مركز جامع الشيخ زايد الكبري

الخطة االسرتاتيجية ()2026-2022

الرؤية
أن نكون مركز ًا رائد ًا عالمي ًا في إبراز الثقافة
اإلسالمية السمحة وتعزي�ز التواصل الحضاري

القيم
•اإلنسانية رسالتنا للعالم
رحب بشعوب العالم في إمارة السالم
• ُن ِّ
•الريادة في اإلخاء اإلنساني لمستقبل ٍ واعد
•االنفتاح والتعايش مع جميع فئات المجتمع

الرسالة

•نعمل بوطنية نابعة من إرث اإلمارات األصيل
•نتسامح دعم ًا لقيم الخري في المجتمع

معلم وطني وديني جاذب للسياحة بعمارته
اإلسالمية ويعزز قيم التعايش بني الشعوب
ومقصد ًا يرسخ المآثر اإلنسانية للمغفور له
الشيخ زايد
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نتطوع شكر ًا لعطاء الوطن
•
َّ
•التميز واالبت�كار في تعزي�ز تجربة مرتادي الجامع
•مرجع ًا معياري ًا على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي

3

الهيكل التنظيمي
مجلس األمناء

اللجنة التنفيذية

مكتب التدقيق الداخلي

مدير عام المركز

مكتب المناطق
االست�ثمارية

المراكــــز التــابعـــة

مكتب المدير العام

مكتب التطوي�ر المؤسسي

إدارة التواصل الحضاري

إدارة خدمات المصلني
والزوار

إدارة الشؤون المالية

إدارة الخدمات المساندة

قسم االتصال المؤسسي

قسم الجوالت الثقافية

قسم الحسابات

قسم الموارد البشرية

قسم الربامج الدينية
والثقافية

قسم سعادة المتعاملني

قسم الموازنة

قسم تقنية المعلومات

قسم اإلعالم والنشر

قسم خدمة الزوار

قسم المشرتيات والعقود

قسم الصيانة والخدمات

قسم المكتبة
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ملخص الخطة االسرتاتيجية
ؤية والرسالة
و
ا
ل
ق
الر
يم
 5محاور
 16هد ًفا
 155مشر
و ًعا

مؤشرا
37
ً
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الخارطة االسرتاتيجية
الرؤية

عالميا في إبراز الثقافة اإلسالمية السمحة وتعزي�ز التواصل الحضاري
رائدا
مركزا
أن نكون
ً
ً
ً

الرسالة

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

المحاور

ترسيخ دور الجامع كحاضن
لقيم التسامح والتعايش
بني الشعوب

إبراز الموروث الثقافي
اإلسالمي و العربي
و المحلي

تعزي�ز مكانة الجامع
كمقصد سياحي فريد

ريادة المركز كمرجع معياري
في المنطقة

المحافظة على الجامع
معلما
وطنيا و
تاري ًخا وإر ًثا
ً
ً
لإلمارة

تب ِّني ونشر قيم التسامح

تعزي�ز مكانة الجامع في إبراز
الثقافة و الفنون اإلسالمية

تقديم تجربة متميزة ومتجددة
ومتنوعة لمرتادي الجامع

هوية مؤسسية
ُ
يفخر بها الموظفون

الريادة و االبت�كار
في إدارة األصول

جعل المركز منصة عالمية
للسالم والتسامح

األهداف
االسرتاتيجية

التعريف بالموروث
الثقافي المحلي
تفعيل دور الجامع
في خدمة المجتمع
تقديم برامج دينية
بحلة جديدة غري مسبوقة
ُ

إبراز مكانة الجامع وعمارته
الجاذبة للسياحة

توظيف أحدث التقنيات
في تقديم الخدمات

تعزي�ز كفاءة الطاقة
وخفض البصمة الكربونية

تحقيق االستدامة المالية
تعزي�ز مكانة الجامع كرافد رئيس
للسياحة في الدولة واإلمارة

معلومات وبيانات دقيقة
تدعم صنع القرار
تنفيذ برامج مع مؤسسات
عالمية لتعزي�ز رسالة
الجامع واختصاصاته
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