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اإلطار التنظيمي
- صــدر قــرار املجلــس األعلــى ملجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي دورتــه 
الفتــرة  خــال  عمــان  بســلطنة  مســقط  فــي  عقــدت  التــي  والعشــرين  الثانيــة 
مــن 30ـ31 ديســمبر 2001م بإنشــاء هيئــة خليجيــة للمواصفــات واملقاييــس 
 مــن تحويــل الهيئــة العربية 

ً
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بــدال

الســعودية للمواصفــات واملقاييــس إلــى هيئــة خليجيــة.

- باشــرت الهيئــة عملهــا فــي شــهر مايــو 2004م، مــن خــال مباشــرة أول 
فــي مقرهــا الرئي�ســي بالريــاض، اململكــة  أميــن عــام للهيئــة مهــام عملــه 

العربيــة الســعودية.

اإلمــارات  وهــي  التعــاون  مجلــس  دول  عضويتهــا  فــي  الهيئــة  تضــم   -
الســعودية،  العربيــة  اململكــة  البحريــن،  مملكــة  املتحــدة،  العربيــة 
ســلطنة عمــان، دولــة قطــر، دولــة الكويــت، باإلضافــة إلــى الجمهوريــة 

اليمنيــة التــي انضمــت للهيئــة فــي ينايــر2010 .

- تهــدف الهيئــة إلــى توحيــد أنشــطة التقييــس املختلفــة ومتابعــة تطبيقهــا 
الوطنيــة  التقييــس  أجهــزة  مــع  والتنســيق  بالتعــاون  بهــا،  وااللتــزام 
بالــدول األعضــاء لرفــع كفــاءة وتنافســية الصناعــات الخليجيــة وتطويــر 
قطاعاتهــا اإلنتاجيــة والخدميــة بمــا يســاهم فــي تســهيل التبــادل التجــاري 
وحمايــة املســتهلك والبيئــة والصحــة العامــة ويدعــم االقتصــاد الخليجــي 

ويحقــق متطلبــات االتحــاد الجمرـكـي والســوق الخليجيــة املشــتركة. 

- صــدر قــرار املجلــس األعلــى ملجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
دولــة  فــي  التــي عقــدت  والعشــرين  الرابعــة  دورتــه  فــي  العربيــة 
2003م  22 ديســمبر  1424هـــ املوافــق  فــي28 شــوال  الكويــت 

2003م: ديســمبر   22
بيــن دول املجلــس،  التكامــل االقتصــادي   لخطــوات 

ً
»ودعمــا

ألهــداف   
ً
وتحقيقــا الجمرـكـي،  االتحــاد  ملتطلبــات  واســتجابة 

النظــام األسا�ســي للمجلــس واالتفاقيــة االقتصاديــة، اعتمــد 
املجلــس األعلــى النظــام »القانــون« املوحــد ملكافحــة اإلغــراق 
والتدابيــر التعويضيــة والوقائيــة، والعمــل بــه بصفــة إلزاميــة 
 مــن بدايــة عــام 2004م. كمــا اعتمــد النظـــام األسا�ســي 

ً
اعتبــارا

لهيئــة التقييــس لــدول املجلــس، والــذي ســيتم بموجبــه إنشــاء 
الريــاض،  مدينــة  مقرهــا  للتقييــس،  جديــدة  خليجيــة  هيئــة 
هدفهــا مواكبــة مــا يتطلبــه قيــام االتحــاد الجمركــي مــن توحيــد 
ســامة  وضمــان  األعضــاء،  بالــدول  واملقاييــس  للمواصفــات 
ملــا  املجلــس،  دول  أســواق  إلــى  تدخــل  التــي  الســلع  وجــودة 
فيــه صالــح مواطنيهــا وتحقيــق التنســيق املســتمر بيــن أجهــزة 

التقييــس القائمــة فــي كل منهــا«.
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معالي الدكتور/ سلطان بن أحمد الجابر
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

معالي األستاذ/ قيس بن محمد  اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج االستثمار

معالي األستاذ/ زايد بن راشد الزياني
وزير الصناعة والتجارة والسياحة

معالي األستاذ/ محمد بن حمد آل ثاني
وزير التجارة والصناعة

معالي الدكتور/ ماجد بن عبد اهلل القصبي
وزير التجارة

معالي األستاذ/ فهد مطلق الشريعان
وزير التجارة والصناعة

سعادة األستاذ/ محمد محمد حزام األشول
وزير الصناعة و التجارة

سلطنة ُعماناإلمارات العربية المتحدة مملكة البحرين

دولة قطر

المملكة العربية السعودية

الجمهورية اليمنيةدولة الكويت

أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس
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سلطنة ُعمان مملكة البحرين

.

اإلمارات العربية المتحدة

الجمهورية اليمنيةدولة الكويتدولة قطر

سعادة األستاد/ عماد بن خميس الشكيلي

المملكة العربية السعودية

سعادة المهندس/ حديد مثنى الماس
مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات 

والمقاييس وضبط الجودة
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بسم هللا الرحمن الرحيم

له وصحابته أجمعين، أما بعد
َ
والصاة والسام على سيدنا محمد وعلى ا

العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  لــدول  التقييــس  لهيئــة  االســتراتيجية  الخطــة  أيديكــم  بيــن  أضــع  أن  يســّرني 
2025-2021م وهــى نتيجــة جهــود دؤوبــة ومتواصلــة بذلتهــا الهيئــة بالتعــاون والتنســيق مــع الــدول األعضــاء، وبمشــاركة فاعلــة 

ومســؤولة ورؤى ســديدة مــن أصحــاب املعالــي والســعادة رؤســاء أجهــزة التقييــس الوطنيــة، رســمت توجهــات للتقييــس الخليجــي 

 
ً
نحــو مســتويات انجــاز أعلــى بــإذن هللا تضــاف لرصيــد الهيئــة الســابق، وآفــاق جديــدة تصــب فــي مصلحــة الــدول األعضــاء عمومــا

.
ً
واملســتهلك الخليجــي خصوصــا

تأتــي هــذه الخطــة لنؤكــد مــن خالهــا اهتمــام هيئــة التقييــس وإيمانهــا بضــرورة التنســيق والتعــاون مــع شــركاء النجــاح املتمثليــن 

فــي أجهــزة التقييــس الوطنيــة، واألمانــة العامــة ملجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، واملنظمــات األخــرى املعنيــة بمجــاالت 

التقييــس وأنشــطته املختلفــة.

ترتكــز الشــراكة علــى أســاس قــوي مــن قــرارات وتوجيهــات أصحــاب الجالــة والســمو قــادة دول مجلــس التعــاون – حفظهــم 

هللا – لتحقيــق الهــدف الــذي أنشــئت مــن أجلــه هيئــة التقييــس املتمثــل فــي توحيــد أنشــطة التقييــس املختلفــة ومتابعــة تطبيقهــا 

وااللتــزام بهــا بالتعــاون والتنســيق مــع أجهــزة التقييــس بالــدول األعضــاء، وبمــا يســاهم فــي تطويــر قطاعاتهــا اإلنتاجيــة والخدميــة 

وتنميــة التجــارة بينهــا، وحمايــة املســتهلك والبيئــة والصحــة العامــة، وتشــجيع الصناعــات واملنتجــات والخدمــات الخليجيــة بمــا 

يحقــق دعــم االقتصــاد الخليجــي واملحافظــة علــى مكتســبات الــدول األعضــاء، ويســاهم فــي تقليــص العوائــق الفنيــة للتجــارة بمــا 

يتما�ســى مــع أهــداف االتحــاد الجمركــي.

إننــا فــي هيئــة التقييــس لنتطلــع ومــن خــال خطتنــا االســتراتيجية هــذه إلــى إشــراق مرحلــة جديــدة مــن التعــاون البنــاء واملثمــر 

التحديــات  فيهــا  اليــوم، ونتجــاوز  أثرهــا علــى أرض واقعنــا  نلمــس  املشــتركة والتــي  فيهــا بمنجزاتنــا  نعتــز  الــدول األعضــاء،  مــع 

 نســتكمل فيــه مــن خــال توجيهاتكــم الســديدة دعــم البنيــة التحتيــة للجــودة فــي الــدول 
ً
 جديــدا

ً
التــي واجهتنــا، ونترقــب عهــدا

التقييــس  فــي أنشــطة  التكامــل الخليجــي  إلــى   
ً
 وصــوال

ً
مــن تحقيــق األهــداف الوطنيــة والخليجيــة معــا األعضــاء، وبمــا يمكننــا 

املختلفــة. متطلعيــن لدعــم أصحــاب املعالــي فــي اعتمــاد الخطــة االســتراتيجية للهيئــة للفتــرة 2025-2021م، وتقديــم الدعــم 

 هللا - عــز وجــل – أن ينيــر طريقنــا 
ً
 للعمــل الخليجــي املشــترك. ســائا

ً
 لتطلعــات شــعوبنا، ودعمــا

ً
الكامــل لتنفيذهــا، تحقيقــا

ويســدد خطانــا بمــا يحقــق األهــداف التــي نصبــو إليهــا جميعــا.

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 

كلمة رئيس الهيئة 
1
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استراتيجية

مكونات الخطة االستراتيجية

2025-2021 

تحقيــق التكامــل بيــن الــدول 
توحيــد  خــال  مــن  األعضــاء 
أنشــطة التقييــس وتطبيقهــا 
ســامة  لضمــان  الفاعــل 
الخدمــات  وكفــاءة  المنتجــات 
وســهولة انتقالهــا في الســوق 
ــة  ــتركة وحماي ــة المش الخليجي
المســتهلك لتحســين جــودة 
األعضــاء  الــدول  فــي  الحيــاة 
وتقوية اقتصاداتها للمنافســة 

العالميــة. األســواق  فــي 

الرسالة

الخبــرة  بيــت  نكــون  أن 
اإلقلــيمـــــي المـــوثــــوق 
التقييــس،  لنشــاطات 
والممكــن األول للســوق 
المشــتركة. الخليجيــة 

الرؤية

الخطة االستراتيجية   8
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توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة، وتحقيق 
الحوكمة املؤسسية، ورفع القدرة التنافسية، 

وتطوير البنية الرقمية، واحترافية األداء 
الوظيفي، وكفاءة العمليات الداخلية

تعزيز الشراكة مع أجهزة التقييس الوطنية، لدعم 
منظومة العمل الخليجي املشترك، وعلى رأس أولوياتها 

السوق الخليجية املشتركة واالتحاد الجمركي.

الريادة كمنظمة إقليمية، وتعزيز تموضعها ضمن 
الخارطة العاملية ملنظمات وأجهزة التقييس وبناء شراكات 

استراتيجية فاعلة ومستدامة لدعم التجارة والصناعة 
واالقتصاد وتأهيل الكفاءات ونقل الخبرات وأفضل 

املمارسات للدول األعضاء

الملخص التنفيذي:

على المستوى الداخلي: 
التميز المؤسسي

على المستوى الخليجي: تعزيز 
التكامل بين الدول األعضاء 

على الصعيد اإلقليمي والدولي: ريادة

الخطة االستراتيجية   9
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3

منهجية
 تطوير الخطة 

االستراتيجية
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باشــرت هيئــة التقييــس فــي إعــداد وتصميــم خطتهــا االســتراتيجية للفتــرة )2025-2021(م باســتخدام منهجيــة بطاقــة األداء املتــوازن، وارتكــزت علــى مبــدأ تعزيــز 
مشــاركة الشــركاء فــي عمليــة بنــاء الخطــة االســتراتيجية، ولضمــان نجــاح ذلــك تــم التعاقــد مــع مكتــب استشــاري متخصــص للمســاهمة فــي التأكــد مــن منهجيــة 
التطويــر وتقديــم الدعــم الفنــي فــي بنــاء الخطــة االســتراتيجية، مــن خــال سلســلة مــن االجتماعــات وورش العمــل املتخصصــة لجميــع الوحــدات اإلداريــة فــي 
الهيئــة، وورشــة عمــل مهمــة جمعــت الفريــق الخليجــي الســتراتيجيات التقييــس واملختصيــن فــي الــدول األعضــاء والهيئــة، مــع أخــذ مرئيــات الشــركاء مــن املنظمــات 
اإلقليميــة والدوليــة؛ خطــوات أكــدت جميعهــا علــى مبــدأ الشــراكة وموائمــة الخطــة االســتراتيجية مــع توجهــات واحتياجــات الــدول األعضــاء، وتبلــورت مــن خالهــا 
الغايــات والخريطــة واألهــداف االســتراتيجية للهيئــة، واشــتملت  علــى مؤشــرات األداء والبرامــج االســتراتيجية للخطــة واملســتهدفات واملشــاريع التــي ســتعمل عليهــا 
الهيئــة فــي فتــرة االســتراتيجية. وقــد تــم عــرض مشــروع الخطــة االســتراتيجية علــى أصحــاب املعالــي والســعادة أعضــاء املجلــس الفنــي، والذيــن كان لهــم بصمــات 

واضحــة فــي مراجعــة وإقــرار الخطــة االســتراتيجية للهيئــة للفتــرة )2025-2021م(، والتوصيــة برفعهــا للجنــة الوزاريــة لشــؤون التقييــس التــي بدورهــا اعتمدتهــا.

- تحديد االحتياجات املالية
- تحديد االحتياجات البشرية

- خطة العمل

- تحليل البيئة الداخلية
- تحليل البيئة الخارجية

- تحديد أصحاب املصلحة
- تحديد قيمة املستفيدين

- املقارنة املعيارية للمنظمات املناظرة

- اجتماعات داخلية
- اجتماع اللجنة املالية واإلدارية

- خطة العمل
- املوازنة التقديرية للمشاريع االستراتيجية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

تطوير خطة العملتطوير الخطة االستراتيجيةالتشخيص والتحليل االستراتيجي

منهجية
 تطوير الخطة
االستراتيجية

نطاق
 العمل

أسلوب 
العمل

المخرجات

- مراجعة الائحة التنفيذية والوثائق الداخلية
- اجتماعات وورش عمل داخلية

- ورش عمل مع الفريق الخليجي الستراتيجيات التقييس
- استبانات تم توزيعها على شركاء الهيئة من املنظمات 

اإلقليمية والدولية

PESTELو SWOT تحليل البيئة الداخلية والخارجية -
- قيم املستفيدين

- نموذج األعمال

- تحديد التوجه االستراتيجي )الرؤية-الرسالة- الغايات 
االستراتيجية- القيم املؤسسية(

- رسم الخريطة االستراتيجية
- تحديد البرامج االستراتيجية واملبادرات

- اجتماعات وورش عمل داخلية 
- ورش عمل مع الفريق الخليجي الستراتيجيات التقييس

- املشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية لـلمنظمة الدولية 
للتقييس ISO واللجنة األوروبية للتقييس واللجنة األوروبية 

CENCENELEC للتقييس الكهروتقني
- اعتماد املجلس الفني لوثيقة الخطة االستراتيجية 

- اعتماد اللجنة الوزارية لشؤون التقييس

- الخريطة االستراتيجية
- مؤشرات األداء االستراتيجية

- املستهدفات
- املشاريع/ املبادرات
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حوكمة 
الخطة 

االستراتيجية
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-دعم ورعاية القيادة العليا: متمثلة بمقام أصحاب املعالي والسعادة أعضاء 
اللجنة الوزارية لشؤون التقييس واملجلس الفني ورئيس الهيئة. 

 -تحديد املسؤوليات: تحديد املسئوليات واملهام بشكل 
واضح وسيتم من خالها متابعة التقارير ومسار 
التنفيذ ومساهمة موظفي الهيئة ومنسوبي أجهزة 
التقييس بالدول االعضاء في ذلك.

-متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية: من خال 
نظام الكتروني متكامل يساعد على تحليل األداء 
وفق املؤشرات املحددة. وستقوم الهيئة بعمل 
 
ً
مراجعات دورية للمؤشرات واملستهدفات أوال
 للمتغيرات.

ً
بأول وفقا

-مراجعة الخطة االستراتيجية: مراجعة دورية ملستوى 
التقدم في تنفيذ الخطة االستراتيجية، وتقييم تقارير 
االنجاز ودراسة املعوقات التي تواجه التنفيذ واقتراح 
الحلول واإلجراءات التصحيحية: يتم خالها تصويب 
االنحراف في مسار تنفيذ االستراتيجية لتجاوزها 
وضمان تحقيق النتائج االستراتيجية، والرفع للمجلس 
الفني واللجنة الوزارية لشؤون التقييس إذا لزم األمر 
-الكفاءة والفاعلية من خال تقديم خدمات في مختلف أنشطة للتوجيه بشأنها واالتفاق على التحديثات املطلوبة.

التقييس تحقق أهداف واحتياجات الدول األعضاء، وفق املوارد 
واإلمكانات املتوفرة.

-شراكة فاعلة: بحيث يتسنى لرئيس الهيئة 
مناقشة الخطة االستراتيجية مع أجهزة التقييس 

الوطنية بالدول األعضاء إليجاد الحلول الازمة 
لتجاوز أية معوقات في التنفيذ.

-الشفافية والوضوح: إباغ رئاسة الهيئة 
باملاحظات أو جوانب التحسين التي تراها 

الدول األعضاء.

  ضمان توفير املوارد البشرية واستدامة 
موازنة تنفيذ مشاريع الخطة االستراتيجية 

للفترة 2025-2021م.

1
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حوكمة 
الخطة 

االستراتيجية

 تعتمد الهيئة في عملية 
حوكمة االستراتيجية على 

المرتكزات التالية:
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اللجنة الوزارية لشؤون التقييس

5

4

3

2

1

المجلس الفني

املشاركة في تصميم وتطوير الخطة االستراتيجية ملوائمة استراتيجيات 	 
التقييس في الدول األعضاء والهيئة

متابعة التوصيات والقرارات املتعلقة بالخطة االستراتيجية للهيئة	 
دراسة تقارير االنجاز واملعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة االستراتيجية	 
دراسة املشاريع املطلوبة في الخطة االستراتيجية	 

الفريق الخليجي الستراتيجيات التقييس

تحديد التوجه االستراتيجي للهيئة	 
عقد االجتماعات الدورية ملتابعة حوكمة وتنفيذ الخطة االستراتيجية	 
تحليل وعرض بيانات األداء	 
دراسة معوقات ومخاطر تنفيذ الخطة االستراتيجية واقتراح الحلول املناسبة	 

فريق اإلدارة العليا

مكتب االستراتيجية
إدارة مشروع تصميم وتطوير الخطة االستراتيجية	 
إدارة املبادرات وخطط العمل التنفيذية	 
إدارة نظام ومؤشرات األداء	 
رفع التقارير الدورية عن مستوى التنفيذ	 

اعتماد التوجه والخطة االستراتيجية للهيئة	 
اعتماد مشاريع الخطة االستراتيجية وموازناتها	 
اعتماد االجراءات التصحيحية للمسار االستراتيجي للهيئة	 
االطاع على تقارير مستويات التقدم في تنفيذ الخطة االستراتيجية	 

إقرار الخطة االستراتيجية والتوصية برفعها للجنة الوزارية لاعتماد	 
إقرار االجراءات التصحيحية الخاصة باألهداف ومؤشرات األداء	 
إقرار تقارير اإلنجاز ومستوى التقدم في تنفيذ الخطة االستراتيجية	 
إقرار املشاريع املطلوبة لتنفيذ الخطة االستراتيجية وموازناتها	 

حوكمة 
االستراتيجية
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الخطة االستراتيجية 
للهيئة لألعوام

تهــدف هيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة إلــى توحيــد أنشــطة التقييــس المختلفــة ومتابعــة تطبيقهــا 
ــة  ــا اإلنتاجي ــر قطاعاته ــي تطوي ــاهم ف ــا يس ــاء، بم ــدول األعض ــة بال ــس الوطني ــزة التقيي ــع أجه ــيق م ــاون والتنس ــا بالتع ــزام به وااللت
والخدميــة، وتنميــة التجــارة البينيــة، وحمايــة المســتهلك والبيئــة والصحــة العامــة، وتشــجيع الصناعــات والمنتجــات والخدمــات الخليجية، 
بمــا يحقــق دعــم االقتصــاد الخليجــي، والمحافظــة علــى مكتســبات الــدول األعضــاء، ويســاهم فــي تقليــص العوائــق الفنيــة للتجــارة، بمــا 

يتماشــى مــع أهــداف االتحــاد الجمركــي والســوق الخليجيــة المشــتركة.

2025 - 2021
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الِرؤية 
الرسالة و القيم

الركائز 
االستراتيجية
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التنفيذ الفعال ألنشطة 
وعمليات الهيئة بكفاءة 

عالية وبأقل تكاليف وفي 
الوقت المحدد، لتقديم 

خدمات ذات قيمة مضافة 
للدول األعضاء.، واالستثمار 

األمثل للموارد المتاحة.

مساهمة الهيئة في 
تحقيق سوق خليجية 

مشتركة ونمو اقتصادي 
للدول األعضاء عبر 
أنشطة التقييس 

وإجراءات مطابقة ورقابة 
موحدة وفاعلة على 
المنتجات باعتبارها 

الممكن األول للسوق 
الخليجية المشتركة.

تعزيز موقع الهيئة 
على خارطة المنظمات 
اإلقليمية والدولية ذات 

العاقة بالتقييس، وبناء 
شراكات استراتيجية 

فاعلة لدعم الدول 
األعضاء وحماية 

مصالحها..

أن نكون بيت الخبرة اإلقليمي الموثوق لنشاطات التقييس، والممكن األول للسوق الخليجية المشتركة.

التكامل مع الشركاءالشفافيةتلبية تو قعات المستفيدين االحترافية والتميز

تحقيق التكامل بين الدول األعضاء من خال توحيد أنشطة التقييس وتطبيقها الفاعل لضمان سامة 
المنتجات وكفاءة الخدمات وسهولة انتقالها في السوق الخليجية المشتركة وحماية المستهلك لتحسين 

جودة الحياة في الدول األعضاء وتقوية اقتصاداتها للمنافسة في األسواق العالمية.
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الخريطة
 االستراتيجية

6

الخطة االستراتيجية   18

www.gso.org.sa شراكة مستدامة



الخريطة االستراتيجية

المستفيدين

المنظور

المال

التعلم والنمو

العمليات

الخريطة االستراتيجية

C1

IP1

IP3

LG1

األهداف االستراتيجية

ترسيخ التكامل في أنشطة التقييس 
بين الدول األعضاء

رفع مستوى سامة املنتجات
بالسوق الخليجية املشتركـــة

تنمية وتنويع مصادر الدخل
لتحقيق االستدامة املالية

بناء القدرات الفنية للدول األعضاء تعزيز دور الهيئة الريادي اقليميا 
ودوليا في مجاالت التقييس

 تشجيع األبحاث لدعم التقييس في
الدول األعضاء

تعزيز الهوية املؤسسية 
لهيئة التقييس

تمكين الكادر الوظيفي
توفير بيئة عمل جاذبة

 ومحفزة

تحقيق الحوكمة املؤسسية

F1

IP2

IP4

LG2

LG3

C2

تعزيز التكامل االقتصادي 

بين الدول األعضاء

الريادة كمنظمة إقليمية

التميز املؤس�سي

الركائز االستراتيجية

4
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األهداف 
االستراتيجية
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2021-( التقييــس  هيئــة  اســتراتيجية  تصــف   

تحقيقــه  نأمــل  الــذي  مــا  واضحــة  بطريقــة  2025م( 

خــال فتــرة االســتراتيجية، حيــث تــم وضــع األهــداف 

االســتراتيجية  الركائــز  إلــى   
َ
اســتنادا االســتراتيجية 

ضمــن  والنتيجــة  الســبب  عاقــة  لتجســد  الثاثــة 

نتائــج اســتراتيجية مســتهدفة. ممــا سيســاعد الهيئــة 

فــي تحديــد األولويــات فــي عمليــة تنفيذ املبادرات. وبعد 

فــي  باملســاهمة  الوطنيــة  التقييــس  أجهــزة  قامــت  أن 

وضــع األهــداف االســتراتيجية، والعمــل علــى تعريفهــا 

وبيــان مؤشــرات األداء لهــا مــن أجــل الوصــول للرؤيــة 

اســتراتيجية(  أهــداف   10( عنهــا  انبثــق  املنشــودة، 

للخطــة  األربعــة  املناظيــر  تشــمل  ومتكاملــة  مترابطــة 

التعلــم  الداخليــة،  العمليــات  املــال،  )املســتفيد، 

والنمــو(. ومــن خالهــا تــم تصميــم وتطويــر أحــد عشــر 

 تعمــل كأســاس لتنفيــذ الخطــة 
ً
 اســتراتيجيا

ً
برنامجــا

القادمــة. ســنوات  الخمــس  خــال  االســتراتيجية 

األهداف االستراتيجية
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األهداف االستراتيجيةالرمزالمنظور

المستفيد

C1رفع مستوى سامة المنتجات بالسوق الخليجية المشتركة

C2ترسيخ التكامل بين الدول األعضاء في أنشطة التقييس بين الدول األعضاء

تنمية وتنويع مصادر الدخل الستدامة االكتفاء الذاتي للهيئةF1المال

العمليات 
الداخلية

IP1تعزيز دور الهيئة الريادي اقليميا ودوليا في مجاالت التقييس
IP2 دعم بناء القدرات الفنية بالدول األعضاء
IP3 تعزيز الهوية المؤسسية لهيئة التقييس

IP4تشجيع األبحاث لدعم التقييس بالدول األعضاء

التعلم 
والنمو

LG1توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة

LG2 تمكين الكادر الوظيفي للهيئة

LG3تحقيق الحوكمة المؤسسية

2021-( التقييــس  هيئــة  اســتراتيجية  تصــف   

تحقيقــه  نأمــل  الــذي  مــا  واضحــة  بطريقــة  2025م( 

خــال فتــرة االســتراتيجية، حيــث تــم وضــع األهــداف 

االســتراتيجية  الركائــز  إلــى   
َ
اســتنادا االســتراتيجية 

ضمــن  والنتيجــة  الســبب  عاقــة  لتجســد  الثاثــة 

نتائــج اســتراتيجية مســتهدفة. ممــا سيســاعد الهيئــة 

فــي تحديــد األولويــات فــي عمليــة تنفيذ املبادرات. وبعد 

فــي  باملســاهمة  الوطنيــة  التقييــس  أجهــزة  قامــت  أن 

وضــع األهــداف االســتراتيجية، والعمــل علــى تعريفهــا 

وبيــان مؤشــرات األداء لهــا مــن أجــل الوصــول للرؤيــة 

اســتراتيجية(  أهــداف   10( عنهــا  انبثــق  املنشــودة، 

للخطــة  األربعــة  املناظيــر  تشــمل  ومتكاملــة  مترابطــة 

التعلــم  الداخليــة،  العمليــات  املــال،  )املســتفيد، 

والنمــو(. ومــن خالهــا تــم تصميــم وتطويــر أحــد عشــر 

 تعمــل كأســاس لتنفيــذ الخطــة 
ً
 اســتراتيجيا

ً
برنامجــا

القادمــة. ســنوات  الخمــس  خــال  االســتراتيجية 

األهداف االستراتيجية
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رفع مستوى سامة املنتجات بالسوق 
الخليجية املشتركة

تعزيز دور الهيئة الريادي اقليميا ودوليا 
في مجاالت التقييس

توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة

تمكين الكادر الوظيفي للهيئة

تحقيق الحوكمة املؤسسية

تنمية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق 

االستدامة املالية

بناء القدرات الفنية للدول األعضاء

تعزيز الهوية املؤسسية لهيئة التقييس

ترسيخ التكامل بين الدول األعضاء في 
أنشطة التقييس

تشجيع األبحاث لدعم التقييس 
بالدول األعضاء

C1

C2

IP4

IP1

IP2

IP3

LG1

LG2

LG3

F1

تعزيز التكامل االقتصادي 
بين دول مجلس التعاون

التميز المؤسسيالريادة كمنظمة إقليمية

توزيع األهداف االستراتيجية على الركائز )الغايات( االستراتيجية:
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شرح األهداف 
االستراتيجية

8
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C1رفع مستوى سالمة المنتجات بالسوق الخليجية المشتركة

ترسيخ التكامل بين الدول األعضاء في أنشطة التقييس 

الشرح

الشرح

النتائج المرجوة

النتائج المرجوة

يساهم هذا الهدف في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما ينسجم مع مبادئ منظمة التجارة العاملية، وتشجيع الصناعات واملنتجات والخدمات الخليجية، 
وبما يحقق دعم االقتصاد الخليجي واملحافظة على مكتسبات الدول األعضاء.

تســعى الهيئــة لدعــم وتعزيــز التكامــل االقتصــادي بيــن الــدول األعضــاء مــن خــال توحيــد أنشــطة التقييــس املختلفــة ومتابعــة تطبيقهــا وااللتــزام بهــا بالتعــاون والتنســيق 
مــع أجهــزة التقييــس الوطنيــة بالــدول األعضــاء. ممــا يســاهم فــي تعزيــز البنيــة التحتيــة للجــودة، ويحقــق االســتثمار األمثــل للمــوارد املتاحــة فــي الــدول األعضــاء، وتطويــر 

قطاعاتهــا اإلنتاجيــة والخدميــة وتنميــة التجــارة البينيــة وحمايــة املســتهلك والبيئــة والصحــة العامــة، ويدعــم تحقيــق الســوق الخليجيــة املشــتركة. 

سلع ومنتجات آمنة وسليمة في سوق خليجية مشتركة  -
ممارسات سامة وصحة تتوافق مع املمارسات الدولية  -

شارة مطابقة خليجية موثوقة ومطلوبة    -

أنشطة تقييس متوائمة بين الدول األعضاء  -
تسهيل التبادل التجاري بين الدول األعضاء  -
دعم الصناعات الوطنية في الدول األعضاء  -

نفاذية وتنافسية منتجات الدول األعضاء في األسواق الخارجية  -
رفع مستوى جودة املنتجات والخدمات وتعزيز ثقة املستهلك بها   -

C2

تنمية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق االستدامة المالية

الشرح

النتائج المرجوة

تعمل الهيئة على تنمية مصادر التمويل الازم ألنشطتها وعملياتها من خال تطوير وتوسيع الخدمات التي تقّدمها في مجال التقييس، وعبر كفاءة املوازنات 
والتخطيط املالي وفق أفضل املمارسات لتحقيق االستدامة املالية، ووضع منظومة مالية موّحدة بالتنسيق مع الدول األعضاء.

مصادر مالية إضافية ومتنوعة  -
استدامة مالية، واستقرار مالي للهيئة مبني على إنفاق رشيد  -

استثمار أمثل للموارد املالية بما يخدم الهيئة والدول األعضاء  -

F1
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تعزيز دور الهيئة الريادي اقليميا ودوليا في مجاالت التقييس

بناء القدرات الفنية للدول األعضاء

يشــمل هــذا الهــدف تطويــر اســتراتيجية التواصــل الخارجــي وبنــاء الشــراكات اإلقليميــة والدوليــة وبرامــج العمــل والدعــم الفنــي، وزيــادة فاعليــة 
املشــاركات الخارجيــة فــي املجــاالت ذات العاقــة، بمــا يحقــق ويحمــي مصالــح الــدول األعضــاء، ويعمــل علــى تســهيل تبنــي وموائمــة املواصفــات 
القياســية الدوليــة، وإجــراءات التحقــق مــن املطابقــة، والخدمــات املترولوجيــة وتبــادل املعلومــات والخبــرات وأفضــل املمارســات، وبمــا يســاهم 
فــي تعزيــز وإبــراز صــورة الهيئــة ممثلــة بأعضائهــا علــى املســتوى اإلقليمــي والدولــي، مــع ربــط وإدمــاج برامــج عمــل الهيئــة والــدول األعضــاء مــع برامــج 

األطــراف ذات العاقــة، ويســهم فــي تحقيــق رؤيــة الهيئــةـ ويحقــق التكامــل االقتصــادي والســوق الخليجيــة املشــتركة.

 مــن املبــادرات املشــتركة بالتعــاون مــع الهيئــات االقليميــة والدوليــة فــي ضــوء مذكــرات التفاهــم والتعــاون الفنــي 
ً
يشــمل هــذا الهــدف تنفيــذ عــددا

بهــدف تطويــر أنشــطة التقييــس فــي الــدول األعضــاء وتعزيــز القــدرات الفنيــة للكــوادر البشــرية لديهــا، مــن خــال وضــع خطــة ســنوية لبنــاء القــدرات 
مبنيــة علــى احتياجــات الــدول األعضــاء، مــع تنفيــذ برامــج متخصصــة فــي مجــال التقييــس بشــهادات مهنيــة، ويشــمل ذلــك أيضــا تنفيذ االستشــارات 
الفنيــة والدراســات الفنيــة، ومبــادرات نقــل املعرفــة وتبــادل الخبــرات واملمارســات الناجحــة، لدعــم وتعزيــز البنيــة التحتيــة للتقييــس فــي الــدول 

األعضــاء، وبمــا ينعكــس علــى مســتوى جــودة األداء املنهــي ومخرجــات العمــل الفنــي.

هيئة التقييس بيت خبرة ومرجع موثوق به  -
عاقات مستدامة مبنية على الثقة مع أجهزة التقييس الوطنية وأصحاب العاقة   -

عاقات مبنية على تبادل املصلحة مع الهيئات واملنظمات اإلقليمية والدولية ذات العاقة بالتقييس  -
دعم وحماية مصالح الدول األعضاء في املحافل اإلقليمية والدولية  -

كفاءات مهنية متخصصة في مجاالت التقييس  -
تبادل الخبرات، ونقل املعرفة، وأفضل التجارب واملمارسات   -

تعزيز مستوى جودة مخرجات العمل الفني  -

IP1

IP2

الشرح

الشرح

النتائج المرجوة

النتائج المرجوة
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تشجيع األبحاث لدعم التقييس بالدول األعضاء

يشــمل هــذا الهــدف دعــم مخرجــات الهيئــة مــن مواصفــات قياســية ولوائــح فنيــة وخدمــات مترولوجيــة وإجــراءات تحقــق مــن املطابقــة مــن خــال 
تنفيــذ األبحــاث املتخصصــة الهادفــة إلــى توفيــر الحلــول املناســبة التــي تســهم فــي رفــع مســتوى جــودة خدمــات الهيئــة وتلبــي احتياجــات أجهــزة 

التقييــس الوطنيــة.

دعم أنشطة التقييس في الدول األعضاء  -
رفع مستوى جودة مخرجات الهيئة  -

IP4

تعزيز الهوية المؤسسية لهيئة التقييس الخليجية

يركــز هــذا الهــدف علــى تحديــد وتطويــر هويــة الهيئــة ورفــع الوعــي عــن أهميــة دورهــا ومهامهــا عنــد املســتفيد. مــع تطويــر اســتراتيجية اتصاليــة طويلــة 
املــدى لقيــاس وتقويــم ســمعة الهيئــة وصورتهــا الذهنيــة، ورفــع الوعــي عــن أهميــة دورهــا ومهامهــا عنــد املســتفيد. حيــث تعتبــر الهويــة املؤسســية مــن 
أهــم األدوات لتعزيــز ثقــة أجهــزة التقييــس الوطنيــة وأصحــاب املصلحــة االقليمييــن والدولييــن فــي الهيئــة. كمــا يشــمل ذلــك إعــادة تصميــم الهويــة 
 مــن برامــج تعزيــز الهويــة التــي تهــدف إلــى زيــادة التواصــل بيــن الهيئــة واملســتفيدين مــن خدماتهــا، مــن خــال منصاتهــا 

ً
البصريــة للهيئــة، وتنفيــذ عــددا

التســويقية، واملشــاركة فــي املعــارض ذات العاقــة، وتنفيــذ عــدد مــن األفــام التعريفيــة والتوعيــة، واملنشــورات التوعويــة الرقميــة.

تعزيز ودعم السمعة والهوية املؤسسية للهيئة  -
موثوقية في أنشطة وخدمات الهيئة  -

تقوية الروابط بين املنظمة وأصحاب املصلحة  -
رصد ومتابعة السمعة والصورة الذهنية لدى العماء الداخليين والخارجيين  -

IP3

الشرح

الشرح

النتائج المرجوة

النتائج المرجوة
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توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة

تمكين الكادر الوظيفي للهيئة 

تعمــل الهيئــة علــى توفيــر بيئــة عمــل محفــزة وجاذبــة تســهم فــي تحســين وتطويــر العمــل، ورفــع إنتاجيــة املوظــف ومســتوى الكفــاءة واالرتبــاط املنهــي والــوالء 
املؤس�ســي. ويشــمل ذلــك تطويــر بيئــة العمــل والخدمــات املكتبيــة، والتحســينات الجماليــة فــي بيئــة عمــل املوظفيــن، وجــودة األثــاث، والصيانــة، وخدمــات 
الضيافــة، والبرامــج االجتماعيــة ملوظفــي الهيئــة، وبرامــج االقتراحــات والشــكاوى والباغــات التــي تهــدف إلــى تطويــر العمــل فــي الهيئــة، وإدارة املواهــب 
واملبتكــرون فــي الهيئــة، والتدويــر الوظيفــي وتبــادل الخبــرات بيــن إدارات الهيئــة مــن خــال فــرق العمــل املشــتركة، وبرامــج تعزيــز االرتبــاط الوظيفــي، وبرامــج 
العــروض التشــجيعية، والعمــل علــى ايجــاد قنــوات لدعــم املوظفيــن فــي مواضيــع محــددة تســهم فــي تحقيــق الــوالء للهيئــة. كمــا يشــمل ذلــك تحســين وأتمتــة 
الخدمــات اإللكترونيــة لتلبيــة احتياجــات املســتفيدين وتطلعاتهــم، وبمــا يســاهم فــي تمكيــن املوظــف وتســهيل وتســريع مهامــه وبالتالــي، رفــع إنتاجيتــه 

قــة بالتقييــس واألنشــطة الداعمــة لهــا.
ّ
واملســاهمة فــي تطويــر مســتوى الخدمــات، ويعــّزز مــن قــدرات الهيئــة علــى مواكبــة أحــدث التطــورات املتعل

تعمل الهيئة على استقطاب الكفاءات الفنية املؤهلة واملحافظة عليها وتطويرها، وتزويدها بأحدث املعارف واملهارات واملمارسات الدولية واإلقليمية، 
والشــهادات املهنيــة املتخصصــة لتلبيــة متطلبــات أنشــطة التقييــس، وبمــا يتوافــق مــع احتياجــات تنفيــذ االســتراتيجية، ويســاهم بفاعليــة فــي تحقيــق 
التميــز املؤس�ســي، وتعزيــز تنافســية الهيئــة كمنظمــة إقليميــة رائــدة. كمــا يشــمل ذلــك العمــل علــى تطويــر اللوائــح ذات العاقــة بالوصــف واملســار الوظيفــي 

ملوظفــي الهيئــة، وتطويــر قيــادات الصــف الثانــي، باإلضافــة إلــى خطــة تدريــب موظفــي الهيئــة املهــارات الشــخصية أو املهــارات الفنيــة والتخصصيــة.

بيئة عمل جاذبة ومحفزة  -
زيادة االرتباط الوظيفي ملوظفي الهيئة   -

خدمات رقمية أكثر شمولية، تتواكب مع البنية التحتية الحديثة وذكاء األعمال  -

ن يتناسب مع حجم األعمال.
ّ

كادر فني متمك  -
بيت خبرة موثوق للتقييس   -

تعزيز صورة الهيئة وريادتها اإلقليمية  -

LG1

LG2

الشرح

الشرح

النتائج المرجوة

النتائج المرجوة

الخطة االستراتيجية   27

www.gso.org.sa شراكة مستدامة



تحقيق الحوكمة المؤسسية

الشرح

النتائج المرجوة

حوكمــة العمليــات الداخليــة واإلجــراءات التشــغيلية ودليــل إدارة الجــودة الشــاملة والهيــاكل الوظيفيــة والتنظيميــة، ومواءمــة األعمــال بيــن اإلدارات 
وزيــادة التنســيق وتعزيــز التواصــل الشــفاف، بمــا يضمــن فاعليــة وترشــيد اتخــاذ القــرارات وإدارة األداء ورصــد املخاطــر، وتحديــد واضــح للصاحيــات 

واملســؤوليات، بمــا يمكــن الهيئــة مــن الوصــول إلــى التميــز املؤس�ســي، وتحقيــق رؤيتهــا فــي الريــادة اإلقليميــة للتقييــس

نموذج أعمال واضح ومستدام لألعمال بما يضمن نمو الهيئة وتطورها، ويعزز من شراكاتها مع املستفيدين.  -
تواصل داخلي وخارجي فاعل   -

عمليات وإجراءات محددة   -
هيكل تنظيمي متوائم وفاعل   -

أوصاف وجدارات وظيفية تعزز من كفاءة األداء  -
حوكمة وتميز مؤس�سي  -

LG3
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بطاقات
مؤشرات اآلداء
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البرامج
و المشاريع

االستراتيجية
بمــا  2021-2025م  للفتــرة  االســتراتيجية  البرامــج  بنــاء  تــم 
ضــوء  فــي  وذلــك  االســتراتيجية،  األهــداف  تحقيــق  يخــدم 
الــدول  فــي  املختصيــن  مــع  الهيئــة  عمــل  ورشــة  مخرجــات 
 ألولوياتها والقدرة 

ً
األعضاء، وســتقوم الهيئة بتنفيذها وفقا

التنفيذيــة واملوازنــة املعتمــدة لتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية 
واملــوارد البشــرية املطلوبــة. وبنــاًء علــى ذلــك تــم إعــداد قائمــة 
يحقــق  بمــا  البرامــج  تلــك  لتحقيــق  االســتراتيجية  باملشــاريع 
األهــداف االســتراتيجية املرســومة لهــا. وللوصــول إلــى قائمــة 
املشــاريع االســتراتيجية التــي ســتعمل عليهــا الهيئــة فــي الفتــرة 

.2025-2021
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1.1 تنفيذ دراسة استشارية لتطوير منظومة موحدة لتنمية واستدامة موارد الهيئة

برنامج تطوير آليات املواءمة لنقاط الدخول الواحدة وتسهيل انسياب السلع في السوق الخليجية املشتركة  2.1
2.2  تطوير برامج لاعتراف املتبادل ألنظمة املطابقة بين الدول األعضاء

2.3  تقييم ومقارنة تفصيلية لألنظمة والتشريعات الفنية الخاصة بالسامة لدى الدول األعضاء
2.4  تطوير الربط في مجاالت شهادات املطابقة في الدول األعضاء

2.5  تطوير مستويات السامة واستكمال تطبيق شهادات املطابقة في املنتجات ذات العاقة
2.6  إعداد وتطوير أدلة لخدمات تتبع املطابقة والتعيين

2.7  تطوير كفاءة تطبيق اللوائح الفنية الخليجية ضمن املجاميع الخليجية للجهات املقبولة

3.1  إعداد لوائح فنية لقطاعات إنتاجية وفقا ملنهجية تطوير املنظومة الخليجية للمطابقة 
3.2   تعزيز املمارسات الجيدة للتشريع وفقا ألفضل املمارسات الدولية للتوافق على اللوائح الفنية الخليجية

3.3  تطوير نظام )عاجل( لتبادل املعلومات والباغات حول سامة املنتجات، وإجراءات السحب
3.4  تنفيذ برامج مسح أسواق بالدول األعضاء للمنتجات الحاصلة على شارة املطابقة الخليجية

3.5  تنفيذ خدمات اختبارات كفاءة مختبرات معترف بها
3.6  تفعيل خدمات التجمع الخليجي للمختبرات

3.7  وضع وتنفيذ خطة للتواصل والتشاور مع الدول األعضاء حول االنظمة والتشريعات الفنية الوطنية
         للوقوف على الوضع الراهن وتقييم توحيدها خليجيا

3.8  تقديم خدمات الدعم الفني للدول األعضاء في بناء برنامج موحد للجودة وسامة املنتجات
3.9  تطوير سياسة إصدار املواصفات واللوائح الفنية وأدلة العمل املرتبطة بها

3.10 دراسات فنية في مجاالت وقطاعات جديدة في املواصفات مثل )الطاقة الشمسية - مجال الصناعات 
املتقدمة،Etc... Nano, Quantum (، ودراسات فنية في مجاالت جديدة في املترولوجيا

البرامج االستراتيجية
األهداف االستراتيجية 

المرتبطة بها
المشاريع/ المبادرات التي تخدم هذا البرنامج

برنامج تطوير منظومة 
مالية موحدة وتنمية 

موارد الهيئة

برنامج معالجة القيود 
الوطنية التي تعيق 

انسيابية السلع بين 
الدول األعضاء 

برنامج تعزيز البنية 
التحتية للتقييس في 

الدول األعضاء

1

2

3

C2F1

C1C2

C1C2
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البرامج االستراتيجية
األهداف االستراتيجية 

المرتبطة بها
المشاريع/ المبادرات التي تخدم هذا البرنامج

3.11   تنفيذ مخرجات الدراسة الفنية للمجاالت الجديدة في تطوير مواصفات قياسية خليجية والتعريف بها

3.12  املراجعة والتوثيق واإلخراج للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتحويل املحتوى الفني    

XML للمواصفات القياسية املعتمدة إلى صيغة            

3.13  ربط إصدار املواصفات القياسية بمخرجات الصناعة وآخر األبحاث العلمية املرتبطة بالقطاع املعني 

)Standardization 4.0( واملنصة األوروبية الحديثة            

3.14  تعزيز املحتوى العربي من املواصفات القياسية في املنظمات الدولية واإلقليمية

3.15  وضع وتنفيذ خطة لدعم التقييس في التعليم في الدول األعضاء

3.16   تفعيل وتأطير صناعة الحال وخدماته في منظومة خليجية موحدة

3.17  تفعيل إجراءات اعتماد النموذج ألدوات القياس الخاضعة للرقابة املترولوجية

3.18  وضع خطة لزيادة املشاركة في أنشطة املترولوجيا على املستوى الدولي واإلقليمي

3.19  تسجيل أدوات القياس الخاضعة للرقابة املترولوجية ومراقبة تطبيقه

3.20  وضع وتنفيذ برامج املقارنات البينية

3.21  وضع وتنفيذ برامج تقييم االقران

3.22  وضع خطة لزيادة برامج تقديم املشورة الفنية للدول األعضاء

3.23  استضافة لجان فنية دولية للمواصفات واملترولوجيا

3.24  التوسع في إنشاء لجان فنية تخصصية في مجال املواصفات

3.25  وضع برامج مواءمة اللجان الفنية الخليجية مع اللجان الدولية / اإلقليمية املناظرة

3.26  وضع وتنفيذ خطة الستضافة خبراء من منظمات اقليمية ودولية ووطنية ضمن اجتماعات

            اللجان الفنية

3.27  برامج تبادل خبرات بين رؤساء وأمناء وأعضاء اللجان الفنية / املترولوجية ومقيمي األقران 

)CMCs Reviewer( ومراجعي قدرات القياس   واملعايرة )Peer Evaluator(            

برنامج تعزيز البنية 
التحتية للتقييس في 

الدول األعضاء
3C1C2
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البرامج االستراتيجية
األهداف االستراتيجية 

المرتبطة بها
المشاريع/ المبادرات التي تخدم هذا البرنامج

برنامج بناء القدرات 
الفنية والبحثية 

للدول األعضاء

برنامج تعزيز العاقات 
والشراكات اإلقليمية 

والدولية واستدامة 
فاعليتها، وتعزيز 

الصورة الذهنية للهيئة

5.1  وضع وتنفيذ خطة شهادات مهنية لتأهيل املختصين في الدول األعضاء
5.2  تنفيذ بحث متخصص لدعم القدرات املترولوجية في الدول األعضاء

5.3  تنفيذ املؤتمر الخليجي لسامة املنتجات
5.4  تنفيذ مؤتمر اختبارات الكفاءة

5.5  تنفيذ دراسات فنية وتقنية لدعم البنية التحتية للجودة وفقا الحتياجات الدول األعضاء
5.5  تنفيذ برامج توعية حول خدمات املطابقة لألطراف ذات العاقة وتعزيز الثقة بشارة

          املطابقة الخليجية

6.1  تطوير استراتيجية التواصل وبناء الشراكات مع املنظمات املناظرة اإلقليمية والدولية
6.2  تطوير استراتيجية اتصالية لبناء السمعة املؤسسية للهيئة لدى املستفيدين وكسب ثقتهم 

        ووالئهم، وتعزيز مكانتها وشراكاتها اإلقليمية والدولية
6.3  وضع خطة لاستفادة من الجهات ذات العاقة في دعم أنشطة التقييس بالدول األعضاء  

6.4  تعزيز مشاركة القطاعات املختلفة في اعداد وتطوير املواصفات واللوائح الفنية الخليجية ضمن 
        اللجان الفنية والفرعية ومجموعات العمل

6.5  وضع آلية لاستفادة من فرص املنح والتمويل املقدمة من الجهات ذات العاقة لدعم برامج 
        القدرات والتوعية واألبحاث

6.6  تفعيل املشاركة في أعمال التقييس الدولي
6.7  بناء وتنفيذ آليات التشاور مع املشغلين االقتصاديين ألنشطة املطابقة واللوائح الفنية الخليجية

IP2 5

6C1

IP1

IP3

وضع وتنفيذ خطة التواصل الداخلي لتعزيز االرتباط الوظيفي    4.1
بناء منظومة االوصاف والجدارات الوظيفية    4.2

ISO 30401:2018  للمواصفة القياسية الدولية 
ً
4.3  تطوير املنظومة املعرفية وفقا

4.4  تطوير منظومة الحوكمة الشاملة والتميز املؤس�سي للهيئة
تأهيل الهيئة للحصول على املواصفة القياسية ISO 27001 )أمن تكنولوجيا املعلومات(   4.5

ISO27001 تأهيل الهيئة للحصول على املواصفة القياسية الدولية ألمن وسامة املعلومات   4.6
ISO20000 4.7  تأهيل الهيئة للحصول على املواصفة القياسية الدولية إلدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات

4.8  تطوير النظام االلكتروني إلدارة االستراتيجية
4.9  إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل أدوات القياس الخاصة بالرقابة املترولوجية

LG1

LG2 LG3
برنامج التميز المؤسسي 4

C2
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الموازنة التقديرية 
للمشاريع 

االستراتيجية 
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الوصف المصطلحات

تحــدد الخطــة اإلســتراتيجية إســتراتيجية الهيئــة ملــدة خمــس ســنوات إلنجــاز مهمتهــا. وهــي تحــدد الغايــات واألهــداف االســتراتيجية. وتعتبــر الخطــة اإلســتراتيجية األداة 
الرئيســية التــي تجســد رســالة الهيئــة ورؤيتهــا وقيمهــا اإلســتراتيجية، بالتعــاون والتنســيق مــع أجهــزة التقييــس الوطنيــة بالــدول األعضــاء. الخطة االستراتيجية

تشير املهمة إلى املقصد العام الرئي�سي للهيئة، وفًقا لألدوات األساسية املحدده لها  الرسالة

القيم هي الحارس األمين لرسالة الهيئة، وامليثاق األخاقي املشترك لفريق عمل الهيئة، التي تحرك األولويات وتوجه جميع عمليات صنع واتخاذ القرار. القيم

املوقع الذي ترى الهيئة نفسها فيه، والحلم الجميل الذي تسعى الهيئة للوصول إليه بنهاية 2025م الرؤية

النتائــج النهائيــة للهيئــة التــي تســعى للوصــول إليهــا بنهايــة فتــرة االســتراتيجية، وترتبط برســالة الهيئــة وخصائصهــا الفريــدة والصــورة املميــزة التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن 
املنظمــات املناظــرة، وهــي تمثــل كل غايــة مجموعــة مــن األهــداف االســتراتيجية؛ وهــي محــددات عامــة تتميــز بالشــمول، وتدعــم بشــكل جوهــري رســالة الهيئــة ورؤيتهــا 

املســتقبلية، بمــا يحقــق القيمــة املضافــة لفريــق العمــل وللمســتفيدين.

الغايات )المرتكزات( 
االستراتيجية

هــي مجــاالت التركيــز املوجــز التــي تلتــزم الهيئــة بتحقيقهــا خــال فتــرة الخطــة اإلســتراتيجية، وهــي عــادة منبثقــة مــن الغايــات االســتراتيجية. وعــادة مــا تســتمر األهــداف مــا 
بيــن 3 - 5 ســنوات قبــل إعــادة النظــر فيهــا، ويتــم قياســها مــن خــال مؤشــرات األداء الرئيســية فــي إطــار زمنــي محــدد، وقــد ال تتحقــق األهــداف دائًمــا ألســباب قــد تكــون 

خارجــة عــن ســيطرة الهيئــة.
األهداف االستراتيجية

خريطــة يتــم بناؤهــا وفقــا للمناظيــر األربعــة لبطاقــات األداء املتــوازن )منظــور التعلــم والنمــو، منظــور العلميــات، املنظــور املالــي، منظــور املســتفيدين(، وتتألــف مــن عــدد 
مــن األهــداف االســتراتيجية املحــددة. تعمــل الخريطــة االســتراتيجية علــى تحقيــق رؤيــة الهيئــة املرســومة لفتــرة الخطــة االســتراتيجية.

الخريطة االستراتيجية

هو الرقم التسلسلي املحدد لكل هدف لتمييزه عن بقية األهداف االستراتيجية رمز الهدف 
االستراتيجي

بيــان تفصيلــي يبيــن املقصــود مــن الهــدف االســتراتيجي بشــكل واضــح وشــامل لجميــع الجوانــب التــي يغطيهــا )نطــاق الهــدف( وكيــف ســتقوم الهيئــة بتحقيــق هــذا الهــدف 
والنتائــج املرجــوة منــه.

وصف الهدف 
االستراتيجي

هي قيم لقياس مدى تقدم الهيئة في تحقيق أهدافها املرسومة واملخرجات والنتائج املخططة، قد تكون هذه املؤشرات نوعية أو كمية.  مؤشر األداء الرئيسي

هو الرقم التسلسلي املحدد لكل مؤشر أداء لتمييزه عن غيره من املؤشرات. رمز مؤشر األداء

هــو تعبيــر شــامل ومفصــل يوضــح ويحصــر املــراد قياســه مــن قبــل الهيئــة، ودور هــذا املؤشــر فــي تحقيــق الهــدف املرتبــط بــه. يجــب أن يتســم الوصــف بالوضــوح لتقليــل 
وجهــات النظــر أو التفســيرات املختلفــة بشــأنه.

وصف مؤشر األداء
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الوصف المصطلحات

توضــح مؤشــرات األداء القائــدة Leading KPIs األداء الــذي مــن املحتمــل أن يؤثــر علــى املؤشــرات التابعــة، وتســاعد علــى التنبــؤ باالتجاهــات أو الظــروف أو املتغيــرات 
املســتقبلية

المؤشرات القائدة 
)الموجهة(

 ،
ً
ــا أو اتجاًهــا معينــا

ً
تقييــس مؤشــرات األداء املتأخــرة )التابعــة( Lagging KPIs النتائــج املســجلة ملــا تــم بالفعــل فــي فتــرة معينــة، وذلــك بعــد أن تتبــع األعمــال أو العمليــة نمط

وتســتخدم لتأكيــد االتجاهــات طويلــة املــدى، وتحديــد مــدى جــودة إدارة العمليــة أو النظــام.

المؤشرات المتأخرة 
)التابعة(

هي االسم الذي يتم به تمييز القيمة أو املقدار املخرج من قياس مؤشر األداء كالنسبة املئوية واألعداد واملبالغ والترتيب أو غير ذلك من وحدات القياس. وحدة القياس

توضح آخر فترة تم فيها قياس القيمة الفعلية. فترة القياس

توضــح دوريــة عمليــة قيــاس املؤشــر وجمــع بيانــات املؤشــر وحســابها. وتختلــف مــدة التكــرار مــن يومــي، إلــى ربــع ســنوية، أو نصــف ســنوية، الــى ســنوي اعتمــادا علــى 
القــرارات التــي يجــب اتخاذهــا حــول مخرجــات املؤشــر ودرجــة املراقبــة الازمــة لتغيــرات املؤشــر.

التكرار

)تصاعديــة( ومؤشــرات ذات قطبيــة  إلــى مؤشــرات ذات قطبيــة موجبــة  وتنقســم  الهــدف.  علــى  املؤشــر  يحدثــه  الــذي  التأثيــر  نــوع  يمثــل  والــذي  املؤشــر  تأثيــر  اتجــاه 
كالتالــي: عنهــا  التعبيــر  يمكــن  املؤشــر،  التجــاه  حــاالت  ســت  هنــاك  لذلــك  ســالبة)تنازلية(، 

القيمة ثابتةالقيمة تتناقصالقيمة تتزايد

قطبية املؤشر
موجبة

سالبة

قطبية المؤشر

نسبة مشاركة )تأثير( كل من مؤشرات األداء في الهدف املعني، ويجب أال يتعدى الوزن الكلي للمؤشرات تحت هدف واحد 100%. وزن المؤشر

. وتكمــن 
ً
متوســط مســتوى األداء الحالــي للهيئــة فــي املجــال املســتهدف، ويتــم اســتخدامه ملقارنــة مســتويات األداء فــي املســتقبل واختبــار مــا إذا كان األداء يتحســن فعــا

أهميــة خــط األســاس فــي كونــه أحــد أهــم املدخــات لتحديــد املســتهدفات
خط األساس

هي النتائج املرجو تحقيقها ملؤشر األداء الرئي�سي بنهاية فترة زمنية محددة، وهي توضح مستوى األداء املطلوب على مستوى الهيئة أو اإلدارة أو األفراد، باألرقام. المستهدفات
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الوصف المصطلحات

تفصيل وشرح لكيفية قيام مالك املؤشر بتنفيذ آلية )أداه( قياس مؤشر األداء
طريقة القياس

هي معادلة رياضية توضح طريقة حساب مؤشر األداء، وتكون إما توضيح العدد، أو بسط ومقام. معادلة المؤشر

يحدد مصدر البيانات التقرير أو النظام أو مصدر املدخات لجمع البيانات املستخدمة في القياس. مصدر البيانات

اإلدارة أو الوحدة اإلدارية املسؤولة عن تنفيذ ومتابعة مؤشر األداء مالك المؤشر

العتبــات Threshold هــي النطاقــات والقيــم املحــددة التــي تحــدد النتيجــة فــوق املقبولــة )أخضــر(، والنتيجــة التــي تقــع ضمــن الحــد املقبــول )أصفــر(، والنتيجــة التــي تقــع 
أقــل مــن الحــد املقبــول )أحمــر(، فــي إطــار املســتهدفات املرســومة ملؤشــرات األداء الرئيســية.

العتبات 

األهــداف  مــن  ــا 
ً
مترابط عــدًدا  أو  ــا 

ً
هدف منهــا  كل  يخــدم  املشــروعات،  مــن  مجموعــات  فــي  وتصميمهــا  وصياغاتهــا  وتنظيمهــا  اختيارهــا  تــم  التــي  املشــاريع  مــن  مجموعــة 

االســتراتيجية مــن ناحيــة، مــع تحديــد مــوارد التنفيــذ مــن ناحيــة أخــرى. وتعتبــر هــذه البرامــج الوســائل واآلليــات التــي ســتعمل عليهــا الهيئــة للتحــرك نحــو أهدافهــا وغايتهــا. البرامج االستراتيجية

 لتحقيــق برامجهــا رؤيتهــا وأهدافهــا االستراتيجية، وتســاهم فــي إغــاق 
ً
مشــروع أو مجموعــة مــن املشــاريع ذات فتــرات زمنيــة وميزانيــات محــددة تقــوم الهيئــة بتنفيذهــا ســعيا

فجــوة األداء الحاليــة. المبادرات

التكاليف اإلجمالية الكلية التقديرية املعتمدة للمبادرات لخمس أعوام مالية بدءا من عام 2021 الى 2025م الميزانية
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لدول التقييس  هيئة  إصـــدارات  أحــد  هو  الكتيب   هذا 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

جميع حقوق النشر محفوظة
 لدى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 ال تتحمل هيئة التقييس أي مسؤولية قانونية عن سوء استخدام

أو سوء تفسير المعلومات الواردة في هذا الكتيب

 النشر
 وحقوق

  الملكية:



الــــخــــطـــــة
االستراتيجية
2 0 2 5  -  2 0 2 1


