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محاور العرض

.القراراتخاذدعممركزاستحداثقرار•

.للمركزالتنظيميالهيكل•

.واالقسامالمركزاختصاصات•

.العملآلية•

.األمثلةمعالمركزمخرجات•

2www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



قرار استحداث المركز

بقرارالداخليةبوزارةالقراراتخاذدعممركزإنشاءتم•

.إدارةبمستوى2016لسنه601رقموزاري

زيروسمولمكتبالعامةاألمانةالقراراتخاذدعممركزيتبع•

.مباشرةالداخلية
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للمركز الهيكل التنظيمي

االمانة العامة لمكتب 
وزير الداخلية 

مركز دعم اتخاذ 
القرار

فرع الخدمات المساندة المكتب

قسم نظم دعم اتخاذ 
القرار

يلقسم التقييم والتحل قسم الرصد والمتابعة
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اختصاصات مركز دعم اتخاذ القرار

•

•

•

•

•

...).

•

تقدیم المساندة االستشاریة لتمھید الرأي العام لقبول التطبیع العربي اإلسرائیلي
اقتراح الحلول لتضعیف تمیم بن حمد آل ثاني بین القبائل القطریة وخارجھا
رصد ومتابعة مختلف التطورات على الصعید المحلي واالقلیمي والدولي.

رصد وتقدیم الحلول لتضعیف الشیوخ الروحانیین وعلماء الدین السعودیین في 
داخل السعودیة وعلى الصعید المحلي واإلقلیمي والدولي.

تقدیم اإلستشارات المتخصصة في المواضیع التي یوجھ بھا وزیر الداخلیة 
بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة (المراكز البحثیة

التعاون والتنسیق مع المراكز والمؤسسات االستشاریة المماثلة على المستوى
المحلي واالقلیمي والدولي.

.المختصينوالخبراءالمستشاريينمناالستفادة•

.والتقاريروالبحوثللدراساتالدوريةالملخصاتعدادإ•
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قسم الرصد والمتابعة

:اآلتيةاالختصاصاتممارسةالمتابعةوالرصدقسميتولى

البيئيةوةاالجتماعيواالقتصاديةواألمنيةوالسياسيةالتطوراتمختلفمتابعة•

.األصعدةمختلفعلىغيرهاو

.دورياالمستجداتوالموضوعاتتطوراترصد•

وليالمحالمستوىعلىالتطوراتحولالمعلوماتوالبياناتتصنيفوجمع•

.الدوليواإلقليمي

عدادإلالمطلوبةواالحصائياتالتقاريروالمعلوماتوالبياناتتجهيزوإعداد•

.االستشاراتتقديموالدراساتوالبحوث
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قسم التقييم والتحليل
:اآلتيةاالختصاصاتممارسةالتحليلوالتقييمقسميتولى

.المعلوماتتحليلوتقييم•

.المستقبليةوالحاليةالسيناريوهاتوالرؤىاقتراح•

.الخبراءواالستشارينتقاريرتقييم•

.الشخصياتوالمواضيعحولتوصياتوملخصاتتقديموإعداد•

.لتقاريرابإعدادتكليفهموالمختصينوالخبراءمنالمستشارينمناالستفادة•

.ةالمطلوباالستشاراتوالدراساتإلعداداالستشاريينوالخبراءمتابعة•

وإلقليمياوالمحليالمستوىعلىاالستشاريةالمؤسساتمعالتنسيقوالتعاون•

.الدولي

اتهممستحقلصرفتمهيداالخبراءوالمستشارينألعمالانجازشهاداتإصدار•

.المختصهالجهاتمعالماليه
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القرارقسم نظم دعم اتخاذ 

:اآلتيةاالختصاصاتممارسةالقراراتخاذدعمنظمقسميتولى

.اإلحصائياتوالبياناتوالتقاريروالمعلوماتأرشفةوتنظيم•

.المركزلنشاطمتكاملةبياناتقاعدةإنشاء•

ماتالمعلووللدراساتااللكترونيةالمصادروالمعلوماتوالبياناتتوفير•

.المختصةالجهاتمعبالتنسيق

.القراراتخاذدعمفيالحديثةالتكنولوجيةاالنظمةستخداما•
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فرع الخدمات المساندة
:اآلتيةاالختصاصاتممارسةالمساندةالخدماتفرعيتولى

.للعاملينالذاتيةالشؤونومتابعةإنجاز•

االختيارإدارةمعوالتنسيقبالتعاونالعاملينوتعييناستقطابفيالمشاركة•

.والتعيين

.التدريبادارةمعبالتنسيقللعاملينالتدريبيةالخطةإعداد•

.واألمنيالسياسيالتحليلمهامعلىوطنيكادروتدريبتأهيل•

.بذلكالمتعلقةالدوريةالتقاريرورفعالعاملينأداءتقييم•

.المركزفيالقانونيةوالشؤونواالتصاالتالبريدخدماتتأمين•

.السكرتاريةوأعمالوالمراسالتالطباعةخدماتتأمين•

.العامةوالصيانةالنقلخدماتتنسيق•

.اإلداريةالطبيعةذاتالدوريةوالتقاريرالبياناتإعداد•
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مكتب مدير مركز دعم اتخاذ القرار

:االتيةاالختصاصاتممارسةيتولىفرع،بمستوىالمركزمديرمكتبيكون

.المركزمديربمكتبالخاصةالمكتبيةاألعمالتنظيموإدارة•

.المديراجتماعاتولقاءاتومقابالتبرمجة•

.األخرىالخدماتوالضيافةوالنقلواالتصاالتخدماتتأمين•

.التشغيليةواالستراتيجيةالخططتنفيذمتابعة•

وسهيلبتيتعلقفيماالمختلفةالخارجيةالجهاتوالمركزأقساممعالتنسيق•

.المركزمديرتوجيهاتتنفيذمتابعة

.المركزمديربمكتبالعامةالعالقاتبنشاطالقيام•
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آلية عمل المركز 

11

سمو 

الوزير
مدير المركز

قسم نظم دعم اتخاذ 

القرار

عةقسم الرصد والمتاب

ييمقسم التحليل والتق

والتقارير االخبار 

والمعلومات

تحليلالتقارير بعد التقييم وال

ح
لل
ت 

ما
لو

مع
وال

ر 
ري

قا
لت
وا

ر 
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ظ
ف

م التقارير بعد التقيي

والتحليل للحفظ والتقارير االخبار 

والمعلومات الداعمة 

لمتخذ القرار

توجيهات وتكليفات ورأي

النشرات اليومية والوزارية

فالتقارير الخاصة واألرشي
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مخرجات المركز 

.اليوميةاإلخباريةالنشرات•

.اليوميةاالقتصاديةالنشرة•

.الداخليةوزراءنشره•

.المرئياتاوالمطالعات•

.(المقاالت+الهاشتاقات)الصباحيةالصحفافتتاحيات•

.(...يةالعسكر+التكنولوجية+الصحية)التخصصيةالمجالتاخبار•

.الخاصةالتقارير•

.المخرجاتهذهمنالمركزإلنتاجيةالشهريةالتقارير•
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:امثلة

النشرة االقتصادية اليومية
النشرة االقتصاديــــة

2017اكتوبر 31الثالثاء 

دول مجلس التعاون: أوالا 

بنهاية التسعة أشهر األولى  %( 15)+ مليون درهم 6169.4إلى " بنك اإلمارات دبي الوطني"ارتفاع أرباح : االمارات

مليون درهم2275.6وأرباح الربع الثالث .. 2017

مليون درهم 6169.4ارتفعت ارباح بنك االمارات دبي الوطني والذي يعتبر اكبر بنك من حيث الموجودات في دبي، إلى 

، كما 2016مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام % 15، وبنسبة 2017بنهاية التسعة أشهر األولى ( للسهم/فلس111.0)

:يوضح الجدول التالي

التغير2017سبتمبر 2016سبتمبر الفترة

%15+ 5382.16169.4(مليون درهم)الربح الصافي

--5557.785557.78(مليون)متوسط عدد األسهم

%15+ 96.8111.0(سهم/فلس)ربح السهم

:تعليق

لتصل إلى % 23يعود سبب ارتفاع األرباح خالل الفترة الحالية إلي تراجع مخصصات انخفاض قيمة الموجودات بنسبة 

، باإلضافة إلى انخفاض 2016مليون درهم خالل التسعة أشهر األولى عام 2184.3مليون درهم مقابل 1691.7

مليون درهم خالل نفس 3693.5مليون درهم مقابل 3522.4لتصل الي % 5المصروفات اإلدارية والعمومية بنسبة 

.2016الفترة من عام 

من صافي الربح و هذا يعني على االقل  % 62.5مليون درهم  و شكلت اكثر من 492.6قيمة انخفاض المخصصات بلغت 

ناجمة من اداء فلس من ربحية السهم غير قابلة للتوزيع لكونها ناتجة من تسويات دفترية و ليس من تدفقات70ما يقارب 

.تشغيلي او استثماري

:المصدر

http://bit.ly/2z1ebvQ

اليوميةاإلخبارية النشرة 
النشرة اإلخبارية الداخلية من مركز دعم اتخاذ القرار بوزارة الداخلية

2017-11-4السبت 

سياسة-أوال

م العربي، أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته،مؤكدا أن إليران رغبة جامحة في تدمير العال-العربية

طاب وحذر في خ. وشدد على أنه أينما حلت إيران، يحل الخراب والفتن. ومبشرا بأن أيدي إيران في المنطقة ستقطع

.االستقالة المتلفز من أن الشر الذي ترسله إيران إلى المنطقة سيرتد عليها

http://bit.ly/2hEnURr

اقتصاد-ثانيا

المالية لتبدد سجلت شركة التكنولوجيا العمالقة آبل أرباحا تفوق التوقعات في الربع األخير من سنتها-سي أن بي سي

مليار 900وارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى أعلى مستوياتها على االطالق مسجلة  .Xالمخاوف المتعلقة بمبيعات آيفون 

.دوالر لتكون الشركة األعلى قيمة في التاريخ

http://bit.ly/2zwvhEO

أخبار أمنية-ثالثا

.  اتس آب وتليغراموجهت الهيئة المنظمة لالتصاالت في أفغانستان أمراً كتابياً لشركات اإلنترنت بتعليق خدمات و-24موقع

طالبان وإن الخطوة اتخذت بناء على تعليمات من مديرية األمن الوطني لمنع تداول الرسائل المشفرة بين أعضاء حركة

.وغيرها من الجماعات المتمردة

http://bit.ly/2lMCGKl

جرائم ومحاكم-رابعا

صحة-خامسا

مرئيةمادة -سادسا

االجتماعيمجتمع وتواصل -سابعا

علوم وتكنولوجيا-ثامنا
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http://bit.ly/2z1ebvQ
https://webmail.moi.gov.ae/owa/redir.aspx?C=FAY-mB3_169KKG_FkWT6EfYXZrg7PsCotDNbsr81aezcvizpLSTVCA..&URL=http://bit.ly/2hEnURr
https://webmail.moi.gov.ae/owa/redir.aspx?C=TJNGJQZRlCvnnK8KWXIwG02o4s9eOx3y6c8PpwpLOJDBHy_pLSTVCA..&URL=http://bit.ly/2zwvhEO
https://webmail.moi.gov.ae/owa/redir.aspx?C=5WldhTW4q7cas8RDpLK907JY8I5XfEuWBcSPv4_C9WjBHy_pLSTVCA..&URL=http://bit.ly/2lMCGKl


:تابع أمثلة

المطالعات نشرة وزراء الداخلية
نشرة وزارات الداخلية من مركز دعم اتخاذ القرار بوزارة الداخلية

2017-11-2الخميس 

فرنسا

هجوما منذ إعالن حالة الطوارئ في البالد في نوفمبر 32كشف وزير داخلية فرنسا، أن الشرطة الفرنسية أحبطت -24فرانس

خالل العام الجاري، وذلك بفضل معلومات استخباراتية من الخارج أو إجراءات خاصة مرتبطة بنظام 13، بينها 2015

.2012من الفرنسيين عادوا إلى بالدهم منذ 302وكشف أن . الطوارئ

http://bit.ly/2A8JMvN

إسرائيل

والنظام العام في أعلن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، أنه سيتم قريباً تشكيل وحدة شرطية جديدة للحفاظ على األمن-24موقع

وسائل الحرم القدسي الشريف ومحيطه، وقال إن هذه الوحدة الحرم القدسي الشريف ستضم حوالي مئتي شرطي، وتزود ب

. تكنولوجية حديثة

https://goo.gl/9gWJbm

الهند

المغرب أصدر وزير الداخلية الهندي، بيان يعبر فيه عن استعداد بالده لالنخراط في االستفادة من تجربة-نيو كيرال

يشار إلى أن المغرب . مستحضرا ما عانى منه بلده من ويالت اإلرهاب، رغم ما تتخذه من إجراءات لوقف مد هذا الخطر

.حول العالمخالل السنوات الماضية، شريكا أمنيا لعدد من الدول األوروبية، يستعان بخبرته األمنية للتصدي لخطر اإلرهاب

http://bit.ly/2yngNr1

السعودية

فاته وجه وزير الداخلية السعودي، بمراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على كل طريق، بما ينسجم ومواص-عكاظ

ة متابعة وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن ترؤس وزير الداخلية للجن. وطبيعة استخدامه، ومتطلبات سالمة مستخدميه

.وتطوير المرور، وتوجيهه بتحقيق المعايير األعلى في كفاية عدد لوحات تحديد السرعات على الطرق

http://bit.ly/2inGe0w
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المجالت التخصصية  افتتاحيات الصحف والهاشتاقات
البية مقاطعة شاعر المليون بالكويت حيث غرد الغ#تصدر ترند دولة الكويت هاشتاق 

اء العظمى بهذا لهاشتاق لدعم أزمة قطر بأن البرنامج ذو أهداف سياسية تجذب الشعر

ريداته اال ان البعض في تغ. للوقوف الى جانب حكام أبوظبي عن طريق أغرائهم بالمال

ويت بصله اثبت ممانعه الكويتيين لمثل هذه المقاطعه وأن هذه الحسابات ال تمت البناء الك

. وانها مدهومة من جهات معروفة

https://trends24.in/kuwait/

والذي يحكي balfour100#تصدر ترند كل من اسرائيل وقطر واالردن ولبنان هاشتاق 

م الذي تم فيه انشاء وطن قومي 1917الذكرى السنوية لوعد بلفور فالثاني من نوفمبر عام 

ي كانت سببا لليهود في فلسطين، حيث غرد البعض بأنه من العار االحتفال بهذه الذكرى الت

وية اليهودية في قتل البشر في حين مجد البعض هذه الذكرى التي كانت سببا في رسم اله

وانتصارها بالحصول على وطن يجمع شملهم 

https://trends24.in/israel/

https://trends24.in/jordan/

https://trends24.in/lebanon/

https://trends24.in/qatar/

15

:تابع أمثلة

/مجله لغه العصر

قرص أزلي روسي الصنع ذات ذاكرة بصرية فائقة االستقرار.. لحفظ المعلومات مليون عام

ادر على حفظ ختتم روسيا العمل على وضع تكنولوجيا تصنيع ذاكرة بصرية فائقة االستقرار تسمح بتصميم قرص ق

.المعلومات على مدى مليون عام

جريبي للقرص وقال مدير مختبر التصاميم النانوية  في مؤسسة البحوث الواعدة إيفان غليبوف إنه قد تم تصنيع نموذج ت

.2020–2018األزلي ويتوقع أن تنتهي أعمال التصميم في هذا المجال أعوام 

كن أن تبقى أما تحليل النتائج فيدل على أن المعلومات يم. وأضاف أن البحوث األخيرة أظهرت استقرار المعلومات المسجلة

علًما أن مسجلة في القرص بشكلها األولي على مدى ما يزيد عن مليون عام مع شرط الحفاظ على ظروف التخزين الجيدة

.عاما60البصرية الحديثة يمكن أن تحفظ خالل فترة ال تزيد عن " Blu-ray" المعلومات في أقراص 

يولد نبضات أما تسجيل المعلومات فيه فيجري بواسطة ليزر الفيمتو ثانية الذي. وقد صنع القرص من الزجاج البللوري

.ضوئية فائقة الشدة بطور عشرات أو مئات فيمتو ثانية

https://goo.gl/DTSnP3

/لغه العصرمجله 

:تقرير

للتحقق األمني في المواقع اإللكترونية" كابتشا"الذكاء الصناعي يتفوق على نظام : علماء

على المواقع طور علماء كمبيوتر في الواليات المتحدة تقنية للذكاء الصناعي يمكنها التفوق على نظام التحقق األمني

".كابتشا"اإللكترونية 

عب ويطلب هذا النظام من المستخدمين إثبات أنهم بشر من خالل أسئلة للتحقق من مجموعات من الحروف واألرقام يص

.على األجهزة اإلجابة عليها

ية للتحقق وطور الباحثون بحسب بي بي سي أحد الخوارزميات يمكنها محاكاة طريقة تعامل العقل البشري مع األدلة المرئ

.من الصور ويمكن للشبكة العصبية الحاسوبية التعرف على الحروف واألرقام من خالل أشكالها

ا جيف بيزوس وهي شركة للذكاء االصطناعي يموله" فيكاريوس"العلمية، وأجرته شركة " ساينس"ونُشر البحث في دورية 

.ع االجتماعيمؤسس شركة أمازون للتجارة اإللكترونية ومارك زوكربيرغ رئيس شركة فيسبوك التي تُشرف على الموق

من استخدام ما وكابتشا هو نظام للتحقق اإللكتروني جرى تطويره في أواخر التسعينيات من القرن الماضي لمنع األشخاص

هدف إنشاء ، وهي برامج تؤدي مهاما تلقائية بسيطة ومركبة بشكل متكرر على االنترنت ب"روبوت االنترنت"تُعرف بـ

.حسابات مزيفة على المواقع

https://goo.gl/aUtTu3
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https://trends24.in/kuwait/
https://trends24.in/israel/
https://trends24.in/jordan/
https://trends24.in/lebanon/
https://trends24.in/qatar/
https://goo.gl/DTSnP3
https://goo.gl/aUtTu3


االنتاجية  التقارير الخاصة

سياسي، ) ذات طابع تقارير •

اقتصادي، أمني، اجتماعي، 

(وغيرها..
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شكراً لحسن االستماع
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