:
تنفيذ جمموعة من اختبارات الكفاءة التي تعمل على حتديد املوقف الفعلي لالإمكانات 
املختربية يف الدول االأع�ساء، ومن ثم تقدمي امل�سورة الفنية يف جمال املختربات لتحقيق 
ت�سجيع  على  والعمل  الوطنية،  التقيي�س  باأجهزة  اخلا�سة  املختربات  يف  اأعلى  كفاءة 
باالإجتماعات  وامل�ساركة  االأع�ساء،  الدول  يف  املعايرة  خمتربات  يف  العلمي  البحث 
لالإمكانات  ال�سنوي  املوقف  على  للوقوف  عمل  ور�س  وتنفيذ  العالقة  ذات  الدولية 
املرتولوجية. باالإ�سافة اإىل اال�ستفادة من مذكرات التفاهم التي مت توقيعها مع معاهد 
القيا�س الوطنية ومنها على �سبيل املثال )UME, KRISS(، وتوفري برامج مقارنات بينية 
 ،)APMP, EURAMET( اأو اأي هيئة اإقليمية للمرتولوجيا اأخرى  GULFMET بتنظيم من
االأع�ساء  الدول  يف  الوطنية  القيا�س  خمتربات  يف  اجلودة  اإدارة  نظم  على  والتدقيق 
ISO/ وتقدمي الدعم للوفاء مبتطلبات املوا�سفة القيا�سية الدولية )Peer Evaluation(

IEC 17025 ومراقبة وتقييم مراحل امل�سروع.

10 - بناء المنظومة التشريعية للتحقق من المطابقة:
تعزيز و�سمان التطبيق االأمثل ل�سارة املطابقة اخلليجية من خالل العمل على ا�ستكمال 
اعتماد كافة اللوائح االأفقية للمنظومة اخلليجية لل�سالمة يف املنتجات وتفعيلها واإتاحة 
املعلومات اأواًل باأول للدول االأع�ساء، وتفعيل بروتوكوالت تعاون فني مع اجلهات املعنية 
دوري  ب�سكل  امل�سرتكة  اللقاءات  على  والرتكيز  االأع�ساء،  بالدول  التقيي�س  واأجهزة 
يتم  بحيث  اخلليجية،  املطابقة  و�سارة  املنظومة  تطبيق  من  املثلى  اال�ستفادة  ل�سمان 
الدول  اأ�سواق  لدخول  ك�سرط  املطابقة  �سارة  ت�ستخدم  التي  املنتجات  كافة  ت�سجيل 
قواعد  ذلك  يف  مبا  املعرفية  واحللول  االآليات  تطوير  ذلك  من  والهدف  االأع�ساء، 
داخل  املنتجات  �سالمة  ل�سبط  اخلليجية  للمنظومة  االأمثل  التطبيق  لدعم  املعطيات 

�سوق الدول االأع�ساء، �ساملة:
 ا�ستكمال وتنفيذ نظام التبادل ال�سريع وتوثيق املعلومات حول املخاطر.

 تطوير وتنفيذ ومتابعة اأنظمة احللول املعرفية يف جمال ال�سكاوى والبالغات.

10 تطوير وتنفيذ ومتابعة نظام اإلكرتوين لتعيني اجلهات املقبولة لتقومي املطابقة.
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للوائح  اخلا�سعة  املنتجات  لت�سجيل  اإلكرتوين  نظام  ومتابعة  وتنفيذ  تطوير   
الفنية اخلليجية ال�سارية.

و تطوير جماالت اال�ستفادة من �سهادات املطابقة اخلليجية بحيث يتم تطوير وتفعيل 
عمليات  واإجراءات اال�ستفادة من نظام �سهادات املطابقة اخلليجية  وخا�سة ما يتعلق
بالتحقق من كفاءة ا�ستهالك الوقود واإجراءات الف�سح اجلمركية ومتابعة ما يتعلق 

باال�ستدعاءات التي تقوم بها ال�سركات ال�سانعة وغريها.

11 - تطوير اللوائح الفنية والمواصفات القياسية: 
املوا�سفات  تطوير  اأعمال  تنظم  التي  الفنية  العمل  واأدلة  لوائح  وحتديث  ا�ستكمال 
القيا�سية واللوائح الفنية اخلليجية الإ�سدار املوا�سفات القيا�سية كموا�سفات قيا�سية 
وكذلك من  للموا�سفات  ال�سريع  التبني  ونظام  الفنية اخلليجية  اللجان  خليجية عرب 
خالل االإعداد امل�سرتك مل�ساريع املوا�سفات القيا�سية اخلليجية، ومتابعة اأداء اللجان 
القيا�سية  للموا�سفة  الفنية  واملراجعة  والتح�سني،  التطوير  جماالت  واقرتاح  الفنية 
 ISO للتقيي�س  الدولية  املنظمة  مع  والتن�سيق  املعتمدة،  اخلليجية  الفنية  والالئحة 
لرتجمة املوا�سفات القيا�سية الدولية اإىل اللغة العربية متهيدًا العتماد هذه الرتجمة 
دوليًا، باالإ�سافة اإىل ترجمة اللوائح والت�سريعات الفنية  اخلليجية وم�ساريعها، وتن�سيق 
مراجعة جميع هذه الرتجمات قبل اعتمادها لتوفري قواعد بيانات للخرباء يف جمال 
املوا�سفات واملقايي�س كما يتم العمل على تطوير الت�سريعات واللوائح الفنية اخلليجية 
با�ستكمال وحتديث لوائح واأدلة العمل الفنية التي تنظم اأعمال تطوير اللوائح الفنية 
االآلية  يتم و�سع ت�سور وا�سح حول  املطابقة اخلليجية بحيث  التحقق من  وت�سريعات 
وحتديد  املحتملة  املخاطر  حجم  حتديد  على  مبنية  الفنية  اللوائح  العتماد  املنا�سبة 
اإىل  اأو حتويلها  الفنية  التي حتدد اعتماد الالئحة  املعايري االأخرى  م�سادرها وبع�س 
ت�سريعات فنية للتحقق من املطابقة ح�سب روؤية وا�سحة، والعمل على اعتماد عدد من 
فنية  ولوائح  فنية  ت�سريعات  تطوير  يتم  كما  للمنتجات،  القطاعية  الفنية  الت�سريعات 
لتقومي املطابقة واأدلة ذات العالقة ب�سبط �سالمة املنتجات داخل �سوق الدول االأع�ساء. 

12 - حماية مصالح الدول األعضاء: 
اأوقات  بتن�سيق  الدولية  اللجان  اأعمال  يف  اخلليجية  الفنية  اللجان  م�ساركة  تفعيل 
من  واال�ستفادة  وا�ست�سافتها  الدولية  اللجان  مع  اخلليجية  الفنية  اللجان  اجتماعات 
11خربائها، ودرا�سة املوا�سيع املدرجة على اجتماعات اللجان الدولية وتوحيد موقف
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قبل  الدولية  القيا�سية  املوا�سفات  م�ساريع  درا�سة  على  والعمل  فيها.  االأع�ساء  الدول 
اعتمادها على امل�ستوى الدويل، و العمل على املراجعة الدورية للموا�سفات القيا�سية 
يف  االأع�ساء  الدول  مواقف  وتوحيد  املعرفة  نقل  املعتمدة،  اخلليجية  الفنية  واللوائح 
الدولية،  املنظمات  بع�س  اإدارات  جمال�س  يف  وامل�ساركة  الدولية  واالأن�سطة  الربامج 
وتوقيع مذكرات تفاهم ت�سهم يف نقل املعرفة واخلربة وتوحيد امل�سطلحات واملفاهيم 
املنطقة  يف  الدولية  الفعاليات  بع�س  وا�ست�سافة  التقيي�س،  باأن�سطة  العالقة  ذات 
واال�ستفادة من اخلرباء احلا�سرين لهذه الفعالية وتنفيذ ندوات متخ�س�سة، اأو بع�س 
اال�ست�سارات الفنية للدول االأع�ساء .والعمل على موائمة املوا�سفات القيا�سية واللوائح 
الفنية واجراءات التحقق من املطابقة. وتعميماملعلومات واالهداف املرجوة منها 
مع  والدولية  االقليمية  املحافل  يف  املواقف  وتن�سيق  بها.  املعنيني  ال�سركاء  لتعريف 
امل�ساركة  ل�سمان  امل�سرتك  االهتمام  ذات  باملوا�سيع  باال�سرت�ساد  املعنية  االطراف 

الفاعلة يف االجتماعات والفعاليات الدولية.

13 - التعاون مع الدول األعضاء للموافقة على انشطة التقييس وتطبيقها
توفري خدمات م�سرتكة بهدف حت�سني الفعالية التنظيمية للهيئة و�سركائها مما �سيكون 
له االثر يف زيادة الثقة ب�سكل اأكرث مع ال�سركاء وحتقيق  فهم اأف�سل الحتياجات ال�سركاء 
مع  عليها  ومتوافق  وا�سحة  عمل  اآلية  باقرتاح  وذلك  اخلا�س،  القطاع  مع  خ�سو�سًا 
الزمنية الإجناز ها، وتنفيذ ندوات متخ�س�سة حول  االأوقات  االأع�ساء وحتديد  الدول 
املوا�سيع املطروحة يف االجتماعات اخلليجية بحيث يتاح م�ساركة خمت�سني من القطاع 
زيارات  وتنفيذ  االأع�ساء،  الدول  يف  االأبحاث  ومراكز  واخلدمي  والتجاري  ال�سناعي 
ميدانية للقطاعات ذات العالقة وبحث الفوائد املرجوة من م�ساركتهم  واحلر�س على 
تنفيذ لقاء �سنوي لتكرمي اجلهات امل�ساركة بفعالية يف اأعمال اللجان اخلليجية،
للخطة  احلوكمة  اإطار  تنفيذ  ومتابعة  باإعداد  االأع�ساء  الدول  مع  التعاون  ويتم 
اال�سرتاتيجية م�سمواًل العالقة بني الهيئة واأجهزة التقيي�س الوطنية بتوفري االر�سادات 
اال�سرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  يف  واالداء  احلوكمة  لتعزيز  املمار�سات  باف�سل  املتعلقة 
وامل�ساهمة يف حتليل الفجوات و اإيجاد نظام متكامل يربط عمل الهيئة واجهزة التقيي�س 
الوطنية من خالل املوائمة بني خطة الهيئة وخطط الدول االع�ساء ورفع قدرات  مكتب 
اال�سرتاتيجية والفريق اخلليجي ال�سرتاتيجيات التقيي�س وتوحيد املفاهيم لديهم، مبا 

ي�سمن التنفيذ االأمثل لال�سرتاتيجية ب�سفافية وم�سئولية. 12
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14 - تطوير اآلليات والطرق الفاعلة لفهم احتياجات الدول األعضاء: 
تقدمي الدعم وامل�سورة الفنية لتطوير القدرات الفنية والتقنية للدول االأع�ساء بحيث 
تقوم االمانة العامة بتقدمي العون الفني املطلوب للدول االأع�ساء يف املجاالت املختلفة 
للتغلب على التحديات التي تواجهها، مت�سمنًا ذلك تقدمي العون الفني لها من خالل 
التقيي�س  ان�سطة  لتطوير  والدولية  االقليمية  الهيئات  مع  بالتعاون  امل�سرتكة  املبادرات 
التي  والربامج  لديها،  الب�سرية  للكوادر  الفنية  القدرات  وتعزيز  االأع�ساء  الدول  يف 
اخلطط  ومراجعة  حمددة،  ملدة  ا�ست�سارية  خدمات  اأ�سا�س  على  لهم  تنفيذها  �سيتم 
اال�سرتاتيجية للهيئة والدول االأع�ساء وحتقيق التكامل بينها وذلك بالتن�سيق والتعاون 
الدول  احتياجات  حل�سر  برنامج  باإعداد  االأع�ساء  الدول  يف  التقيي�س  اأجهزة  مع 
االأع�ساء وحتديد اأولويات العمل الفني اخلليجي ملراجعة اخلطط اال�سرتاتيجية للهيئة 
وحتليل  اال�سرتاتيجية  اخلطة  وغايات  الأهداف  امل�ستمرة  واملالئمة  االأع�ساء  والدول 
املعوقات وتقدمي التو�سيات املالئمة لعالجها عند اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية من 

خالل املنتدى ال�سنوي الإ�سرتاتيجيات التقيي�س.

15 - تحسين البيئة المؤسسية: 
وتطوير  الهيئة   موظفي  يف  والقيادة  واالبتكار  العمل  وفرق  اجلودة  ثقافات  تعزيز 
الكامنة  والقدرات  املواهب  واإبراز  االأعمال  الأداء  تعاوين  �سكل  يف  املوؤ�س�سي  العمل 
لكافة موظفي الهيئة والعوامل الرئي�سية التي تقود وتدعم االإبتكار يف ان�سطة التقيي�س 
املختلفة لتح�سني االإنتاجية واجلودة، وتاأهيل وتطوير ال�سف الثاين من قيادات الهيئة 
واحل�سول على �سهادات نظام اإدارة اجلودة. والعمل على تطوير بيئة العمل واخلدمات
املكتبية للهيئة للم�ساهمة يف تطوير عمل وخمرجات موظفي الهيئة، و تطوير اللوائح 
وال�سيانة،  االأثاث،  وجودة  واملكافاآت،  املرن،  العمل  باأوقات  ترتبط  التي  االإدارية 
وخدمات ال�سيافة، والربامج االإجتماعية ملوظفي الهيئة، وتعزيز االقرتاحات وال�سكاوى 
والبالغات التي تهدف اإىل تطوير العمل يف الهيئة، والتدوير الوظيفي وتبادل اخلربات 
الوظيفي،  الوالء  تعزيز  وبرامج  امل�سرتكة،  العمل  فرق  خالل  من  الهيئة  اإدارات  بني 
وبرامج العرو�س الت�سجيعية من خدمات القطاع اخلا�س مثل اخل�سومات يف الفنادق 
موا�سيع  يف  املوظفني  لدعم  قنوات  ايجاد  على  والعمل  وخالفة،  ال�سيارات  وتاأجري 

13حمددة ت�سهم يف حتقيق الوالء للهيئة.
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16 - استقطاب وتطوير الكفاءات: 
من خالل االإعالن عن الوظائف ال�ساغرة باأف�سل الطرق واالآليات وتعيني الكوادر الالزمة 
وفقًا للخطة اال�سرتاتيجية كما تعمل االأمانة العامة على تعزيز كفاءة املوارد الب�سرية 
بالعمل على تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة ليتوافق مع احتياجات تنفيذ اال�سرتاتيجية 
ولتحقيق فعالية خمرجات املوظفني، وتطوير اللوائح ذات العالقة بالهيكل التنظيمي 
يف  الثاين  ال�سف  القيادات  وتطوير  الهيئة،  ملوظفي  الوظيفي  وامل�سار  الو�سف  من 
الهيئة، باالإ�سافة اإىل خطة تدريب موظفي الهيئة على املهارات ال�سخ�سية واملهارات 
واأدلة عمل  لوائح  تطوير  والعمل على  االإجنليزية،  اللغة  وتطوير  والتخ�س�سية  الفنية 
املوارد الب�سرية بهدف ت�سجيع وحتفيز املواهب والتقييم ال�سنوي العادل الذي يحقق 

التناف�س ال�سريف بني املوظفني.

17 - تحسين األنظمة والتطبيقات التقنية: 
اإعادة ت�سميم خدمات الهيئة واأمتتتها من خالل تقييم اخلدمات التي تنفذها الهيئة حاليًا 
اأو التي من املتوقع البدء يف تنفيذها خالل فرتة تنفيذ اال�سرتاتيجية، بحيث تعتمد ب�سكل 
رئي�سي على ا�ستكمال كافة جوانب �سمان جودة اخلدمة، من حتديد دقيق للم�ستفيدين 
م�ستوى  تقييم  اآلية  اأو  اخلدمات،  هذه  لتقدمي  واملثلى  املنا�سبة  الطرق  اأو  اخلدمات  من 
خدمات  حتويل  على  والعمل  اخلدمة.  تقدمي  يف  امل�ستمر  التح�سني  ومنهجيات  اخلدمة، 
الهيئة من الطريقة التقليدية اإىل طريقة اإلكرتونية �سهلة متكن امل�ستفيدين من التعامل 
القرار  اتخاذ  دعم  يف  وت�ساعد  للهيئة  املوؤ�س�سي  العمل  وتوؤطر  اإجراءاتهم  لتنفيذ  معها 
وتوثيق اأ�سول الهيئة املعرفية، والعمل على تطوير جميع االأنظمة بالهئية و�سيانتها وكذلك 
ملم�ستفيدين  االجراءات  تنفيذ  ل�سهوله  الذكية  االأجهزة  على  اإلكرتوين  تطبيق  تطوير 
االأجهزة  وتطوير  املعلومات،  اأمن  واأنظمة  التقنية  التحتية  البنية  وحت�سني  املوظفني،  اأو 
وبرامج  االإلكرتوين  والربيد  االنرتنت  خدمات  من  التقنية  واخلدمات  التقنية  واملعدات 
اأمن املعلومات والن�سخ االحتياطي، والعمل على تطوير اأمن املعلومات وحفظ وا�سرتجاع 
ل�سمان  الهيئة  يف  عليها  العمل  يتم  التي  للربامج  اال�ستخدام  رخ�س  وتوفري  املعلومات، 

جودة البنية التحتية التقنية واإدارة االإجتماعات االإلكرتونية بني الدول االأع�ساء.

18 - تحقيق اإلكتفاء الذاتي ماليًا: 
وذلك من خالل تعزيز اإدارة املوارد املالية من خالل برامج واأن�سطة لتنمية االإيرادات 

�سواًء تطوير اأن�سطة االإيرادات احلالية اأو ا�ستحداث  قنوات مالية جديدة، وتعزيز  14
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اإدارة النفقات من خالل تدعيم ثقافة االإنفاق لقيا�س النتائج التي يتعنّي حتقيقها
للقيادات  املالية  املهارات  تطوير  اإىل  باالإ�سافة  امليزانية،  يف  املحّددة  املوارد  �سمن 
الربامج  واأي�سا  القيمية،  والهند�سة  االنفاق  تر�سيد  لدعم  الهيئة  امل�ساريع يف  ومدراء 
املرتكزة على حتليل البيانات وقيا�س النتائج و تطوير اإجراءات وا�سحة جلميع اأن�سطة 

اإدارة املوارد املالية.

حوكمة االستراتيجية
اأ�سا�سياتها على   تعتمد الهيئة يف عملية حوكمة اال�سرتاتيجية على اإجراءات تتمحور 

�ستة حماور الإدارة االأداء وهي:
1- الدعم املقدم من القيادة العليا. 

2- حتديد امل�سوؤولية : حتديد امل�سئوليات واملهام ب�سكل وا�سح و�سيتم من خاللها متابعة 
بالدول  التقيي�س  اأجهزة  ومن�سوبي  الهيئة  موظفي  وم�ساهمة  التنفيذ  وم�سار  التقارير 

االع�ساء يف ذلك.
اإدارة  تتم ب�سورة م�ستمرة من خالل مكتب  اال�سرتاتيجية:  تنفيذ اخلطة  3- مراقبة 
ال�سرتاتيجيات  اخلليجي  والفريق  �سهري  ب�سكل  للهيئة  العامة  باالأمانة  االإ�سرتاتيجية 

التقيي�س ب�سكل ن�سف �سنوي.
4- تقومي اخلطة اال�سرتاتيجية: �سيتم مراجعة تقارير االجناز ودرا�سة املعوقات التي 
تواجه التنفيذ واقرتاح احللول املنا�سبة لتجاوزها و�سمان حتقيق النتائج اال�سرتاتيجية، 

والرفع للمجل�س الفني وجمل�س االإدارة اإذا لزم االأمر للتوجيه ب�ساأنها.
وفق  االأداء  حتليل  على  ي�ساعد  متكامل  الكرتوين  نظام  خالل  من  االأداء:  حتليل   -5

املوؤ�سرات املحددة.
6- اتخاذ االإجراءات الت�سحيحية: يتم خاللها ت�سويب االنحراف يف م�سار تنفيذ اال�سرتاتيجية.
من  اال�سرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  جناح  �سمان  يف  مهمًا  دورًا  الوطنية  التقيي�س  اأجهزة  تلعب 
خالل موائمة خططها اال�سرتاتيجية لتاأخذ بعني العتبار ا�ستيعاب اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة 
الالزمة  الت�سهيالت  وتقدمي  تنفيذها  ومتابعة  الداخلي،  امل�ستوى  على  بها  واالإعالم  �سمنها 
لنجاحها. وعليه ترى الهيئة التاأكيد على بع�س املمكنات التي ت�ساهم يف جناح اال�سرتاتيجية:

مع  اال�سرتاتيجية  اخلطة  مناق�سة  العام  لالأمني  يت�سنى  بحيث  فعالة:  قيادة   -1
رئي�س جهاز التقيي�س الوطني الإيجاد احللول الالزمة لتجاوز اأية معوقات.

2- ال�سفافية يف طرح املوا�سيع: اإبالغ االأمانة العامة للهيئة باملعوقات اأو التجاوزات 
املنا�سبة  احللول  وايجاد  مناق�ستها  ليتم  �سفافية،  بكل  االأع�ساء  الدول  تراها  15التي 
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بني  م�سرتكة  اأر�سية  اإيجاد  الوطني  التقيي�س  جهاز  على  االأهداف:  ترابط   -3
ا�سرتاتيجة الهيئة وا�سرتاتيجية جهاز التقيي�س الوطني.

مكتب إدارة االستراتيجية 
تاأتي اأهمية وجود مكتب الإدارة اال�سرتاتيجية من الدور الكبري الذي �سيقوم به املكتب 

يف عملية تطوير املنظومة اال�سرتاتيجية املتمثلة يف االآتي: 
االإدارة  نظام  ت�سميم  يف  التنفيذي  الفريق  ي�ساعد  اال�ستــــراتيجي:  الت�سميـــــم   -1
اال�سرتاتيجية عن طريق حتديد االأهداف وامل�ساعدة يف بناء املوؤ�سرات التي يحتاجها 

لقيا�س االأداء.  
2- التاأكد من ات�ساق اال�سرتاتيجية:  جميع اإدارات الهيئة يتما�سى عملها ب�سكل �سحيح 

مع ا�سرتاتيجية الهيئة ل�سمان اأنهم يعملون جميعًا من اأجل هدف م�سرتك.
حيث  اال�سرتاتيجية  االإدارة  مكتب  اأدوار  اأهم  من  يعترب  باال�سرتاتيجية:  التعريف   -3
اآلياتها عقد  اأهم  التنفيذ ومن  التوا�سل اال�سرتاتيجي مهم خ�سو�سًا يف عملية  يعترب 

الور�س التعريفية والتدريب والن�سرات ل�سمان و�سول املعلومات اخلا�سة بها.
4- متابعة التنفيذ: يتم من خالله اإدارة العملية اال�سرتاتيجية وعقد االجتماعات ملتابعة 

التنفيذ وحتليل اأداء تنفيذ اال�سرتاتيجية.
الدعم  على  االإدارات  ح�سول  من  التاأكد  اال�سرتاتيجية:  املبادرات  تنفيذ  �سمان   -5
تن�سيق  فاإنه ميكن  ذلك  على  وعالوة  ومبادراتهم.  م�ساريعهم  لتنفيذ  واالإداري  املايل 

جهود جميع اإدارات الهيئة ل�سمان التعريف ال�سحيح باملبادرات وطريقة التنفيذ.

مؤشرات األداء الرئيسية
قامت الهيئة برتجمة االهداف اال�سرتاتيجية اإىل خطة عمل قابلة للتطبيق بحيث ي�سهل 
با�ستخدام  ا�سرتاتيجي  هدف  لكل  االأداء  موؤ�سرات  و�سع  خالل  من  تنفيذها  مراقبة 
منهجية بطاقة االأداء املتوازن. حيث مت تطوير موؤ�سرات االأداء بهدف اإجراء القيا�س 
الكمي ملدى تقدم الهيئة نحو اإجناز كل هدف، كما مت تعريف املبادرات اال�سرتاتيجية 
ل�سد  تطبيقها  يجب  التي  العمل  خطة  املبادرات  هذه  متثل  بحيث  اأولوياتها  وحتديد 
الفجوة بني الو�سع احلايل وامل�ستهدف لكل هدف ا�سرتاتيجي. قامت الهيئة بتعريف 
املبادرات وحتديد اأثرها داخليًا كما مت اإ�سراك الدول االأع�ساء من خالل مناق�سة واأخذ 

مالحظات الفريق اخلليجي ال�سرتاتيجيات التقيي�س . 16
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مؤشرات األداء للنتائج االستراتيجية:

مؤشرات األداء لألهداف االستراتيجية:

ضمان سالمة المستهلك تطوير الصناعة والمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

تعزيز النفاذ إىل األسواق العالمية تسهيل التبادل التجاري 
بين الدول  األعضاء

% املنتجات غري املطابقة 
�سنويًا

# املن�ساآت التي مت خدمتها
#اللجان الفنية

#حجم ال�سادرات
#  الب�سائع امل�سدرة

% وقت ف�سح ال�سلع 
يف املنافذ بالدول االأع�ساء

% ثقة امل�ستهلك #املنتجات الوطنية 
احلا�سلة على عالمات 

اجلودة الوطنية

# الدول اجلديدة امل�ستهدفة 
للت�سدير

# العوائق الفنية لدخول 
االأ�سواق

# املنتجات احلا�سلة على 
�سارة املطابقة

# املوؤ�س�سات املعتمدة وفقًا 
لنظام االإدارة االيزو

% االأ�سواق امل�ستهدفة التي 
تعرتف باملوا�سفات القيا�سية 

اخلليجية

% ر�سى امل�ستفيدين

المعرفة واإلبتكار
تشجيع األبحات التطبيقية والدراسات وتقييم أثر 

أنشطة التقييس
تطوير منظومة متكاملة إلدارة 

المعرفة والمعلومات
زيادة برامج التعليم والتدريب والتوعية 

واالستشارات بمهنية عالية 

#االأبحاث والدرا�سات # اجلهات التي مت الرتابط 
معها يف املنظومة

# الربامج التدريبية

#جماالت االأبحاث املغطاه بالدرا�سات # م�سادر املعلومات املتوفرة 
يف النظام

% امل�ساركني يف كل برنامج

# مذكرات التفاهم املوقعة مع اجلهات 
البحثية

# امل�ستفيدين من املنظومة % الر�سا من التدريب

# تاأثري اأن�سطة التقيي�س على قطاع االأعمال % امل�ساركني من كل دولة ع�سو

رضا المستفيدين والشركاء
منتجات وخدمات آنمة 
بمستوى جودة مناسب

توظيف أنشطة التقيييس 
لتنمية الصناعة وقطاع األعمال 

تعزيز الشراكة لتحقيق متطلبات 
التقييس عىل المستوى العالمي

تعزيزفوائد التقييس 
عىل المستوى الوطني

% ن�سبة ر�سا امل�ستهلكني % ر�سا قطاع االأعمال  % ر�سا ال�سركاء الدوليني % ر�سا اأجهزة التقيي�س 
الوطنية 

# �سكاوي امل�ستهلكني #ال�سكاوي الواردة من 
قطاع االأعمال 

 #ال�سكاوي الواردة من 
اجلهات املعنية الرقابية

اأجهزة  من  الواردة  #ال�سكاوي 
التقيي�س الوطنية وال�سركاء

# الربامج التوعوية #املعوقات والتحديات التي 
تواجه قطاع االأعمال ومت 

حلها باأن�سطة التقيي�س

% تلبية احتياجات ال�سركاء

17
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التميز في أنشطة التقييس
تطوير اللوائح الفنية 
والمواصفات القياسية

بناء تشريعات التحقق من 
المطابقة  

قيادة األنشطة المترولوجية تشجيع التطبيق األمثل للمنظومة 
الخليجية للتحقق من المطابقة 

# املوا�سفات 
القيا�سية املعتمدة

#برامج اختبارات الكفاءة  # عدد الكميات املرتولوجية بالدول 
االع�ساء التي مت ن�سرها دوليًا 

% املنتجات احلا�سلة 
على �سارة املطابقة 

% املوا�سفات 
القيا�سية املحدثة

# لوائح تقومي املطابقة # برامج املقارنة املرتولوجية # جهات تقييم املطابقة 
املقبولة

# امل�ساريع يف 
جماالت االإ�ستدامة

# املنتجات املغطاه يف 
لوائح املنظومة الت�سريعية # االأبحاث التي نفذتها الدول 

االأع�ساء 

# اجلهات الرقابية التي 
تعتمد على �سارة املطابقة 

اخلليجية يف الف�سح 
اجلمركي

% تقييم اأداء اللجان

مؤسسة مبنية على النتائج
تحقيق اإلكتفاء الذاتي ماليًا تحسين األنظمة 

والتطبيقات التقنية
استقطاب وتطوير الكفاءات تحسين البيئة المؤسسية 

% اخلدمات اجلديدة املفوترة # اخلدمات االإلكرتونية 
املعاد ت�سميمها

% املوظفني احلا�سلني على 
�سهادات مهنية

% الر�سا الوظيفي

#عدد الدورات التي ح�سرها 
كل موظف

% دوران املوظف

# حت�سيل مبالغ الفواتري 
ال�سادرة # اخلدمات املوؤمتتة

% تقييم اأداء املوظفني

# اإيرادات م�ستحقة # املوظفني احلا�سلني على 
دورات تدريبية

الشراكة لتحقيق النتائج
تطوير اآلليات والطرق الفاعلة 
لفهم احتياجات الدول األعضاء

التعاون مع الدول األعضاء للموافقة 
عىل أنشطة التقييس وتطبيقها

حماية مصالح الدول األعضاء 

% وقت االإ�ستجابة 
من اأجهزة التقيي�س الوطنية

# املوا�سفات القيا�سية اخلليجية املعتمدة 
وطنيًا

# مذكرات التفاهم املوقعة 
مع منظمات التقيي�س

# امل�ساركني من القطاع احلكومي يف 
الفعاليات التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع 

اأجهزة التقيي�س الوطنية

#املالحظات الواردة على م�سودات 
املوا�سفات القيا�سية

# امل�ساركة يف الفعاليات 
االإقليمية والدولية

# مقرتحات امل�ساريع الواردة 
من �سركاء التقيي�س

# م�ساركة اأجهزة 
التقيي�س الوطنية يف 

اللجان الدولية
# م�ساركة الدول االأع�ساء

 يف اللجان اخلليجية
% تفعيل مذكرات 

التفاهم املوقعة
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Excellence in standardization activities
 Encouraging the Gulf
system of conformity

 verification 

 Running
metrological activities

Issuing the
conformity 

  verification laws 

 Developing the
 technical regulations

and specifications

% The products 
 holding the conformity

 mark

#The number  
 of metrological quantities in

 the member states which have
 been published internationally

#  Proficiency  
 test

 programs
# Accredited stand 
ard specifications

 Accepted conformity #
 assessment

  organizations

# Metrological 
comparison programs

   # Conformity  
 assessment
 regulations

% Updated standard 
specifications

# Censorship bodies 
 that use the Gulf

 conformity mark in
 customs clearance

# Research carried 
 out by the member states

#Products included 
 in  the legislative
system regulations

# Projects on 
 sustainability issues

% Assessment of 
 the committees’

performance

Partnership for meeting the outcomes
 Protecting the member states'

 interests
 Collaborating  with
 the member states
 for the approval of

 standardization activities
and their implementation

 Developing effective methods
 for understanding the member

states' needs

# Memoranda of understanding 
 signed with the standardization

organizations

# Gulf standard 
 specifications approved

nationally

% Response  time  from 
 national standardization

organizations

# Participating in the regional and 
international events

# Remarks on the 
standard specifications draft

# Participants from the 
 governmental sector in the
 events held by the GSO in

 collaboration with the national
standardization organizations

# National standardization 
 organizations’ participation in the

international committees

# Projects 
  suggestion from

 the standardization
partners

% Activating the signed 
memoranda of understanding

# Participation of the 
 member states in the

Gulf committees

Result-based organization
 Improving the

organizational envi-
 ronment

Attracting and
developing staff 

 Improving systems
 and technical
applications

 Achieving financial
 self-sufficiency

% Job satisfaction 

% Employees with 
professional certificates

# Redesigned 
electronic services

% New billed 
 services

# Number of workshops 
  attended by each

employee

% Employee's rotation 

Employee's 
% performance 

assessment # Automated 
services

# Collecting the 
 issued invoices

# Employees who 
attended training courses

# Accrued revenue 22
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KPIs for the strategic outcomes

 Facilitating the trade
exchange among the

member states

 support global
market

penetration

 Development of the
 small and medium

scale industries
 Customer safety

guarantee

% Time for items
 clearance in the

member states outlets

# Exports volume  
# Exported goods 

# Served facilities  
#Technical

Committees 

# Annual 
 nonconformist

 products

# Technical 
 obstacles for

entering markets

# Target new 
 countries for

export

# National products 
 which have the national

quality trademarks

% Customer Trust

% 'Beneficiaries 
 satisfaction

% The target  markets 
 that acknowledge Gulf

standards

# The accredited 
 organizations according

  to the ISO system

#  Products bearing 
the conformity mark

STRATEGIC PLAN HANDBOOK FOR THE YEARS  (2016-2020(

KPIs for the strategic Themes:

Beneficiaries and Partners’ Satisfaction
 Maximizing

 the benefits  of
 standardization on
the national scale

 Supporting partnership
 to fulfill the global

 standardization
requirements

 Deployment of the
 standardization

 activities for improving
 industry and businesses

  Maximizing the benefits
 of standardization on

the national scale

% Satisfaction 
 of the national
 standardization
  organizations

% International 
Partners' satisfaction

% Business sector 
 satisfaction

%Customer 
  satisfaction 

ratio

# National  
 standardization

 organizations and
 partners' complaints

# Competent 
 Censor ship bodies

complaints

# Businesses 
 complaints

# 'Customers 
complaints

 # Fulfilling  
 'Partners 

needs

# Obstacles and
 challenges facing

 businesses and solved
 by standardization

activities

# outreach programs 

 Knowledge and innovation
 Increasing the number of
 educational, training and

 outreach programs

 Developing an
 integrated system

 for information and
knowledge control

 Encouraging applied research
 and studies, and evaluating

 the standardization activities
impact

#Training programs # Bodies that have  
 been integrated in the

system

# Research an studies  

% Participants in each program # Sources of the  
 information available in

the system

# Research fields covered in 
studies

% Satisfaction with training 

# System  
beneficiaries

# Memoranda of  
 Understanding signed with

research  organizations

%Participants from each 
member  state 

# The impact of 
 standardization activities on

businesses 21
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Strategy Management Office (SMO(:
 The importance of the strategy management office stems from its great
role in the development process that takes place in the strategic system
represented in:

 1-Strategic design: The executive team assists in designing the
strategy management system through pinpointing objectives and
 building indicators for performance measurement.
 2-Ensuring strategy coherence: All GSO’s administrations work in
consistency with its main strategy as they all work for achieving one
common goal.
 3-Strategy introduction: This represents the mist crucial role of the
 strategy management office since it values communication highly,
 especially in the process of implementation and its mechanisms
which include introductory workshops, training and newsletters that
guarantee their knowledge of the strategy.
 4-Implementation follow-up: This can be done through the strategic
process management and holding meetings to follow the implantation
   process and analyze its performance.

 5-Assuring the execution of the strategic initiatives: Assuring that.
 the administrations get the necessary financial and administrative support
 which helps them to implement the projects and initiatives. Besides, all
efforts by GSO’s administrations can be coordinated to ensure the
     appropriate introduction of initiatives and their implementation methods.

Key Performance Indicators (KPIs(
 The GSO has turned the strategy themes into an action plan for the
 monitoring of its implantation. KPIs have been set for each strategic
 theme using balanced performance card approach. In this case, KPIs
 are developed with the aim of the quantitative measurement of how far
 the GSO has advanced on the way to achieve each goal. Strategic
 initiatives have been introduced and their priorities been defined to
 form an action plan that fills the gap between the Current status quo
 and the target of every strategic theme. The GSO has introduced the
 initiatives and their internal impact. The member states have also been
 incorporated through discussions and feedback of the Gulf team for
standardization Strategies.

20



GSO STRATEGIC PLAN (2016-2020(

Strategy Governance:
The GSO manipulates in its strategy governance some measures that 
  revolve around six pillars of performance management:
  1-Higher administration support: This is provided by the board council,
the technical council and the General Secretariat Office.
 2-Responsibility definition: This denotes the precise definition
 of responsibilities and tasks through which reports, implementation
channels the organization employees’ contribution, as well as that of
the standardization staff within the member states, are to be traced.
3-Monitoring the strategic plan implementation: This is done continuously
through the strategy office in the General Secretariat on a monthly basis,
 and the Gulf strategic standardization team on a six-month basis.
 4-Strategic Plan Assessment: Achievement reports and the studies of
 the  obstacles which hinder implementation will be reviewed. Thus,
 solutions are to be suggested to overcome them and guarantee meeting
the strategy outcomes. Reports concerning such obstacles will be submitted
 to the technical council and the board if necessary.
5-Performance analysis: This is done by means of an electronic integrated
 system that facilitates the analysis of performance according to specific KPIs .
6-Taking corrective measures: Any misguided milestones are to be 
   redirected to the right path of the strategy implementation.
 The national standardization organizations play a vital role in the success
 of implementing the strategic plan through the harmonization of its strategic
 plans with that of the GSO. Internal dissemination of this plan is
 necessary for this purpose, as well as the follow-up of its implementation
 and providing all the required facilities. Given that, the GSO confirms
the importance of the following factors that guarantee the success of
the strategic plan:
 1-Effective leadership: The General Secretariat can discuss the strategic 
plan with the chairman of the national standardization organization for
 finding solutions to any obstacles.
 2-Transparency: Informing the General Secretariat of any obstacles or violations 
 discovered by the member states, and reporting them with all transparency so
 that they are discussed and appropriate solutions are discovered.
3-Connected themes: The national standardization organization has to
 find common ground between its own strategy and that of the GSO.
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17-Improving systems and technological applications:
 The GSO redesigns its services to be automated through evaluating
 the existing services it provides, or the ones that are expected to be
 provided during the strategic plan. This depends largely on guaranteeing all
 aspects of service quality, from the precise nomination of the beneficiaries or
 the best methods to provide services or the service assessment tools
 to the definition of the continuous services improvement techniques.
The GSO tries hard to shift from the traditional ways of service provi-
 sion to the easier electronic ones which enable beneficiaries to finalize
 their procedures smoothly, frame the organizational work and support
 decision making and the documentation of the organization information
 assets. All GSO’s systems are to be developed and maintained. An
 electronic application will be developed to be used on smart gadgets for
 facilitating the beneficiaries’ or employees’ transactions or procedures.
 This requires the improvement of the technological infrastructure,
 information security systems, equipment, gadgets and technological
 services such as the internet, email, information security programs and
 back up. The methods for information security, storage and retrieving
 will be enhanced. The GSO is also keen on obtaining the usage licenses
for its necessary programs. This guarantees high quality technological
 infrastructure and electronic meetings among the member states.

18-Achieving financial self-sufficiency: 
 This can be possible through supporting the financial resources by a
 number of programs and activities to develop the current return
 activities as well as introducing new funding methods. The expenses
 administration has to receive equal support through highlighting the
 culture of spending for measuring the desired results according to the
 resources defined in the budget. In addition, the leadership and project
 managers’ financial skills need to be developed for the spread of the
 values of consumption cut-down and value engineering. Other required
 programs are those which rely on data analysis, results measurement
and the deployment of clear measures for all the financial resources
      administration activities.
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15-Improving the organizational environment:
The GSO reinforces the values of quality, teamwork, innovation and
leadership in the minds of its staff.
 It also seeks developing organizational work in a collaborative manner
 to achieve tasks and show off talents and potentials of all its employees.
 This encourages and leads to creativity in the standardization
 activities, improving productivity and quality. The organization qualifies
 and trains the second line leaders to obtain quality control certificates.
 The GSO workplace  environment and office services have to be
 developed to guarantee the improvement of its employees’ work and
 output. Likewise, the administrative regulations relating to flexible work
 hours, bonuses, furniture quality, maintenance, hospitality services and
 the employees’  social programs have to be  taken into  account.
 Recommendations, complaints and claims that aim at developing the
 organization work will be promoted. Equal in importance in this respect
 is the attention paid to job rotation and experience exchange among
 the organization administrations by means of joint teams, job loyalty
 programs and promotional programs provided by the private sector
 (e.g. hotel discounts, car rent…etc.). Support channels for the employees
in specific issues that enhance their loyalty to the GSO should be
  established.

16-Attracting and improving qualified staff:
 The GSO announces the job openings using the best methods for the 
 appointment of the necessary staff according to the strategic plan. The
General Secretariat reinforces the human resources’ skills through de-
veloping its organizational structure so that it can suit the implementa-
tion requirements and effect the employees’ outputs. The relevant regu-
 lations are to be developed in relation to the organizational structure,
 particularly the job description, career path. Similarly, the second line
 leaders have to be developed, in addition to preparing a training plan
 for improving the employees’ personal, technical or specialized skills,
 let alone the development of their usage of English. The enhancement
 of the administrative regulations that relate to human resources
motivates talents and makes room for the just annual evaluation which
  hammers the idea of equal competition in the minds of employees.

17



الخطة اإلستراتيجية للهيئة )2016-2020(م

 plan, including the relationship between the GSO and other national
 standardization bodies. This requires the provision of guidance of the
 best practices which promote governance and performance throughout
 the implementation of this strategic plan. The GSO also exerts its effort
 in the analysis of gaps to create an integrated system that links its work
 with that of the national standardization bodies through the harmonization
 between its own plan and those of the member states and the inclusion
 of the technical council and board approaches in such plans. An office
 for project management has to be established in the General Secretariat
 of the GSO. Lastly, the Gulf team for the standardization strategies
needs some promotion efforts which shall pay particular attention to
unifying terms and concepts among its members.

14-Improving the necessary mechanisms and effective 
means to understand the member states’ needs:
 Support and technical consultation are needed for improving the
 technical and technological capabilities in the member states. The
 General Secretariat spares no effort in supporting the member states
 in all aspects in order to help in overcoming whatever challenges they
 may face. This support includes joint initiatives in collaboration with
regional and international organizations that try to develop standardization
 activities in the member states and to promote the technical abilities
 of their human resources. Some programs are to be provided to the
 member states in the form of consultation services for a while. On a
 similar plane, the strategic plans of the GSO and the member states
 need revision in order that they can be integrated. This can be achieved
 through the coordination and collaboration with the standardization
 organizations in the member states which shall result in listing their
 needs and pinpointing the Gulf technical work priorities for the review
 of the strategic plans of the GSO and the member states. Continuous
 harmonization between the themes and objectives of the strategic plan
 has to be done simultaneously with an analysis of the obstacles and
providing recommendations to overcome them when taking strategic
resolutions during the annual forum of the standardization strategies.
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 The GSO facilitates information transfer and unifying the position within
 the member states concerning the international programs and activities.
 It also participates in the boards of some such international organizations,
 and signs memoranda of understanding that help in the transfer of
 knowledge and experiences, and set a unified glossary of standardization
 terms and relevant concepts. Some international events can be hosted
 in the region to benefit from the attendees’ experience. This can be
 complemented by a number of other specialized  symposia, or even
 some technical consultation events for the member states. Given that,
 the standard specifications, technical regulations and conformity verification
 measures can reach a state of consistency, which will be vital for the
 dissemination of information and target goals behind such regulations
 and measures; the competent partners shall be well informed of them.
 The member states’ position in the regional and international events
 should be coordinated with the competent parties through tackling joint
issues which guarantees the effective participation in the international
meetings and events.

13-Collaborating with the member states to approve
  the standardization activities and their implementation:
 The GSO provides joint services that aim at improving its regulating
 efficacy as well as that of its partners. This will verily have a positive
 impact on boosting their trust and reaching a better form of understanding
 of their needs, particularly in the private sector. This can be achieved
 through recommending a clear mechanism which is approved by all the
 member states and whose schedule is definite. The issues discussed in
 the Gulf meetings need other specialized symposia which will allow for
 the participation of professionals from the industrial, commercial and
 service sectors, along with research centers in the member states.
 Another step to be taken into consideration is to make field trips to the
 relevant sectors in order to discuss the benefits behind their participation.
 Holding an annual meeting, where the active bodies in the Gulf committee’s
 works are honored, will be a good idea. From another perspective, the
 GSO cooperates with the member states in preparing and following
 up the implementation of the governance framework for the strategic
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 projects. This process must go hand in hand with a follow-up of the
 technical committees’ performance so that any development or improvement
 efforts can be recommended. This requires a review of the approved
 standard specifications and the Gulf technical regulations, as well as
 the coordination with the International Standardization Organization (ISO) for
 the translation of the international standard specifications into Arabic and
 their subsequent approval as such. There is also a need for translating the
 Gulf regulations and technical laws as well as the relevant projects,
 reviewed and finally approved. Such translations will pave the way of
establishing databases for specifications and standardization professionals
 The existing Gulf laws and technical regulations have to be developed
 through completing and updating regulations and guides controlling
 their corresponding activities, especially the Gulf conformity verification
 laws. Therefore, a view of the appropriate mechanism for the approval
 of these regulations has to be formulated clearly. Such a view depends
 on defining the risk probability and its sources, alongside with a number
 of other criteria for approving the technical regulations, or transforming
 them into technical laws for conformity verification in light of a clear
  vision. In this manner, a number of technical laws are to be approved
 for the product sectors. As for the evaluation of conformity and the
relevant guides for the product safety control within the member states

 12-Protecting the Member States’ Interests:
 The Gulf technical committees effectively participate in the international
 committees’ activities and schedule their meetings in light of the latter’s
 agendas. They may also invite such international meetings to benefit
 from their expertise. The agendas of these meetings are of great
 importance and worthy of study in order to reach a unified position
 towards them among the member states. The international standard
 specifications projects should be studied and reviewed before their
 approval globally. Regular revision of the Gulf approved standard
specifications
and technical regulations is necessary in this respect.
markets have to be developed. 14
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 the regular information provision for the member states. The cooperation
 technical protocols signed with the competent bodies and standardization
 organizations within the member states shall be well executed. Holding
 the regular joint meetings makes the best use of the system and the
 Gulf conformity mark which will result in the necessary registration of all
 the products using this mark in order that they enter the member states
 markets. The goal behind that is the development of information solutions
 and mechanisms, including the background rules that guarantee the
best application of the Gulf System, which have the
potential to control the products safety within the member states markets.
This, in turn, incorporates the following measures:
 Going ahead in the implementation of quick information exchange system
and the documentation of risk-associated data.
The development, implementation and follow-up of information solu
tions systems regarding complaints and claims.
The development, implementation and follow-up of an electronic system
 of appointing the evaluation conformity bodies.
 The development, implementation and follow-up of an electronic system
for registering the products which are subject to the existing Gulf
 technical regulations.
 Moreover, there are various channels for benefitting from the Gulf
 conformity certificates, including the development and activation of the
 processes and procedures of using the Gulf conformity certificates
 system, particularly those related to fuel consumption and customs
clearance procedures. They also have to do with following up the recall
measures taken by which the manufacturers.

11-Developing Technical Regulations and Standard
Specifications:
 The GSO seeks completing and updating the regulations and technical
 guides which regulate the development activities of the standard specifications
 and Gulf technical regulations. One of its goals is issuing theses
 standard specifications to be uniform within all the Gulf countries through
 the technical committees, the quick specifications adoption system and
 the collaborative work in the preparation for the Gulf standard specifications 13
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 to be uniform, and the potential, mechanisms and approaches, which
 are used in each member state, should be surveyed, too. Equal in
 importance is the investigation of the best approach of sustainable
 partnership, and the follow-up techniques between the GSO’s General
 Secretariat and the corresponding organizations in the member states
 on the one hand, and the remainder countries all over the world on the
 other. This can be achieved through envisaging a clear-cut regional
plan in order to build safety outline and market survey in some of the
member states; these shall be a role model for teamwork achievement .

9-Leadership in the Metrological Activities:
 Some proficiency tests will be implemented to delineate an image of
 the status quo of the laboratory competences in the member states. As
 thus, technical consultations can be given to the member states in the
 field of laboratories: an effort that assists in the efficiency maximization
 of the standardization laboratories in relevant local organizations. In
 addition, scientific research in the conformity laboratories in the member
 states has to receive adequate support. Attending international relevant
  meetings and holding workshops to pinpoint the metrological annual
 competencies are remarkable activities to be taken into consideration,
 not to  mention  making  the best use of the memoranda of
 understanding signed with the national standardization institutes
(e.g. UME and KRISS). Other activities such as providing interlaborato-
 ry comparison programs run by GULFMET or any other regional
 metrological organization (e.g. UME or EURAMET), reviewing quality
 control systems in the national standardization laboratories within the
 member states (Peer Evaluation) and giving the necessary support for
 meeting the requirements of the international standardization ISO/IEC
17025 are also of great avail. Lastly, the GSO pays equal attention to
monitoring and assessing the project milestones.

10-Regulating Conformity Verification Practices:
 The GSO aims at enhancing and ensuring the best application of The
Gulf conformity mark through the accreditation of all the horizontal reg-
 ulations of the Gulf Products Safety System, their implementation and12
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 7-Encouraging applied research and studies, and 
assessing the standardization impact
 The GSO cooperates with universities and research centers to make
 the best use of the studies and research in the field of standardization
 activities (standard specifications, technical regulations, conformity,
 calibration and accreditation). Such studies and research have to be
 linked to a certain product or service.  Universities and research centers
 shall implement the findings of these studies as integral parts of their
 research programs or the students’ graduation projects in the relevant
colleges. The organization encourages doing other research and tech-
 nical studies in standardization fields, building communication channels
 with research bodies in the member states and executing research
 programs which deal with specifications and standards bearing in
 mind the assessment of any benefit the member states get from such
 programs. Part of this approach is closely related to encouraging
 innovative and creative programs and developing the risk assessment
 and return on investment studies in the field of standardization
 activities. These studies and research ought to focus on measuring the
 effect of applying laws, systems, standard specifications and technical
 regulations. They can also be studies of the return on investment in the
application of the various standardization activities, or feasible studies
for the application of quality controls in facilities and similar premises.

8-Encouraging the Perfect Implementation of the
Gulf System to Ensure Conformity:
 The GSO carries out surveys for ensuring that the technical regulations
 and laws are perfectly applied for the verification of products and services
 conformity sold in the member states. This follows the simple process
 of checking these products in the market, then collecting a sample from
 a specific production sector according to the appropriate practices. Finally,
 this sample is to be tested in one of the approved general or private
 laboratories according to the ISO17025 standards. Markets can also
 be surveyed using some sector programs which allow the transfer of
 professional experience in the member states and support their relevant
 technical capabilities in the field. Application methods, therefore, have

11



الخطة اإلستراتيجية للهيئة )2016-2020(م

 the organization and beneficiaries. Viable exemplifications can include 
 regular field trips to the major bodies, participation in the relevant
 exhibitions, producing some outreach movies. These can be supported
 by increasing the awareness efforts, reinforcing collaboration among
 national organizations in the member states, maximizing the benefits of
 the GSO’s accounts on social networks, holding conferences specialized
 in standardization activities and celebrating the days related to such
 activities and publishing the Gulf Standardization Magazine. Lastly, the
 organization is keen on pinpointing the training needs of the member
states and partners in light of an annual training plan. Email services
   are to be activated, too.

 6-Developing an integrated system for knowledge 
and information control
 The GSO develops information solutions that depend basically on data
 available at the General Secretariat and the standardization organizations
 in the member states. This can be transferred to all beneficiaries’
 categories It also seeks connecting the standardization organizations
 in the member states electronically with the purpose of information
 exchange among the General Secretariat, national standardization
 organizations and international and foreign standardization organizations.
 The result will take the form of providing accurate and up-to-date
 information for the Gulf and national technical committees. In this
 manner, the GSO can reap the fruits of adopting international and
 foreign specifications and the information exchange efforts, as well
 as benefiting from regional stories of success in the application of
 standardization activities. There shall also be an update to the GSO’s
 electronic library through providing it with the necessary information
 resources which meet the beneficiaries’ needs and contribute to the
 transfer of, and increase in, the awareness of various standardization
 activities. Standardization databases and information products have
to be developed to avail the GSO’ administrations as well as the
directory and technical committees. 

10
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 technical abilities of small industries and facilities in the member states
 with the help of a group of directed workshops. Simplifying guidelines
 are also needed to apply the authentic standardization activities regionally
 while providing these industries with the necessary consultations. As
 such, they can implement such standard specifications and Gulf technical
 regulations, and be able to study the obstacles and problems facing the
small and medium scale industries as to the implementation of these
 standards in a way that leads to finding appropriate solutions .

4-Providing safe products and services 
at a reasonable quality level
 The organization works hard to spread a knowledge system that
 includes the various products which have already obtained the local
 ISO in the member states, a conformity certificate from GSO, or the
Gulf Conformity Symbol stating that they are safe products and cus
 tomers can safely deal with through an interactive knowledge gate.

 5-Increasing the number of professional training,
teaching, awareness and consultation programs

 It is of great importance to increase the Gulf community’s level of awareness
 and developing their technical potential related to standardization
 activities. They are also in need of assistance in the application of the
 Gulf standards and the knowledge of customers’ rights guaranteed by
 these standards. It has to do with activating the GSO’s role in strengthening
 integration and sustained partnership among competent bodies in the
 member states and scientific research centers through using the best
 and state-of-the-art marketing methods and techniques. The GSO plays
 a vital role in activating the Gulf citizens’ role in applying standardization
 features and lessening the ratio of unemployment through  the youth for
 the standardization and quality business market. This can be effected
 through several channels including the implementation of a number of
programs that aim at improving communication between preparing

9
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2-Partnership reinforcement to meet global 
standardization requirements:

 This has to do with the fulfillment of global market penetration requirements
 in light of the organization’s outcomes and the potential that member
 states have. The General Secretariat collaborates and coordinates
 work with the corresponding standardization organizations in the member
 states; they decide upon the most global market exporters from these
 states as well as the volume and type of the items to be exported to
 such markets. This entails the use of comparison programs to compare
 and contrast the Gulf standards with the global ones in the target markets.
This results in the study of global partners’ satisfaction and the censorship
agencies’ remarks for the purpose of meeting partners’needs.

3-Deployment of standardization activities for the 
development of industry and businesses: 
 This requires the manipulation of an integrated program to reinforce the

Strategic Themes:
1-Maximizing standardization benefits nationally:
 It denotes the manipulation of various standardization activities in
 collaboration with competent organizations of member states, not to
 mention carrying out a technical study that aids in pinpointing the annual
 status after using such standardization activities. It also includes holding
 workshops that aim at technical assessment in order to ensure that
 laws, regulations and guides are adhered to and well applied in member
 states. It, furthermore, measures standardization organizations and
partners’ satisfaction with standardization activities, taking into account
their complaints so that innovative solutions can be reached.

the member states’ needs.
15-Attracting and improving qualified staff.
 16-Improving the organizational environment.
17-Improving systems and technological applications.
     18-Achieving financial self-sufficiency.

8
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Strategic Goals:  .
 The GSO Strategy 2016-2020 clearly discerns its aspirations. Its strategic 
 goals have, thus, been designed based on the five strategic themes in
 order to reflect the cause and effect liaison between them, bearing in
 mind that each objective shall have its distinct strategic outcomes. As
 such, we will get the desired support in the implementation of initiatives.
 After the national standardization bodies had contributed in setting the
 strategic goals, work began towards their definition and selection of the
 appropriate Key Performance Indicators (KPI’s) for the achievement of
 the desired vision. Eighteen coherent and integrated
strategic objectives emerge out of such five umbrella strategic themes.

GSO Strategic Objectives:

 1-Enhancing the benefits of standardization nationally.
2-Support partnership to fulfill the international standardization require  
ments.
3-Deployment of the standardization activities in the development of 
industry and businesses. 
4-Providing safe products and services at a reasonable quality level 
5-Increasing the number of professional training, teaching, outreach
and consultation programs.
6-Developing an integrated system for knowledge and information
control.
 7-Encouraging applied research and studies, and assessing the 
standardization impact.
8-Encouraging the perfect implementation of the Gulf system to  
 ensure conformity.
9-Running metrological activities.
10-Regulating conformity verification practices.
11-Developing technical regulations and standard specifications. 
12-Protecting the member states’ interests.
13-Collaborating with the member states to approve the standardization 
activities and their implementation.
14-Improving the necessary mechanisms and effective means to understand 7
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The Organizational Values of
the GCC Standardization Organization

 The GCC Standardization Organization (GSO) seeks the balance and
 harmony between its strategic objectives and the HR individual ones. It
 believes that such harmony is the point of departure to step up towards
the development of its organizational system, as well as the fulfillment
of its strategic objectives set forth in the Strategic Plan (2016-202).
 The GSO views values as the rule of thumb in its strategic odyssey
towards excellence and reaching the status of being a leading regional
organization whose basic attention is given to its clients in all operations.
 The GSO’s mission encapsulates its core values which revolve around
 principles and organizational culture. These values include quality
 commitment, teamwork, leadership in standardization, professionalism
 and giving most attention to the clients’ service. All together,
 they constitute the GSO’s morale, culture and performance in all its
activities.X

Payng the most at tention
to clients service

Meeting clients satisfaction

Standardization Leadership
Providing  innovative standardization

 services through playing a remarkable
 role in following the best practices

Quality Commitment
Commitment to providing high

quality services

Teamwork
 Enhancing teamwork spirit through shaing

experiences and knowledge

Professionalism
 Performing tasks both  professionally and

 systemat cally through its development at the
    hands of well-qualified staff

5
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1--Customer and partners’ satisfaction: The GSO tries hard to provide
its customers and partners with the best services.
 2--Partnership for meeting the outcomes: The GSO shall launch several
 initiatives for the purpose of enhancing partnership with the member
,states and other regional and international organizations and, naturally
 meeting its set outcomes.
 3-Knowledge and Innovation: GSO considers innovation a fundamental  
 incentive for building a system based on knowledge in order to pave the
 way towards the development of standardization activities that depend
  upon the conclusions and findings of various research and studies.
 4- Excellence in standardization activities: The implementation of both
 principles of partnership and knowledge and innovation have the
 potential to assist the GSO in adopting the concepts of creating added
value for the its standardization activities beneficiaries through
 developing organizational ability. 
 5--An Outcome-based Organization: The GSO’s impact shall be measured 
 according to whatever outcomes it meets, and achievements it fulfills,

4
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The GSO’s Strategic Plan for the
Years (2016-2020(

 The GSO has taken the first step towards the formulation of the strategic
 performance control system based on a clear and comprehensive
 vision which shall constitute the organization’s future scope and its sole
 source of loyalty to its staff. This very vision has included the most
 expressive statements of its future approaches and identity. Additionally,
 strategic objectives have been set with the aim of the development of
 standardization activities that ensure its international excellence. Both
 the vision and the strategic objectives have been designed to suit all
 activities apropos priorities, initiatives, work strategies, and performance
measurement and assessment.

Vision:
 Standardization leadership to reach international excellence.

Mission
 The unification of various standardization activities, following up their
 implementation in light of the best international practices for the general
 good of the consumer, environment and public health, as well as the
encouragement of the industry to support the economies and sustain
able development in the member states.

 The GSO target outcomes (2016-2020) strategy:
    Facilitating trade exchange among the member states .
 Supporting penetration into global market .
Development of the small and medium scale industries .
  Customer safety assurance .
 Four strategic themes are to be used for defining the basic channels
(GSO Guiding Principles) upon which the GSO’s shall build its own
strategy. These are : 

1.
2.
3.
4.
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