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املوؤ�س�سات  من  الكويت  بدولة  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  تعد 

الإ�سرتاتيجي،  التخطيط  جمال  يف  والإ�سالمي  العربي  العاملني  يف  الرائدة 

ول�سيما يف جمال العمل الإ�سالمي، حيث متتد ممار�ساتها التطبيقية يف هذا 

املجال منذ بداية الت�سعينيات من القرن املا�سي، ما يوؤهل قادتها على ال�سري 

متار�سه  الذي  الرائد  الدور  لتحقيق  �سعيا  املمار�سات  تلك  تعزيز  يف  قدما 

الوزارة يف جمال العمل الإ�سالمي. 

وفقللللللللا  املوؤ�سللل�سلي  التملللليز  و�سللللللع  اللللللوزارة على  قللللادة  كملللللا حر�ص 

ملعللللللللايري التملللليز الأوربلليللللة

 The  European Foundation for Quality Management EFQM

من خالل تطبيق جائزة الإدارة املتميزة يف بوؤرة العمل الإ�سرتاتيجي باعتباره 

والتح�سني  التطوير  اإحداث  اإىل  �سعيا  املوؤ�س�سي  الأداء  تقييم  اأدوات  اأحد 

كافة  وطموحات  توقعات  يلبي  الذي  الأداء  عنا�سر  لكافة  وامل�ستمر  الدائم 

و�سائل  من  و�سيلة  اعتباره  عن  ف�سال  الوزارة،  خدمات  من  امل�ستفيدين 

التنظيمية  الوحدات  م�ستوى  على  الإ�سرتاتيجي  بالإجناز  املرتبط  التحفيز 

وامل�ستويات الإدارية.

كلمة وكيل الوزارة
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هذا  على  ال�سري  على  الوزارة  قادة  حر�ص  فقد  الدور  لهذا  وامتدادا 

ال�شيخ  �شمو  قيادة  الكويت حتت  دولة  وخا�سة يف ظل حر�ص  النهج 

�شباح الأحمد اجلابر ال�شباح اأمري البالد حفظه اهلل ورعاه, على 

الأجندة احلكومية  واملوؤ�س�سات وفق  للوزارات  املوؤ�س�سي  الأداء  النطالق يف 

جهود  متحورت  حيث   ،2015/2035 الكويت  لدولة  الإمنائية  اخلطة  من 

القادة والعاملني بالوزارة على ال�ستمرار نحو ال�سري من خالل العمل على 

تطوير وحتديث اخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة وفق منهجية علمية تطبيقية 

القادة  كافة  ومب�ساركة   Best Practice العاملية  املمار�سات  لأف�سل  وفقا 

امل�سالح  واأ�سحاب  ال�سركاء  من  العديد  جانب  اإىل  بالوزارة،  والعاملني 

للتعرف على طموحاتهم وتوقعاتهم يف الأداء الإ�سرتاتيجي للوزارة والعمل 

على ت�سمينها باخلطة الإ�سرتاتيجية.

واهلل يهدي اإىل �سبيل الر�ساد.،

                                                        

                                                   

مهند�س/ فريد اأ�شد عمادي

وكيل وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

رئي�ص اللجنة العليا للتخطيط
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الأهداف  �سياغة  مبوجبها  يتم  منظمة  عملية  ال�سرتاتيجي  التخطيط 

املبادرات  حتديد  مع  ور�سالتها،  روؤيتها  من  انطالقا  للوزارة  الإ�سرتاتيجية 

الإ�سرتاتيجية ال�سنوية ومن ثم ترجمة تلك املبادرات اإىل الأعمال والأن�سطة 

التنفيذية و�سول اإىل م�ستوى الأداء الفردي ومبا ي�سمن تنفيذ تلك الأهداف 

الأداء  موؤ�سرات  حتديد  بعد  حتقيقه  اإىل  الوزارة  ت�سبو  ما  يحقق  تنفيذا 

الزمنية  الفرتات  مدار  وعلى  التنظيمية،  للم�ستويات  وفقا  لها  الرئي�سية 

املختلفة.

اإدارة التخطيط واملعلومات على و�سع الآليات التي ت�سمن  وقد حر�ست 

التنفيذ اجليد خلطتها الإ�سرتاتيجية وفقا لأف�سل املمار�سات العاملية، وذلك 

من خالل تهيئة كافة العوامل التي حتقق �سياغة تلك الآليات بعد الدرا�سات 

تلك  تعاظمت  حيث  للوزارة،  ال�سابقة  الإ�سرتاتيجية  للممار�سات  املتعمقة 

املمار�سات ما جعلها اأحد اأف�سل املوؤ�س�سات على م�ستوى دولة الكويت، بل على 

م�ستوى العامل الإ�سالمي يف اإعداد و�سياغة وتنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية.

اخلطة  تنفيذ  اآليات  ترجمة  على  الوزارة  قادة  حر�ص  املنطلق  هذا  من 

كافة  على  الب�سرية  املوارد  تهيئة  احل�سبان  يف  الأخذ  مع  الإ�سرتاتيجية 

التخطيط  اإدارة  مدير  كلمة 

واملعلومات
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امل�ستويات من خالل العمل على ن�سر ثقافة التخطيط الإ�سرتاتيجي جلعلها 

للخطة  اجليد  التنفيذ  يف  ت�ساهم  التي  ال�سمانات  كاأحد  م�ستمرة  عملية 

وعنا�سر  لعمليات  متكامال  مهنيا  اإطارا  تقدمي  اأجل  من  الإ�سرتاتيجية، 

التخطيط الإ�سرتاتيجي على م�ستوى القطاعات والإدارات، �سعيا اإىل تر�سيخ 

مفاهيم موؤ�س�سية متكاملة وموحدة لعمليات التخطيط الإ�سرتاتيجي لتكون 

تقدمي  يف  ي�ساعد  الذي  الأمر  بالوزارة،  الإدارة  منظومة  من  اأ�سا�سيا  جزء 

م�ستوى  علي  الإ�سرتاتيجية  اخلطط  �سياغة  يف  املهني  الإر�ساد  من  نوعا 

من  الأداء  توجه  لتكون مبثابة خارطة طريق  التنظيمية  والوحدات  الوزارة 

اأجل حتقيق نقلة نوعية يف العمليات �سعيا لتحقيق الريادة يف العمل الإ�سالمي 

على امل�ستويني املحلي والإقليمي والدويل.

ن�ساأل اهلل ان يهيئ لنا �سبل اخلري والتوفيق 

الأ�شتاذ/ عبداهلل حممد ال�شاهني

مدير اإدارة التخطيط واملعلومات

رئي�ص الفريق التنفيذي للخطة الإ�سرتاتيجية



اخلطة الإ�سرتاتيجية لوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة الكويت   2016 -2021 م

8



9
اخلطة الإ�سرتاتيجية لوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة الكويت   2016 -2021 م

رقم ال�شفحةاملحتــــــــــــــــــويات

9مقدمة

12مرتكزات �سياغة اخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة

13العتبارات الثمانية احلاكمة لعمل الوزارة

15الروؤية والر�سالة والقيم

 Our Vision 15- اأول: روؤية الوزارة

Our Mission 16- ثانيا: ر�سالة الوزارة

Our Values 16- ثالثا: قيم الوزارة

18التحليل الإ�سرتاتيجي للوزارة

OUR EIGHT STRATEGIC OBJECTIVES 19الأهداف الإ�سرتاتيجية الثمانية للوزارة

Key Performance Indicators  )KPIs( 23موؤ�سرات الأداء الرئي�سية للوزارة

24�سياغة موؤ�سرات الأداء للروؤية والر�سالة والقيم والأهداف الإ�سرتاتيجية

30املبادرات الإ�سرتاتيجية وفقا لالأهداف الإ�سرتاتيجية وا�سقاطها على الإدارات

31و�سع اأطر امل�ساءلة ملوؤ�سرات الأداء يف اخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة

منوذج احلكومة الذي ميتاز بالب�ساطة والفاعلية يلقى مب�سئولية املبادرات 

الإ�سرتاتيجية والنتائج على عاتق الإدارات والقطاعات املعنية

32

33برامج وخطط العمل



اخلطة الإ�سرتاتيجية لوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة الكويت   2016 -2021 م

10

مقـــدمة

واإقليميا  حمليا  واملتالحقة  امل�ستمرة  املتغريات  من  بالعديد  الكويتي  باملجتمع  مير 

ودوليا، الأمر الذي يتطلب �سرورة اليقظة التامة لالآثار املرتتبة على تلك املتغريات وفق 

نظرة قيادية م�ستقبلية ثاقبة قادرة على التنبوؤ الدقيق بتلك املتغريات واآثارها، واملبادرة 

اإىل و�سع الأطر واملحاور التنفيذية التي ت�سمن توافر القدرات املوؤهلة على التعامل معها 

وفق اأ�ساليب وو�سائل م�ستحدثة ت�ساهم يف حتقيق تطلعات املجتمع الكويتي ، وبحيث تنطلق 

املوؤ�س�سة  موارد  لإدارة  الإ�سرتاتيجي  الجتاه  حتديد  من  الفعالة  الإدارية  القيادة  مهام 

بفعالية وا�ستغالل القدرات اجلوهرية واملحافظة عليها يف ظل ا�ستدامة الثقافة التنظيمية 

الفعالة ، والتاأكيد على املمار�سات الأخالقية دون اإغفال اإن�ساء الرقابة التنظيمية املتوازنة 

التي ت�سمن الإجناز امل�ستهدف يف الأجلني الق�سري والطويل.

ولعل املطلع على الأحداث التي مرت باملجتمع الكويتي خالل الفرتة الزمنية ال�سابقة، 

والتي كانت ت�ستهدف امل�سا�ص بوحدته الوطنية ، ف�سال عن تبني العديد من اجلماعات 

املت�سددة لأفكار ل تت�سم مع �سحيح الدين وال�سنة النبوية ، ميثل دافعا قويا نحو �سرورة 

التطويرية من  النظرة  اإىل جانب تعظيم   ، و�سع الأطر ال�سحيحة لتقومي تلك املفاهيم 

يجعلها  ما  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  بوزارة  يناط  الذي  التوجيهي  الدور  تعزيز  اأجل 

اجلديدة  للفر�ص  املبكر  الت�سخي�ص  خالل  من  املتغرية  للظروف  ال�ستجابة  على  قادرة 

وتوليد الأفكار اجلديدة، باعتبارها يف طليعة الوزارات املعنية بالتوجيه املجتمعي ، �سعيا 

اإىل انعكا�ص ان�سطتها املتعددة على كافة الأطر املجتمعية التي تلبي طموحات وتطلعات 

املجتمع الكويتي باأفراده وموؤ�س�ساته وتنوع توجهاتهم الفكرية وفق ا�س�ص واأ�ساليب متوازنة 

تقوم على ال�سراكة بني كافة املوؤ�س�سات واجلهات.

التوا�سل  �سرورة  الإ�سالمية من  وال�سوؤون  الأوقاف  لوزارة  امل�ستقبلية  الروؤية  وتنطلق 

Stakeholders داخليا وخارجيا باعتبار ذلك يعد  اأ�سحاب امل�سالح  والتن�سيق مع كافة 

من اأهم مقومات اأي خطة م�ستقبلية، اإذ ل يكفي اأن تكون نلك اخلطة وا�سحة ودقيقة يف 
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ذهن قادة الوزارة، بل ل بد مع ذلك وبعده اأن تكون وا�سحة اأي�سا يف ذهن كل فرد فيها، 

ف�سال عن ال�سركاء ذوو العالقة مب�ستقبل الوزارة.

ومن املتوقع اأن تنطلق الروؤية امل�ستقبلية املبنية على الإدارة املرتكزة على حتقيق النتائج 

باأنها ا�سرتاتيجية اإدارية حمورية تهدف اإىل اإحداث تغيري جوهري يف طريقة عمل الوزارة 

من اأجل تطوير وحت�سني الأداء وحتقيق النتائج املرجوة باعتبارها حمور عملية التغيري، 

ومبا يوؤدي اإىل اإمكانية و�سع موؤ�سرات الأداء لقيا�ص مدى التقدم يف حتقق تلك الأهداف 

واأي�سًا احلر�ص على جمع البيانات ب�سكل م�ستمر للتاأكد من اأن الأن�سطة والعمليات املنفذة 

ت�سري نحو حتقيق النتائج املرجوة ، كما ي�ساهم مفهوم الإدارة املرتكزة على النتائج على 

العاملني  لدى  بامل�سئولية  ال�سعور  اإيجاد  يف  ي�ساعد  �سوف  ما  وهو  حمددة  نتائج  وجود 

الداخلي  الذاتي  الدافع  تولد  والتنظيمية ومن ثم  الإدارية  امل�ستويات  بالوزارة على كافة 

نحو اللتزام بتحقيق هذه النتائج حتى ل يكون حتت دائرة ال�سوء فيما يخ�ص امل�ساءلة.

 Indicators  )KPIs( الرئي�سية  الأداء  موؤ�سرات  �سياغة  على  الوزارة  قادة  حر�ص  كما 

Key Performance وفق نظام لقيا�ص الأداء املوؤ�س�سي با�ستخدام موؤ�سرات اأداء ا�سرتاتيجي 

م�ستقة من الأهداف الإ�سرتاتيجية بهدف الك�سف عن نقاط القوة وال�سعف يف الإجنازات يف 

الإ�سرتاتيجية  ي�سمل كافة مراحل اخلطة  بالوزارة، بحيث  والفرعية  الرئي�سية  العمل  جمالت 

اخلطة  مراحل  من  مرحلة  بكل  املرتبطة  الأداء  موؤ�سرات  �سياغة  منهجية  يتم  وبحيث 

علمي  منهج  وفق   - الأعمال  املبادرات،  الأهداف،  القيم،  الر�سالة،  الروؤية،  الإ�سرتاتيجية: 

ومهني تطبيقي معتمد.

مع التاأكيد على م�ساركة كافة املوارد الب�سرية واأ�سحاب امل�سالح Stakeholders بامل�ستويات 

وفقا  مراحلها،  بكافة  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  و�سياغة  اإعداد  يف  املختلفة  والإدارية  التنظيمية 

ملنهجية ور�ص العمل الكربى Workshop Huge التي ت�سم كافة امل�ستويات الإدارية بالوزارة 

بالإ�سافة اإىل عقد اجتماعات اإدارة الأداء على م�ستوى كافة الوحدات التنظيمية وفرق العمل 

وكذلك اأ�سحاب امل�سالح من ال�سركاء. 
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مرتكزات �شياغة اخلطة الإ�شرتاتيجية للوزارة

املرتكزات  من  جمموعة  و�سع  مت  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  و�سياغة  لإعداد  �سعيا 

ل�سياغة اخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة تنطلق من املرتكزات ال�سبعة التالية:

املرتكز الأول: 

النطالق يف �سياغة اخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة من اخلطة الإمنائية امل�ستقبلية لدولة الكويت 

امل�ستقبلية لدولة الكويت حتى عام 2035 “ والقائمة على: جعل دولة الكويت مركزا ماليا  “ الروؤية 
املجتمعي  التوجيه  يحقق  ومبا  تطويرية،  قفزة  اإحداث  اأجل  من  وذلك  لال�ستثمار«  جاذبا  وجتاريا 

املن�سود وتعزيز الهوية الإ�سالمية والعربية.

املرتكز الثاين 

اخلطة  و�سياغة  اإعداد  يف  بالوزارة  والتنظيمية  والإدارية  القيادية  امل�ستويات  كافة  م�ساركة 

اخلطة  �سياغة  اأطر  و�سع  يف  للم�ساركة  للجميع  الفر�سة  اإتاحة  جانب  اإىل  للوزارة،  الإ�سرتاتيجية 

الت�سغيلية لكل وحدة تنظيمية انطالقا من املبادرات الإ�سرتاتيجية.

املرتكز الثالث

الإ�سرتاتيجي  الأداء  مراجعة  على  اعتمادا  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  و�سياغة  اإعداد  على  التاأكيد 

للوزارة وفقا للنتائج املتحققة من منظور حتديث اخلطة الإ�سرتاتيجية، �سعيا اإىل احداث التكامل يف 

الأداء وا�ستمرارية عملية تطوير الأداء املوؤ�س�سي على كافة امل�ستويات وجمالت العمل.

املرتكز الرابع

عقد جمموعة من اللقاءات مع اأ�سحاب امل�سالح )جهات حكومية، موؤ�س�سات املجتمع املدين( للتعرف على 

التي  امل�ستقبلية  وتوجهاتهم  طموحاتهم  على  التعرف  جانب  اإىل  للوزارة،  التطبيقية  املمار�سات  يف  اآرائهم 

ينبغي ان تت�سمنها اخلطة الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية للوزارة.

املرتكز اخلام�س 

اإدارات(  تنفيذ جمموعة من الزيارات امليدانية لكافة الوحدات التنظيمية بالوزارة )قطاعات، 

 Targets بح�سور مديري الإدارات وفرق العمل بكل اإدارة من اأجل امل�ساركة يف �سياغة امل�ستهدفات
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املرتبطة مبوؤ�سرات الأداء الرئي�سية لالأهداف الإ�سرتاتيجية، وتوزيعها زمنيا اعتمادا على املمار�سات 

الت�سغيلية  اإعداد اخلطط  اإدارة، بهدف  لكل  الإ�سرتاتيجية  املبادرات  اإىل جانب �سياغة  امل�ستقبلية، 

)الربامج وامل�ساريع( اخلا�سة بكل مبادرة، ف�سال عن حتديد امل�ساريف الت�سغيلية لكل مبادرة بهدف 

حتديد امليزانيات املالية الالزمة ل�سمان جناح تنفيذها يف الواقع العملي.

املرتكز ال�شاد�س

العمل على ربط اخلطة الإ�سرتاتيجية بامليزانية املالية، وفقا لالأ�س�ص املحا�سبية املتعارف عليها يف 

هذا ال�ساأن بالتن�سيق مع الإدارة املالية، ل�سمان حتقيق النجاح امل�ستهدف من اخلطة الإ�سرتاتيجية 

للوزارة، ومبا ي�سمن توفري التمويل الالزم للم�ساريع والربامج التي تت�سمنها اخلطة الإ�سرتاتيجية، 

ومبا ينعك�ص على حتقيق موؤ�سرات الأداء الرئي�سية.

املرتكز ال�شابع 

اخلطة  و�سياغة  لإعداد  عمل(  ور�ص  ع�سر  )عدد  الكربى  العمل  ور�ص  من  جمموعة  عقد 

الإ�سرتاتيجية بح�سور كافة القادة والعاملني وفرق العمل بالوزارة: وكيل الوزارة، الوكالء امل�ساعدون، 

املديرين، املراقبني، روؤ�ساء الأق�سام، م�سريف املراكز بقطاع القراآن الكرمي والدرا�سات الإ�سالمية. 

العتبارات الثمانية احلاكمة لعمل الوزارة

جعل  اأول: اللتزام بالنطالق يف اخلطة الإ�سرتاتيجية للوزارة من اخلطة الإمنائية لدولة الكويت 

دولة الكويت مركزا ماليا وجتاريا جاذبا لال�شتثمار من خالل اآليات ممنهجة تقوم 

على روؤية م�ستقبلية للدولة وفق اأهداف ا�سرتاتيجية للتنمية طويلة الأجل حتى عام2035    

مب�ساركة الأطراف الفاعلة باملجتمع الكويتي   

املجتمعي  والتوجيه  الإ�سالمية  الدعوة  ون�سر  والعربية،  الإ�سالمية  الهوية  بتعزيز  اللتزام  ثانيا: 

الإ�سالمي  العمل  يف  الريادي  امل�ستوى  لتحقيق  �سعيا  والأدوات  الو�سائل  اأف�سل  با�ستخدام 

والدعوي على امل�ستوى العاملي، مع اللتزام بالإ�سراف على امل�ساجد ورعايتها وتوفري العلماء 

والأئمة والعاملني بها لأداء ر�سالتها باعتبارها مركزا لالإ�سعاع الديني والثقايف.
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ثالثا: تر�سيخ الأخالق والقيم الإ�سالمية ون�سر الوعي الديني الو�سطي ومواجهة الفكر املتطرف وفق 

والأخالقي  الديني  التوجيه  مبتكرة يف جمال  وو�سائل  اآليات  وفق  علمية متطورة،  ممار�سات 

الو�سطي  الفكر  تنطلق من  والتي  اأ�ساليب ومنهجيات دينية وعلمية مبتكرة  والجتماعي وفق 

امل�ستنري امل�ستنبط من القراآن الكرمي وال�سنة النبوية، وتاأ�سيال ملنهج الأمة الو�سط.

رابعا: توثيق الروابط والتعاون البناء مع الدول واملنظمات الإ�سالمية والعاملية، وتنظيم وامل�ساركة يف 

املوؤمترات الإ�سالمية املحلية والدولية ومد يد العون والتكافل مع امل�سلمني يف كافة الأرجاء.

خام�سا: اللتزام والتوجه بالتميز لكافة املتح�سالت Outcomes التي تنتجها الوزارة من قطاعاتها 

يف  الريادة  حتقيق  اإىل  �سعيا  املتقدمة،  العاملية  واملرجعيات  باملوا�سفات  ا�سرت�سادا  املختلفة 

العمل الإ�سالمي عامليا.

�ساد�سا: اللتزام مبراجعة الأداء الإ�سرتاتيجي وفق اآليات معتمدة على كافة امل�ستويات، والعمل على 

املوؤ�س�سي  العمل  ودعم  الإ�سرتاتيجية،  اخلطة  متطلبات  يلبي  مبا  التنظيمي  الهيكل  تطوير 

وفقا ملنظور العمليات مبا ينعك�ص على تطوير وحت�سني كافة الأن�سطة والعمليات ووفقا لأف�سل 

املمار�سات.

�سابعا: ا�ستمرار مواكبة باقتناء اأف�سل الو�سائل التكنولوجية، وحتقيق التقدم والتطور العاملي يف تطبيق 

الو�سائل والتقنيات والتكنولوجيا التطبيقية والذكية املتطورة، والإ�سهام يف تطويرها والإ�سافة 

اإليها، مبا ينعك�ص على تطوير الأداء والعمليات يف كافة حماور الأداء املوؤ�س�سي.

ثامنا: ا�ستمرارية دعم وت�سجيع الأداء املتميز الذي ينطلق من املعايري العاملية، وت�سجيع الإبداع يف 

اأن�سطة وجمالت عمل الوزارة، ودعم املبادرات التطويرية التي تقوم بها القطاعات  خمتلف 

والإدارات والأق�سام واملراكز والوحدات والعاملني على كافة م�ستوياتهم، والعمل على تطوير 

اآليات موؤ�س�سية وحمفزة للتميز والإبداع حتقيقا للكفاءة والفعالية يف الأداء املوؤ�س�سي املتميز.

الريادة عامليٌا يف العمل الإ�شالمي
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الريادة عامليٌا يف العمل الإ�شالمي

الروؤية والر�شالة والقيم

Our Vision اأول روؤية الوزارة

تعرب الروؤية عن ال�سورة الذهنية املثالية التي تطمح الوزارة اإىل حتقيقها خالل فرتة زمنية حمددة، 

كما متثل الروؤية تغيريا م�ستهدفا يف م�سريتها، ينبغي العمل بال�سبل املنظمة و�سول اإليها، مع الأخذ 

اإىل  الب�سرية يف الإعداد وال�سياغة،  يف احل�سبان �سرورة امل�ساركة اجلماعية لكافة عنا�سر املوارد 

جانب اأ�سحاب امل�سالح، مبا ينعك�ص على �سرورة بذل اجلهود املخططة لتحقيقها وفقا للمتح�سالت 

والنتائج امل�ستهدفة.

الروؤية

القيم

الريادة عامليا يف العمل الإ�سالمي

التميز    العمل املوؤ�س�سي   ال�سراكة    الو�سطية   ال�سفافية وامل�سوؤولية

تر�سيخ قيم الو�سطية والأخالق الإ�سالمية ون�سر الوعي الديني والثقايف والعناية 

بالقراآن الكرمي وال�سنة النبوية ورعاية امل�ساجد وتعزيز الوحدة الوطنية واملجتمعية، 

من خالل تنمية املوارد الب�سرية والنظم املعلوماتية وفقا لأف�سل املمار�سات  العاملية

الر�شالة

فالروؤية ينبغي اأن تكون جملة وا�شحة, وملهمة, وي�شعب ن�شيانها

A vision should be a one sentence clear, Inspirational 
and memorable statement.
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 Our Mission ثانيا: ر�شالة الوزارة

الر�سالة حتتوي على اخلطوط الإ�سرتاتيجية العامة للوزارة والقيم والقناعات الأ�سا�سية واملعايري 

ال�سلوكية اجلوهرية وبالتايل �سخ�سية الوزارة، ومن ثم فالر�سالة تو�سح الجتاه العام للوزارة ب�سكل 

�سامل ودقيق، ويجب اأن متثل الر�سالة نقطة التقاء فكر وجهود اأع�ساء جميع قادة واأع�ساء الوزارة 

)العاملني( حيث اأنها وفقًا لقواعد الفكر الإ�سرتاتيجي �ستكون حمور تركيزهم واهتمامهم الأ�سا�سي، 

بحيث يعتربها كل منهم ر�سالته ال�سخ�سية لتظهر حم�سو�سة يف ممار�سة جميع جمالت عمل واأن�سطة 

الوزارة.

ر�شالة الوزارة

 Our Values ثالثا: قيم الوزارة

يعترب �سياغة » القيم«، اأو ما يطلق عليه »ثقافة الوزارة« من اأهم العوامل التي توؤثر ب�سكل كبري 

يف جناح الوزارة وحتقيق اأهدافها، فالهللتمام بللل« قيم« الوزارة وتنميتها وغر�سها بفاعلية يف عقول 

وقلوب جميع العاملني به بحيث ت�سبح » قيما« را�سخة واإيجابية وير�سى عنها اجلميع، من �ساأنها اأن 

توؤثر تاأثريًا اإيجابيًا وفعاًل يف جناح الوزارة وتقدمها، وحتقيق اأهدافها الإ�سرتاتيجية ومن ثم روؤيتها، 

اإىل جانب توقعات العاملني ومتطلبات اأ�سحاب امل�سالح، بل واملجتمع ككل، وت�سبح بعد ذلك القدوة 

التي يحتذى بها ومعيارًا فعاًل من معايري املفا�سلة يف الأداء. 

روؤية الوزارة

الريادة عامليٌا يف العمل الإ�شالمي

الديني  الوعي  ون�شر  الإ�شالمية  والأخــالق  الو�شطية  قيم  تر�شيخ 

والثقايف والعناية بالقراآن الكرمي وال�شنة النبوية ورعاية امل�شاجد 

املوارد  تنمية  خالل  من  واملجتمعية,  الوطنية  الوحدة  وتعزيز 

الب�شرية والنظم املعلوماتية وفقا لأف�شل املمار�شات  العاملية
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وميكن تعريف القيم باأنها القتناع الرا�شخ حول اخلطاأ وال�شواب.

قيم الوزارة

التميز

العمل املوؤ�ش�شي

ال�شراكة

الو�شطية

ال�شفافية وامل�شوؤولية

مع احلر�ص على و�سع مفهوم لكل قيمة، من اجل توحيد املفاهيم بني كافة امل�ستويات الإدارية 

والتنظيمية، ومما ي�سهل من عملية التطبيق والقيا�ص العملي، وذلك على الوجه التايل:

بيان القيمالقيم

التميز
�سن�سعى جاهدين للعمل وفقًا لأعلى املعايري، و�سنقارن اأنف�سنا دائمًا مع اأف�سل 

املمار�سات يف العامل

العمل املوؤ�ش�شي
فرد  كل  بدور  والإميللان  الثقة  ظل  يف  واحد  هدف  لتحقيق  الفريق  بروح  العمل 

بالرتكيز على النتائج

ال�شراكة
الرتقاء  اأجل  داخليا وخارجيا من  �سركائنا  امل�سرتك مع جميع  بالإجناز  نوؤمن 

بالأداء يف جميع اأعمالنا

الو�شطية
تر�سيخ مفاهيم الو�سطية والعتدال يف املجتمع وفق اأ�ساليب وبرامج تنطلق من 

و�سطية الإ�سالم

 ال�شفافية

وامل�شوؤولية

على  نحمل  باأننا  اإميانا  وهذا  امل�سوؤولية،  وحتمل  جمتمعنا  مع  بو�سوح  التعامل 

عاتقنا م�سوؤولية اأعمالنا
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التحليل الإ�شرتاتيجي للوزارة

التغري  مدى  لت�سخي�ص  ا�ستخدامها  يتم  التي  الأدوات  اأحد  للوزارة  الإ�سرتاتيجي  التحليل  يعترب 

احلا�سل يف البيئة اخلارجية وحتديد الفر�ص والتهديدات، وت�سخي�ص ال�سمات اأو امليزات التناف�سية 

يف الوزارة من اأجل ال�سيطرة على بيئتها الداخلية، الأمر الذي ي�ساعد يف النهاية على حتقيق العالقة 

اليجابية بني التحليل ال�سرتاتيجي للبيئة وحتديد الأهداف ال�سرتاتيجية املطلوبة.

وميكن القول اأن التحليل الإ�شرتاتيجي

 هو العملية التي يتم من خاللها التعرف على مواطن القوة وال�سعف يف البيئة الداخلية للموؤ�س�سة 

لتاأخذه يف احل�سبان عند حتديد الفر�ص املتاحة اأمامها ومواجهة التهديدات، هذا ف�ساًل عما يتيحه 

من اإمكانية التخطيط لأح�سن ا�ستغالل ملواطن القوة وتنميتها لتمثل قوة تناف�سية.

ومن جانب اآخر ويف اإطار فهم البيئة اخلارجية على امل�ستوى الكلي فقد مت القيام باإعداد حتليل 

 ،Economic والقت�سادية ،Political والذي يتم من خالله حتليل العوامل )ال�سيا�سية PESTEL

.Legal والقانونية ،Environment والبيئية ،Technology والتكنولوجية ،Social والجتماعية

ومن املهم اأي�شًا ا�شتخدام حتليل PESTLE للنظر اإىل الثر امل�شتقبلي للعوامل اخلارجية كما 

ميكن اأن ي�شاعد يف فهم التاأثري التفا�شلي للموؤثرات اخلارجية على الوزارة اإما تاريخيًا اأو من 

حيث التاأثري امل�شتقبلي املحتمل.

اإعداد  مت  اخلارجية  الداخلية  البيئة  من  لكال  للوزارة  الإ�سرتاتيجي  التحليل  عملية  خالل  ومن 

قائمة بالق�سايا الإ�سرتاتيجية وفقا ملرحلتني: 

الق�سايا  على  للتعرف  الراهن  الو�سع  ت�سخي�ص  عن  الناجتة  الق�سايا  يف  تتمثل   : الأوىل 

Strategic Issues الإ�سرتاتيجية الآنية

والثانية : تتمثل يف الق�سايا الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية الناجتة عن التحليل الإ�سرتاتيجي وفقا 

لكافة جمالت عمل الوزارة احلالية وتلك املتوقع ممار�ستها م�ستقبال.
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THE STRATEGY OBJECTIVES  الأهداف الإ�شرتاتيجية الثمانية للوزارة

الهدف هو ما ت�شعى الوزارة اإىل حتقيقه والو�شول اإليه يف الأجل الطويل, ومن ثم فالأهداف 

تعد الركيزة الأ�شا�شية لبناء خطة اإ�شرتاتيجية فعالة ويعرب عنه باأنه :

الناجت العام امل�ستهدف حتقيقه من ت�سغيل الوزارة واإدارة اأن�سطتها جمتمعة واملربر لتحمل خماطر 

ت�سغيل تلك الأن�سطة على مدار دورة ت�سغيلية حمددة، ويتميز الهدف باأن يكون يف �سكل اأمل عام غري 

حمدد تف�سياًل ول ي�سعب قيا�سه كميًا اأو كيفيا.

يف  اجلماعي  باجلهد  بالوزارة  حتقيقها  املطلوب  النتائج  اأو  الإجنازات  )هي  الأهداف    : اأو 

امل�ستقبل(، مع مراعاة موا�سفات �سياغتها وفقا لنموذج SMART والذي يعني:
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SMART MODEL

   S حمددة

Specific
تنفيذها وتكون  يتم  اإجراءات حمددة  الأهداف على  اأن تن�ص  حيث يجب 

وا�سحة للجميع 

M ميكن قيا�شها

Measurable
فيتعني وجود طريقة لقيا�ص ما اإن كانت الأهداف قد حتققت اأم ل، حيث اأن 

الأمر الذي ميكن قيا�سه ميكن اإدارته بطريقة �سحيحة

A ميكن حتقيقها

Achievable
قابلة للتحقيق يف الواقع وطبقًا للقدرات والإمكانيات املتوافرة بالوزارة 

R واقعية

Realistic
النتائج  لتحقيق  منا�سبة  الأهداف  لتحقيق  املتاحة  املوارد  تكون  بحيث 

املرغوبة

T حمددة بزمن

Timed
فاإن  حينئذ  زمني  جدول  غياب  حالة  ففي  حمدد،  زمني  باإطار  اللتزام 

الفائدة تكون غري موؤكدة

بيان بالأهداف الإ�شرتاتيجية الثمانية لوزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية
الرؤية

الريادة عامليا يف العمل الإ�شالمي
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)1(

 زيادة الإقبال

 على حفظ

 القراآن

 ومدار�شة

 علومه لدى

كافة الفئات

)2(

 تعزيز الهوية

 الثقافية

 الإ�شالمية

والعربية

)3(

 دعم الدور

 التوجيهي

 والدعوي

 للم�شاجد

والعناية بها

)4( 

 تعزيز مرجعية

 الفتوى على

 امل�شتويني

 الر�شمي

 وال�شعبي وفق

اأ�شاليب حديثة

)5(

 رفع كفاءة

 املوارد

 الب�شرية

 وال�شتفادة

 املثلى منها

 واإعداد

 قيادات

متميزة

)6(

 التطبيق

 الفعال

 لتكنولوجيا

 املعلومات

 و�شمان

 التوزيع املايل

 لدعم اأهداف

الوزارة

)7(

 عقد

 ال�شراكات

 والتوا�شل مع

 القطاعات

 املعنية

 بال�شاأن

 الإ�شالمي

 على امل�شتويني

 العام واخلا�س

حمليا ودوليا

)8(

 ت�شجيع الإبداع

 والقرتاحات

 ل�شمان

 التح�شني

 امل�شتمر

للعمليات

الأهداف الإ�شرتاتيجية

الروؤية

القيم

الريادة عامليا يف العمل الإ�سالمي

التميز    العمل املوؤ�س�سي   ال�سراكة    الو�سطية   ال�سفافية وامل�سوؤولية

تر�سيخ قيم الو�سطية والأخالق الإ�سالمية ون�سر الوعي الديني والثقايف والعناية 

بالقراآن الكرمي وال�سنة النبوية ورعاية امل�ساجد وتعزيز الوحدة الوطنية واملجتمعية، 

من خالل تنمية املوارد الب�سرية والنظم املعلوماتية وفقا لأف�سل املمار�سات  العاملية

الر�شالة
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زيادة الإقبال على حفظ القراآن ومدار�سة علومه لدى كافة الفئات1

تعزيز الهوية الثقافية الإ�سالمية والعربية2

دعم الدور التوجيهي والدعوي للم�ساجد والعناية بها3

تعزيز مرجعية الفتوى على امل�ستويني الر�سمي وال�سعبي وفق اأ�ساليب حديثة4

رفع كفاءة املوارد الب�سرية وال�ستفادة املثلى منها واإعداد قيادات متميزة5

التطبيق الفعال لتكنولوجيا املعلومات و�سمان التوزيع املايل لدعم اأهداف الوزارة6

7
 عقد ال�سراكات والتوا�سل مع القطاعات املعنية بال�ساأن الإ�سالمي على امل�ستويني العام

واخلا�ص حمليا ودوليا

ت�سجيع الإبداع والقرتاحات ل�سمان التح�سني امل�ستمر للعمليات8

ومن اأجل العمل على التنفيذ اجليد لالأهداف الإ�سرتاتيجية فقد مت اعتماد اآلية ل�سياغة لأهداف 

التحديد  اأجل  من  وذلك  ا�سرتاتيجي،  هدف  لكل  ا�سرتاتيجية  حماور  ل�سياغة  وفقا  الإ�سرتاتيجية 

الدقيق للمتح�سالت امل�ستهدف حتقيقها، بالإ�سافة اإىل ال�سعي اإىل تفعيل نظم امل�ساءلة وامل�سوؤولية 

Responsibility & Accountability على م�ستوى الأهداف واملبادرات، ولبناء ون�سر ثقافة القيا�ص 

الإ�سرتاتيجي 
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Key Performance Indicators KPIs موؤ�شرات الأداء الرئي�شية للوزارة

اأهمية قيا�س الأداء الإ�شرتاتيجي

خالل  وخا�سة  املوؤ�س�سات،  اأداء  تطوير  يف  رئي�سيا  دورا  الإ�سرتاتيجي  الأداء  قيا�ص  عملية  تلعب 

عملية التغيري التي ت�سهدها املوؤ�س�سات احلديثة يف عامل اليوم، فهي تركز ب�سكل كبري على رفع م�ستوى 

الأداء  قيا�ص  ا�ستخدم  �سرورة  املوؤ�س�سات  قادة  على  اأ�سبح  وقد  املقدمة،  اخلدمات  وجودة  معايري 

الإ�سرتاتيجي،  الأداء  امل�ستمر يف كافة جوانب  التح�سني  اأجل احلر�ص على عملية  الإ�سرتاتيجي من 

ف�سال عن �سمان النجاح يف ترجمة ال�سرتاتيجية اإىل برامج عمل فعالة.

الأداء  قيا�ص  اأهمية  على  الوزارة  قادة  حر�ص  فقد  الإ�سرتاتيجية،  الأهداف  حتقيق  اأجل  ومن 

من  التاأكد  اأجل  من  للوزارة  الإ�سرتاتيجية  اخلطة   Perspectives جلوانب  وفقا  الإ�سرتاتيجي 

مدى حتقيق النتائج واملتح�سالت وفقا للمراحل الزمنية التنفيذية للخطة الإ�سرتاتيجية وفقا لثالث 

م�ستويات، كما يبنها ال�سكل رقم التايل:

تعريف موؤ�شرات الأداء الرئي�شية:

هي املتح�سالت الوجب حتقيقها من خالل اجلهود املنظمة للت�سخي�ص بالأرقام )كلما اأمكن( اأو 

بالكيف لتحديد مدى النجاح يف حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية، واملبادرات، وح�سن ا�ستخدام املوارد 

لتقدمي ما هو مطلوب باملوا�سفات التي يتوقعها امل�ستفيدين.

مـوؤ�شرات الأداء الرئي�شية

مـوؤ�شرات الأداء »ال�شنوية«

املـوؤ�شـــرات الفتــريــة
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�شياغة موؤ�شرات الأداء للروؤية والر�شالة والقيم والأهداف الإ�شرتاتيجية

ويجب عند تو�شيح الروؤية والر�شالة والقيم والأهداف و�شع موؤ�شرات الأداء التي ينبغي ان 

تتحقق وفقا لـــ :

الروؤية
•حتديد الجتاه طموحات الوزارة امل�ستقبلية  	

•حتديد النقطة امل�ستقبلية التي ترغب الوزارة اأن ت�سل اإليها  	

•حتديد اأ�سباب تواجد الوزارة  الر�شالة 	

القيم

•حتديد ما نوؤمن ونعتقد به ونرمز له  	
موظفي  كل  يف  تتوافر  اأن  نرغب  التي  اخل�سائ�ص  •و�سف  	

الوزارة 

الأهداف الإ�شرتاتيجية
•حتديد ما يجب على الوزارة عمله من اأجل حتقيق الروؤية  	

•حتديد عوامل النجاح احلا�سمة حتى يتم حتقيق الروؤية  	

وقد مت �سياغة جمموعة من موؤ�سرات الأداء الرئي�سية KPIS وفقا لالأهداف الإ�سرتاتيجية، ومن 

امثلة تلك املوؤ�سرات على �سبيل املثال ل احل�سر:

اأول: موؤ�شرات الأداء الرئي�شية لروؤية الوزارة ـ وفقا للجدول التايل:

موؤ�شرات النجاح الرئي�شية للروؤيةروؤية الوزارة

الريادة عامليا يف العمل 

الإ�شالمي

اإ�سالمية  موؤ�س�سات   ) • 	5( اأف�سل  من  الوزارة  ت�سبح  اأن 

والو�سطية  الإ�سالمية  القيم  ن�سر  يف  الإ�سالمي  العامل  يف 

والعتدال

•التوا�سل مع امل�سلمني يف جميع اأنحاء العامل من خالل عقد  	
املوؤمترات والفعاليات يف بع�ص دول العامل
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ثانيا: موؤ�شرات الأداء الرئي�شية لر�شالة الوزارة ـ وفقا للجدول التايل:

موؤ�شرات النجاح الرئي�شية للر�شالةر�شالة الوزارة

والأخـــالق  الو�شطية  قيم  تر�شيخ 

الديني  الــوعــي  ون�شر  الإ�ــشــالمــيــة 

ـــايف والـــعـــنـــايـــة بـــالـــقـــراآن  ـــق ـــث وال

ورعاية  النبوية  نة  وال�شُّ الــكــرمي 

الوطنية  الوحدة  وتعزيز  امل�شاجد 

املوارد  تنمية  خالل  من  واملجتمعية, 

وفقًا  املعلوماتية  والنظم  الب�شرية 

لأف�شل املمار�شات العاملية

•ن�سر الو�سطية والإعتدال، ون�سر الدعوة، تعزيز  	
النت�سار العالمي 

•رعاية امل�ساجد والعاملني عليها 	
•زيادة الهتمام بالقران الكرمي وعلومه  	

•رعاية ال�سنة النبوية 	
•الللتللعللاون ملللع اجللللهلللات اخلللارجلليللة وامللللراكلللز  	

ال�سالمية

الخالق  وتعزيز  القيم  وتر�سيخ  الوعي  •زيادة  	
والوحدة الوطنية

ثالثا موؤ�شرات الأداء الرئي�شية لقيم الوزارة

يو�شح اجلدول التايل جمموعة من موؤ�شرات الأداء الرئي�شية لقيم الوزارة:

موؤ�شرات الأداء الرئي�شيةقيم الوزارة

التميز
الأداء  عنا�سر  كافة  على  العاملية  للمعايري  وفقا  التميز  مفاهيم  •تطبيق  	

بالوزارة  

العمل املوؤ�ش�شي

•الإدارة بروح الفريق من منظور تعاوين بني الوحدات التنظيمية، وو�سع  	
مقايي�ص لتقييمها ومتابعتها

•تعظيم الت�سالت التنظيمية  	

ال�شراكة
داخليا  املعنية  اجلهات  مع  وال�سراكة  للتعاون  موثق  عملي  اإطللار  •و�سع  	

وخارجيا 

الو�شطية
اأ�ساليب وبرامج  الو�سطية والعتدال يف املجتمع وفق  •ن�سر وتر�سيخ مفاهيم  	

تنطلق من و�سطية الإ�سالم، وبا�سرتاك مع كافة اجلهات املعنية باملجتمع.

ال�شفافية 

وامل�شوؤولية

•التعامل بو�سوح مع جمتمعنا وحتمل امل�سوؤولية، وهذا اإميانا باأننا نحمل  	
على عاتقنا م�سوؤولية اأعمالنا
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رابعا: موؤ�شرات الأداء الرئي�شية لالأهداف الإ�شرتاتيجية الثمانية للوزارة

القراآن ومدار�شة علومه لدى كافة  الهدف الإ�شرتاتيجي الأول: زيادة الإقبال على حفظ 

الفئات

زيادة عدد املراكز واحللقاتاملحور الأول

�سمان الإقبال على مراكز ودور القراآن الكرمي املحور الثاين

امل�ساهمة يف ن�سر القراآن الكرمي والتعاليم الدينية املحور الثالث

 -الزيادة يف عدد املراكز واملعاهد واحللقات

- ن�سبة تغطية املناطق اجلغرافية مبراكز القراآن الكرمي والدرا�سات الإ�سالمية بالدولة

- الزيادة يف عدد احلفظة والدار�سني والنا�سئة على م�ستوى مناطق الدولة

- قيا�ص اأثر ن�ساط املراكز على املجتمع

الهدف الإ�شرتاتيجي الثاين: تعزيز الهوية الثقافية الإ�شالمية والعربية

ن�سر وتاأ�سيل الهوية الثقافية الإ�سالمية والعربيةاملحور الأول

ن�سر وتعزيز الو�سطية والعتدال الفكري املحور الثاين

�سمان التوا�سل لتحقيق التنمية الأ�سرية واملجتمعيةاملحور الثالث

- عدد الأن�سطة والفعاليات الثقافية

- عدد الأن�سطة والفعاليات جلاهزية امل�سجد الكبري كواجهة ح�سارية اإ�سالمية

- عدد الزيارات للم�سجد الكبري كواجهة ح�سارية

- عدد الن�سخ املطبوعة من جملة الوعي الإ�سالمي

- عدد املو�سوعات التي يتم تطويرها واإعدادها

- زيادة املخطوطات اجلديدة وامل�سورة التي يتم اقتناوؤها
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- عدد فعاليات ن�سر الو�سطية والعتدال الفكري

- عدد الفئات امل�ستهدفة من موا�سيع الو�سطية

- عدد درا�سات مواجهة التطرف ون�سر الو�سطية والعتدال الفكري

- زيادة عدد الأ�سر امل�ستفيدة من الفعاليات

- زيادة عدد الفئات امل�ستفيدة

الهدف الإ�شرتاتيجي الثالث: دعم الدور التوجيهي والدعوي للم�شاجد والعناية بها

ن�سر الدعوة الإ�سالمية ال�سحيحةاملحور الأول

�سمان تقدمي كافة و�سائل الدعم املرتبط بن�سر الدعوةاملحور الثاين

العناية الإن�سائية واملعمارية للم�ساجداملحور الثالث

- زيادة عدد الأن�سطة والفعاليات بامل�ساجد

- زيادة عدد العاملني بالوظائف الدينية امل�ستهدف توفريهم وتدريبهم )مواطنني، وافدين(

- زيادة الإ�سراف على املباين ،وامل�ساجد امل�ستهدف توفريها ورعايتها للعاملني بامل�ساجد

- زيادة عدد العاملني بالوظائف الإدارية والفنية امل�ستهدف توفريهم وتدريبهم )مواطنني، وافدين(

- زيادة عدد العاملني يف امل�ساجد امل�ستهدف رعايتهم

- عدد �ساغلو الوظائف الدينية امل�ستهدف تدربيهم

- خطب اجلمعة والعيدين املعدة واملذاعة واملوزعة

- زيادة عدد درو�ص الإمام

- اعتماد اخلطط الثقافية ال�سنوية املعتمدة لإدارات م�ساجد املحافظات

- الإ�سدارات العلمية

- زيادة عدد امل�ساجد اجلديدة

- زيادة يف املباين الإدارية اجلديدة

- زيادة ال�سكن الوقفي اجلديد

- زيادة يف دور القراآن اجلديدة

- زيادة عدد امل�ساجد التي يتم �سيانتها جذريا

- عدد مرات ال�سيانة الدورية للم�ساجد

- عدد مرات ال�سيانة الدورية للم�سجد الكبري

- زيادة يف الإ�سراف على امل�ساكن التي يتم �سيانتها �سنويا
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الهدف الإ�شرتاتيجي الرابع: تعزيز مرجعية الفتوى على امل�شتويني الر�شمي وال�شعبي وفق 

اأ�شاليب حديثة

املحور الأول
على  ال�سرعية  الق�سايا  يف  الللفللتللوى  مرجعية  تعزيز 

امل�ستويني الر�سمي وال�سعبي

�سمان تقدمي الفتوى باأ�ساليب حديثةاملحور الثاين

- زيادة عدد العلماء الذين يتم تاأهيلهم يف الفتوى

- اآليات توجيه الفتوى حمليا وعامليا )اآليات اإلكرتونية، هاتفية، اإ�سدارات، فعاليات(

- اإن�ساء مر�سد للرد على الدعاوى الفكرية املتطرفة اأوًل باأول

الهدف الإ�شرتاتيجي اخلام�س: تعزيز جودة املوارد الب�شرية وال�شتفادة املثلى منها واإعداد 

قيادات متميزة

املحور الأول
رفع كفاءة املوارد الب�سرية يف كافة امل�ستويات من 

خالل التدريب واإعداد القيادات املتميزة

املحور الثاين
زيادة الر�سا الوظيفي من خالل توفري بيئة عمل 

وثقافة موؤ�س�سية متميزة

�سمان فعالية النظم الإدارية للموارد الب�سريةاملحور الثالث

- عدد ال�ساعات التدريبية لكل مورد ب�سري )مديرين، مراقبني، روؤ�ساء اأق�سام، موظفني(

- متو�سط ن�سيب الفرد من امليزانية التدريبية

- عدد املبتعثني للخارج )وفقا للموؤهالت(

- زيادة ن�سبة ر�سا املوظفني بالوزارة

- زيادة ن�سبة الر�سا الوظيفي عن التدريب

- �سياغة وحتديث اأدلة العمل والإجراءات الوظيفية والإدارية

- عدد موظفي الوزارة الكويتيني الذين يتم ترقيتهم بالختيار من �ساغلي الوظائف العامة واملعاونة 

والفنية
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- عدد املوظفني الذين يتم رفع م�ستوياتهم الوظيفية مبختلف م�سمياتهم ودرجاتهم الوظيفية

- �سياغة اآليات التفتي�ص والتدقيق وفقا ملجالت العمل امل�ستهدفة

الهدف الإ�شرتاتيجي ال�شاد�س: التطبيق الفعال لتكنولوجيا املعلومات و�شمان التوزيع املايل 

لدعم اأهداف الوزارة

التطبيق الفّعال للنظم والتطبيقات اللكرتونيةاملحور الأول

املحور الثاين
التطبيق الفعال للنظم املالية لتحقيق التكامل يف الأداء 

املوؤ�س�سي

اإدارة وتر�سيد الإنفاق وتوفري الدعم املايل والإ�سناد املحور الثالث

حتويلها  مت  التي  )اخلدمات/العمليات  والعمليات  للخدمات  اللكرتونية  اجلاهزية  اكتمال  ن�سبة   -

اإلكرتونيًا من القابلة للتحويل(

)E. Electronic(    ن�سبة اجلاهزية اللكرتونية للوزارة -

الفنية  املتطلبات  تلبية  ن�سبة  املعتمد  من  توفريها  التي مت  الإلكرتونية  والحتياجات  املتطلبات  ن�سبة   -

النظم املالية املتكاملة التي يتم تطبيقها

- ن�سبة الرتباط بني امليزانية واخلطة ال�سرتاتيجية

- ن�سبة اللتزام بامليزانية املعتمدة والتحكم ببنود امليزانية

بال�شاأن  املعنية  القطاعات  مع  والتوا�شل  ال�شراكات  عقد  ال�شابع:  الإ�شرتاتيجي  الهدف 

الإ�شالمي على امل�شتوَيني العام واخلا�س حمليًا ودوليًا

�سمان اإدارة ال�سراكات بكفاءة وفاعلية املحور الأول

- عدد ال�سراكات والفعاليات

- ن�سبة ر�سا ال�سركاء

- ن�سبة الر�سا عن حمالت احلج 

- عدد املبتعثني والدعاة لدعم العمل الدعوي والإن�ساين خارجيا        

- عدد الن�سطة لتطوير نظام ال�سكاوى
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- ن�سبة ر�سا املتعاملني عن خدمات الوزارة

- �سياغة اآلية للتوا�سل وتلقي القرتاحات مع عمالء الوزارة وفقا لنظم متطورة

- عدد قواعد البيانات الح�سائية املتوفرة واملفعلة

- عدد اأن�سطة ان�ساء مركز القت�ساد الإ�سالمي خلدمة ق�سايا التنمية بالدولة

- ن�سبة اجناز مو�سوعة العامل الإ�سالمي وفقا لعدد الدول

امل�شتمر  التح�شني  ل�شمان  والقــرتاحــات  ــداع  الإب ت�شجيع  الثامن:  الإ�شرتاتيجي  الهدف 

للعمليات

توفري بيئة م�سجعة لالإبداع والبتكاراملحور الأول

- زيادة عدد القرتاحات لكل 100 موظف

- زيادة ن�سبة الإقرتاحات القابلة للتنفيذ املقدمة من العاملني

- زيادة ن�سبة الإقرتاحات املطبقة املقدمة من العاملني

- تطبيق وحت�سني جوائز التميز

على ان يتم متابعة وتقييم موؤ�سرات الأداء الرئي�سية وفق اآليات ومنهجيات علمية تطبيقية وفقا 

اأف�سل  لتحقيق  �سعيا  والق�سري،  الطويل  الأجلني  يف   Best Practice العاملية  املمار�سات  لأف�سل 

.Stakeholders النتائج وحتقيقا لطموحات قادة البيت، واأ�سحاب امل�سالح

املبادرات الإ�شرتاتيجية وفقا لالأهداف الإ�شرتاتيجية وا�شقاطها على الإدارات

ويق�شد باملبادرة: 

كبرية  بدقة  التو�شيف  حمدد  باأنه  يتميز  الإدارة,  لطاقة  مقبول  حتدى  ميثل  واقعي  ناجت 

التنفيذ, ويعك�س تنفيذه حتقيق جلزء من روؤية  للقيا�س كميًا وكيفيًا »اجلودة« وزمن  قابل 

ور�شالة الوزارة.

اأو هي الإجنازات اأو النتائج املطلوب حتقيقها باجلهد اجلماعي على م�شتوى الإدارات خالل 

�شنوات اخلطة الإ�شرتاتيجية
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وقد مت �سياغة املبادرات الإ�سرتاتيجية اعتمادا على قائمة الق�سايا الإ�سرتاتيجية، ونتائج التحليل 

الإ�سرتاتيجي SWOT & PESTEL  بحيث ت�سمل كافة ان�سطة وجمالت عمل الإدارات خالل �سنوات 

اخلطة، مما يتطلب توحيد وبذل اجلهود بني فرق العمل على م�ستوى الإدارة، ومن جانب اآخر التن�سيق 

مع الإدارات الأخرى واجلهات اخلارجية ذات العالقة، وقد بلغ عدد املبادرات باخلطة الإ�سرتاتيجية 

)169( مبادرة تلبي كافة جمالت عمل الوزارة، على ان تخ�سع للمراجعة ال�سنوية من قبل الوحدات 

التنظيمية مبا يتفق مع الروؤية الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية للوزارة 

و�شع اأطر امل�شاءلة ملوؤ�شرات الأداء يف اخلطة الإ�شرتاتيجية للوزارة

وفق  الإ�سرتاتيجية  املبادرات  اإجناز  التقدم يف  تقارير  اأنواع من  الوزارة خم�سة  ت�ستخدم  �سوف 

الفرتات الزمنية املعتمدة لالإجناز على الوجه التايل:

اأحمر 

تخطي حمتمل للزمن والتكاليف واجلودة، حيث ل يكون هناك جمال لإعادة 

ت�سحيح الأمور واإعادة و�سع امل�سروع اإىل امل�سار ال�سحيح  

)% )اأقل من 70 

اأ�شفر

خطي حمتمل للزمن والتكاليف واجلودة، لكن يكون هناك جمال لإعادة 

ت�سحيح الأمور واإعادة و�سع امل�سروع اإىل امل�سار ال�سحيح 

)% % اإىل اأقل من 80  )من 70 

اأخ�شر
العمل وفق ما هو حمدد من ناحية الزمن، التكاليف واجلودة دون اأي م�ساكل 

)% % اإىل اأقل من 100  )من 80 

اأزرق
العمل يزيد عما هو متوقع من ناحية الزمن، التكاليف واجلودة دون اأي 

)% م�ساكل )اأكرث من  100 

�شماوي
Delayed موؤجل

مل يتم البدء يف تنفيذه على الرغم من انق�ساء الفرتة الزمنية
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املبادرات  مب�شئولية  يلقى  والفاعلية  بالب�شاطة  ميتاز  الذي  احلكومة  منوذج 

الإ�شرتاتيجية والنتائج على عاتق الإدارات والقطاعات املعنية

اللجنة العليا للتخطيط
املجل�س التنفيذي للوزارة

جمل�س 

قطاع 

امل�شاجد

قطاع 

القراآن 

والدرا�شات

- تعريف وحتديد موؤ�شرات الأداء الرئي�شية

- الرقابة على تنفيذ امل�شروعات وتوفري الإر�شاد لها

جمل�س 

قطاع 

الثقافة

جمل�س 

قطاع 

الإفتاء

جمل�س 

قطاع 

ال�شوؤون 

الإدارية

واملالية

جمل�س 

قطاع 

العالقات 

اخلارجية

و�شوؤون احلج

جمل�س 

قطاع 

التخطيط

والتطوير

املديريناملديريناملديريناملديريناملديريناملديريناملديريناملديرين

اإدارة التخطيط واملعلومات
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برامج وخطط العمل

الأعمال

غر�ص  لتحقيق  املتتابع  املنطقي  الت�سل�سل  ذات  اخلطوات  من  جمموعة  عن  عبارة  هي  الأعمال 

الأعمال  اأداء  وتوجيههم يف  الأفراد  بني  للتن�سيق  �سياغتها  يتم  ذاتها  الأعمال يف حد  وهذه   ، معني 

التي يقومون بها وبالتايل فالإجراءات تعني اأن الأداء يتم وفق نظام معني ول يخ�سع لراأي املوظف او 

لأ�سلوبه اخلا�ص يف العمل .

 

كيف ت�شمم اأعمال فعالة ؟

عند �شياغة الأعمال ينبغي علي مدير املبادرة اأن ياأخذ يف احل�شبان العتبارات التالية :

الـبـ�شاطـة : يجب القت�سار علي الأعمال التي تكون هناك حاجة حقيقية لها ، وعليه ان يقارن. 1 

بني املكا�سب املحتملة .   

مبادرات. 2  تعك�ص  لكي  ت�سمم  اأن  فيجب  التخطيط  من  نوع  هي  الأعمال  لأن  نظرا   : الـتـوافـق 

الإدارة ولكي نعمل علي حتقيقها .

التن�شيــق : ينبغي حتليل الأعمال ملنع التداخل والزدواج والتعار�ص. 3 .

  

الــو�شـوح : يجب اأن تكون الأعمال وا�سحة ومفهومة من جانب الذين �سيقومون بتنفيذها. 4 .

التوازن بني الثبات واملرونة : ينبغي املحافظة علي التوازن بني ثبات الأعمال ومرونتها ، اأي. 5 

يجب التم�سك بو�سيلة التنفيذ املختارة مع المتناع عن اإجراء التعديالت ال عند حدوث تغيريات 

جوهرية يف العوامل التي توؤثر علي الت�سغيل والتي تتنا�سب مع الإمكانيات املتاحة يف �سبيل حتقيق 

املبادرة بفاعلية وكفاءة .

وبذلك تكون الأعمال عبارة عن قنوات حمددة لتدفق املعلومات وحتديد اخلطوط والطرق للن�ساط 

الإداري علي خمتلف م�ستويات املوؤ�س�سة .
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ول تتوقف الطموحات ,,,


