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 ضعوا أمنكم 

 بثقة في أيدى 

 المتخصصين
  

فٗ ٔسظ ثيئخ رزذْٕس فيٓب ثئسزًشاس أٔضبع انُظبو  
 انؼبو ٔرزضايذ اندشيًخ ،

فٗ ٔسظ ػظش رزضايذ فيّ انسبخبد ٔانًطبنت نزٕفيش  
 األيٍ ،

 فئٌ ششكزُب رٕفش انسًبيخ ثًُٓيخ يطهمخ 
 .  ٔيٕاطفبد ػبنيخ إنٗ ػًالئٓب  
  

 إٌ رُسيك َشبطُب فٗ انزُفيز
إٌ انًؼشفخ .  يؤدٖ إنٗ رٕفيش ثيئخ رزسى ثبأليٍ انًطهك 

انزمُيخ ، انخجشح ٔانزذسيت انًزٕاطم نهؼبيهيٍ ثششكزُب ، 
    OnGuardثبإلضبفخ إنٗ انزُظيى انسهيى ، ردؼم ششكخ 

 . إزذٖ أْى انششكبد فٗ ْزا انًدبل 
  

 فٗ راد انٕلذ ، فئٌ
  

 انشجكخ انذٔنيخ نهًزؼبيهيٍ يؼُب ٔيسزشبسٖ األيٍ 
رسزطيغ رٕفيش رظًيى  زًبيخ راد  يٕاطفبد خبطخ ، 

 .داخم ٔخبسج انسذٔد 
 
 
  
  
 
 

 

 





حراسة ثابتة    
  

 .  انزخضيٍ / أيبكٍ اإلَزبج * يكبرت 
 .  يٕالغ ػًم * يسزشفيبد * يشاكض ردبسيخ * يسالد 
 .إراػخ / يسطبد رهيفضيٌٕ * فُبدق * يُبصل 

 .يذاسط خبطخ * طسف  
 ....  ٔغيشْب 

  
 رؼذ كم زبنخ زًبيخ ثبنُسجخ نُب يًٓخ راد أًْيخ يُفشدح

 رزالئى يغ انسبخبد انخبطخ انزٗ رزشرت 
 " .انظشٔف انخبطخ " ٔ  " انًكبٌ  " ػهٗ ػٕايم  
   

 ًَهك انمذسح ػهٗ إػذاد انزظًيى ٔانميبو ثزُفيز َبخر نّ
ززٗ َزدُت أزذاس ػُف ٔرخشيت ، انزؼذٖ ػهٗ أيبكٍ  

 خبطخ ،
 ثبإلضبفخ إنٗ يُغ انٕطٕل إنٗ األيبكٍ 
 . انزٗ َمٕو ثسًبيزٓب  
  
 
 





حراسة متحركة    
  

 يٓشخبَبد / زفالد * فؼبنيبد سيبضيخ 
 .إػالَبد / رظٕيش رهيفضيَٕٗ * فؼبنيبد ثهذيخ 

* يؼبسع / يشاكض ػشع * دٔساد / يؤرًشاد 
 سزٕديْٕبد

 زفالد خبطخ * ردًؼبد خبطخ 
 ...ٔغيشْب 

  
  

 رزطهت األَشطخ انًزكٕسح زًبيخ راد يطبنت خبطخ
 . ٔػهٗ ْزا األسبط َزؼبيم يؼٓب  
  

َخزبس انؼبيهيٍ انزيٍ سٕف يزٕنٌٕ انسشاسخ ٔفمبً نطجيؼخ 
 . انفؼبنيخ 

َزٕنٗ انشلبثخ انًجذئيخ ػهٗ انذخٕل ٔانٕطٕل إنٗ 
ثبإلضبفخ . انًكبٌ ززٗ اإلششاف انًسزًش ػهٗ انًكبٌ 

إنٗ رنك َشالت رطجيك ٔانسفبظ ػهٗ إخشاءاد انظسخ 
 ٔانساليخ ،

 .ٔفمبً نًب رُض ػهيّ خطخ األيبٌ  
   

َٓزى ثًؼشفخ ػذد األفشاد انًزٕاخذيٍ فٗ انًكبٌ فٗ كم 
 نسظخ ،

 يخبسج انطٕاسٖء ، إخشاءاد إطفبء انسشيك 
َٔمٕو ثبنزٕخيّ ٔانًسبػذح فٗ يٕاخٓخ زبالد  

 .انطٕاسٖء 
  
 
  
  
  
  
 

 





 حراسة عالية المواصفات  
  

 سخبل األػًبل* ٔفٕد سخبل األػًبل 
أفشاد يٕاخٌٕٓ دسخخ ػبنيخ * انشيبضيٌٕ * انظسفيٌٕ 

 .يٍ انًخبطش 
 ....ٔغيشْب 

  
 إٌ انسشاسخ ػبنيخ انًٕاطفبد  رسزبج إنٗ أفضم األفشاد

ٔرزطهت اإلنزضاو انكبيم ثًٕاطفبد األيبٌ انزٗ رى  
 .اإلرفبق ػهيٓب يغ انؼًيم

  
يزًيض انؼبيهٌٕ فٗ يدبل انسشاسبد راد انًطبنت 

 انخبطخ ثًٕاطفبد
إٌ  رُظيى  . ػبنيخ انذسخخ ، ثبنزذسيت اندبد ٔانًسزًش 

 َٔدبذ إَزمبل ٔضًبٌ ساليخ انؼًيم 
 .   يؼزًذ ػهٗ زبخبد ٔظشٔف انؼًيم انخبطخ 

  
 
 
  
 

 





الصحة والسالمة    
  

حيث أن السالمة والصحة بمثابة األساس لنجاح 
 تنظيم كافة الفعاليات ،

فإننا نأخذ فى اإلعتبار اإلجراءات التى تضمن ذلك  
 . .لجميع الحاضرين فى كافة أنواع الفعاليات

 
  

 :بناء عليه ، نتولى 
  

 .تصميم خطة إخالء األماكن وخطط العمل 
 .تركيب وسائل اإلطفاء 

 .تحديد المداخل والمخارج 
التحكم فى سيولة الدخول إلى أماكن تنظيم الفعاليات 

. 
  

وجود قوة من األفراد غير ملحوظة ولكنها قادرة * 
 "  الضعف " على تأمين نقاط  

 .  فى المكان    
  
  
  
 
 
 
 





تصميم خطة األمن    
  

 : رشًم  انٕلبيخ ٔ كفبءح انؼًهيبد يب يهٗ 

دساسخ ، رخطيظ ٔإػذاد خطظ انساليخ راد انًٕاطفبد 

 ػبنيخ اندٕدح ،

ثبنزؼبٌٔ يغ يزخظظيٍ ػهٗ انًسزٕٖ انًسهٗ  

 .ٔانًسزٕٖ انذٔنٗ 

 .أَظًخ سلبثخ انسشكخ 

 . دٔائش زًبيخ يغهمخ ٔدٔائش سطذ يسيظ انًكبٌ 

أخٓضح السهكيخ رزًيض ثبنٕضٕذ ٔرغطيخ يسبفبد طٕيهخ 

. 

 .أخٓضح كشف انًؼبدٌ 

 .ثطبلبد يًغُطخ 

 .أَظًخ انسًبيخ يٍ انسشيك 

 .أَظًخ اإلَزاس 

  

  

 

 



 التدريب 
  

ثبنزؼبٌٔ يغ    ONGUARDإَُب فٗ ششكخ 
GLOBAL COLLEGE    فٗ لجشص ، لًُب ثئَشبء

إداسح " لسى أكبديًٗ خذيذ يزؼهك ثزخظض زذيش  ْٕ 
 " .   SECURITY MANAGEMENTاأليٍ 

  
 إٌ ْزا انمسى يؼزشف ثّ يٍ ٔصاسح انزؼهيى فٗ لجشص

 .ٔرمٕو انذٔنخ ثذػى ْزِ انذساسبد  
  

لًُب كزنك ثئَشبء لسى نهزذسيت انسشيغ ززٗ يسزطيغ 
 انًسزشفيٍ انؼبيهيٍ 

فٗ يدبل األيٍ أٌ يكزسجٕا انًؼشفخ انسذيثخ انالصيخ 
 ألزذ انؼبيهيٍ

إٌ شٓبدح انُدبذ فٗ إكًبل ْزا . فٗ يدبل األيٍ  
 انجشَبيح

 يؼزشف ثٓب يٍ انششطخ انمجشطيخ 
 .  ٔرؼذ زك يُٓٗ يؼزًذ  
  

أخيشاً فئٌ ششكزُب ، ثبنزؼبٌٔ يغ يذسثيٍ يٍ رٖٔ 
انخجشح ، يٍ أفضم انًذاسط ثبنخبسج ، لذ ثذأد ثشَبيح 

 نزذسيت انسشاط نسبالد انطهجبد ٔانمذساد انخبطخ 
 ( . زشاط انشخظيبد ) 
  

فٗ يُشأد يظًًخ خظيظبً نزنك ،  يزى رٕفيش انزذسيت 
 انُظشٖ ٔانؼًهٗ انسذيش

 .  انالصو يٍ أخم رُفيز يٓبيٓى ثأسهٕة سهيى  
  
 

 






