
 مؤسسة اجلالل للحراسات األمنية
 علمية( سس)على أ  

  :املؤسسةحول 

يف مدينة الرياض لتقدمي خدمات احلراسات األمنية يف اململكة  4002تأسست مؤسسة اجلالل للحراسات األمنية عام 
عل  حتمل ؤسسة من  تأسيساا عل  بنا  انإسسان القاد  املالعربية السعودية ودول جملس التعاون اخلليجي، عملت 

قيم ل ا فقد عملت عل  غرس ال أعبا  ه ه املانة، وذلك إسطالقاً من إمياهنا بأن النجاح يبدأ من القاعدة إىل  أس اهلرم.
 ا توصلت إليه التكنولوجيا منم ل  أدد جب وقامت أيضاً مجيع األقسام والتخصصات، ويف  لدياايف سفوس العاملني 
 لتنال مكاسًة تنافسيًة يف أسواق اململكة واخلليج العريب.  اخلاصة باجملال األمين املعدات والتجايزات

تعمل مؤسسة اجلالل للحراسات األمنية بروح قاد ة عل  مواجاة كافة التحديات ل ا فإن إدا ة املؤسسة تؤمن بالتطوير 
تقلت املؤسسة سقلًة سوعيًة يف سوعية اخلدمات بشرية وعلمية. ل ا فقد اسو ال ايت يف مجيع اجلواس  املبنية عل  أسس تقنية 

اليت تقدماا من  بد  تأسيساا، ديث أصبحت تقدم دلواًل أمنيًة متكاملًة تليب ادتياجات العميل وتتناس  مع دجم 
منشأته. كما أهنا استطاعت تقدمي خدمات احلماية الشخصية للشخصيات اهلامة واليت كاست ستيجة للتطو  الكبري يف 

 واخلربة الرتاكمية اليت دازهتا املؤسسة خالل عقد من الزمن. األدوات

 رؤيتنا: 

ودية ودول جملس التعاون سسع  إىل أن سعزز مكاستنا كأفضل مزود خلدمات احلراسات األمنية يف اململكة العربية السع
 .يف اجلواس  البشرية والتقنية والعملية قيق خطوات دثيثة حنو القمةحتو  اخلليجي،

 مهمتنا:

املعا ض واملارجاسات والشخصيات اهلامة باالعتماد عل  للمنشآت اهلامة واملراكز التجا ية واملطا ات و تأمني احلماية 
 عل  التقنيات احلديثة واملتقدمة يف جمال احلراسات األمنية. أعل  مستوى من املانية وباالعتماد

  قيمنا:

اليت هلا أثر إجيايب عل  عمالئنا وموظفينا وشركائنا والبيئة احلاضنة  االلتزام ببناء ببيئة العمل النموذجية -
 .ت اهلامة اخلاصة بالشركات واملطا ات واملعا ض واملارجاساتا  يف املراكز التجا ية أو املنشآسو ألعمالنا 



كواد سا من   اخلاص بتبديل سوبات احلراسة يف هي ملخص ثقافتنا العملية فنلتزم الدقة يف اجلدول الزمين الدقة -
 .خالل املتابعة احلثيثة واملستمرة

عل  اختالف أدجاماا وادتياجاهتا، فال هنمل مشروعًا عل   مواقع عمالئناالتوزيع املتوازن جلهودنا على  -
 دساب مشروع أخر وسعمل بأقص  طاقتنا عل  مدا  الشار وطيلة أيام األسبوع.

موافقة للمقاييس العاملية، فال سسع  إىل ختفيض  تيف ما سقدمه يف مشا يعنا من جتايزات ومعدا الصدق -
 .األمنية التكاليف عرب استخدام مستوى أدىن من التجايزات واملعدات

حللول اليت يف مجيع مرادل عملنا ابتدا ًا من عملية البحو  والد اسات ملوقع العميل وصواًل إىل ا االحرتافية -
 بأعل  املقاييس العاملية. تطبيق معايري اجلودة يف األدا  وسعمل عل  سقدماا

تياجاهتم األمنية د اسة ادتقدمي استشا ات هادفة إىل عمالئنا تقوم عل  العمل عل  : اهلادفة االستشارات -
 وتقدمياا إليام.

 خدماتنا: 

املتنوعة، تتناس  مع ميزاسية تقدم مؤسسة اجلالل للحراسات األمنية جمموعًة واسعًة من اخلدمات واحللول األمنية 
بزيا ة  لدينا سم املسح والبحو  األمنيةواملراجعني، ل ا يقوم قالعميل وموقع املنشأة وأمهيتاا وطبيعة الزوا  والضيوف 

ة موقع العميل وإعداد د اسة تفصيلية موسعة تتضمن دسابات للقوة البشرية الالزمة، أجازة املراقبة والرصد، أجاز 
اية من املتفجرات، سقاط التفتيش الضرو ية، وصواًل إىل إسشا  غرفة عمليات يف موقع العميل لتسايل التواصل بني احلم

 النقاط احلساسة ومعاجلة املواقف الطا ئة.

 تنحصر خدمات مؤسسة اجلالل للحراسات األمنية فيمايلي:

سنوات عل  األقل يف ه ا اجملال، وخيضعون  3يتم اختيا  دراس األمن لدينا مع خربة  حراس أمن )ذكور(: -
التعامل مع اللياقة البدسية،  انإسعافات األولية، لدو ات تد يبية خمتلفة يف جمال اللباقة ودسن التعامل،

أجازة املتفجرات(. ويتم تقييم أدائام بشكل شاري من  –كامريات املراقبة   –األجازة احلديثة )الالسلكي 
 قبل املشرف عليام يف موقع العميل. كما أهنم حيصلون عل  دو ات تد يبية مستمرة وعل  مدا  العام.

أشار  3سية ويتم إجرا  اختبا ات هلم كل خيضعون لشروط معينة من ديث الطول والوزن واللياقة البدو 
 .ولياقتام هزيتامللوقوف عل  مدى جا

 كيلوغرام.  70سم والوزن  070يبلغ متوسط الطول حلراس األمن ال كو  و 
تتلق  دا سات األمن سوعيًة خمتلفًة من التد ي ، ديث يتم الرتكيز عل  جواس    حراس أمن )إناث(: -

مع تفصيلية أكثر دقة، كما يتم العمل عل  تطوير فنون التواصل االسساين لديان، كي يتمكن من التواصل 
أشار  3قة البدسية. ويتم أيضاً إجرا  اختبا ات كل دون إغفال تد يبات الليا ،الزائراتشخصيات متنوعة من 



يبلغ و  للتأكد من حتقيقان لألدا  األمثل. سوا  يف اجلواس  البدسية أو جواس  التواصل االسساين واللباقة.
 كيلوغرام.  60والوزن  061متوسط الطول حلراس األمن إسا  

اقة البدسية وهم العناصر املد بة تد يبًا إستثنائيًا وعل  مستوى عال جدًا من اللي احلماية الشخصية:عناصر  -
متلك خيضعون لتد يبات خاصة يف التعامل مع املواقف أو التاديدات الطا ئة حلياة األشخاص.  سماسية.واجل

أدا  يف خدمة العميل، وتأمني احلماية له. كما  عناصر احلماية الشخصية املقد ات االستثنائية يف تقدمي أفضل
أهنم ميتلكون احلنكة والد اية يف استشعا  األخطا  الدامهة والقيام بأفضل احللول لد  ها أو التقليل من 
أخطا ها. إهنم مد بون تد يبات خاصة وشاقة يف خمتلف النوادي حلماية الشخصيات اهلامة أو الشخصيات 

سم أما الوزن فاو  081ويبلغ متوسط الطول لدى عناصر احلماية الشخصية  .اليت تشغل مناص  دساسة
 .خيتلف دس  سسبة الكتلة العضلية

تقدم مؤسسة اجلالل للحراسات األمنية دلواًل متكاملة يف محاية  :املتكاملة حلول محاية الشخصيات اهلامة -
املخطط اليومي واألسبوعي والشاري حلياهتم وإجياد احللول  بد اسةالشخصيات اهلامة، عرب القيام 

. كما يتم تركي  يف أماكن تواجدهم والتجايزات واملعدات الالزمة يف سبيل تقدمي احلماية الالزمة هلم
غرفة عمليات متخصصة، من بشكل مباشر مع وتشغيل احللول الرقمية وااللكرتوسية يف أماكن عملام و بطاا 

 أجل ضمان أفضل أدا  يف محاية الشخصيات اهلامة.
دد  تقوم مؤسسة اجلالل للحراسات األمنية بتأسيس غرفة عمليات جمازة بأ :األمنية غرف العمليات -

تتلخص ماام املعدات التقنية ووسائل املراقبة والتواصل، وذلك يف أدد مقرات الشركة أو يف موقع العميل. 
وزيادة فعاليته  بينام األمن لتسايل التواصل دراسغرفة العمليات يف متابعة أسظمة املراقبة، والتنسيق بني 

كما تعمل غرفة د دقيقي أو خطر مباشر.  و فع د جة اجلاهزية األمنية يف دال وجود أي هتدي وكفا ته،
 العمليات األمنية بشكل خاص بإدا ة مجيع النقاط والعناصر األمنية يف موقع العميل.

ذات الدفع متتلك مؤسسة اجلالل للحراسات األمنية أسطواًل من السيا ت  :واملواكب تأمني الطرقات -
بشكل فعال يف تقدمي خدمة تأمني الطرقات أمنياً يف واجملازة بأدد  وأقوى احملركات، واليت ُتستخدم  الرباعي

كما تقدم املؤسسة خدمة السيا ات املرافقة للمواك  اخلاصة بالشخصيات   املناطق احمليطة مبوقع العميل.
وأجازة واليت تأتيكم جمازة بأدد  املعدات والتجايزات كالتشويش عل  االشا ات الالسكلية  اهلامة.
 ف تأمني أقص  ددود احلماية للموك .فجرات هبدالكاشفة للمت ستشعا اال

 )األقسام واإلدارات(:البنية االدارية للمؤسسة 

تساهم بشكل دثيث ودائم عل   فع متتلك مؤسسة اجلالل للحراسات األمنية العديد من األقسام واالدا ات اليت 
 مستوى أدا  املؤسسة ككل، وتطوير بيئة األعمال، وأدا  األعمال املنوطة باملؤسسة وفق أعل  مقاييس األدا . 



إن املامة الرئيسية واهلدف املشرتك لألقسام األساسية يف مؤسسة اجلالل للحراسات األمنية هو تقدمي أفضل صو ة 
 .عاملية املستوىلعمال  وتقدمي خدمات أمنية للمؤسسة من خالل خدمة ا

 ص مامته يف إ سال خربا  أمنيني منأدد األقسام األساسية اليت تتلخ قسم املسح والدراسات األمنية: -0
األمنية من قوى بشرية ومعدات وكامريات مراقبة وآليات وسقاط  إىل موقع العميل لتقييم ادتياجاته الشركة

وقع وإعداد د اسة تفصيلية دول الوسائل املثل  يف دف  األمن والسالمة داخل املن خالل معاينة تفتيش م
 منشأة أو موقع العميل.

يعمل يف قسم املسح والد اسات األمنية شرحية كبرية من اخلربا  واملختصني يف اجملال األمين، والقاد ين عل  
ا بلغت تعقيدًا من ديث املسادة واملوقع وعدد املداخل بنا  وختطيط أسظمة أمنية ألي مبىن أو منشأة مام

يعترب ه ا القسم أدد أهم سقاط القوة لدى مؤسسة اجلالل للحراسات األمنية ملا ميلكه من واملخا ج. 
 ماا ات يف التخطيط املنظم والفعال ومبا يتناس  مع ادتياجات العمال .

يعمل قسم املوا د البشرية بشكل دؤوب عل  توظيف أفضل العاملني يف جماهلم ومن  قسم املوارد البشرية: -4
مجيع االختصاصات. ديث جيري العديد من املقابالت شاريًا ملعرفة الطبيعة النفسية والسيكولوجية للمتقدم 

يت جتعل من إىل الوظيفة ومدى مالئمته هلا. كما أسه يعمل عل   سم الضوابط التنظيمية داخل املؤسسة وال
مؤسسة اجلالل املكان األفضل للعمل، ويعمل أيضاً عل   فع مستوى بيئة العمل وتوفري الرادة النفسية جلميع 
العاملني عل  خمتلف مستوياهتم واختصاصاهتم، إسطالقًا من مبدأ  ئيسي: بيئة عمل سليمة تقدم ستائجاً 

عل   سم السياسات الداخلية للشركة املتعلقة  ا د البشرية يف مؤسسة اجلاللقسم املو  .  كما يعملسليمة
بانإضافة إىل التقييم العام السنوي وال ي حيدد األدا   باملوا د البشرية العاملة وعل  خمتلف املستويات االدا ية.

 KPIالعام لكل موظف يف املؤسسة بنا  عل  مقياس 
راقبة و فع مل د بني الرياضيني وذلكيشرف عل  ه ا القسم أفضل املوالرياضية:  قسم التدريبات البدنية -3

 لياقة بدسية كل  رى هلم اختبا ات، ديث جتُ ملوظفي األمن العاملني لدى مؤسسة اجلاللمستوى اللياقة البدسية 
وذلك وفقاً للشروط اليت تتناس  وفقاً لطبيعة العمل والعمر والطول أشار للوقوف عل  مدى جاهزيتام.  3

 والوزن.
  3اللياقة البدسية حلراس األمن )ذكو ( فالبد ألي عنصر أمن أن يتمكن من قطع مسافة لضمان مستوى 

 دس  جمموعة من العوامل كالعمر والوزن والطول.دقيقة وختتلف املسافة واملدة  41كيلومرت جرياً خالل 
 30كيلومرت جريًا خالل   1ع مسافة أما عناصر احلماية الشخصية فال بد ألي عنصر أن يتمكن من قط
مع فوق  فما 081 ال ي جي  أن يكون دقيقة، وأن يتمتع باملواصفات اجلسدية االستثنائية من ديث الطول

 بنية قوية وكتلة عضلية مبواصفات استثنائية.



اجلالل،    مؤسسةماللتقدمي الدعم إىل مجيع مواقع ع ساعة 42: يعمل قسم الدعم عل  مدا  قسم الدعم -2
أهبة االستعداد لتغطية أي سقص أو داالت طا ئة لدى  عناصر أمن جاهزين بشكل دائم وعل من خالل 
دقيقة كحد  40خالل مدة زمنية األمن املوجودين يف املواقع. يتم تغطية النقص أو احلاالت الطا ئة عناصر 
 أقص .

العربية السعودية ويف داخل اململكة  يعمل بشكل دائم عل  إجياد أسواق جديدة :والبحوثيق قسم التسو  -1
، وإجياد أفضل احللول األمنية دول العامل والعمل عل  جلباا إىل عمالئنا مبا دول جملس التعاون اخلليجي

كما يقوم مبراقبة شاملة للمواقع والعمل عل  تقييم النقاط األمنية وحماولة يتناس  مع مواقعام وادتياجاهتم.
 جياد دلول أمنية أفضل للمشكالت اليت تواجه العميل. أو إسد الثغرات 

 :عمالئنا املميزين

شرحية واسعة من العمال  تشمل الشركات احلكومية واخلاصة، األسواق،  للحراسات األمنية متتلك مؤسسة اجلالل
ت االتصاالت، املطا ات، الفنادق، املستشفيات واملرافق الصحية، املؤسسات جممعات وصاال اجملمعات السكنية،

 واملرافق احلكومية واملقاهي واملنتزهات.

 طنا هبم عالقة وطيدة طويلة األمد:فيما يلي أهم عمالئنا واليت ترب

 مركز الرياض الدويل للمؤمترات واملعا ض. -
 مطا  امللك خالد الدويل يف الرياض. -
 مطا  اجلوف. -
 .شركة الكاربا  السعودية يف اجلوف -
 شركة محد عبد هللا املنيع يف مجيع أحنا  اململكة. -
 فندق هوليدي إن. -
 مبىن األمني العام لدول جملس التعاون اخلليجي. -
 موهبة. –لالبداع  هبد العزيز و جالمؤسسة امللك ع -
 9كمباوسد النخيل خمرج  -
 كمباوسد اخلزام . -
 واملزدوج واهلرم والريموك.مراكز اتصاالت النسيم  -
 مجيع فروع أسواق مرجاسة السعودية -

 



 كلمة رئيس جملس اإلدارة

 الرومي حامد جاسم

 )على أسس علمية(

 بسم هللا الرمحن الرحيم

قد من الزمن عل  بنا  مؤسسة قوية تقدم إىل العمال  عل  مدى عيف مؤسسة اجلالل للحراسات األمنية  عملنا
تغريات كبرية أثرت يف خدمات أمنية عاملية املستوى، وبطبيعة احلال ككل الشركات يف العامل فقد مر سا مبنعطفات و 

قد جديد مردلة ما عل  أدائنا إال أسنا خرجنا مناا أقوى وأكثر خربًة ود ايًة. واليوم وحنن عل  أعتاب مردلة جديدة وع
رسي قواعد العملية انإدا ية لضمان االستقرا  واال تقا  بأدا  ا فقد قر سا استااج مناجية جديدة، تُ يف تا يخ شركتن

 مؤسستنا. 

ة هي مقومات أساسي 2يف العملية االدا ية اليت ستقوم عل   "عل  أسس علمية" سنبين عملنا ه ه املردلة اجلديد يف
ننظم صفوفنا وكواد سا وسضع أهدافنا االسرتاتيجية مث س التخطيط والتنظيم واملراقبة والتوجيه. سنخطط للحقبة اجلديدة

 توجيه كواد سا يفل االستعدادلك سنكون عل  أهبة وسعينا يف سبيل حتقيق أهدافنا وب  سنراق  أدائناالبشرية و 
ليًا يف مؤسسة اجلالل . إهنا سياستنا اجلديدة للمردلة املقبلة أن سقدم أدا ًا عمالكبرية األزماتو  املشكالت الصغرية

 للحراسات األمنية بشكل مبين عل  أسس علمية.

بالعلم ترتقي الشعوب واألمم، واليوم ومع ا تفاع مستوى املنافسة يف جمالنا األمين بني الشركات العاملة يف اململكة 
عملنا وال ي سينظم  العربية السعودية ودول جملس التعاون اخلليجي، فإن توجانا اجلديد هو اللجو  إىل العلم يف

عالقاتنا املتنوعة مع العمال  والشركا  والعاملني لدينا. يف كل خطوة حنو القمة سنعتمد يف عملنا عل  أسس علمية، 
 لكي حنقق  ؤيتنا بأن سكون املزود األفضل خلدمات احلراسات األمنية يف اململكة العربية السعودية واخلليج العريب. 

عدات، كما وأخرياً البد من انإشا ة بأسنا سعمل جاهدين عل  تطوير كواد سا البشرية وإمكاسياتنا الفنية من التجايزات وامل
يومي عل  متابعة آخر احللول العاملية يف العامل من أجل جلباا إىل اململكة  لدينا بشكلالبحو  التسويق و يعمل قسم 

 العربية السعودية وتقدمياا مبا يتناس  مع ادتياجات العمال  واهتماماهتم األمنية.

 لنعمل دائماً معاً .... على أسس علمية.

 


