
رسقة البضائع

اإلرضار بالسمعة

ترضر املمتلكات

اإلصابات الجسدية

األرضار البيئية

تلف البضائع 

تشغيل مستودع آمن

وفًقا لتقارير رسقة البضائع الصادرة بشكل مشرتك عن يت يت كلوب واملعهد الربيطاين للمعايري، متثل عمليات الرسقة من املرافق 

واملستودعات حوايل 25% من حوادث الرسقة املسجلة. وبالتأكيد، يختلف ذلك باختالف الدولة واملنطقة ولكنه يتأثر باملستويات املطبقة 

من التدابري األمنية اإلجرائية واملادية.

عىل الرغم من أن هناك تدابري مادية أكرث وضوًحا مثل األسوار املحيطة وكامريات املراقبة )CCTV( والحواجز، اال أن األمن الفعال يشمل 

الجوانب اإلجرائية كالحرص عىل إجراء التحريات املسبقة عند تعيني املوظفني، وإصدار بطاقات الهوية األمنية، وإصدار زي موحد للرشكة 

وأمن املعلومات. اال أنه ليس هناك حل واحد مناسب لجميع الحاالت بالنسبة ألمن املستودعات إذ تعتمد الكثري من الحلول عىل البضائع 

املخزنة وتكرار عمليات نقل البضائع.

هل العمليات يف مستودعك آمنة قدر اإلمكان؟ 

ما هي املخاطر؟



أنظمة اإلدارة األمنية 
•    تطوير اإلجراءات األمنية ومراجعتها سنويا

•    تحديد املسؤوليات األمنية بوضوح وتكريس كبار املوظفني إلدارتها 
 •    إجراء عمليات تقييم املخاطر سنويا والحرص عىل حل أوجه القصور املحددة 

يف الوقت املناسب

•    إبرام عقود صيانة لجميع األنظمة األمنية، ووضع مؤرشات أداء رئيسية واضحة 
)مثل الوقت املستغرق لعمليات التصليح(  

•    تطبيق نظام رقابة رئييس متني
•    تدريب جميع املوظفني ملعرفة األشخاص غري املرصح لهم و/أو األنشطة املشبوهة 

واالستجابة لها

•    إجراء تحريات مسبقة حول أية رشكة أمن يتم تعيينها )فهم واضح للمسؤوليات، 
تغطية تأمينية كافية ضد املسؤولية، موظفني مدربني بشكل كاف(

•    تسجيل جميع الزوار واملركبات التي تقوم بالدخول اىل املوقع )االسم والرشكة 
وسبب الزيارة ووقت الدخول ووقت الخروج(

•    التحقق من هوية السائقني الزوار.
•    إجراء الفحص والتحريات السابقة للتوظيف.

•    التأكد من إعادة بطاقات/مفاتيح الدخول والزي الرسمي عند ترك املوظف العمل 
لدى الرشكة.

•    استخدام أقفال عالية األمان تستويف أو تتجاوز معيار آيزو 17712. 
•    إجراء عمليات تفتيش أمنية عشوائية للموظفني وغريهم عند مغادرتهم املوقع.  

•    فصل مواقف سيارات املوظفني عن مرفق املستودع بوضوح

أمن املعلومات 
•    فرض رقابة صارمة عىل الوصول اىل األنظمة والبيانات 

)»عىل أساس الحاجة للمعرفة«(

•    تنفيذ وإدارة التدريب اإللزامي عىل أمن املعلومات 
•    التأكد من استخدام كلامت مرور قوية. 

•    تجنب محطات العمل املشرتكة.

األمن املادي 
•    تثبيت شيفرات بطاقات/مفاتيح املرور عىل مداخل 

املستودع  

•    تنفيذ نقاط دخول آمنة عند السور املحيط 
باملستودع ويف جميع نقاط الدخول – كلام قل عدد 

نقاط الدخول كلام كان ذلك أفضل

•    املحافظة عىل إنارة كافية )إنارة حساسة بيئيا، 
ويفضل اإلنارة التي يتم التحكم بها باألشعة تحت 

الحمراء(

•    تركيب كامريات مراقبة )CCTV( )كامريات مراقبة ذات 
جودة عالية، تغطي املناطق الرئيسية، تتم صيانتها بشكل 

جيد، مشغل مدرب، يتم حفظها بشكل مناسب( 

•     التأكد من وجود إمدادات طاقة إضافية لكامريات املراقبة 
)CCTV( وجهاز اإلنذار.

•    تركيب الفتات أمنية تشري اىل وجود كامريات مراقبة 
)CCTV( وتغطية أمنية عىل مدار 24 ساعة.

•    املحافظة عىل سور محيط باملستودع بارتفاع مرتين كحد 
أدىن ومراعاة تركيب قضبان عىل أية نوافذ منخفضة 

•    منع الوصول اىل السطح وفرض إجراءات أمنية عىل ذلك
•    فرض إجراءات أمنية عىل الوصول اىل األبواب الخارجية 

والنوافذ وأرصفة التحميل

•    الحد من بقاء البضائع عىل منت املركبات/املقطورات 
لفرتات طويلة

كيف ميكنك الحد من هذه املخاطر؟
نسلط الضوء يف هذا املستند عىل مجاالت االهتامم الرئيسية واإلجراءات املوىص بها 

لضامن تنفيذ عمليات آمنة يف املستودع.

ملزيد من املعلومات

 riskmanagement@ttclub.com يرجى التواصل معنا عىل 

www.ttclub.com أو زيارة موقعنا اإللكرتوين

يت يت كلوب 

مدار من قبل

 توماس ميلر


