
اتبع هذه النصائح: 
سّجل معلومات جهة االتصال في حاالت الطوارئ الخاصة بالعمل التجاري 	 

لدى مكتب األمن المجتمعي التابع إلدارة الشرطة في شيكاغو للتواصل معها إذا 
حدثت حالة طارئة بعد ساعات العمل 

ب خزنة آمنة مزودة بفتحة إلدخال األموال لالحتفاظ 	  تحكم في أموالك النقدية. رّكِ
بالعمالت النقدية الكبيرة بداخلها. ضع الفتات تقول "عمالت نقدية محدودة". 

استخدم الخدمات اآلمنة إلتمام عمليات اإليداع المصرفية الخاصة بك. ال تقم أبًدا 
بعد المال على مرأى من الجميع.

ال تفتح مكان العمل التجاري قبل أو بعد ساعات العمل العادية	 

ب 	  احرص على إغالق الباب الخلفي وباب المخزن في جميع األوقات، ورّكِ
جهاز إنذار أو نظام مراقبة بالفيديو.

لردع المجرمين، احرص على أن إبقاء مكان عملك التجاري نظيفًا ومنظًما 	 
واستخدم األضواء الساطعة عند المدخل وداخل المتجر وفي مواقف السيارات.

اعمل على زيادة مجال الرؤية في عملك التجاري عن طريق استخدام أرفف 	 
منخفضة ومرايا لمراقبة جميع المداخل والحد من وضع الالفتات الخارجية.

استخدم األسوار والمناظر الطبيعية للحد من إمكانية الوصول السريع من وإلى 	 
عملك التجاري.

أنت جزء من المجتمع الذي يقع فيه عملك التجاري. لذا عليك تقديم محفزات 	 
لجذب العمالء المرغوب فيهم خاصةً عند فتح المكان في وقت متأخر من المساء 

وفي ساعات مبكرة من الصباح.

درب موظفيك على كيفية التصرف أثناء وقوع عملية سرقة وعلى استخدام 	 
تدابير السالمة مثل تحية جميع العمالء وإقامة تواصل بصري مباشر عند 

دخولهم المتجر.

منع سرقة أماكن األعمال التجاريةمنع سرقة أماكن األعمال التجارية
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إذا تعرض عملك التجاري للسرقة... 

في حالة وقوع سرقة، ال تتخذ أي إجراء من شأنه تعريض السالمة 	 
الشخصية للخطر

أغلق األبواب بإحكام حتى ال يتمكن اللصوص من دخول المتجر مرة 	 
أخرى

ال تسمح ألي شخص بالدخول باستثناء موظفي الطوارئ	 

اتصل على الرقم 911 فوًرا	 

 تأكد من إبالغ المشغل بأي إصابات حتى يتمكن من إرسال مختصي 	 
الطوارئ الطبية

أبِلغ الشرطة بوقت رحيل السارق ووصفه واتجاهه وطريقة تنقله. وابق 	 
على الهاتف حتى يخبرك أنه ال بأس في إنهاء االتصال. 

راقب طريقة هروب السارق، إن أمكن، باإلضافة إلى اتجاه رحيله. إذا كان 	 
يستخدم مركبة، فحاول معرفة الطراز واللون والنوع ورقم لوحة الترخيص 

ووالية التسجيل.

 احِم مسرح الجريمة وال تلمس أي شيء يمكن أن يكون قد لمسه السارق. 	 

أبق الشهود في مسرح الجريمة حتى وصول الشرطة. وإذا أصروا على 	 
المغادرة، فحاول الحصول على أسمائهم وعناوينهم.

قم بإجراء اتصاالت أخرى مع األشخاص الذين يلزم إخطارهم مثل مالك 	 
المتجر، أمن المصرف، إلخ. ينبغي أن تكون أرقام هاتف الطوارئ متاحة وأن 

يتم تحديد سياسة اإلبالغ بشكل واضح.

تأكد من حماية التسجيالت التي التقطتها أي كاميرات مراقبة واعرف كيفية 	 
الوصول إليها بسهولة.

ساعد ضباط التحقيق بكل طريقة ممكنة. تعاون مع الشرطة من خالل التواجد 	 
إلجراء مقابالت.


