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 حارس األمن: -1
 

 .لعطلة االسبوعيةاساعة( بما في ذلك ايام  24حراسة الموقع خالل )
 ( ساعات.8ناوبات مدة كل مناوبة )ويقسم العمل إلى ثالث م

 
 هدف رجل األمن  )الحارس األمني( -2

 أ( السالمة الشخصية لألفراد.     
 ب( الحماية للمنشاة )الموقع(.    
 
 عامة:ألهداف الا -3

 . المنشاءات والمواقع( المحافظة على سالمة وأمن األفراد والمباني والممتلكات في أ      
 .والمواقع المنشاءات( تحقيق السالمة واألمن في جميع ب     

 
 األهداف اإلجرائية: -3

لررأل ألداء  التعرررف علررى الموررام والواجبررات المكلررو بوررا بررالموقع. ومعرفررة اسررتخدام الوسررائل واألجورر ة المعرردة (أ
 مومتأل مع االلت ام باآلداب العامة خالل تواجده في الموقع.

 االلت ام بالعمل األمني المكلو بأل وعدم االنشغال بأعمال أخرى تخل بوذا العمل الموكل إليأل. (ب
القيررام بممارسررة تطبيررق نشرراح امنرري يحررافن فيررأل علررى امررن وسررالمة األفررراد والمنشرراة  وفررق مجررال عملررأل ج(       
 إليأل. الموكل

 
 األدوات الضرورية لرجل الحراسات: -4
 دليل خدمات اإلسعافات األولية والطوارئ. أ(

 الكشافات اليدويةب( 
 أداة اتصال. ج( 
 أجو ة الحماية والسالمة األولية.د( 
 
 
 مواصفات غرفة الحارس: -5
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 إنشاء غرفة للحارس بجوار بوابة الموقع.  (أ
 حة إنذار الحريق الرئيسية وغير ذلك.مجو ة بمعدات السالمة من مطفآت الحريق ولو   (ب

 أن تكون الغرفة مجو ة بالمرافق الصحية الال مة. ج( 
 توفير وسيلة اتصال سريعة بالشرطة أو الجوات المختصة )الخط الساخن(د( 
 
 الواجبات العامة : -6

 االلت ام بال ي الرسمي. (أ
 اللت ام بالظوور بالمظور الحسن والمحافظة على القيافة.ا (ب
 لمحافظة على العودة.اج(     
 الحضور في األوقات المحددة للمناوبة وعدم االنصراف إال بعد حضور البديل.د(      
 المسئولية التامة فيما يوكل إليأل من أعمال أمام مدير وحدتأل أو المشرف.هر(     
 والظوور بالمظور الالئق لرجل األمن . الناسضرورة التعامل الحسن مع و(     
 
 عمل بالموقع:واجبات ال -7
 .والمواقع للمنشأة عليأل التأكد من هويات وتصاريح الدخول لكافة الوافدين إلى جميع المباني  -أ
تسررجيل جميررع أسررماء الوافرردين وجميررع المعلومررات الكافيررة عررن هويررات وأوقررات الرردخول والخررروج وذلررك برردفتر  -ب

 األحوال المخصص لذلك في الموقع.
 لعمل وعدم السماح لوم بالدخول الى الموقع .عدم استقبال وتواجد ال وار أثناء ا -ت
أولويررة التررردخل السررريع فررري حررراالت الطرروارىء ومكافحرررة الحريرررق ودعررم فنررري السرررالمة بعمليررة االخرررالء واالنقررراذ  -ث

 واالسعافات.
ثبات  -ج عدم مغادرة موقع الخدمة في نواية المناوبة إال بعد وصول المناوبة التالية وقيام أفرادها باستالم الموقع وا 

 االستالم والتسليم في دفتر االحوال المخصص لذلك.
بالغ العمليات والمشرف المختص بوا. -ح  تسجيل أحداث أو مخالفات أو أعطال بالمبنى في دفتر األحوال وا 
التأكررد مررن سررالمة األجورر ة أو المعرردات الترري تكررون بحو تررأل وأنوررا مويررأة لالسررتخدام فرري اغرررا  العمررل وحسررن  -خ

 استخداموا والمحافظة عليوا.
 التأكد من صالحية االستعمال ألجو ة االتصال عند استالم المناوبة. -د
جرأل وكيفيرة الرتحكم فري تأمينورا االلمام الكامل بالموقع المكلو بحراستأل حتى يكون على علرم ترام بمنافرذه ومخار  -ذ

 وسالمتوا واغالق ما هو مطلوب اغالقأل وفتح ما هو مطلوب فتحأل.
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عرردم اسررتعمال الورراتو الموجررود بمقررر حراسررتأل إال فرري األعمررال الرسررمية فقررط والتأكررد مررن صررالحيتأل لالسررتعمال  -ر
 عند استالم المناوبة.

 منشرراة العميررللتررام باألنظمررة والتعليمررات الدولررة و ترروخي الصرردق واألمانررة والن اهررة فرري جميررع األعمررال والتقيررد ا - 
 والعادات والتقاليد المتعارف عليوا.

األمانرررة فررري نقرررل كرررل مرررا يصرررل إليرررأل مرررن معلومرررات لرتسرررائأل وعررردم االدالء برررأي معلومرررات تتعلرررق بالعمرررل الي  -س
 شخص كان بخالف رتسائأل بالعمل.

آلخرررين وأن يكررون علررى اسررتعداد لتقررديم كررل مررن احترررام الررنفس والتحلرري بالصرربر واالدب واللباقررة فرري معاملررة ا -ش
 يطلب منأل من مساعدات.

 عدم التحدث مع الغير في أمور ال عالقة لوا بواجب وظيفتأل أثناء مدة ورديتأل. -ص
 عدم التدخين أو قراءة الصحو أثناء مدة ورديتأل. - 
لرررى األر  أن يمرررد يرررد المسررراعدة إلرررى كرررل مرررن أصررريب بمرررر  مفررراجىء أو إغمررراء أو عرررار  ألقررراه طريحرررا  ع -ح

 وطلب اإلسعاف لأل.
عليأل بذل الجورد فري توردئتوا وأن يكرون تصررفأل بمورارة وحكمرة  للصفو العامفي حالة حدوث مشاجرة أو تعكير  -ظ

خطار رئيسأل المباشر فورا  والتحفن على أطراف النر اع.  بالغة وا 
إبقراته لديرأل مرع ضررورة إذا عثر على شيء مفقود يجب أن يسلمأل إلى رئيسأل المباشر دون العبث بأل وال يجرو   -ع

 إثباتأل في دفتر األحوال.
 .قبل الجوة المعنية بالمنشاةعدم السماح بخروج أي جوا  إال بوجود تصريح خروج معتمد من  -غ
عدم السماح بإخراج أي أثاث أو معدات من الموقع إال بموجب تصريح معتمد مرن الجورة المختصرة المسرتولة  -ف

 عن هذه األشياء.
 ء غير عادي ويشكل خطرا  على الموقع عليأل االتصال فورا  برئيسأل المباشر.في حالة اكتشافأل لشي -ق
 عدم إدخال معدات أو غيرها إال بعد إثبات كافة البيانات بذلك. -ك
 عدم السماح بدخول السيارات عدا المصرح لوا بالدخول . -ل
 عدم السماح بوقوف الحافالت في الطرقات أو في ممرات المواقو . -م
 المرور مقابل الموقع  وعدم السماح ألي سيارة بالوقوف الخاطئ.تنظيم حركة السير و  -ن


