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 اسم المؤسســت :

 بــلـديــــــــــــت  : 

 السلطت الىصيت : 

 

 وثيقت رقم:....................                                                                                               

 

 تصنيف الىثيقت:.............                                                                                               

 

 اإلطار التشرٌعً والتنظٌمً : -1
 

 الجهاز القانونً المنظم لألمن الداخلً للمإسسات : 1-1
 

 أمر، قانون، مرسوم، منشور، تعلٌمة......
 

 ونً المنظم لمختلف النشاطات المقصودة :الجهاز القان 1-2
 

 مواصفات المإسسة : -2
 

 مرسوم إنشاء المإسسة.......  اإلنشاء : -2-1

 طبٌعة النشاطات الربٌسٌة و الملحقة : -2-2

 الموقع : -2-3

 القٌمة المالٌة للمإسسة : -2-4

 الخصابص العامة و الخاصة : -2-5
  

 للمإسسة )المساحة،مكونات المإسسة، طرٌقة البناء(. وصف مختصر:  الخصابص العامة -2-5-1    
 المناطق و النقاط الحساسة، طبٌعة المنتجات و المواد الحساسة. الخصابص الخاصة :  -2-5-2    

 عدد الموظفٌن و نسبة التؤطٌر -
 )مستخدمٌن، زوار......إلخ(.قدرة االستقبال  -
 )العدد، الجنسٌة(.هوٌة المستخدمٌن األجانب  -
 )إذا كانت(.نتا  قدرة اإل -

 
 )وطنٌا، جهوٌا أو محلٌا، المٌزة الحٌوٌة، إستراتٌجٌة المإسسة .....إلخ(. أهمٌة المإسسة : -2-6

 مخطط األمن الداخلي



 
 :تحلٌل أمنً معمق -3

 
 تقٌٌم التهدٌدات و األخطار: -1 –3        

الكوارث  -االنفجار –التلوث  –التسمم الغذابً -االختناق  –الحرابق  مثال: تحدٌدها )تعرٌفها( : -3-1-1                 
 حوادث المرور ........ –الطبٌعٌة 

األرشٌف، مطعم المإسسة، المسخنة أو المرجلة، الواد  –داخل القاعات  مثال::  تمركزها -3-1-2                
 المولد الكهربابً......  -المحاذي للمإسسة، تواجد غابة محاذٌة

 المصادر :األسباب و -3-1-3                
 

انتهاء الصالحٌة لمواد  -تسرب غاز أكسٌد الكربون من المدافا : مثال:  األسباب -3-1-3-1                        
 –حرابق معتمدة  –أعمال الشغب  –االختالف فً األفكار واآلراء  –السرعة المفرطة ألصحاب المركبات  -غذابٌة 

 شرارة كهربابٌة.....
نشوب حرٌق  –أطعمة فاسدة  –التالمٌذ  –الغاز  -اإلنسان الفاعل  مثال:المصادر :  -3-1-3-2                        

 بالغابة المحاذٌة .....    
 

 )احتمال قوي، احتمال متوسط، احتمال ضعٌف ..... لماذا(. مثال:  احتماالت األخطار: 3-1-3-4       
 

 تقٌٌم العواقب و اآلثار : -3-2       
 

انقطاع  –خسارة للتجهٌزات  –تهدٌم للجدران  - التصدعات مثال::  نتابج األخطار على المنشآت-1 -3-2                
 الكهرباء أو الغاز مما ٌسبب تعطل األجهزة......

 آثار خاصة :-3-2-2                
 

أعباء إضافٌة  –المواد واألثاث  والتجهٌزات  خسابر فً مثال:على المستوى االقتصادي: -3-2-2-1                         
 من أجل إعادة إصالحها.....

 -زٌادة فً اإلنفاق األسري -حدوث عاهات وإعاقات  مثال:على المستوى االجتماعً : -3-2-2-2                         
 ضرر على التالمٌذ نظرا لحاجتهم و حقهم فً التعلٌم.....

 الخوف الدابم والقلق المصاحب كل ٌوم. -زٌادة األعباء والنفقات  مثال:على المواطنٌن : -3-2-2-3                         
 تلوث البٌبة ..... مثال:على الوسط الطبٌعً : -3-2-2-4                         
الوطنً و العالمً، فقد الثقة  : الضرر اإلعالمً على المستوٌٌنمثالعلى المحٌط السٌاسً : -3-2-2-5                         

 بالنسبة للسلطات المحلٌة و الوطنٌة...
 

     المستعملة: تقنٌات الحماٌة والوسابل -3-3     

مثال:التكوٌن، اإلعالم الفوري، الصٌانة الدورٌة للمعدات، الزٌارات الوقابٌة   فً ما ٌخص الوقاٌة: 3-3-1          

خار  النجدة و تعلٌمات استعمال قارورات اإلطفاء، عملٌات التوعٌة و للمصالح المختصة، إلصاق إشارات م

 التحسٌس.....

)محٌط الحماٌة، طبٌعة األعمال، نوعٌة األعمال الخاصة باألمن  إجراءات ذات طابع تنظٌمً: 3-3-2
األمنٌة، ، تكون اإلجراءات كما ٌلى: إعالم المصالح : فً حالة تهدٌد باعتداء أو تخرٌب1مثال-----الداخلً 

: فً حالة نشوب حرٌق أو 2مثال إطالق اإلنذار، عزل الموقع و ذلك بغلق المنافذ و المداخل الربٌسٌة، 
، تكون اإلجراءات كما ٌلً: عزل مكان الحادث، حماٌة المناطق المجاورة، التحضٌر تهدٌد بوقوع كارثة

 إلستقبال الإلسعافات الخارجٌة، إخالء المنطقة.......(.
  راءات ذات طابع تقنً:إج 3-3-3

 )إختٌار الموقع، نمط البناء، طبٌعة المواد،التهٌبة الداخلٌة(.أثناء مرحلة المشروع:  3-3-3-1        
 فً االستغالل:  3-3-3-2        



هناك بعض االجراءات سٌتم  مثال:إجراءات التمتٌن و التقوٌة و التعوٌض:  -
ق حساسة، أجهزة استشعار تعزٌزها بالمإسسة، منها: كامٌرات فً مناط

 للحرابق......
 )إلغاء العناصر الغٌر مالبمة، استبدالها.....(.إجراءات االستبدال:  -
اعطاء أوامر صارمة حول دور الحراسة فً المراقبة  مثال:المراقبة و التحقٌق:  -

و التفتٌش لكل من الزوار و المستخدمٌن الداخلٌٌن و الخارجٌٌن أو المشكوك 
المدٌر فً كل اشتباه ٌذكر، تكثٌف الدورٌات خصوصا فً فٌهم، اعالم 
 اللٌل........

 
 فً ما ٌخص التنبإ و التحضٌر:  3-3-4
 

فً حالة حدوث أي طارئ ٌتم اإلتصال المباشر بربٌس  مثال:التخطٌط العملٌاتً:  3-3-4-1        
 العملٌات الممثل فً مدٌر المإسسة و كذا رإساء مقاٌٌس التدخل و هم:

 اس اإلسعاف و اإلنقاذ،مقٌ -1
 مقٌاس العال  الطبً و اإلجالء، -2
 مقٌاس المعدات و التجهٌزات المختلفة، -3
 مقٌاس االتصال و اإلعالم، -4
 مقٌاس النقل. -5
 
 

 إحصاء الوسابل 3-3-4-2        
 الحراسة: -
 الكشف و اإلنذار: -
ذلك خالل حدوث أي طارئ أو االعالم بحدث ما، ٌتم التصدي للفاعل و  مثال:التصدي:  -

 عن طرٌق التطوٌق و اعالم المصالح األمنٌة الستكمال التحقٌق....
 النجدة و اإلسعاف: -
مثال: ٌقوم كل مسإول بالمهام المنوطة به حسب نوع المقٌاس المشرف توزٌع المهام:  -

 علٌه......
مثال: ٌجب احترام التخصص فً التدخالت، حٌث ٌشرف على الهرم تقنٌة العمل:  -

ٌر بمساعدة مشرفٌن ٌتم االتصال بهم آنٌا، حٌث تعطى األوامر لبقٌة التنظٌمً المد
 المشرفٌن الذٌن لهم مسإولٌة مباشرة على المقاٌٌس المختلفة..

 التكوٌن و الرسكلة: -
 )اختبار المعارف، فعالٌة الوسابل، مدى االستجابة(.الرقابة و التمرٌنات الدورٌة:  -

  
 و التصدي: فٌما ٌخص التدخل 3-3-5
 القٌادة: 3-3-5-1        

 اإلنذار و االستنفار     3-3-5-2        
 وضع الوسابل قٌد التطبٌق 3-3-5-3        

 الدفاع الفعال -
 مكافحة الحرابق -
 اإلسعاف و اإلنقاذ -

 
 )التعاون المتبادل، المصالح الخارجٌة(. استقبال الدعم الخارجً 3-3-5-4   

 
 الوسابل العملٌة: 3-4  
 

 و تسٌٌر الهٌكلة العضوٌة  تنظٌم مهام، 3-4-1



 المهام 3-4-1-1         
فً حالة حادث، فإن التدخل ٌكون داخل المإسسة فً  مثال:التنظٌم و قطاع التدخل:  3-4-1-2         

إنتضار وصول اإلسعافات الخارجٌة، و فً حالة وجود حادث خار  المإسسة، فإنه ٌتم التبلٌغ علٌه و 
و هذا فً حدود التنظٌمات دعم الالزم سواءا بجانب المإسسة أو المإسسات المجاورة  إعطاء المعونة و ال

  المعمول به.
 سٌر العملٌات: 3-4-1-3         

 
 العتاد و التجهٌزات 3-4-2

 )حماٌة محٌطٌة و داخلٌة(وسابل الحماٌة و اإلنذار  3-4-2-1     
 التعرٌف بؤنظمة الكشف و اإلنذار -
 جهاز ضد السرقة -
 از ضد االعتداءجه -
 جهاز حماٌة البٌبة -

 وسابل الحماٌة ضد الحرابق 3-4-2-2
 وسابل اإلسعاف اإلنقاذ 3-4-2-3
 وسابل التدخل و مكافحة الحرابق 3-4-2-4
 )استعمال األسلحة(.وسابل الدفاع الفعال  3-4-2-5

 وسابل اإلنجاز 3-5  
 التموٌل -
 التوظٌف -
 التكوٌن -

 
  سة()فترة إنجاز المإسفترة اإلنجاز  3-6

 
 المساعدات المنتظرة : -4

           
 من الجهة الوصٌة -
 السلطات اإلدارٌة -
 المصالح التقنٌة -
 مصالح األمن -

 
 الملحقات: -5

 

 مخطط الموقع 5-1

 مخطط الكتلة 5-2

 مخطط تعرٌف و تحدٌد النقاط الحساسة 5-3

 إحصاء إطارات المداومة 5-4

 إحصاء األعوان المكلفٌن بمهمة األمن 5-5

 طٌطً لسٌر المعلومات و رموز اإلنذار و اإلستنفاررسم تخ 5-6

 إحصاء األجانب حسب الجنسٌات 5-7

 إحصاء الوسابل المادٌة و األسلحة الممكن استعمالها 5-8

 نسخة من المخططات )مخطط تنظٌم التدخالت و اإلسعافات، مخطط الوقاٌة من الكوارث و األخطار( 5-9



 اقتراحات خاصة 5-11

 سرٌة المعلوماتحدٌد ت  5-11-1       

 اإلجراءات الواجب وضعها فً إطار المراقبة  5-11-2       

 
 

 بطاقــــة المصادقـــــة
 
 
 .....................................................................................................طبٌعة الوثٌقة:

 ................................................................................................... اسم المإسسة:

 .................................................................................... السلطة السلمٌة أو الوصاٌة:

 .................................................................................................... تارٌخ اإلٌداع:

 )ة(: ..............................................................................................من طرف السٌد

 ..................................................................................................... رقم التسجٌل:

 ...................................................................................................... رقم النسخة:

 )سري جدا، سري، سري، مكتوم، مكتوم(تصنٌف المعلومة: 

 
 :1الفصل 

 
 :2الفصل 

 
 :3الفصل 

 
 :4الفصل 

 
 .11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1الملحقات: 

  
 

 رأي لجنة أمن الوالٌة:
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

.................................................................. 
 

 ................................................................................................ لمصادقة: تارٌخ ا
 
 
 
 
 
 
 



 

 تحٌٌــــــــن
 
 
 ...............................تارٌخ المصادقة:     .............................................تارٌخ التحٌٌن:

 
 ..............................................رقم التسجٌل:

 

 تحٌٌــــــــن
 
 
 ...............................تارٌخ المصادقة:     .............................................تارٌخ التحٌٌن:

 
 ..............................................رقم التسجٌل:

 

 تحٌٌــــــــن
 
 

 ...............................تارٌخ المصادقة:     .............................................ٌخ التحٌٌن:تار
 

 ..............................................رقم التسجٌل:
 

 تحٌٌــــــــن
 
 
 ...............................المصادقة:تارٌخ      .............................................تارٌخ التحٌٌن:

 
 ..............................................رقم التسجٌل:

 

 تحٌٌــــــــن
 
 
 ...............................تارٌخ المصادقة:     .............................................تارٌخ التحٌٌن:

 
 ..............................................رقم التسجٌل:

 

 تحٌٌــــــــن
 
 
 ...............................تارٌخ المصادقة:     .............................................تارٌخ التحٌٌن:

 
 ..............................................رقم التسجٌل:

 


