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معلم وطني وديني جاذب للسياحة بعمارته 
اإلسالمية ويعزز قيم التعايش بني الشعوب 
ومقصدًا يرسخ المآثر اإلنسانية للمغفور له 

الشيخ زايد

اإلنسانية رسالتنا للعالم	 

ُنرحِّب بشعوب العالم في إمارة السالم	 

الريادة في اإلخاء اإلنساني لمستقبلٍ واعد	 

االنفتاح والتعايش مع جميع فئات المجتمع	 

نعمل بوطنية نابعة من إرث اإلمارات األصيل	 

نتسامح دعمًا لقيم الخري في المجتمع	 

ع شكرًا لعطاء الوطن	  نتطوَّ

التميز واالبت�كار في تعزي�ز تجربة مرتادي الجامع	 

مرجعًا معياريًا على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي	 

أن نكون مركزًا رائدًا عالميًا في إبراز الثقافة 
اإلسالمية السمحة وتعزي�ز التواصل الحضاري

الرؤية

الرسالة

القيم
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َحْوكمة إعداد الخطة االسرتاتيجية 2026-2022

المسؤوليات و الصالحياتفرُق العمل

عتماد الخطة االسرتاتيجية 	مجلس اأُلمناء

المدير العام
مراجعة االسرتاتيجية وتحديد القرارات ذات الصلة 	
حلُّ التحديات وتذليل العقبات التي ستواجه فرُق العمل 	
الموافقة واعتماد إطالق مشروع إعداد الخطة االسرتاتيجية 	

مكتب 
التطوي�ر المؤسسي

وضع الجدول الزمني للمشروع 	
إعداد الخطة االسرتاتيجية 	
عقد ورش توعوية لمديري اإلدارات و رؤساء األقسام والتنسيق وعقد االجتماعات الدورية مع مديري اإلدارات 	
مراجعة وضمان جودة وشمولية الخطة االسرتاتيجية  	
مراجعة الخطط التشغيلية لإلدارات لمواءمتها وتضمينها في الخطة االسرتاتيجية 	
تضمني أي مهام أخرى ذات عالقة بالمشروع ُيكلَّف بها المكتب من ِقبل سعادة المدير العام 	

مديري اإلدارات
و رؤساء األقسام

الة في إعداد الخطة االسرتاتيجية 	 المشاركة الفعَّ
رفع مقرتحات الخطط التشغيلية وتفاصيل المشاريع العتمادها من ِقبل مكتب التطوي�ر المؤسسي 	
توفري البيانات الدقيقة بالوقت المطلوب حسب متطلبات مكتب التطوي�ر المؤسسي 	
المساهمة الفعالة في تلبية متطلبات مشروع إعداد الخطة االسرتاتيجية من نواحي تقديم البيانات والمعلومات والتقاري�ر 	
تشجيع الموظفني والت�أكد من مشاركتهم الفعالة في إعداد الخطة االسرتاتيجية 	
ال مع مكتب التطوي�ر المؤسسي لتطوي�ر النظم تلبيًة للتحديثات والتحديات المستقبلية 	 التعاون الفعَّ
أي مهام أخرى ذات عالقة ُيكلَّف بها من ِقبل سعادة المدير العام 	
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مجلس األمناء

إدارة خدمات المصلني 
والزوار

قسم الجوالت الثقافية 

قسم سعادة المتعاملني

قسم خدمة الزوار

إدارة الخدمات المساندة

قسم الموارد البشرية

قسم تقنية المعلومات

قسم الصيانة والخدمات

إدارة التواصل الحضاري

قسم االتصال المؤسسي

قسم الربامج الدينية 
والثقافية

قسم اإلعالم والنشر

قسم المكتبة

إدارة الشؤون المالية

قسم الحسابات 

قسم الموازنة

قسم المشرتيات والعقود

اللجنة التنفيذية مكتب التدقيق الداخلي

المراكــــز التــابعـــة

مكتب التطوي�ر المؤسسي

 مكتب المناطق
االست�ثمارية

مكتب المدير العام

مدير عام المركز

الهيكل التنظيمي
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التحليل الرباعي

يعد الجامع من أهم المعالم الثقافية و السياحية في اإلمارات و نقطة جذب  	
على مستوى العالم

التميز في إدارة األعداد المتزايدة و اإلقبال الكبري لمرتادي الجامع 	

وجود كفاءات وطنية قادرة على تحمل العمل تحت وتريته المتزايدة 	

وجود تطبيقات ذكية إلدارة خدمات مرتادي الجامع 	

مكتبة متخصصة تحتوي مقتنيات قيمة ونادرة تجذب الباحثني والمهتمني 	

توطني الكادر الوظيفي للمركز 	

وجود نخبة من اخصائيي الجوالت الثقافية اإلماراتي�ني األْكَفاء المتميزي�ن 	

توفر الكفاءات القادرة على توظيف أحدث التقنيات واستخدامها 	

استغالل قدرات الكوادر البشرية لتحقيق رؤية ورسالة المركز 	

صعوبة الحصول على الكفاءات الدينية المناسبة 	

مكانة الجامع في المجتمع وإقبال أفراده على خدماته يرفع سقف توقعات  	
المعني�ني

يتطلب الحفاظ على اأصول الجامع إي�جاد أساليب عمل ووسائل مبت�كرٌة  	

االقبال الكبري لمرتادي الجامع في المواسم و ت�أثريه المباشر على تجربتهم 	

اإلجراءات االحرتازية لجائحة كوفيد19- تقيِّد الطاقة االستيعابية للمركز 	

قلة اهتمام المجتمع المحلي بالجانب الثقافي 	

الُبعد الجغرافي للجامع يؤثر على إقبال المجتمع المحلي على المشاركة في برامج  	
المركز

تطوي�ر الُبنية التحتية و الطرق الخارجية حول الجامع 	

النمو الكبري في حجم عمل المركز مقارنة بحداثة ت�أسيسه 	

صعوبة المحافظة على الكفاءات الوظيفية في المركز 	

صعوبة الحصول على موظفني متعددي الُلغات 	

وجود مجاالت لتنوع الربامج الدينية لخدمة المجتمع 	

دعم القيادة العليا لعمليات التطوي�ر المستمر 	

وجود فرص لتعزي�ز تجربة مرتادي الجامع  وتنويعها 	

استقطاب زّوار دولة اإلمارات 	

توفر التقنيات الحديثة التي ت�تيح المجال لعرض موجودات المركز بطرق مبت�كرة 	

التقنيات الحديثة واألنظمة المتطورة التي تمكِّن من تطوي�ر الخدمات 	

 إمكانية بناء شراكات اسرتاتيجية في المجال الديني والثقافي والسياحي 	

أصبح الجامع رائًدا و مرجًعا معيارًيا للجوامع والوجهات الثقافية حول العالم 	

التحديات نقاط القوة

نقاط الضعف
الفرص
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محركات التوجهات االسرتاتيجية

التوجيهات العليا

تقي�يم و تحليل الخطط االسرتاتيجية السابقة

مراجعة تقاري�ر مكتب التدقيق الداخلي

االستفادة من منهجية دليل التخطيط االسرتاتيجي و إدارة األداء في حكومة اإلمارات

اتباع أفضل الممارسات الدولية )بطاقة األداء المتوازن، ومعاي�ري نظام إدارة الجودة، و معاي�ري المنظمة األوروبية للتميز(

التغذية الراجعة من الشركاء االسرتاتيجي�ني الداخلي�ني والمعني�ني الرئيسي�ني المساهمني في نجاح المركز

مخرجات االجتماعات االسرتاتيجية والتشغيلية بني سعادة المدير العام ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام
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منهجية ربط الخطط التشغيلية باألهداف االسرتاتيجية

األهداف الفردية

العمليات

األهداف االسرتاتيجية

المحاور

الرؤية والرسالة

الرؤية: النتيجة أوالغاية النهائية التي يسعى المركز لتحقيقها خالل األعوام الخمس القادمة

الرسالة: الرتجمة التطبيقية لرؤية المركز

المحاور: محفظة األهداف االسرتاتيجية التي ُتصنِّف األهداف بمنهجية السبب والنتيجة

األهداف االسرتاتيجية: توجهات محددة للمركز وهي النتيجة أو الغاية النهائية التي يسعى 
المركز لتحقيقها خالل األعوام الخمسة القادمة

الربامج: مجموعة من المشاريع التشغيلية ذات نطاق متصل يسهم إنجازها مجتمعًة في 
تحقيق الهدف االسرتاتيجي

المشروع: مجموعة من العمليات لها نقطتا بداية و نهاية وهي ذات نطاق عمل واضح 
لتحقيق مخرجات ُتجًسد النتيجة النهائية للمشروع

المبادرات: المشاريع الحرجة لسد الفجوة بني مستوى األداء الحالي للمركز و المستهدفات 
المستقبلية

العمليات: مجموعة من األنشطة المنظمة بطريقة تضيف قيمة للمدخالت لتحولها لمخرجات 
ُتلبي احتياجات المعني�ني

األهداف الفردية: ما يجب أن يحققه الموظف الفرد من األنشطة المنظمة والتي تساهم 
بإضافة قيمة للمدخالت
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ملخص الخطة االسرتاتيجية

37 مؤشًرا

155 مشروًعا

16 هدًفا

5 محاور
الرؤية والرسالة والقيم
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الخارطة االسرتاتيجية

أن نكون مركًزا رائًدا عالمًيا في إبراز الثقافة اإلسالمية السمحة وتعزي�ز التواصل الحضاري

معلم وطني وديني جاذب للسياحة بعمارته اإلسالمية ويعزز قيم التعايش بني الشعوب ومقصد يرسخ المآثر اإلنسانية للمغفور له الشيخ زايد –طيب اهلل ثراه-

 المحافظة على الجامع
تاريًخا وإرًثا وطنًيا و معلًما 

لإلمارة 

تعزي�ز مكانة الجامع
كمقصد سياحي فريد

ريادة المركز كمرجع معياري 
في المنطقة

إبراز الموروث الثقافي 
 اإلسالمي و العربي

و المحلي

ترسيخ دور الجامع كحاضن 
 لقيم التسامح والتعايش

 بني الشعوب

 ُهوية مؤسسية 
يفخر بها الموظفون

توظيف أحدث التقنيات
في تقديم الخدمات

تحقيق االستدامة المالية

 معلومات وبيانات دقيقة
تدعم صنع القرار

 تنفيذ برامج مع مؤسسات
 عالمية لتعزي�ز رسالة
الجامع واختصاصاته

 تقديم تجربة متميزة ومتجددة
ومتنوعة لمرتادي الجامع

 إبراز مكانة الجامع وعمارته
الجاذبة للسياحة

 تعزي�ز مكانة الجامع كرافد رئيس
للسياحة في الدولة واإلمارة

 تعزي�ز مكانة الجامع في إبراز
الثقافة و الفنون اإلسالمية

 التعريف بالموروث
الثقافي المحلي

 تفعيل دور الجامع
في خدمة المجتمع

تقديم برامج دينية
بُحلة جديدة غري مسبوقة

 الريادة و االبت�كار
في إدارة األصول

تعزي�ز كفاءة الطاقة
وخفض البصمة الكربونية

تبنِّي ونشر قيم التسامح

 جعل المركز منصة عالمية
للسالم والتسامح

الرؤية

الرسالة

المحاور

األهداف 
االسرتاتيجية
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المشاريع و األهداف االسرتاتيجية
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المحور األول:

ترسيخ دور الجامع كحاضن لقيم 

التسامح و التعايش بني الشعوب
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60 ألًفا

20

40 ألًفا

12

45 ألًفا

16

35 ألًفا

8

30 ألًفا

4

2026 20232025 2024 2022

2026 20232025 2024 2022

عدد المشاركني في فعاليات التسامح 

عدد التغطيات اإلعالمية لفعاليات المركز

إعداد وتنفيذ مشروع جسور

إنتاج ونشر مواد إعالمية مسموعة ومرئية عن التسامح

اليات يوم التسامح الدولي إعداد وتنفيذ فعَّ

تنفيذ مبادرات تراعي التنوع الثقافي لمرتادي الجامع

إطالق منصة أرض التسامح التفاعلية

 المحور األول: ترسيخ دور الجامع كحاضن للقيم اإلنسانية في التسامح و
التعايش بني الشعوب

الهدف األول: تبنِّي ونشر قيم التسامح والتعايش
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المحور األول: ترسيخ دور الجامع كحاضن للقيم اإلنسانية في التسامح 
و التعايش بني الشعوب

الهدف الثاني: جعل المركز منصة عالمية للسالم والتسامح

ت�أهيل اختصاصيي جوالت ثقافية إلبراز التسامح والتعايش واإلنسانية 

تنفيذ معارض وأنشطة وورش لتعزي�ز وترسيخ قيم التسامح

إدراج مواد تربوية ضمن المناهج التعليمية حول دور الجامع في تعزز قيمة التسامح 

استضافة مفكري�ن وعلماء

55 33 44 22 11

2026 20232025 2024 20222026 20232025 2024 2022

عدد الفعاليات المنظمة لتوقيع اتفاقيات السالم والتسامحعدد المفكري�ن والعلماء المستضافني
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المحور الثاني:

إبراز الموروث الثقافي اإلسالمي 

و العربي و المحلي
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14
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10

2

8

1

2026 20232025 2024 2022

2026 20232025 2024 2022

عدد المواد اإلعالمية المنتجة

عدد المشاركات في المحافل الداخلية والخارجية

تنفيذ اسرتاتيجية التواصل الحضاري الناعمة

إعداد و تنفيذ فيلم وثائقي عن الجامع 

الرتوي�ج للجامع في المحافل الداخلية والخارجية 

تطوي�ر مراكز جديدة على ِغرار الجامع

إنتاج مواد إعالمية مسموعة ومرئية

إطالق مسابقات ثقافية على مواقع التواصل االجتماعي

المحور الثاني: إبراز الموروث الثقافي اإلسالمي و العربي و المحلي

الهدف األول: تعزي�ز مكانة الجامع في إبراز الثقافة والفنون اإلسالمية )1/2(
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500 ألًفا

70

60 آالف

400 ألًفا

50

40 آالف

450 ألًفا

60

45 آالف

300 ألًفا

40

30 آالف

200 ألًفا

30

10 آالف

عدد زّوار معرض الحضارة اإلسالمية من مرتادي الجامع

عدد المقتنيات الجديدة للمكتبة الخاصة بالثقافة اإلسالمية

عدد المشاركني في برامج الفنون اإلسالمية

إنشاء معرض حول الحضارة اإلسالمية

إقامة و استضافة معارض متنقلة ومؤقتة

اقتناء أنفس المقتنيات العرب�ية واإلسالمية

إثراء مقتنيات ومحتوى المكتبة في مجال العلوم اإلسالمية

تنظيم برنامج متخصص في الفنون و العمارة اإلسالمية )إي�وان(

تطوي�ر مسابقة )فضاءات من نور(

ت�أليف وترجمة كتب وبحوث في الحضارة والثقافة والفن اإلسالمي

إصدار مجلة محكَّمة

المحور الثاني: إبراز الموروث الثقافي اإلسالمي و العربي و المحلي

الهدف األول: تعزي�ز مكانة الجامع في إبراز الثقافة و الفنون اإلسالمية )2/2(

2026 20232025 2024 2022

2026 20232025 2024 2022

2026 20232025 2024 2022
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%90

%100

%80

%100

%85

%100

%75

%100

%70

%100

2026 20232025 2024 2022

2026 20232025 2024 2022

نسبة مستخدمي تطبيق التقويم الهجري من متابعي المركز على قنوات التواصل 
االجتماعي

نسبة مشاركة الموظفني في الربامج الوطنية

إثراء محتوى الجوالت الثقافية

االحتفاء بالموروث المحلي

تطوي�ر برامج لتعزي�ز االنتماء الوطني

التوعية بالمواسم والطوالع والدرور

إصدار التطبيق الذكي للتقويم الهجري العالمي

تنفيذ مبادرات لدعم الُلغة العرب�ية كلغة للعلم والمعرفة

المحور الثاني: إبراز الموروث الثقافي اإلسالمي و العربي و المحلي

الهدف الثاني: التعريف بالموروث الثقافي المحلي

27



440

300

160

90

240

150

120

50

30

30

2026 20232025 2024 2022

2026 20232025 2024 2022

ع عدد المشاركني في منصة التطوُّ

عدد مرتادي الجامع من أصحاب الهمم

ع  تفعيل منصة المركز للتطوُّ

تنفيذ اتفاقيات مجتمعية مع المؤسسات األكاديمية والتعليمية

إثراء تجربة أصحاب الهمم في الجامع

توفري وسائل صديقة للبيئة تشجِّع المجتمع على التنقل وممارسة 
الرياضة

إقامة مبادرة )ضيوفنا الصائمون(

برنامج )الدليل الثقافي الصغري(

المحور الثاني: إبراز الموروث الثقافي اإلسالمي و العربي و المحلي

الهدف الثالث: تفعيل دور الجامع في خدمة المجتمع
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5 34 2 1

2026 20232025 2024 2022

عدد الربامج االستباقية المنفذة

تطوي�ر الربامج الدينية الرمضانية

ابت�كار خدمات استباقية للمصلني

تنفيذ مبادرات تحتفي باألعياد والمناسبات الدينية

إقامة برامج دينية ومحاضرات مصورة وبُحلة جديدة

تطوي�ر مبادرات ُقّراء الضري�ح

التعاون مع الجهات المعنية لت�أهيل ُخطباء ومؤذني الجامع

إعداد وتنفيذ برنامج أحكام التالوة وتحفيظ القرآن بالتعاون مع الجهات 
المعنية

ترجمة خطب الُجمع لعدة لغات إضافة إلى لغة اإلشارة

المحور الثاني: إبراز الموروث الثقافي اإلسالمي و العربي و المحلي

الهدف الرابع: تقديم برامج دينية بُحلة جديدة غري مسبوقة
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المحور الثالث: 

تعزي�ز مكانة الجامع

كمقصد سياحي فريد

31



تطوي�ر المحتوى الثقافي للجوالت والمعارض

تطوي�ر محتوى الجوالت الثقافية للوفود رفيعة المستوى

تطوي�ر الدليل الصوتي اإللكرتوني

تطوي�ر مسار مرتادي الجامع والوفود

تطوي�ر اختصاصيي جوالت ثقافية عالمي�ني

تطوي�ر عمليات إدارة مرتادي الجامع واألفواج السياحية

توظيف التقنيات التفاعلية والواقع االفرتاضي والمعزز

تطوي�ر منظومة ذكية للخدمات

توفري حلول مبت�كرة إلدارة األحذية

تطوي�ر منظومة النقل الداخلي والمسارات

30 510 315 45 21 1

المحور الثالث: تعزي�ز مكانة الجامع كمقصد سياحي فريد

الهدف األول: تقديم تجربة متميزة ومتجددة ومتنوعة لمرتادي الجامع )1/2(

2026 20232025 2024 20222026 20232025 2024 2022

عدد التطورات االستباقية لمحتوى الجوالت الثقافيةعدد الخدمات الذكية المستحدثة لمرتادي الجامع

32



زخرفة الجدار الرخامي بآيات قرآنية 

تحوي�ل المنارة إلى منارة سياحية

إنشاء غرفة الوسائط التفاعلية 

تطوي�ر الحديقة اإلسالمية

تطوي�ر مكتبة المنارة

%25 %15%20 %10 %5

نسبة زيادة عدد مرتادي الجامع

تطوي�ر أعمال البستنة التجميلية بمدرجات المنطقة الشرقية

تطوي�ر المسارات والمواقف السطحية

تطوي�ر الممشى في الجزي�رة الوسطى

إنشاء المباني الدائمة لمداخل المصلني

تنصيب لوحات إرشادية لمرتادي الجامع

تقديم قيمة مضافة لخدمات مرتادي الجامع في المناطق االست�ثمارية

إثراء تجربة مرتادي الجامع  في )درب التسامح( بالتجربة الصوتية

إطالق المنصة التفاعلية الرتوي�جية لمرتادي الجامع

المحور الثالث: تعزي�ز مكانة الجامع كمقصد سياحي فريد

الهدف األول: تقديم تجربة متميزة ومتجددة ومتنوعة لمرتادي الجامع )2/2(

2026 20232025 2024 2022
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70 ألًفا 60 ألًفا50 ألًفا 40 ألًفا 30 ألًفا

2026 20232025 2024 2022

عدد متابعي حساب التواصل االجتماعي

ر يرثي تجربة المتابعني تصميم و إنشاء موقع إلكرتوني مطوَّ

تفعيل و إدارة حسابات التواصل االجتماعي 

تطوي�ر منصات إعالمية جديدة لعمليات التغطية اإلعالمية

تطوي�ر نظام االتصال الخاص بالمتعاملني

بناء متجر لبيع الهدايا والتذكارات لدعم ُهوية المركز

إخراج أفالم و مقاطع تروي�جية للجامع

إهداءات لوفود الجامع

المحور الثالث: تعزي�ز مكانة الجامع كمقصد سياحي فريد

الهدف الثاني: إبراز مكانة الجامع وعمارته الجاذبة للسياحة

34



5 34 2 1

2026 20232025 2024 2022

عدد الشراكات السياحية المطورة مع القطاع السياحي

تنفيذ الشراكات السياحية لرفد القطاع السياحي

إطالق نظام نقاط المكافآت للشركات السياحية

توفري المعلومات السياحية من استبانات رأي مرتادي الجامع

إعداد تقاري�ر التحليل اإلحصائي عن مرتادي  الجامع

تطوي�ر جدارية الرتوي�ج للجامع والمعالم السياحية في اإلمارة

المحور الثالث: تعزي�ز مكانة الجامع كمقصد سياحي فريد

الهدف الثالث: تعزي�ز مكانة الجامع كرافد رئيس للسياحة في الدولة واإلمارة
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المحور الرابع:

 ريادة المركز

كمرجع معياري في المنطقة
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%100

%100

دقيقة

%98

%98

يوم

%99

%99

ساعة

%95

%95

يومي

%94

%94

5 أيام

نسبة الكفاءات المتوفرة مقارنة بالكفاءات المطلوبة

نسبة االحتفاظ بالكفاءات الوظيفية في المناصب االسرتاتيجية

متوسط الوقت المستغرق لتقديم خدمات الموارد البشرية

ت�أهيل كوادر متخصصة و معتمدة في مختلف المجاالت

 إعداد و تنفيذ خطة لت�أهيل قيادات الصف الثاني

 إنشاء التطبيق الذكي للموارد البشرية

تطوي�ر نظام تحليل الوظائف وتقي�يمها

تطوي�ر نظام التحليل التنبؤي لتحديد الكفاءات المستقبلية

التحول اإللكرتوني لجميع إجراءات الموارد البشرية

المحور الرابع: ريادة المركز كمرجع معياري في المنطقة

الهدف األول: ُهوية مؤسسية يفخر بها الموظفني )1/2(

2026 20232025 2024 2022

2026 20232025 2024 2022

2026 20232025 2024 2022
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تنظيم فعاليات وبرامج لتحفيز الموظفني 

إطالق مبادرات الصحة البدنية والسالمة المهنية

إطالق مبادرة توفري وجبات غذائية للموظفني

تطوي�ر مكاتب مبت�كرة لتحسني بيئة العمل

توفري بطاقات الخصومات للموظفني

إنشاء منصة اإلبداع والرتفيه للموظفني

تعزي�ز الُهوية المؤسسية لدى العاملني في المركز

إعداد مصفوفة تفصيلية لصالحيات الموارد البشرية

إعداد سياسات و أدلة اإلجراءات

تطوي�ر نظام الهيكل التنظيمي

إعداد اأطر الكفاءات

5 %1003 %1004 %1002 %1001 %95

المحور الرابع: ريادة المركز كمرجع معياري في المنطقة

الهدف األول:  ُهوية مؤسسية يفخر بها الموظفون )2/2(

2026 20232025 2024 20222026 20232025 2024 2022

عدد األنشطة المنفذة لتعزي�ز السعادة وجودة الحياة في بيئة العملنسبة توفر السياسات وأدلة اإلجراءات الالزمة إلدارة الموارد البشرية

39



تطوي�ر منظومة الموارد المالية والبشرية

تعزي�ز األمن السيرباني

ترقية رخص الخوادم وأنظمة النسخ االحتياطيِّ

تطوي�ر وإحالل أجهزة ربط الشبكات

الربط اإللكرتوني لربامج قسم تقنية المعلومات

تحسني نظام ت�تبع إدارة المرافق

التحول الرقمي وتقري�ر تحليل الفجوات

تطوي�ر نظام متابعة أعمال ومشاريع خطة المركز االسرتاتيجية

تطوي�ر نظام إدارة مقتنيات المكتبة

تطوي�ر نظام إدارة ومتابعة المناوبات

توحيد منظومة وعملية إصدار تصاري�ح العمل وبطاقات دخول المركز ومرافقه

تطوي�ر بوابة إلكرتونية لتسجيل الموردين في المركز

تطوي�ر نظام إدارة الفعاليات 

تطوي�ر نظام إدارة مرتادي الجامع واإلحصائيات

%100 %100%100 %100%100 %100%100 %90%100 %70

المحور الرابع: ريادة المركز كمرجع معياري في المنطقة

الهدف الثاني: توظيف أحدث التقنيات في تقديم الخدمات

2026 20232025 2024 20222026 20232025 2024 2022

ل الرقميِّ للخدمات والعمليات معدل توفر الموقع الرئيس والقنوات الرقمية األخرى المتصلة بصفة مستمرةنسبة التحوُّ

40



تطوي�ر خرباء اإلدارة المالية

إنشاء اتفاقيات مستوى الخدمة مع الجهات المعنية

تحديث أدلة إعداد الموازنة و إدارة المخصصات المالية المعتمدة

إدارة المخاطر المالية وتطوي�ر الخطط البديلة للحاالت الحرجة للشراء وطلب المواد

إنشاء وتنفيذ سياسة حْوكمة العمليات المالية

ابت�كار خدمات مالية ذات قيمة مضافة

إعداد الئحة إي�رادات المركز من المناطق االست�ثمارية

إعداد الئحة إي�رادات المركز من رسوم الخدمات المقدمة

تنفيذ مشروع خفض النفقات

أتمتة عمليات المشرتيات والعقود 

إطالق برنامج إدارة الموردين

%100 %5%100 %5%100 %5%95 %10%90 %15

2026 20232025 2024 20222026 20232025 2024 2022

نسبة االلتزام بالحْوكمة الماليةنسبة انحراف الميزانية المصروفة عن المخطط لها

المحور الرابع: ريادة المركز كمرجع معياري في المنطقة

الهدف الثالث: تحقيق االستدامة المالية
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%200 %100%150 %50 %0

2026 20232025 2024 2022

معدل عائد االست�ثمار

فرض رسوم على الخدمات المتميزة

استحداث إي�رادات إضافية

استحداث مراكز تجزئة جديدة

تعزي�ز اإليرادات الحالية

المحور الرابع: ريادة المركز كمرجع معياري في المنطقة

الهدف الثالث: تحقيق االستدامة المالية
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توثيق وجمع وتحليل بيانات المركز من الفعاليات واألنشطة

إنشاء قاعدة معرفية غنية حول أصداء المركز

تطبيق نظام اإلدارة المت�كاملة

تطبيق معاي�ري التميز العالمية

إنشاء منظومة مؤشرات األداء والتقاري�ر اإلحصائية ألنظمة وأعمال المركز

إعداد سياسات العمليات المؤسسية 

توثيق اإلجراءات اإلدارية

توثيق كافة العمليات المؤسسية

%100 %100%75 %100%100 %100%50 %75%25 %50

2026 20232025 2024 20222026 20232025 2024 2022

نسبة توثيق فعاليات وأنشطة المركزنسبة الجاهزية في تلبية متطلبات معاي�ري نظام اإلدارة المت�كامل

المحور الرابع: ريادة المركز كمرجع معياري في المنطقة

الهدف الرابع: معلومات وبيانات دقيقة تدعم صنع القرار
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10 68 4 2

2026 20232025 2024 2022

عدد الربامج المنفذة بالشراكة مع المؤسسات العالمية

تنفيذ شراكات مع المؤسسات الدينية

تعزي�ز التعاون مع جامع األزهر الشريف ودعم سكن الطلبة

تعمري مكتبة جامع األزهر الشريف وتشغيلها

تعزي�ز التعاون مع جامعة الزيتونة لرفد مكتسبات الثقافة اإلسالمية 

المحور الرابع: ريادة المركز كمرجع معياري في المنطقة

الهدف الخامس: تنفيذ برامج مع مؤسسات عالمية لتعزي�ز رسالة الجامع واختصاصاته
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المحور الخامس:

المحافظة على الجامع 

تاريًخا وإرًثا وطنًيا ومعلًما لإلمارة
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%100

%100

%100

%90

%90

%70

%100

%100

%90

%90

%90

%60

%90

%90

%50

نسبة االلتزام بجدول الصيانة الدورية

نسبة إنجاز أوامر العمل التصحيحية

نسبة االلتزام بمعاي�ري المباني الخضراء

استدامة جماليات القباب والرخام

تطوي�ر الساحات الخارجية والمواقف والطرق الداخلية والمناطق 
المحيطة بالجامع

صيانة التيجان الذهبية

ترميم وصيانة األحجار الكريمة في األروقة 

تطوي�ر عمليات الحراسة وغرف المراقبة

تطوي�ر منظومة النظافة والتعقيم

تطوي�ر اإلدارة اللوجستية

الخطة العشرية الستدامة األصول

تحديث أنظمة اإلنارة القمرية

تحديث أنظمة اإلنارة الداخلية والرثيات

تحديث األنظمة الكهربائية

تحديث نظام البث التلفزي�وني في الجامع

تحديث األنظمة الميكانيكية

المحور الخامس: المحافظة على الجامع تاريًخا وإرًثا وطنًيا و معلًما لإلمارة

الهدف األول: الريادة واالبت�كار في إدارة األصول

2026 20232025 2024 2022

2026 20232025 2024 2022

2026 20232025 2024 2022

47



%60

%60

%40

%40

%50

%50

%30

%30

%25

%25

2026 20232025 2024 2022

2026 20232025 2024 2022

نسبة الخفض في استهالك الطاقة

نسبة الخفض في استهالك الماء

استخدام اإلنارة الموفرة للطاقة

دراسة أوجه توظيف تقنيات الطاقة الكهروضوئية

خفض استهالك الطاقة

إعادة ضبط األجهزة واألنظمة الميكانيكية

خفض استهالك الماء

تركيب مستشعرات تلقائية لصنابري المياه

المحور الخامس: المحافظة على الجامع تاريًخا وإرًثا وطنًيا و معلًما لإلمارة

الهدف الثاني: تعزي�ز كفاءة الطاقة وخفض البصمة الكربونية
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الشركاء االسرتاتيجيون والمعنيون

50



الشركاء االسرتاتيجي�ني و المعني�ني

طبيعة العالقة الشركاء والمعنيون الرقم

شراكة اسرتاتيجية

وزارة شؤون الرئاسة 1

المجلس التنفيذي 2

وزارة التسامح 3

الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف 4

الهيئات الدبلوماسية 5

القيادة العامة لشرطة أبوظبي 6

وزارة الداخلية 7

شراكة لوجستية

فندق إرث 8

مجموعة البداد العالمية 9

شركة برتول أبوظبي الوطنية 11

مواصالت اإلمارات 12

شركة فودكو 13

صناعات / أغذية 14

شركة أميجوس للدعاية واإلعالن 15

األرشيف الوطني 16
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الشركاء االسرتاتيجي�ني والمعني�ني

طبيعة العالقة الشركاء والمعنيون الرقم

شراكة تشغيلية

وزارة الخارجية والتعاون الدولي 17

مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة 18

مركز النقل المت�كامل 19

شركة ساعد لألنظمة المرورية 20

هيئة الهالل األحمر اإلماراتي 21

فري�ق أبشر التطوعي 22

دائرة الثقافة والسياحة 23

الشركات السياحية 24

دار زايد للرعاية اإلنسانية 25

شركة أبوظبي للتوزيع 26

وسائل اإلعالم 27

شركات تنظيم الفعاليات 28

تدوي�ر 29

الجامعات والشركات الخارجية 30
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مركز جامع الشيخ زايد الكبري

الخطة االسرتاتيجية )2026-2022(
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