الرؤية املستقبلية ملركز فقيه لألحباث
والتطوير خالل  02عام

مركز فقيه لألبحاث والتطوير 7991م ©

 -2مقدمة:
فكرة ادلركز ،ومراحل التخطيط لتحويلها إىل واقع:
 :1-2فكرة ادلركز:
عَّب عنها ادلؤسس يف تلك الكلمات ادلوجزة:
الفكرة اليت انطلق منها ادلركز ر
"إف األعماؿ اخلَتية ال تتوقف على رلرد الصدقات وإطعاـ الفقراء وإسكاهنم وعالجهم فقط،
ولكن قد تكوف فكرة أو حبثاً علمياً ينفع ادلواطن ويدرأ عنه بعض ادلتاعب الػيت تعػًتح حياتػه ،أو يػوفر
له بعض حاجات احليػاة كًتيػيد اسػتهالؾ ادليػا أو الكهربػاء أو إغلادهػا بعػعر سلفػض ،وعليػه فػاف هػ ا

النفع سيكوف صدقة جارية بصفة أعم يعتفيد منها ماليُت الناس وعلى امتداد الزمن ومن هػ ا ادلنطلػق
كانت فكرة مركز األحباث"
ومن مث فاف ه ا ادلركز:


يعطي ادلثل على إمكانية إسهاـ القطاع اخلاص يف ميداف البحث والتطوير.



ويػػؤمن بػػاف أعمػػاؿ البحػػث والتطػػوير رلاذلػػا األصػػلي هػػو قدمػػة التنميػػة االقتصػػادية
واالجتماعية.



ويتوقى اجلدوى االقتصادية للبحث مع ربقيق أهداؼ التنمية.



وزبدـ أحباثه هدفُت رئيعيُت يكمل أحدهم اآلقر وعلا التنمية واالستثمار.



وهو مركز حبثي متحرر من البَتوقراطية اليت تقيد الباحثُت العلميُت.



ومعيػػار يف اقتيػػار م ػػاريع البحػػوث الػػيت يتبناهػػا هػػو مػػدى االسػػتفادة مػػن البحػػث،
وليس البحث يف حد ذاته.



وتاق أحباثه اذباهاً تطبيقياً يعتهدؼ حل م كالتنا احمللية والوطنية.
"عبد الرضبن فقيه "
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 :2-2مراحل التخطيط لتحويل فكرة ادلركز إىل واقع:
التخطيط لتحويل أي فكرة إىل واقع حقيقي يتم عَّب ثالث مراحل:
ادلرحلة األوىل :الرؤية ادلعتقبلية
ادلرحلة الثانية :اخلطة اإلسًتاتيجية
ادلرحلة الثالثة :اخلطة التنفي ية
ادلرحلة األوىل :وضع الرؤية ادلعتقبلية للمركز واليت تعَّب عن الصورة الػيت ينبيػي أف يكػوف عليهػا ادلركػز
بعد 22سنة ومن مث فهي توجه العمل بادلركز على ادلدى البعيد.
ادلرحلة الثانية :وضع اخلطة اإلسًتاتيجية اليت توجه العمػل بػادلركز علػى مػدى متوسػط  5سػنوات مػن
أجل ربقيق الرؤية ادلعتقبلية.
ادلرحلة الثالثة :ربويل اخلطة اإلسًتاتيجية إىل قطط تنفي ية سنوية توجه العمل اليومي للمركز.
ونظ ػراً ألن ػه قػػد ال االنتهػػاء مػػن ادلرحلػػة األوىل بوضػػع الرؤيػػة ادلعػػتقبلية دلركػػز فقيػػه ل حب ػػاث

والتطػػوير ،واعتمادهػػا مػػن ادلؤسػػس يف عػػاـ 1418ه ػػ ،فقػػد رأت اللجنػػة االست ػػارية للمركػػز ضػػرورة
استكماؿ مراحل التخطيط لتحويػل فكػرة ادلركػز إىل واقػع .وبنػاء علػى موافقػة ادلؤسػس ودعمػه عقػدت
وري ػػة عم ػػل يف الف ػػًتة  17-15م ػػن ذي احلج ػػة  1422لوض ػػع اخلط ػػة اإلسػ ػًتاتيجية للمرك ػػز للف ػػًتة
1427 – 1423هػ.
ويلخص ه ا التقرير نتائج ورية العمل ،لرفعها إىل مؤسس ادلركز
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 -3الفصل األوؿ :الرؤية ادلعتقبلية دلركز فقيه ل حباث والتطوير وأثرها على توجيه العمل بادلركز
تتضمن الرؤية ادلعتقبلية أربعة مكونات أساسية ،هي:
القيم األساسية.
الياية النهائية.
اذلدؼ الكبَت الصعب اجلريء.
الوصف االست رايف.
ولكػػل مكػػوف مػػن ه ػ ادلكونػػات األربعػػة دور يف توجيػ ػػه العمػ ػػل بػػادلركز علػػى مػػدى الفت ػػرة
1437 – 1418هػ.
القيم األساسية دلركز فقيه ل حباث والتطوير:
تقدير العلم والعلماء واحلرص على توفَت ادلعلومة خلدمة اجملتمع.
االلتزاـ بالقيم اإلسالمية فيما هتدؼ إليه البحوث اليت يرعاها ادلركز.
ت جيع البحث والتطوير كجزء من أعماؿ الَّب.
اإلتقاف والعرعة واإلصلاز والتطلع إىل األفضل.
ادلثابرة على األصالة واالبتكار واجلدية وادلوضوعية.
ت جيع القدرات الفردية واالبتكارات.
الياية النهائية دلركز فقيه ل حباث والتطوير:
"لنكن قدوة يف تنمية وتطوير البحث العلمي واالستثماري خلدمة اجملتمع وادل اعر ادلقدسة ".
األهداؼ الكبَتة الصعبة واجلريئة دلركز فقيه ل حباث والتطوير 1437هػ :
أف يكوف أفضل مركز أحباث يف ادلملكة  -يفخر الباحثوف بالعمل معه.
أف يصبح ادلركز ذا مسعة عادلية لتنفي أحباث علمية واستثمارية ذلا أثر تنموي وتطويري.
إغلاد موارد مالية وأوقاؼ يكفي ريعهػا لػدعم ميزانيػة ادلركػز دببلػق ال يقػل عػن  522مليػوف
سنوياً.
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الوصف االست رايف دلركز فقيه ل حباث والتطوير يف 1437هػ:
أحد ادلراكز العادلية اليت يتنافس الباحثوف ادلتميزوف يف كعب دعم منػه أو العمػل بػه أو الن ػر
يف رللتػػه العلميػػة احملكمػػة أو ادل ػػاركة يف مؤسبراتػػه العلميػػة الدوريػػة أو احلصػػوؿ علػػى جػػوائز  ،كػػرـ معظػػم
العلماء البارزين يف العامل ،حصػلت بعػض أحبػاث ادلركػز علػى جػوائز عادليػة ،لػه أقعػاـ علميػة متخصصػة
يف كػػل الفػػروع ،لػػه قاعػػدة معلومػػات يف أحػػدث يػػبكات ادلعلومػػات يقصػػدها البػػاحثوف ،إنتػػاج ادلركػػز
العلمػػي مرجػػع يف موضػػوعاته ،لػػه الريػػادة يف الن ػػر العلمػػي بالليػػة العربيػػة ،مقصػػد األثريػػاء ال ػرا بُت يف
عم ػػل م ػػروعات قَتي ػػة ذات أث ػػر تنم ػػوي مع ػػتمر ،مقص ػػد القط ػػاع الع ػػاـ واخل ػػاص لعم ػػل الدراس ػػات
واالست ارات واألحباث ،له رللس يدير أوقافه واستثماراته وأصوله وحصص براءات اقًتاعاته ،وأسهم
يف االرتقاء ببيئة ورلتمعات األماكن ادلقدسة.
 :1-3دور القػػيم األساسػػية يف توجيػػه العمػػل بػػادلركز:القيم األساسػػية توجػػه العمػػل بػػادلركز علػػى مػػدى
وجػػود فهػػي ال ت ػرتبط بػػزمن ،وهػػي تعػػَّب عػػن هويػػة ادلركػػز ،ويعتػػَّب اسػػتمرار توجيههػػا للعمػػل يف ادلركػػز
ضمانة أساسية الستمرار ربقيق فكرة ادلركز.
ومػػن مث فػػاف القػػيم األساسػػية ادلختػػارة ضػػمن الرؤيػػة ادلعػػتقبلية للمركػػز ليعػػت رلػػرد يػػعارات
ولكنها مبادئ أساسية لتوجه العمل حقيقة ولتتحوؿ إىل شلارسات عملية.
ل لك ضلتاج إىل اإلجابة على العؤاؿ التايل:
إىل أي درجة توجد تلك القيم حقيقة يف بيئة عملنا بادلركز؟
ومدى تاثَتها يف شلارساتنا العملية وليس رلرد االقتناع هبا كفكرة؟
ك ػ لك فانػػه علػػى الػػر م مػػن أعليػػة صبيػػع القػػيم ادلختػػارة ،إال أننػػا قػػد ضلتػػاج إىل جهػػد قػػاص
إلحياء بعض القيم اليت مل تفعل بدرجة كافية ،أو ألهنا تاق أعلية قاصة يف الفًتة القادمة.
ومن مث ضلتاج أيضاً إىل اإلجابة على العؤاؿ التايل:

ما القيم اليت ضلتاج إىل الًتكيز على قدمتها على مدى الفًتة  1427 –1423هػ؟
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جدوؿ  : 1-3القيم األساسية ومدى تاثَتها على العمل بادلركز قالؿ الفًتة من 1422-1418هػ

القيم األساسية للمركز

مدى تاثَتها يف توجيه العمل

منعدـ
صفر

تقدير العلم والعلماء

ضعيف
3

متوسط
5

فوق
املتوسط
7

قوي قوي جداً
12  8 

×
×

احلرص على توفَت ادلعلومة خلدمة اجملتمع
االلتػزاـ بػػالقيم اإلسػػالمية فيمػػا هتػػدؼ إليػػه البحػػوث الػػيت يرعاهػػا
6

×

ادلركز
ت جيع البحث والتطوير كجزء من أعماؿ الَّب

×

اإلتقاف والعرعة واإلصلاز والتطلع إىل األفضل

×

ادلثابرة على األصالة واالبتكار واجلدية وادلوضوعية

×
×

ت جيع القدرات الفردية واالبتكارات
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جدوؿ رقم  : 2-3األعلية النعبية للقيم األساسية قالؿ الفًتة من 1427-1423هػ
الوزف النعيب ذلا قالؿ الفًتة  1427 – 1423هػ

القيم األساسية للمركز

%4

تقدير العلم والعلماء

% 12

االلتزاـ بالقيم اإلسالمية فيما هتدؼ إليه البحوث اليت يرعاها ادلركز.

% 22

اإلتقاف والعرعة واإلصلاز والتطلع إىل األفضل.

%6

7

% 25

احلرص على توفَت ادلعلومة خلدمة اجملتمع.

ت جيع البحث والتطوير كجزء من أعماؿ الَّب.

ادلثابرة على األصالة واالبتكار واجلدية وادلوضوعية.

% 22

ت جيع القدرات الفردية واالبتكارات.

% 15

اجملموع

%122
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 2-3دور الياية النهائية يف توجيه العمل بادلركز:
الياية النهائية ال تتيَت ولكنها مصدر إذلاـ للتييَت وال ي قد ياق صورة أو أكثر من الصور التالية:
مبادرات جريئة.
تطوير ج ري يف اذلياكل.
طرح برامج جديدة.
اقتيار أهداؼ طموحة.
ومن مث غلب أف:
نتمعك هبا حبماس.
نتعامل هبا بعمق.
ضلوذلا إىل آليات ملزمة.
نوجه ادلركز لالتعاؽ معها.
صل ب من يتمعك هبا للعمل بادلركز.
ل لك ضلتاج إىل اإلجابة على العؤالُت التاليُت:
إىل أي مػػدى وجه ػػت الياي ػػة النهائي ػػة العم ػػل بػػادلركز وانعكع ػػت عل ػػى روح وشلارس ػػات العم ػػل
قالؿ الفًتة  1422– 1418هػ؟
ما اجلوانب اليت ينبيي أف يركز عليها ادلركز ليقدـ ظلوذجاً يقتدى قالؿ الفًتة - 1423

1427هػ؟
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جدوؿ رقم  : 3-3مدى تاثَت الياية النهائية على العمل بادلركز قالؿ الفًتة 1422-1418هػ
درجة التاثَت
جوانب التوجيه

منعدـ
صفر

ضعيف
3

متوسط
5

10

طرح مبادرات جريئة
تطوير ج ري يف اذليكل

فوؽ ادلتوسط
7
×

×
×

تقدمي قدمات علمية جديدة
اقتيار أهداؼ طموحة

×

ادلرونة يف التعامل مع البحوث

×
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قوي

8

قوي جداً
12 

جدوؿ رقم  : 4-3اجملاالت اليت يَّبز ادلركز فيها كقدوة قالؿ الفًتة  1427 – 1423هػ
اإلس ػػهاـ يف تط ػػوير وتنمي ػػة مك ػػة ادلكرم ػػة وادل ػػاعر ادلقدس ػػة وق ػػدمات احل ػػج والعم ػػرة م ػػن ق ػػالؿ
م ػػروعات قَتيػػة ،مػػع مراعػػاة احملافظػػة علػػى الطػػابع ادلكػػي يف التخطػػيط والتصػػميم العم ػرا  ،وك ػ ا
احملافظة على اآلثار ادلتبقية يف مكة ادلكرمة.
تبٍت قضية ضباية ادلعتهلك واجملتمع عن طريق الًتكيز على سلع معينة مثل األ ية و األدوية.
تقدمي ابتكارات علمية جديدة للعوؽ كجهاز استخالص ادليا من اجلو.
إحيػػاء الوقػػف اإلسػػالمي بت ػػجيع ادلوسػرين للوقػػف علػػى البحػػث العلمػػيس ليكػػوف داعمػاً أساسػػياً يف

سبويله.

استيالؿ ميا أودية مكة ادلكرمة ،لإلسهاـ يف سد احتياجاهتا ادلائية.
 :3-3دور األهداؼ الكبَتة الصعبة اجلريئة يف توجيه العمل بادلركز:
تؤدي األهداؼ الكبَتة دورها يف توجيه العمل من حيث كوهنا:
جاذبة ل ماـ
حافزة للتقدـ
باعثة للهمة
ربفز روح الفريق
تبعث الطاقة الكامنة
بؤرة تركيز للجهود
تدعم روح االلتزاـ
يقاس عليها التقدـ
ل لك ضلتاج إىل اإلجابة على العؤالُت التاليُت:
إىل أي مػػدى وجهػػت األهػػداؼ الكبػػَتة الصػػعبة اجلريئػػة العمػػل بػػادلركز قػػالؿ الفػػًتة -1418
1422هػ؟
األعلية النعبية ذل األهداؼ على مدى الفًتة 427-1423هػ ؟
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جدوؿ رقم  : 5-3األهداؼ الكبَتة الصعبة اجلريئة ومدى تاثَتها على العمل بادلركز قالؿ الفًتة  1422 – 1418هػ
مدى تاثَتها

األهداؼ

منعدـ
صفر

ضعيف
3

أف يكػػوف ادلركػػز أفضػػل مركػػز أحبػػاث يف ادلملكػػة
أف يص ػػبح ادلرك ػػز ذا مسع ػػة عادلي ػػة لتنفيػ ػ أحب ػػاث

×

علميةس واستثمارية ذلا أثر تنموي وتطويري.

ريعها لدعم ميزانية ادلركز دببلق ال يقل عن 522

مليوف

سنوياً.

5
×

يفخر الباحثوف بالعمل معه.

أف توج ػػد ادلػػػوارد ادلاليػػػة واألوقػػػاؼ الػػػيت يكفػػػي

متوسط

×
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فوؽ ادلتوسط
7

قوي

8

قوي جداً
12 

جدوؿ رقم  : 6-3األعلية النعبية ل هداؼ الكبَتة الصعبة اجلريئة قالؿ الفًتة  1427 – 1423هػ
الوزف النعيب ذلا قالؿ الفًتة  1427 – 1423هػ

اذلدؼ الكبَت الصعب اجلريء
أف يكوف ادلركز أفضل مركز أحباث يف ادلملكة يفخر الباحثوف بالعمل معه.
أف يصبح ادلركز ذا مسعة عادلية لتنفي أحباث علمية واستثمارية ذلا أثر تنموي
14

وتطويري.

إف توجد ادلوارد ادلالية واألوقاؼ اليت يكفي ريعها لدعم ميزانية ادلركز دببلق ال
يقل عن  22مليوف

اجملموع

سنوياً.

% 32
%22
% 52
% 122
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 :4-3دور الوصف االست رايف للمركز:
الوصػػف االست ػرايف عبػػارة عػػن صػػورة بالكلمػػات ذبعػػل اذلػػدؼ الكبػػَت ملموس ػاً وي ػػتق منهػػا

مؤيرات النجاح ،ول لك يعتَّب مقياساً دلدى التقدـ يف ربقيق األهداؼ الكبَتة الصعبة اجلريئة.
مثاؿ:
الوصف االست رايف للبحث العلمي جبامعة ادللك عبد العزيز:

أن يصبح ادلناخ العلمػي والبنيػة التحتيػة العلميػة احلديثػة يف اجلامعة اةاينيع ى ةال احسةت واى ى ةال

نشةا الب ةةا الع ،ة وترصبػػة األحبػاث إىل بػراءات اقػًتاع ومنتجػػات منافعػػة ..وأن يصةةبح احنت،ةةا

جامعة امل ةةد ىبةةي العليةةل يحلة اييا الع ،ة املت ،ةةل ى ةةال ميةةتون العةةا ا سة م وأن سلرجاهتػػا ادلتنوعػػة
ادلطلب األوؿ دلؤسعات اجملتمع ادلختلفة.

مؤيرات النجاح للبحث العلمي جبامعة ادللك عبد العزيز:
 -1ادلناخ العلمي
 -2البنية التحتية العلمية
 - 3ترصبة األحباث إىل براءات اقًتاع ومنتجات منافعة
 - 4تقدير اجملتمع العريب واإلسالمي دلخرجات اجلامعة
ل لك ضلتاج إىل اإلجابة على العؤاؿ التايل:
ما مؤيػرات النجػاح الػيت تعػتخدـ لقيػاس التقػدـ يف ربقيػق أهػداؼ ادلركػز علػى مػدى الفػًتة -1423
 1427هػ؟
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ويلخ ػػص اجل ػػدوؿ رق ػػم  7-3مؤيػ ػرات النج ػػاح يف ربقي ػػق أه ػػداؼ ادلرك ػػز ق ػػالؿ الف ػػًتة -1423
1427هػ
مؤيرات النجاح يف ربقيق أهداؼ ادلركز

ـ
1

إن اء أقعاـ علمية متخصصة بادلركز ذات ذبهيزات متميزة ،وبنية ربتية قوية.

2

تقدمي أفضل اخلدمات دلكة ادلكرمة واالرتقاء باألماكن ادلقدسة.

3

امتالؾ قاعدة معلومات متميزة.

4

االعتماد على موارد دقل منتظمة.

5

التمتع بنظاـ فعاؿ ومرف يف اإلدارة.

6
7

توجه فاعلي اخلَت من ذوي النعمة لدعم األحباث كعمل مػن أعمػاؿ الػَّب ،وكػ ا قصػد
القطاعُت العاـ واخلاص إلجراء الدراسات واالست ارات.
تنوع وتزايد حجم ادل ػروعات البحثيػة الػيت يقػوـ هبػا ادلركػز بنػاء علػى طلػب القطػاعُت
احلكومي واخلاص.
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 -4الفصل الثا  :اإلطار االسًتاتيجي خلطة ادلركز للفًتة 1427 – 1423هػ:
يتحػدد اإلطػار االسػًتاتيجي الػ ي يػتم وضػع اخلطػة اإلسػًتاتيجية للمركػز يف حػدود بعػدد مػػن
العوامل من أعلها:
القضايا اإلسًتاتيجية.
ادلعنيوف بادلركز.
 :1-4القضايا اإلسًتاتيجية:
هي القضايا اليت تؤثر تاثَتاً ملحوظاً ال ؽلكن إعلاله  ،على األداء الكلى للمركػز ولػيس علػى
جزء من أجزاء فقط  ،وعلى مدى فًتة اخلطة  1427 – 1423هػ كلها وليس جزء منها فقط.
ل لك قد تكوف:
من داقل ادلركز أو من قارجه
من ادلاضي أو احلاضر وذلا تاثَت معتمر ،أو متوقعة معتقبالً
ذلا تاثَت إغلايب أو تاثَت سليب على ادلركز ككل
مثاؿ من قطاع األعماؿ:
اطلفاح القدرة ال رائية ألهم عمالء ال ركة
مؤثر قارجي سليب حدث ويتوقع استمرار تاثَت ب كل ملحوظ عل مدى اخلطة وعلى ال ػركة
ككل
زيادة حجم التمويل ادلتاح لل ركة.
مػ ػػؤثر داقلػ ػػي إغلػ ػػايب متوقػ ػػع حدوثػ ػػه واسػ ػػتمرار تػ ػػاثَت علػ ػػى ال ػ ػػركة ككػ ػػل علػ ػػى مػ ػػدى فػ ػػًتة
اخلطة .
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ويلخ ػػص اجل ػػدوؿ  1-4أه ػػم القض ػػايا اإلسػ ػًتاتيجية ال ػػيت تؤقػ ػ يف االعتب ػػار عن ػػد وض ػػع اخلط ػػة
اإلسًتاتيجية للمركز للفًتة 1427 – 1423هػ
ـ

القضايا االسًتاتيجية

1

حجم التمويل مصادر – طرؽ تنميته – استمرار .

2

االحتياجػػات الب ػرية العلميػػة والفنيػػة  ،وإعػػادة هيكلػػة ادلركػػز مػػن النػػواحي اإلداريػػة
واالست ارية والفنية والبحثية س لتحقيق التميز يف اإلدارة.

3

احلرص على اجلودة النوعية يف صبيع أن طة ادلركز.

4

الوضع النظامي للمركز يف ادلملكة ،واستمرارية ادلركز.

5

زبصص ادلركز يف رلاالت معينة.

6

ظلو وتطور مكة ادلكرمة ادلعتمر.

7
8
9
12

عالقػػة ادلركػػز باجلهػػات األقػػرى الػػيت تضػػمها رلموعػػة فقيػػه ،ومػػدى قػػدرة ادلركػػز علػػى
ادلعاعلة يف أعماؿ التطوير ذل اجلهات.
ص ػػلة ادلرك ػػز دبراك ػػز األحب ػػاث ،ومراك ػػز ادلعلوم ػػات ،ومراك ػػز االتص ػػاؿ العلم ػػي ،وإقام ػػة
تآخ وتعاوف مع مراكز األحباث ادل اهبة يف العامل.
عالقات ٍ

ادلع ػػاعلة يف الن ػػر العلم ػػي ب ػػاجملالت ادلتخصص ػػة ،وادل ػػاركة يف ادل ػػؤسبرات والن ػػدوات،

واإلعداد إلصدار رللة علمية قاصة بادلركز ،وتكثيف احلضور العلمي للمركز.
ت جيع إقباؿ اجملتمع واجلهات ادلعنية على حل ادل كالت عن طريق البحث العلمي.
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 2-4ادلعنيوف بادلركز:
ادلعنيػػوف بػػادلركز هػػم أي جهػػة أو يػػخص أو رلموعػػة أيػػخاص ينبيػػي أف تؤقػ ر بػػاهتم واحتياجػػاهتم يف
االعتبار عند وضع قطة ادلركز.
مثاؿ من قطاع األعماؿ:
Owners
Employees

Social Advocates

Competitors

Customers/Clients

Organization
Community

Stockholders

Government
Vendors/suppliers
Board of
Directors

Media

يالحظ من ادلثاؿ العابق أف ادلعنيوف باي منظمة قد يكونوف من داقلها أو من قارجها.
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 -1 -2 -4ادلعنيوف بادلركز من قارجه Outside Stakeholders
ادلعنيػػوف بػػادلركز مػػن قارجػػه هػػي اجلهػػات واأليػػخاص والعناصػػر الػػيت ال زبضػػع إلرادة وسػػلطة
ادلركز وال ؽللك ادلركز التحكم فيها.
ويوضح اجلدوؿ رقم  2-4ادلعنيوف بادلركز من قارجه.
األيخاص واجلهات

ـ
1

صاحب العمو أمَت منطقة مكة ادلكرمة ووكيله.

2

جامعات ادلملكة وأعضاء هيئة التدريس هبا أـ القرى ،وادللك عبد العزيز .

3

الػػوزارات التعلػػيم العػػايل ،التخطػػيط ،ادلعػػارؼ ،الزراعػػة ،ادليػػا  ،ال ػػؤوف البلديػػة والقرويػػة،
ال ؤوف اإلسالمية واألوقاؼ ،الصناعة والكهرباء ،الصحة .

4

مراكز األحباث الداقلية واخلارجية.

5

مدينة ادللك عبد العزيز للعلوـ والتقنية.

6

أمانة العاصمة ادلقدسة.

7

اليرؼ التجارية مكة ادلكرمة ،وجدة .

8

مؤسعة ادللك عبد العزيز ورجاله لرعاية ادلوهوبُت.

9

اذليئة العليا لتطوير مكة ادلكرمة.

12

مصلحة اإلحصاءات العامة.

11

هيئة األرصاد وضباية البيئة.

12

مصاحل ادليا والصرؼ الصحي مكة ادلكرمة  -جدة .

13

ادلصانع األدوية – األ ية .

14

اذليئة العليا للعياحة.
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 :2-2-4ادلعنيوف بادلركز من داقله Inside Stakeholders
ادلعنيػوف بػادلركز مػن داقلػه هػي اجلهػات واأليػخاص الػيت زبضػع إلرادة وسػلطة ادلركػز وؽلكػن
التحكم فيها.
ويوضح اجلدوؿ رقم  3-4ادلعنيُت بادلركز من داقله.
األيخاص واجلهات

ـ
1

ادلؤسس وأبناؤ .

2

رللس اإلدارة.

3

اجمللس االست اري.

4

نائب رئيس رللس اإلدارة.

5

رؤساء الوحدات البحثية.

6

ادلدير التنفي ي بادلركز.

7

اإلدارة التنفي ية.

8

الباحثوف.

9

إدارة ادل اريع اخلَتية.

12

اإلدارة العامة.

11

إدارة م اريع رلموعة فقيه.
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 -5الفصل الثالث :تقومي طريقة التخطيط ادلعتخدمة بادلركز.
 -1تندرج طرؽ التخطيط ربت أحد النماذج التالية:
1. Reactive
2. Inactive
3. Proactive
4. Proactive
جدوؿ رقم  : 1-5تقييم ادل اركُت يف ورية العمل لطريقة التخطيط ادلعتخدمة بادلركز النعبة ادلئوية

تقليدي
Reactive
% 13

سبعك بالوضع الراهن
Inactive
% 63

متحعب للمعتقبل
Preactive
% 18

صيا ة ادلعتقبل
Proactive
%6

جدوؿ رقم  : 2-5ادلَّبرات اليت تَّبر تقييم ادل اركُت يف الورية لطريقة التخطيط ادلعتخدمة بادلركز

ادلَّبرات

ـ
1

كوف ادلركز يف طور التاسيس ،وهو زلل رضا ادلؤسس.

2

ضرورة التحعب للمعتقبل لضماف االستمرارية.

3

تاثَت ادلركز على البيئة احمليطة من قالؿ نتائج أحباثه.

4

عدـ وجود قطة زلددة للمركز حىت اآلف.

5

االلتزاـ بتنفي توجيهات ادلؤسس يف اقًتاح األحباث والتمويل والتعديل وربديد األولويات.

6

عدـ حدوث ذبديد يف وضع ادلركز ادلايل إال يف نطاؽ ضيق.

7

الًتكيز على األحباث اجلارية يف الوقت الراهن.

8

وجود ربفظات لدى اللجنة االست ارية بالنعبة للوضع احلايل للمركز.

9

ربديد التخصصات على أساس األحباث اليت يتوقع أف يطلب من ادلركز إجراؤها.

12

وجود نوع من االهتماـ بربط زبصص ادلركز باألهداؼ الكبَتة ادلطلوب ربقيقها.
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جدوؿ رقم  : 3-5النتائج ادلًتتبة على الوضع الراهن لطريقة التخطيط بادلركز
النت ػ ػ ػػائج

ـ
1

ربقق بعض اإلصلازات يف زبصصات زلددةَ ،ت أهنا مل تصل إىل ادلثالية ادلطلوبة.

2

ت تت االهتمامات وإهدار بعض اجلهود.

3

زلدودية الدعم ادلايل.

4

البطء يف إجراءات تنفي بعض األحباث.

5

ضرورة احلصوؿ على موافقة رئيس رللس اإلدارة على أي حبث أو عمل مهما كانت درجة أعليته.

6

االعتماد الكلي على الباحثُت اخلارجيُت.

7

احلاجة إىل تفعيل دور رللس اإلدارة.

جدوؿ رقم  : 4-5العقبات ادلتوقعة عند استخداـ طريقة زبطيط معتمد على صيا ة ادلعتقبل
1
2

وجود نقص يف الكفاءات والباحثُت يف ادلركز.
عػػدـ االلت ػزاـ الكامػػل بق ػرارات اللجنػػة االست ػػارية يف اعتمػػاد ادل ػػروعات مػػن قبػػل ادلؤسػػس ،ألف لػػه
توجهاته وبيد التمويل وهو صاحب القرار.

جدوؿ رقم  : 5-5احللوؿ ادلقًتحة دلواجهة تلك العقبات
احللوؿ ادلقًتحة

ـ
1

موافقة ادلؤسس على زلاضر اجتماعات اللجنة االست ارية ومن مث اعتمادها للعمل دبوجبها.

2

توضيح مهاـ ووظيفة اللجنة االست ارية.

3

تعيُت باحثُت متفر ُت.

4

م اركة األوساط العلمية ادلختلفة وادلؤسعات احلكومية و َت احلكومية يف اقًتاح األحباث.

5
6
7
8

است راؼ ادلعتقبل بطريقة أفضل بالتوجه مبايرة إىل ظلوذج التخطيط ادلعتقبلي ،مث إىل ظلػوذج صػيا ة
ادلعتقبل كتحصيل حاصل.
وضع التفاصيل اخلاصة بالَّبامج يف ادلوازنة اليت يرجى اعتمادها ت ييلية – أحباث .
إزال ػػة اخلل ػػط ب ػػُت ادلهم ػػات ادلوكل ػػة للع ػػاملُت إداري – باح ػػث – معت ػػار لتوض ػػيح الرؤي ػػة وربع ػػُت
األداء.
إغلاد سلتَّبات متكاملة للمركز.
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 -6الفصل الرابع  :وصف مركز فقيه ل حباث والتطوير يف عاـ 1427هػ
ؽلكن وصف الوضع ال ي نر ػب أف يكػوف عليػه ادلركػز يف عػاـ 1427ه ػ مػن قػالؿ العناصػر
التالية:
اذلدؼ العاـ للمركز يف عاـ 1427هػ
مؤيرات النجاح واألهداؼ احملددة ذلا
ادلنظور االسًتاتيجي للمركز
اتفاقيات التعاوف مع اجلهات األقرى
رلاالت العمل بادلركز
 : 1-6اذلدؼ العاـ للمركز حىت عاـ 1427هػ
يػػتم وضػػع اذلػػدؼ العػػاـ للمركػػز يف عػػاـ 1427ه ػ والػ ي ؽلثػػل زلطػػة اذلبػػوط التاليػػة يف ضػػوء
األهداؼ الكَّبى الصعبة اجلزئية مع األق يف االعتبار أف عاـ 1427هػ ؽلثل منتصف الفًتة 1418
– 1437هػ .
مثاؿ :
اذلػػدؼ الكبيػر الصعب اجلػريء ادلطلوب ربقيقه يف 2222ـ ألحد مراكز األحباث:
"ربقيق اعًتاؼ عادلي ببلوغ ادلركػز موقػع الصػدارة بػال منػازع كمصػدر للمعلومػات ادلوثػوؽ هبػا،
ومطور آلليات العمل والَّبامج الفعالة لالحتياجات احليوية للمجتمعات اإلسالمية".
اذلدؼ العاـ للفًتة 2226-2222ـ ال ي ال اقتيار ذل ا ادلركز:
"أف يكمػػل ادلركػػز البنيػػة األساسػػية الػػيت تؤهلػػه إىل االنطػػالؽ ضلػػو التميػػز والعادليػػة يف رلػػاالت
تنموية سلتارة".
جدوؿ  : 1-6اذلدؼ العاـ للمركز يف الفًتة  1427 – 1423هػ
أف يػػَّبع ادلركػػز يف زبصصػػاته ليصػػبح مػػن أفضػػل  5مراكػػز أحبػػاث علػػى معػػتوى ادلملكػػة ،وأف يكػػوف
مصػدراً أساسػػياً يف ادلعلومػػات ادلوثوقػػة عػػن مكػػة ادلكرمػػة وادل ػػاعر ادلقدسػػة ،مرتكػزاً علػػى مػػوارد ماليػػة

وأوقاؼ تؤمن له االستمرارية واالستقرار.

-21-

 2-6ادلؤيرات النجاح واألهداؼ احملددة لكل منهما:
هي ادلؤيػرات الػيت تػدؿ علػى مػدى ربقيػق اذلػدؼ العػاـ يف عػاـ 1427ه ػ مصػا ة علػى نفػس
مكونػػات الوصػػف االست ػرايف والػػيت سػػبق ربديػػدها يف اجللعػػات العػػابقة مػػع ربديػػد القػػدر ادلطلػػوب
ربقيقه لكل منها قالؿ فًتة اخلطة 1427 – 1423هػ.
جدوؿ رقم  : 2-6مؤيرات النجاح واألهداؼ احملددة ذلا
يتػوفر للمركػز مقػػر يضػم أربعػػة أقعػاـ علميػة مكتملػػة البنيػة األساسػػية والتجهيػزات ادلتميػػزة
1

األ يػػة واألدويػػة  -ادليػػا والبيئػػة – الوقػػف و العمػػل اخلػػَتي  -مكػػة ادلكرمػػة وادل ػػاعر
ادلقدسة .

2

ؽلتلك ادلركز وحدة معلومات موثوقة تيطي كافػة رلػاالت التنميػة يف مكػة ادلكرمػة وادل ػاعر
ادلقدسة.
تؤمن نفقات ادلركز األساسية دبوارد منتظمة تقدر بػ  22مليػوف

3

سػنوياً ،وػلقػق إيػرادات

مػػن األحبػػاث واالست ػػارات الػػيت يقػػدمها للقطػػاعُت العػػاـ واخلػػاص ومػػن أعمػػاؿ الػػَّب الػػيت
ؽلوذلا فاعلو اخلَت حبيث ال تقل عن  % 12من النفقات.

4
5

ينظم ادلركز مؤسبراً عادلياً يف رلاؿ اقتصاصه ،ويصدر سجالً علمياً يكوف مرجعاً معتمداً.
وجػػود رلموعػػة مػػن الػػنظم واللػػوائح وادلػػوارد الب ػرية وإجػراءات العمػػل ادلقننػػة يؤهػػل ادلركػػز
للعمل بكفاءة وفعالية ادلراكز العادلية.
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 3-6ادلنظور االسًتاتيجي للمركز:
ي مل ادلنظور االسًتاتيجي اجلوانب التالية :
االسًتاتيجيات العامة.
اسًتاتيجيات النمو.
درجة ادلخاطرة.
درجة االبتكار والتجديد.
درجة ادلبادرة.
 : 1-3-6اسًتاتيجيات النمو :
وت مل االسًتاتيجيات التالية :
النمو ادلتا :
واليت يكوف فيها معدؿ ظلو ادلنظمة معاوي دلعدؿ النمو يف الصناعة
النمو اجلعور:
واليت يكوف فيها معدؿ ظلو ادلنظمة أعلى من معدؿ النمو يف الصناعة
النمو ادلعتدؿ:
واليت يكوف فيها معدؿ ظلو ادلنظمة معاوي دلعدؿ ظلوها العابق
ظلو ضبية:
أربػػاح ادلنظمػػة يف انقػػراح معػػتمر نتيجػػة لعوامػػل قارجيػػةس فتلجػػا ادلنظمػػة إيل اإلقػػالؿ مػػن أن ػػطتها
وقفض اإلنتاج وتقليص يرػلتها يف العوؽ واالستيناء علي بعض ادلوارد هبدؼ احلد من قعائرها.
ظلو اسًتدادي:
أحواؿ ادلنظمة يف ترد معتمر فتلجػا إيل اخلفػض مػن قعػائرها طمعػا يف النهػوح مػن عثرهتػا وربقيػق
أرباح مقبولة.

 2-3-6االسًتاتيجيات العامة :
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وت مل االسًتاتيجيات التالية:
سبيز اخلدمات والعلع:
ادلنظمػػة تقػػدـ قػػدمات فريػػدة مػػن نوعهػػا أو تيػػزو العػػوؽ بعػػلعة جديػػدة أو منػػتج مبتكػػر يتميػػز عػػن
قرنائه يف األداء وسهولة االستخداـ.
تكافؤ التكلفة واجلودة:
تكاليف اخلدمات اليت تقدمها ادلنظمة أو ادلنتج ال ي تطرحه يف العوؽ تعتَّب زهيدة بادلقارنة باجلودة
العالية للخدمات أو ادلنتجس "اليايل شبنه فيه"س أي أف العميل ػلصل علي عائد طيب لكل

يدفعه

االستحواذ علي يرػلة من العوؽ:
ادلنظمة تصوب كل جهدها يف التعويق علي إنتاج مػا ربتاجػه يػرػلة زلػددة مػن العػوؽ أو نوعيػة مػن
ادلعتهلكُت ،أو تصب كػل اهتمامهػا علػي أداء قػدمات لفئػة واحػدة مػن العمػالء أو دلنطقػة جيرافيػة
زلدودة.
ويوضح اجلدوؿ  3-6اسًتاتيجيات النمو واإلسػًتاتيجية العامػة للمركػز قػالؿ الفػًتة -1423

اسًتاتيجيات النمو

1427هػ
ظلو متاف
×

ظلو جعور
ظلو معتدؿ
ظلو اسًتدادي
ظلو ضبية
تكلفة
تكافئ
اجلودة

تكلفة
سبيز
اخلدمات

تكافئ
اجلودة

سبيز
اخلدمات

االستحواذ
اسًتاتيجيات عامة

 : 3-3-6االستعداد دلواجهة ادلخاطر
النموذج التايل يوضح اذبا تزايد درجة ادلخاطرة ادلصاحب ل ظلاط ادلختلفة للنمو
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ادلعتفيدوف من قدمات ادلركز

عمالء جدد

قدمات ادلركز

عمالء حاليُت
خماطرة ضئ

احلالية
سلاطرة كبَتة

اجلديدة

1

ال ػ ػػكل رقػ ػػم  : 2 – 6درجػ ػػة االسػ ػػتعداد دلواجهػ ػػة ادلخػ ػػاطرة بػ ػػادلركز قػ ػػالؿ الفػ ػػًتة -1423
1427هػ
1

2

3

4

متهيب

5

6

َت مباؿ

7
سلاطر

 : 4-3-6االبتكار والتجديد
االبتكار:
يعَّب عن القدرة على توليد تيار متدفق من األفكار حياؿ ما هو شلكن يف ادلعتقبل
التجديد :
يعَّب عن القدرة على تطبيق تلك األفكار
ال كل رقم  5-6درجة االبتكار والتجديد بادلركز قالؿ الفًتة 1427-1423هػ
3

1

2

يتحايى االبتكار ويرفض التجديد

غلدد أحياناً ،ويقبل االبتكار

 : 5-3-6درجة ادلبادرة
ادلبادرة :
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4

5

6

7

ي جع االبتكار ويداوـ على التجديد

تعَّب عن قدرة ادلركز على ادل اركة يف صيا ة معتقبله
ال كل رقم  6-6درجة ادلبادرة بادلركز قالؿ الفًتة 1427-1423هػ
2

1
سليب

4

3

5

ذباوب مع األحداث فقط

7

6

يبادر يف جرأة

 : 4-6اتفاقيات التعاوف طويلة األجل والتحالفات اليت ي ارؾ فيها ادلركز
لتحديد االتفاقيات اليت ي ارؾ فيها ادلركز ضلتاج لإلجابة على األسئلة التالية:
هل يدقل ادلركز يف اتفاقيات طويلة األجل ؟
هل يدقل ادلركز يف ربالفات إلن اء وحدات م ًتكة مع جهات أقرى ؟
إذا كانت اإلجابة نعم :
مع أي اجلهات ويف أي اجملاالت؟
ويوضح اجلدوؿ رقم  7-6اجلهات ادلقًتحة لكي يعقد ادلركز اتفاقيات طويلة األجل معها .
ـ

اجلهات ادلقًتحة

 1جامعة أـ القرى معهد قادـ احلرمُت ال ريفُت ألحباث احلج – كلية الطب والعلوـ الطبية
TII 2
 GLC 3بَّبيطانيا است ارات علمية – ت ييل ت تدريب وتقييم
 4مؤسعة ادللك عبد العزيز ورجاله لرعاية ادلوهوبُت
 5اليرؼ التجارية مكة وجدة
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Strategic Alliance Analysis Sheet
Instructions: You and the other members of your task force have been
asked to examine the possibility of establishing a strategic alliance between
your organization and another organization. The purpose of this alliance
would be to help your organization to achieve its ideal future. The
following questions are designed to assist you in determining whether such
an alliance would be useful. Determine as a group whether you want to
answer all of them. Do not feel limited to only these questions if others
seem important.
1.For what purpose would we establish a strategic alliance? (Be very
specific)
2.Which of our lines of business would be involved?
3.Who are possible candidates for an alliance?
4.How would we choose between these candidates? What criteria might we
use?
5.How would we establish an alliance?
6.How would we extricate ourselves from this alliance?
7.What are the benefits for us in this alliance?
8.What are the benefits for the other organization in this alliance?
9.What are the drawbacks- the risks and costs- for our organization and
the other organization? (Remember to use down-board thinking: if our
organization does this, what would the other organization do? Then
what would our organization do?).
•Might we be developing a more potent competitor by forming an alliance?
•Might we be stronger long-term as a result of an alliance?

•How might we minimize the drawbacks? (Be creative!).
14.What might we learn from such an alliance?
15.How might we structure an alliance to maximize the likelihood of
success (joint venture, hybrid organization, etc.)?
16.What resources must we commit to ensure the success of an alliance?
17.How will we measure the success of an alliance?
18.Could we succeed without this alliance?
•If we could succeed, could we do as well? What would we not be able to
do as a result of proceeding alone? Why proceed with an alliance?
•If we could not succeed, is the business in question one that we want and
need to be in? Is it worth the risk and effort?
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 : 5-6رلاالت العمل بادلركز يف سنة 1427هػ
يػػتم إصلػػاز اذلػػدؼ العػػاـ وربقيػػق األهػػداؼ احملػػددة وبنػػاء ادلنظػػور االسػػًتاتيجي وعقػػد االتفاقيػػات مػػن
قالؿ اخلدمات اليت يقدمها ادلركز
ل لك ضلتاج اإلجابة على العؤالُت التاليُت :
ما اجملاالت اليت ؽلكن للمركز من قالذلا أف ػلقق أهدافه ؟
ما الوزف النعيب لكل رلاؿ من ه اجملاالت ؟
ويبػػُت اجلػػدوؿ رقػػم  4-6وال ػػكل رقػػم  5-6رلػػاالت العمػػل ادلقًتحػػة يػػتم مػػن قالذلػػا ربقيػػق
أهداؼ ادلركز والوزف النعيب لكل منها يف الفًتة 1427-1423هػ
جدوؿ رقم  8-6رلاالت العمل ادلقًتحة والوزف النعيب للفًتة 1427-1423هػ.
اجملاؿ

الوزف النعيب

االست ارات

%22

الدراسات والبحث والتطوير

%42

قدمات معلومات

%25

الن ر واإلعالـ العلمي

%15

اجملموع

%122
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ال كل رقم  : 1-6رلاالت العمل ادلقًتحة للمركز يف الفًتة 1427-1423هػ

احستشانات
النشر
وا ى م الع ،

الوزن النسبي
15%

20%

اليناسات
والب ا والتطوير

25%

ومع ومات

40%

النشر واإلعالم العلمي

خيمات

خدمات معلومات الدراسات والبحث والتطوير
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االستشارات

 - 7الفصل اخلامس :الوضع الراهن للمركز ادلركز يف 1423هػ
 1-7اإلصلازات
 1-1-7اإلصلازات اليت ربققت يف الفًتة 1422– 1417هػ
اجلدوؿ رقم  1-7أهم اإلصلازات اليت حققها ادلركز يف الفًتة 1422-1417هػ
أهم اإلصلازات

ـ
1

أثبت فكرة أف البحث العلمي هو أحد صور العمل اخلَتي.

2
3

حقق حضوراً علمياً على الصعيدين احمللي واإلقليمي.
أن ا وحدة ادليا .

4

يجع ادلوهوبُت من منطلق قَتي.

5

أجرى أحباثاً إسًتاتيجية للجهات احلكومية واخلاصة شلا عاد بالفائدة على اجملتمع.

6
7

أوجد حضوراً إعالمياً.
صنع مصداقية وتواصالً مع الباحثُت واجلهات اليت تعامل
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 2-1-7أثر تلك اإلصلازات على ادلؤيرات احلرجة للنجاح يف الفًتة 1422هػ
ويلخص اجلدوؿ رقم  2-7أثر تلك اإلصلازات على مؤيرات النجاح.
ـ
1

2

3

مؤيرات النجاح
مقر متكامل.

وحدة معلومات موثوقة.

أثر اإلصلازات على مؤيرات النجاح
إن ػػاء مقػػر متكامػػل رلهػػز دبخت ػَّبات ،مػػع اإليػػارة إىل أف
ادلركز احلايل قابل للتوسع.
أجػ ػػرى ادلركػ ػػز أحباث ػ ػاً كثػ ػػَتة ،تكػ ػػوف نػ ػػواة طيبػ ػػة لوحػ ػػدة

ادلعلومػػات وت ػػجع علػػى زبصػػيص أيػػخاص وإمكانيػػات

مادية الستكماؿ إن اء الوحدة.
م ػػوارد مع ػػتقرة ،وربقي ػػق إيػ ػرادات إصلازات ادلركز احلالية ت جع على احلصوؿ على إيػرادات
من قدمات ادلركز.

يف ادلعتقبل يف حالة موافقة ادلؤسس.
ل ػػدى ادلرك ػػز رص ػػيد م ػػن البح ػػوث والدراس ػػات ادلنج ػػزة،

4

5

مؤسبر وسجل علمي يعتد به

وعدد طيب من البػاحثُت ادلتعػاونُت ،وؽلكػن تنظػيم ادلػؤسبر
إذا بدأ اإلعداد له من اآلف.

كف ػ ػ ػػاءة وفاعلي ػ ػ ػػة األداء ب ػ ػ ػػادلركز يوجد أساس تنظيمػي وإداري جيػد يؤكػد النجػاح النعػيب
ر ػػم اإلمكاني ػػات ادلتواض ػػعة ،وإف ك ػػاف الب ػػد م ػػن تط ػػوير
مقارنة بادلراكز العادلية ادلناظرة.
لوائح وأنظمة ادلركز.
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 : 2-7ادلعوقات
 : 1-2-7أهم ادلعوقات اليت واجهت العمل بادلركز قالؿ الفًتة 1422-1417هػ
يوضح اجلدوؿ رقم  3-7أهم ادلعوقات اليت واجهت العمل بادلركز قالؿ الفًتة 1422-1417هػ

أهم ادلعوقات

ـ
1

االفتقار إىل احلد األدىن من التجهيزات يف اجملاالت الرئيعية بادلركز.

2

نقص القوى العاملة الدائمة ادلتخصصة من باحثُت متفر ُت وإداريُت وفنيُت.

3

عدـ كفاية الدعم ادلايل لتطلعات ادلركز وهناؾ م كلة يف التدفق ادلايل.

4
5
6

الوصػػوؿ إىل سلرجػػات ػػَت ناضػػجة يف بيئػػة العمػػل للعػػرعة الػػيت ال تتناسػػب مػػع العمػػق ادلطلػػوب يف
البحث العلمي.
زلدودية صالحيات اللجنة االست ارية ،وعدـ وجود صالحيات كافية لنائػب رئػيس رللػس اإلدارة،
فادلؤسس وحد لديه صالحية اعتماد األحباث.
عدـ وجود وضع نظامي للمركز.

 : 2-2-7أثر ادلعوقات على ادلؤيرات احلرجة .
ويلخص اجلدوؿ رقم  4-7أثر تلك ادلعوقات على مؤيرات النجاح

ـ

أثر ادلعوقات على مؤيرات النجاح

مؤيرات النجاح

عػػدـ وجػػود وضػػع نظػػامي للمركػػز سػػيؤدي إىل إعاقػػة إن ػػاء مقػػر

1

2
3
4
5

مقر متكامل.

متكامل دبختَّبات رلهزة.
إج ػراء أحبػػاث علميػػة دقيقػػة يتطلػػب معامػػل رلهػػزة ،ودعم ػاً مالي ػاً
جيداً ،وموارد ب رية متخصصة.
م ػػكالت ت ػػوفَت الت ػػدفقات النقدي ػػة م ػػع نق ػػص الق ػػوى العامل ػػة

وحدة معلومات موثوقة

ادلتخصصػػة يف اسػػتخراج ادلعلومػػات مػػن أحبػػاث ادلركػػز وادلصػػادر
ادلختلفة وتوثيقها يعيق إن اء ه الوحدة.

موارد معػتقرة وربقيػق إيػرادات ضعف القدرة على تنويع مصادر التمويل بعبب الوضع النظامي
من قدمات ادلركز.

للمركز.

م ػ ػػؤسبر ع ػ ػػادلي وس ػ ػػجل علم ػ ػػي ع ػػدـ وج ػػود ب ػػاحثُت متف ػػر ُت يف ادلرك ػػز ،وع ػػدـ وج ػػود الوض ػػع
يعتد به.

النظامي سيعيق إعداد مؤسبر عادلي.

كف ػ ػ ػػاءة وفعالي ػ ػ ػػة األداء ب ػ ػ ػػادلركز نقػػص الق ػػوى العامل ػػة الدائم ػػة ادلتخصص ػػة س ػػيؤثر عل ػػى أداء ادلرك ػػز،
مقارنة بادلراكز العادلية ادلناظرة.

وبيئة العمل بادلركز تؤدي إىل عدـ كفاءة وفعالية األداء.
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 :8الفصل العادس :ربليل الفجوة بُت الوضع الراهن يف 1423هػ وادلعتقبل دلر وب يف 1427هػ .
ضلتاج أوالً إىل ربديد احلالة اليت ؽلر هبا ادلركز هل هي:
احلػ ػػالة أ  :االستمرار على اإلسًتاتيجيات العابقة ربقق ادلطلوب.
أـ احل ػػالة ب  :ضلتاج إىل تعديل االسًتاتيجيات العابقة.
أـ احلػػالة جػ  :ضلتاج إىل تييَت ج ري يف االسًتاتيجيات العابقة.
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احلالة أ
وصف ادلعتقبل

1427هػ

1423هػ

ه ػػل ادلػ ػ ػ ػػطلوب االسػ ػ ػ ػػتمرار علػ ػػى اإلس ػ ػًتاتيجيات العػ ػػابقة
للدقوؿ إىل الوضع ادلطلوب يف عاـ 1427هػ؟

1418هػ
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احلالة ب

1427هػ
الوضع ادلطلوب

وصف الوضع احلايل

الوضػػع ال ػ ي سنصػػل إليػػه إذا
اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمر العمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنفس
اإلسًتاتيجية العابقة

1423هػ

وصف الوضع العابق

أـ ادلطلػ ػػوب تعػ ػػديل اإلس ػ ػًتاتيجية العػ ػػابقة للوصػ ػػوؿ إىل
الوضع ادلطلوب؟

1418هػ
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احلالة جػ

الوضع ادلطلوب

وصف الوضع العابق

1427هػ
1418هػ

وصف الوضع احلايل

أـ ادلطلوب إحداث تيَت ج ري يف اإلسًتاتيجية ؟
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 :1-8ادلنحٌت العاـ ألداء ادلركز قالؿ الفًتة 1422 – 1417هػ
يوضح اجلدوؿ رقم  1-8ادلنحٌت العاـ ألداء ادلركز قالؿ الفًتة 1422 – 1417هػ

×

-37-

9

8

7

2

1-

2-

3-

4-

6

كفاءة عادلية

×

5-

5

مؤسبر عادلي

×

6-

4

موارد معتقرة

7-

3

قاعدة معلومات

×

8-

2

مقر متكامل

×

9-

1

ادلؤيرات احلرجة

12-

ادلنحى العاـ

 :2-8األطراؼ واجلهات اليت أسهمت يف ت كيل ادلنحى العاـ ألداء ادلركز قالؿ الفًتة  1422 – 1417هػ .
 :1-2-8األطراؼ واجلهات من داقل ادلركز
يوضح اجلدوؿ رقم  2-8األطراؼ واجلهات من داقل ادلركز اليت ساعلت يف ت كيػل ادلنحى العاـ للمركز.
9

8

رؤساء الوحدات البحثية

×

اإلدارة العامة

×

إدارة م اريع رلموعة فقيه

×
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1-

7

ادلدير التنفي ي

×

2-

4

×

3-

6

اإلدارة التنفي ية
نائب رئيس رللس اإلدارة

×

4-

3

رللس اإلدارة

5-

2

×

6-

5

اجمللس االست اري

7-

1

×

8-

12
ادلؤسس وأبناؤ

×

9-

2

األطراؼ واجلهات

12-

درجة التاثَت

 :2-2-8األطراؼ واجلهات من قارج ادلركز
درجة التاثَت
األطراؼ واجلهات

12
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
12345678912-

يوضح اجلدوؿ رقم  : 3-8األطراؼ واجلهات اليت ساعلت يف ت كيل الوضع الراهن للمركز من قارج ادلركز قالؿ الفًتة 1422-1418هػ

×

أمانة العاصمة ادلقدسة

×

اليرؼ التجارية

×

جامعات ادلملكة وأعضاء هيئة التدريس

×

مدينة ادللك عبد العزيز للعلوـ والتقنية
الوزارات التعليم العايل ،التخطيط ،ادلعارؼ ،الزراعة وادليا  ،ال ؤوف البلدية

×

والقروية ،ال ؤوف اإلسالمية واألوقاؼ ،الصناعة والكهرباء ،الصحة
مراكز األحباث الداقلية واخلارجية

×

مؤسعة ادللك عبد العزيز ورجاله لرعاية ادلوهوبُت

×
×

اذليئة العليا لتطوير مكة ادلكرمة
×

مسو أمَت مكة ووكيله
مصلحة اإلحصاءات العامة

×

هيئة األرصاد وضباية البيئة

×
×

مصاحل ادليا والصرؼ الصحي
ادلصانع

×

اذليئة العليا للعياحة

×
×

الباحثوف
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 -9الفصل العابع :اقتيار االسًتاتيجيات اليت توجه العمل بادلركز
القتيار االسًتاتيجيات اليت توجه العمل بادلركز لعبور الفجوة
قالؿ 1427-1423هػ يعتخدـ النموذج ادلعروؼ باسم SWOT:

حيث يتم ادلقابلة بُت عناصر التحليل
البيئة اخلارجية

البيئة الداقلية

Threats
التهديدات

Opportunities
الفرص

Weaknesses
نقا ط الضعف

Strengths
نقا ط القوة

SWOT ANALYSIS
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 :1-9ربليل البيئة الداقلية للمركز
 :1-1-9نقاط القوة
نقطة القوة:
هي مورد أو مهارة أو أسلوب يعطي سبيزاً نوعياً أو كمياً مضاعفاً للجهود األدائية للمركز
يوضح اجلدوؿ رقم  1-9أهم نقاط القوة اليت يتميز هبا ادلركز حالياً
نقاط القوة
ـ
1

اخلي ػ ػ ػريػ ػػة

2

كوف أحباث ادلركز تطبيقية يف رلملها.

3

سبتع ادلؤسس دبكانة رفيعة واتعاع عالقاته.

4

االستقاللية وادلرونة قطاع قاص

5

وجود ادلركز لديه يبكة كبَتة من الباحثُت ادلتخصصُت ادلتعاونُت مع ادلركز.

6

موقعه يف مكة ادلكرمة.

7

االهتماـ باحباث مهمة للمنطقة ادلاء. ..

8

التواصل بُت ادلؤسس وإدارة ادلركز.

9

تقدير العمل اجليد من قبل ادلؤسس.

12

وجود صلة قوية دبراكز أحباث متخصصة.

11

وجود جلنة است ارية علمية تضم قَّبات متنوعة
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 :2-1-9نقاط الضعف
نقطة الضعف:
هي مورد أو مهارة أو أسلوب ال يتوفر حالياً بال كل ادلطلوب شلا يضعف اجلهود األدائية للمركز
يوضح اجلدوؿ رقم  2-9أهم نقاط الضعف اليت يعاىن منها ادلركز حالياً
نقاط الضعف
ـ
1

الوضع النظامي

2

عدـ وجود صالحيات للمعتويات اإلدارية ادلختلفة.

3

عدـ وجود مقومات االستمرارية.

4

عدـ التخصص وت عب االهتمامات.

5

عدـ عمل ادلركز وفق قطة.

6

عدـ وجود باحثُت دائمُت.

7

ضعف التجهيزات ادلعملية.
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 : 2-9ربليل البيئة اخلارجية للمركز
 : 1-2-9الفرص
الفرصة :
هي رلموعة من العوامل اليت تعود دبجملها بنتائج مر وبة فيما لو استيلت عػن طريػق جهػود داقليػة
منظمة.

البيئة اخلارجية

البيئة الداقلية

Threats
التهديدات

Opportunities
الفرص

Weaknesses
نقا ط الضعف

Strengths
نقا ط القوة
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يوضح اجلدوؿ رقم  3-9أهم الفرص ادلتاحة للمركز على مدى العنوات اخلمس القادمة
أهم الفرص

ـ
1

استثمار مسعة ادلركز لدى اآلقرين يف إغلاد سبويل ودعم للمركز.

2

هتيؤ الفرص ادلتاحة يف اخلطة اخلمعية للدولة.

3

وجػػود هنضػػة عمرانيػػة يف ادلنطقػػة ادلركزيػػة دبكػػة ادلكرمػػة ،واالسػػتفادة مػػن قطػػط التنميػػة ادلتعلقػػة
بتطوير م اريع مكة وادل اعر ادلقدسة.

4

توجه الدولة ضلو البحث العلمي.

5

االستفادة من األحداث العادلية حالياً إلغلاد مركز است اري حبثي تعوؿ الدولة عليه.

6

مػػا أفػػرز انضػػماـ ادلملكػػة إىل منظمػػة التجػػارة العادليػػة مػػن قضػػايا ربتػػاج إىل دراسػػات يف عػػدة
رلاالت.

7

ما سيوفر إن اء اذليئة العليا لتطوير مكة ادلكرمة من فرص حبثية.

8

إن اء اذليئة العليا للعياحة.

9

التوجه ضلو منح القطاع اخلاص معاحة أكَّب للم اركة يف تطوير البالد.

12

االهتماـ بتطوير قدمات احلج والعمرة وتعظيم العائد االقتصادي ل لك.

11

حاجة البالد إىل ادليا ودراساهتا .

12

ر بة القطاع اخلاص يف دراسات اجلدوى.
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 : 2-2-9التهديدات
التهديدات:
هي رلموعة من العوامل تعكس يف رلملهػا جوانػب سػلبية فيمػا لػو مل تقابػل بعػلوؾ أو تصػرؼ مػنظم
عن طريق جهود داقلية منظمة.
يوضح اجلدوؿ رقم 4-9

ما أهم التهديدات اليت تواجه ادلركز على مػدى العنػػوات اخلمس القادمة

التهدي ػ ػ ػػدات

ـ
1

عدـ وجود نظاـ رمسي ،لالعًتاؼ دبراكز األحباث.

2

وجود جهات معارضة.

3

تضارب ادلصاحل مع بعض اجلهات اخلاصة واحلكومية.

4

صعوبة احلصوؿ على دعم مايل قارجي.

5

عدـ االقتناع وباعليته البحث العلمي والتقدير له من قبل اجملتمع بصفة عامة.

6

عدـ توفر الوقف الالزـس لتمويل ادلركز معتقبالً.
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 : 3-9اقتيار االسًتاتيجيات اليت توجه العمل بادلركز لعبور الفجوة قالؿ الفًتة 1427-1423هػ.
االسًتاتيجيات:
هي جهود ادلركز لتوظيف قدراته موارد-مهارات-أساليب للقياـ بواحد أو أكثر من التايل:
 -1لدعم نقاط القوة للتمكن من استيالؿ الفرص.
 -2للتعامل اإلغلايب مع التهديدات.
 -3دلعاجلة نقاط الضعف الداقلية بازباذ اإلجراءات الكفيلة بتحويلهػا باسػرع وقػت شلكػن إىل نقػاط قػوة أو
ربييد آثارها العلبية على األقل ،ومنع اجتماعها مع ادلعوقات يف آف واحد.
الفرص
نقاط القوة
نقاط الضعف

تعبئة نقاط القوة ال تناـ الفرص

التهديدات
دعم نقاط القوة دلواجهة
التهديدات

معاجلة نقاط الضعف اليت تعوؽ

منع التقاء التهديدات مع نقاط

االستفادة من الفرص

الضعف يف آف واحد
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 : 1-3-9اسًتاتيجيات ا تناـ الفرص :
مثاؿ  :تعبئة نقاط القوة ال تناـ الفرص
تطػػوير م ػػاريع تتفػػق مػػع الرؤيػػة التنمويػػة الػػيت يتبناهػػا ادلركػػز وربقػػق رسػػالته وربظػػى بػػدعم مؤسعػػات
العمل اخلَتي وهيئات اإل اثة.
ويوضح اجلدوؿ رقم  5-9االسًتاتيجيات ادلقًتحة لتعبئة نقاط القوة ال تناـ الفرص
ـ
1

االسًتاتيجيات ادلقًتحة
االسػػتقاللية وادلرونػػة  ،ووجػػود يػػبكة كبػػَتة مػػن البػػاحثُت ادلتميػزين  ،يعػػتفاد منهػػا يف اسػػتيالؿ
الفرص ادلتاحة يف اخلطة اخلمعية للدولة.
موقع ادلركز يف مكة ،ورصيد من األحباث واخلَّبات ،وعالقات ادلؤسس ،واألحباث التطبيقية،
يع ػػتفاد منه ػػا يف ادل ػػاركة يف النهض ػػة العمراني ػػة يف مك ػػة ادلكرم ػػة وادل ػػاعر ادلقدس ػػة وتط ػػوير

2

قدمات احلج والعمرة ،كما تعتثمر يف احلصوؿ علػى دعػم مػن اجلهػات الرا بػة يف هػ ا النػوع
من البحوث ،عن طريق إجػراء أحبػاث مواكبػة واست ػرافية للنهضػة العمرانيػة ،وإبػراـ اتفاقيػات
مع اذليئة العليا لتطوير مكة  ،وإن اء وحدة معلومات عن الباحثُت واالست اريُت ادلتميػزين يف
أحباث العمارة والتخطيط وهندسة النقل وادلرور وإدارة قدمات احلج والعمرة .
ما أتاحته اخلطة اخلمعية للدولة من فرص  ،وتوجه الدولة ضلو البحث العلمي يعتفاد منها يف

3

التعرؼ على رلاالت األحباث ادلطلوبة  ،وإعداد م اريع حبثية يف اجملاالت اليت يتخصص فيهػا
ادلركػػز  ،واالتصػػاؿ باجلهػػات ادلعنيػػة يف الدولػػة ،لعػػرح قػػدمات ادلركػػز ،وتػػوفَت اإلمكانيػػات
الالزمة للقياـ هب األحباث .

4
5

نقػػاط مسع ػة ادلركػػز ،وادلرونػػة ،ويػػبكة البػػاحثُت يعػػتفاد منهػػا بادلبػػادرة يف تقػػدمي م ػػاريع حبثيػػة
للجهات اليت كانت تعتمد على مراكز حبثية يف اخلارج .
نقطتػػا مسعػػة ادلركػػز ومسعػػة ادلؤسػػس الطيبتػػاف  ،وقصوصػاً بعػػد حصػػوله علػػى وسػػاـ ادللػػك عبػػد
العزيػػز مػػن الدرجػػة األوىل لرجػػاؿ األعمػػاؿ ادلتمي ػزين خلدمػػة الػػوطن ،ويعػػتفاد منهمػػا بالقيػػاـ
بدراسات واست ارات للقطاعُت العاـ واخلاص .

6

عالقات ادلؤسس يعتفاد منها يف ا تناـ الفرص ادلتاحة يف اخلطة اخلمعية للدولة.

7

وجود ادلركز وأعماله يتفق واهتماـ الدولة وتوجهها ضلو البحث العلمي .

8

الصػػلة والتواصػػل دبراكػػز األحبػػاث ادلتخصصػػة العادليػػة يعػػتفاد منهػػا يف التعػػرؼ علػػى القضػػايا
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ادلًتتبػػة علػػى انضػػماـ ادلملكػػة إىل منظمػػة التجػػارة العادليػػة ،وادلبػػادرة بتقػػدمي م ػػاريع حبثيػػة يف
ه ا اجملاؿ.
9
12

األحبػػاث التطبيقيػػة ،واالسػػتقاللية ،وادلوقػػع ،واالهتمػػاـ باحبػػاث ادليػػا يعػػتفاد منهػػا يف ا تنػػاـ
فرص التوجه ضلو منح القطاع اخلاص معاحة أكَّب يف تطوير البلد .
وجود وحدة متخصصة يف ادليا  ،والتواصل واهتماـ ادلؤسس وإدارة ادلركز هب ا اجملاؿ يعتفاد
منها يف ا تناـ فرص حاجة البالد للدراسات اخلاصة بادليا .

11

اخلَتية وادلوقع يعتفاد منهما يف احلصوؿ على الدعم للمركز .

12

نقطػػة اخلَتيػػة يعػػتفاد منهػػا يف القيػػاـ دب ػػاريع حلعػػاب اذليئػػات اخلَتيػػة شلػػا ي ػػكل مػػورداً مالي ػاً
للمركز .

13

نقاط االستقاللية وادلرونة يعتفاد منها باسباـ البحوث يف أوقات قياسية .

14
15
16

القيػػاـ حبملػػة إعالميػػة مكثفػػة لتوضػػيح اهتمػػاـ ادلركػػز دب ػػاريع مكػػة ادلكرمػػة وادل ػػاعر ادلقدسػػة
لتدعيم مسعة ادلركز واحلصوؿ على دعم مايل .
االتصاؿ بالقطاعُت العاـ واخلاص لتوضيح ما لدى ادلركز مػن قػَّبات متميػزة يف قطػاع ادليػا ،
شلا ؽلكنه من القياـ بدراسات يف ه ا اجملاؿ .
االتفاؽ مع بعض اجلامعات ادلرموقة ،لكعب صفة العادلية الالزمة لعقد ادلؤسبر العادلي.
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مثاؿ :معاجلة نقاط الضعف اليت تعوؽ ا تناـ الفرص.
احلػػرص علػػى توظيػػف مهنيػػُت علػػى كفػػاءة عاليػػة يعضػػدوف منزلػػة ادلركػػز كمنظمػػة ذات قػػيم حصػػيفة
ومقاصد ضبيدة الكتعاب ثقة القطاع اخلاص.
ويوضح اجلدوؿ رقم  6-9االسًتاتيجيات ادلقًتحة دلعاجلة نقاط الضعف اليت تعوؽ ا تناـ الفرص
اإلسًتاتيجيات ادلقًتحة

ـ

العمػػل الػػدؤوب إلغلػػاد مػػوارد ماليػػة معػػتمرة للمركػػز ،عػػن طريػػق العػػعي احلثيػػث لػػدى
ادلؤسس و َت للوقف عليػه باعتبػار مػن جهػات الػَّب ويػدقل يف ذلػك ت ػجيع احملعػنُت،
1

إلغل ػػاد أوق ػػاؼ بامس ػػائهم إف ر ب ػػوا يف وح ػػدات زل ػػددة داق ػػل ادلرك ػػز مث ػػل وق ػػف ف ػػالف
للبح ػػث ع ػػن أوق ػػاؼ احل ػػرمُت  .وشل ػػا ي ػػوفر للمرك ػػز م ػػوارد مالي ػػة مع ػػتمرة تع ػػويق أحباث ػػه
واست اراته وسلتَّباته ،وتوجيه ذلك وفق احتياجات العوؽ.
البحث اجلاد يف صبيػع العػبل لتجػاوز عقبػة الًتقػيص للمركػز ،باسػتثمار نقػاط القػوة مثػل

2

مسعػ ػػة ادلركػ ػػز ومكانػ ػػة مؤسعػ ػػه ،وتوجػ ػػه الدولػ ػػة وت ػ ػػجيعها للبحػ ػػث العلمػ ػػي ،وإمكانيػ ػػة
الًتقيص دلكاتب است ارية يعمل ادلركز ربت مظلتها ريثما يتم الًتقيص النظامي له.

3

االستعانة دبعامل اجلامعػات وادلراكػز األقػرى ،وإقامػة عالقػات تعػاوف معهػاس لعػد الػنقص
احلايل يف ذبهيزات ادلركز.
إعػػداد نظػػاـ داقلػػي للمركػػز ،ػلػػدد الصػػالحيات وادلهػػاـ للمعػػتويات اإلداريػػة ،ولػػوائح

4

تنفي ية ،وميزانية تفصيلية ،وقطػة عمػل يعتمػدها ادلؤسػسس حػىت يػتمكن ادلركػز مػن تنفيػ
أحباث تواجه متطلبات اجملتمع ،وػلقق أهدافه.
إف توجػػه الدولػػة  ،والقطػػاع اخلػػاص ضلػػو البحػػث العلمػػي سػػيؤدي إىل زيػػادة الطلػػب علػػى

5

ادلركز لتقػدمي أحبػاث ودراسػات متعػددة وجديػدة ،شلػا يتطلػب بػدور زيػادة عػدد البػاحثُت
ادلتفػػر ُت للعمػػل بػػادلركز .وسػػيكوف ذلػػك عامػػل ت ػػجيع للمؤسػػس لزيػػادة دعمػػه ادلػػادي
للمركز ،واعتماد زيادة عدد الباحثُت.
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 : 2-3-9اسًتاتيجيات مواجهة التهديدات:
مثاؿ :دعم نقاط القوة دلواجهة التهديدات.
الععي احلثيث على إيادة وتقوية الروابط ادلتينػة بػُت ادلركػز وادلنظمػات العادليػة الػيت تػرتبط بعالقػات
وثيقة مع احلكومات.
ويوضح اجلدوؿ رقم  7-9االسًتاتيجيات ادلقًتحة لدعم نقاط القوة دلواجهة التهديدات
دعم نقاط القوة دلواجهة الصعوبات

ـ

الععي إلغلاد أوقاؼ للمركز من جهات عػدة ،مػن منطلػق أف ادلركػز قػَتي ،وأحباثػه سبػس حيػاة
1

ادلػػواطنُت ،وتعػػود علػػيهم بػػالنفع فهػػو جهػػة بػػر يصػػح الوقػػف عليهػػا ،ومػػا ينفػػق عليػػه يعػػد مػػن
الصدقة اجلارية ،كما أف مكانة ادلؤسس وعالقاته االجتماعية ،واألحباث التطبيقية اليت يقػوـ هبػا
ادلركز ،واهتماـ العوؽ هبا ،من العوامل ادلعاعدة على إغلاد الدعم ادلايل للمركز.
التخفيػػف مػػن حػػدة ادلعارضػػة للمركػػز ،دبعرفػػة األسػػباب الدافعػػة إليهػػا وتفهمهػػا واألقػ بادلفيػػد

2

منها ،وتقوية الروابط مع ادلراكز ادل اهبة ،داقلياً وقارجياً واجلهات ادلؤيدة ،وخباصػة تلػك الػيت
ذلا عالقات ونفوذ قويُت ،إضافة إىل االستفادة إىل حد كبَت مػن مسعػة ادلؤسػس الطيبػة وعالقاتػه

القوية.
3

كما أف إصلاز ادلركز ألحباث متميزة يضعف حجج ادلعارضُت ويقلل من ياهنم.

-50-

مثاؿ :ذبنب التقاء نقاط الضعف مع التهديدات
العمل على ربايي سلاطر صبع معلومات وبيانات أولية قد تكوف حعاسة بالنعبة للحكومات.
ويوضح اجلدوؿ رقم  8-9االسًتاتيجيات ادلقًتحة لتجنب التقاء نقاط الضعف مع التهديدات
االسًتاتيجيات ادلقًتحة

ـ

العػػعي احلثيػػث للحصػػوؿ علػػى تػػرقيص نظػػامي للمركػػز ضػػروريس للتخفيػػف مػػن ادل ػػكالت
الناصبة عن تضارب ادلصاحل مع اجلهات ادلختلفة .
وريثما يتم ذلك ينبيي:
أ .العمل وفق قطط ولوائح واضحة.
1

ب .ذبنب الدقوؿ يف م كالت مع بعض اجلهات احلكومية واخلاصة واجلهات ادلعارضة.
ج .االستفادة من مسعة ادلركز ومكانة مؤسعه االجتماعية.
د .االسػػتفادة مػػن األحبػػاث ادلنجػػزة يف ادلركػػز والػػيت زبػػدـ اجملتمػػع ،وإبرازهػػا إعالمي ػاً لكعػػب
اجلهات ادلختلفة مع عدـ الًتكيز على اجلهات ادلعارضة.

هػ  .الععي قدر اإلمكاف للحصوؿ على تصاريح نظامية ل ن طة اليت يقوـ هبا ادلركز.
2

الععي احلثيث إلغلاد مصادر سبويل للمركز عن طريق االست ارات الفنية والعلمية ،واسػتثمار
التمويل احلايل ومسعة ادلركز وأحباثه ادلتميزة .
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 -12الفصل الثامن  :اإلصلازات ادلقًتح ربقيقها قالؿ العاـ األوؿ للخطة 1423هػ
يوضح اجلدوؿ رقم  1-12اإلصلازات ادلقػًتح ربقيقهػا قػالؿ عػاـ 1423ه ػ مػن كػل هػدؼ مػن
األهداؼ احملددة خلطة العنوات اخلمس  1427 – 1423هػ
ادلطلوب ربقيقه قالؿ العاـ األوؿ

ادلطلوب ربقيقه قالؿ  5سنوات

 يتػػػوفر للمركػ ػػز مقػ ػػر متكامػػػل يتضػ ػػمن أربػ ػػع وحػ ػػدات  اس ػ ػػتكماؿ البني ػ ػػة األساس ػ ػػية والتجهيػ ػ ػزات ادلتمي ػ ػػزة
لوحدة ادليا والبيئة.

عملية معتكملة البنيػة األساسػية والتجهيػزات ادلتميػزة

األ يػػة واألدويػػة – ادليػػا والبيئػػة – الوقػػف والعمػػل  البػػدء يف ذبهيػػز ادلعمػػل ال ػ ي ؼلػػدـ وحػػد األدويػػة
واأل ية وادليا والبيئة.

اخلَتي – مكة ادلكرمة وادل اعر ادلقدسة

 ؽلتل ػػك وح ػػدة معلوم ػػات موثوق ػػة تيط ػػي كاف ػػة رل ػػاالت  الب ػػدء يف تص ػػميم نظ ػػاـ إلك ػػًتو حلف ػػظ ادلعلوم ػػات
واسًتجاعها.

التنمية يف مكة ادلكرمة وادل اعر ادلقدسة .

 التعاقػػد مػػع است ػػاري إلن ػػاء وذبهيػػز وت ػػييل مركػػز  يراء األجهزة الالزمة لوحدة ادلعلومات.
ادلعلوم ػػات ب ػػادلركز دل ػػدة  3س ػػنوات والب ػػدء يف الع ػػنة  زب ػػزين م ػػا ل ػػدى ادلرك ػػز م ػػن معلوم ػػات لتك ػػوين ن ػػواة
وحدة ادلعلومات.

األوىل بالتايل

 إعػػداد دراسػػة تعػػويقيةس إلغلػػاد مػػوارد ماليػػة معػػتمرة
 نفقات ادلركػز األساسػية مؤمنػة دبػوارد منتظمػة تقػدر دبػا
ال يقل عن  22مليوف

وأوقاؼ.

سػنوياً ،وػلقػق إيػرادات مػن  استصػ ػػدار ت ػ ػراقيص ذباريػ ػػة للمخت ػ ػَّبات الطبيػ ػػة /
األدويػة  /األ يػػة /ادليػػا سبهيػػداً لالسػػتفادة منهػػا يف

األحب ػػاث واالست ػػارات ال ػػيت يق ػػدمها للقط ػػاعُت الع ػػاـ
واخلاص ومن أعماؿ الَّب اليت ؽلوذلػا فػاعلو اخلػَت حبيػث
ال تقل عن  %12من النفقات.

إغلاد موارد مالية.

 عمػ ػػل دراسػ ػػة جػ ػػدوى اقتصػ ػػادية لكػ ػػل وحػ ػػدة مػ ػػن
ادلعامل.

 ينظم ادلركػز مػؤسبراً عادليػاً يف رلػاؿ اقتصاصػاته ويصػدر
سجالً علمياً يكوف مرجعاً معتمداً.

 وضػػع تصػػور مبػػدئي للمػػؤسبر ي ػػمل موضػػوع ادلػػؤسبر
واللجاف ادلنظمة وميزانيته التقديرية.
 ذبميع معلومات عن مهاـ اللجاف دلؤسبرات شلاثلة.

 نظم ولػوائح ادلركػز ومػوارد الب ػرية وإجػراءات العمػل  ذبميع نظم ولوائح ادلراكز العادلية.
ب ػ ػػه تؤهل ػ ػػه للعم ػ ػػل بكف ػ ػػاءة وفعالي ػ ػػة ادلراك ػ ػػز العادلي ػ ػػة  البػػدء يف إعػػداد اذليكػػل التنظيمػػي والنظػػاـ األساسػػي
بصورة مهنية احًتافية

ادلناظرة.
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