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في سيكيوريتاس، نحن نبحث دائما عن 
الطرق اخلاصه لربط احتياجاتك األمنية 

اخملتلفه بأفضل احللول. لذلك صممنا مناذجنا 
األمنية باملزيج األمثل بني العماله البشريه 

والتكنولوجيا احلديثه لتوفير أمثل احللول 
املتطورة. حلولنا املتكاملة حتقق  أكبرقدر 

من األمان بأقل تكلفه من املال. االن ، ميكنك 
التركيز على أعمالك األساسية اخلاصة بك مع 

ضمان راحة البال.

نحن نعمل في 52 بلدا بأكثر من 300000 ألف 
موظف و لذلك فنحن متخصصون في  اجملال 

ولدينا املرونة والقدره علي االبتكار في اخلدمات 
التي نقدمها، و طبيعة عمالئنا تختلف بدايه 

من محل على زاوية الشارع إلى مجموعات 
الشركات العاملية.

نحن نعلم أن كل بيئة عمل، و كل صناعة 
لديها احتياجات أمنية مختلفة لذلك 

عملنا علي زياده معرفتنا و خبرتنا لتطوير 

اخلدمات األمنية املتخصصة معززة بحلول 
أمنية الكترونية مبتكرة وذكية لتناسب كل 

الضرورات و املتطلبات. وقد استثمرنا موارد 
هامه في تطوير موظفينا املتخصصني في 

مجال األمن كي  يتفهموا األحتياجات اخلاصه و 
اخملتلفه في مجال صناعتك فخبراتنا مكتسبة 
من خدمة اآلالف من العمالء دوليا مما اعطي لنا 
الفرصة لتقدمي أفضل احللول اخملصصة لتلبية 

احتياجاتك اخملتلفه. نحن ندرك أن املستقبل 
املربح واالستمراريه لن تتحقق اال من خالل 

اتاحة الفرصة لعمالئنا للتركيز في أعمالهم 
األساسية مع توفير راحة البال لهم.

ولكوننا الرواد في األنظمة األمنية اإللكترونية 
املتكاملة في املنطقة مع أكبر مجموعة 

من احللول في هذا اجملال فنحن قادرون على 
تقدمي حلول متكاملة مصممة باالستعانه 

بالتكنولوجيا املتقدمة لزيادة الكفاءة في كل 
خطوة.

80 عاما
في هذا اجملـال

نعمل في
52 بـــلـدا

أكثر من 300000 
مـــوظـف

أكثر من 20000 ألف 
موظف في االقليم

مبيعات عام 2012 ،

10 مليار دوالر أمريكي

عملية شراء 
شـركـــــات كبرى بني 
عامي 2012-2010

مركز لألنذار و 
األستـجـابـــة في املنطقة 2

40 وحدة تدريبية مختلفة 
خلدمات احلـــراســـــة 

املـتخـصـصـة 18



نحن نسعى جاهدين جلعل حياة البشر أكثر 
أمانا، و نصر على اتخاذ نهج صادق في األعمال 

و نعلم أن العمل املسؤل هو بالتالي عمل جيد. 
باإلضافة إلى حتسني اخلدمات املقدمة لدينا، 

فنحن أيضا نشارك في مجموعة من األنشطة 
واملبادرات، في كثير من احلاالت، وكذلك 

املساهمة في اجملتمعات احمللية من خالل أنواع 
مختلفة من الرعاية.

هذه األنشطة واملبادرات هي جزء ال يتجزأ من 
نهج عملنا. ألننا نؤمن في املشاركة اجملتمعية. 
سيكيوريتاس تعمل مثلها كمثل كل مواطن 
صالح أينما تواجدت وتدعم اجملتمعات احمللية 

واإلقليمية والعاملية بالطرق املناسبة.

الغرض الرئيسي من ثقافة شركتنا هو تطوير 
الكفاءة للموظفني املتخصصني و احملترفني 

املؤهلني، الذي يتمثل دورهم في جعل اجملتمع 
أكثر أمنا للجميع. و يقاس جناحنا في النهاية  

من مقدار كسب الثقة في مجتمعاتنا.

قيمنا هي األساس لعملنا، وبناء ثقافة 
الشركة على القيم التي تساعد على تشكيل 

املشاريع الناجحة ماليا طويلة األجل و من 
خالل خلق قيمة مضافة للعمالء واملوظفني 
واملساهمني. وتتلخص هذه القيم  في ثالث 

كلمات هم:

القيم اخلاصة بنا

النزاهة
موظف سيكيوريتاس أمني و بالتالي موثوق 
به للعمل دون إشراف في مقر العميل ومع 

األشياء الثمينة. سيكيوريتاس ال تقبل 
املساومة في طلبها النزاهة. وتشمل النزاهة 

أيضا التعبير عن رأي الشخص بصراحة ، و 
اإلبالغ  عن اخملالفات وعدم حجب املعلومات.

اليقظة
اإلحتراف يستلزم الرؤية، والسمع والتقييم، 

وموظف سيكيوريتاس هو دائم اليقظه. 
املهنيون احملترفون يطورون من احلدس الذي 

يساعدنا على مالحظة األشياء التي ال يراها 
اآلخرين. وهناك حاجة الى اليقظه من أجل 

البقاء على درايه من اخملاطر احملتملة أو احلوادث 
التي جتري في مقرات عمالئنا.

مد يد العون 
عند احلاجة، فإن موظف سيكيوريتاس سيقدم 

املساعدة، حتى لو أنها ليست ذات صلة 
مباشرة بوظيفته أو بوظيفتها. و موظف 

سيكيوريتاس سيساعد دائما في حالة حدوث 
حادث يتطلب التدخل، كجزء من جهد مستمر 

جلعل احلياة أكثر أمنا.



»في األوقات الصعبة، استطاعت 
سيكيوريتاس ان حتقق بنجاح األهداف األمنية 

الرئيسية وأرست املبادىء ألعلي املعايير ، 
خصوصا في تأمني مجمعات التسوق«                                                                                                                                

ايزيه جودسون                                                  

مسئول األمن، ميركاتو مول



»سيكيوريتاس تعمل معنا منذ أكثر من 
عام حتى اآلن. نحن نحصل دائما على الدعم 

من ادارتها للموقع  في الوقت املناسب 
وهذا يجعل سيكيوريتاس أكثر إنتاجية 

من غيرها من مقدمي اخلدمات في اجملال. 
التدريب واملعايير اخلاصة بسيكيوريتاس هي 
أفضل بكثير من أي شركة أمن أخرى. نعتبر 
سيكيوريتاس شريكا نعتمد عليه في تأمني 

األرواح واملمتلكات« . 

عبد الناصر 
 مدير األمن -فندق املنزل



احللول املصممه خصيصا

تهتم سيكيوريتاس بالتطوير في هذا اجملال أهمية قصوى ، جنبا إلى جنب مع عمالئها، لتقدم 
احللول األمنية الفعالة من حيث التكلفة املثلى التي تناسب توقعاتهم و ميزانياتهم. املفتاح 

هو إيجاد التوازن الصحيح بني اخلدمات والتكنولوجيا واالستشارات واخلبره باألعمال التجارية من 
أجل خلق املزيد من عالقات العمل، الطويله األجل  مع العمالء. 

اخلدمات

احلراسة - 
االستجابه الدوريه -
نظم املراقبة بالكاميرات -

التكنولوجيا

تطوير املفهوم -
التنفيذ -
املراقبه -
الصيانة -

األستشارات و اخلبره باألعمال  
تقييم اخملاطر

تقييم االحتياجات -
املراجعه -
تصميم احلل األستشارات -

الذي يلبي 
احتياجات 

العميل



الـحـل̀̀̀̀̀̀̀`ـــول

احلراسة املتخصصة 
لدينا أفراد أمن مدربني تدريبا خاصا علي أداء 

خدمات مصممة خصيصا وفقا لنشاط 
العميل واحتياجاته، وذلك يختلف اختالفا 
كبيرا. قد ينطوي على أنواع مختلفة من 
التحكم في الدخول / اخلروج مع أو بدون 
الدعم التقني، أو اخلدمات القائمة على 

اخلدمه االمنيه االساسيه، على سبيل املثال، 
في البيئات العامة، أو الرصد ملعدات األعمال 

الهامة.

احللول األمنية اإللكترونية
نحن نقدم احللول األمنية اإللكترونية األنسب 

وفقا الحتياجات عمالئنا مبجرد تقييم 
مهندسينا للمخاطر وفهم االحتياجات 

بالتفصيل. ونحن نفتخر بقدرتنا على تقدمي 
حلول متكاملة مصممة مدعمه بتكنولوجيا 

متقدمة لزيادة الكفاءة في كل خطوة

اخلدمات املتحركه
اخلدمات املتحركه لدينا هى اخليار الفعال من 

حيث التكلفة للشركات الصغيرة واملتوسطة 
احلجم، حيث يقدم ضابط األمن اخلدمة لعمالء 

متعددين ضمن منطقة جغرافية محدودة 
وتنفيذ دوريات املراقبة واخلدمات املطلوبة،

مستشار واحد، شريك واحد ، 
مسئول واحد

بسبب املنافسة الشرسة والتهديدات املتزايدة، فاجلميع يبحث عن طرق لتقليل التكاليف واحلد 
من اخملاطر. في سيكيوريتاس نحن نفتخرباننا قادرون على دعم عمالئنا مبجموعة كاملة من 

اخلدمات األمنية، ونحن نهدف إلى أن نكون املستشار اخلاص بكم ونحمل هذا العبئ نيابه عنكم.



كاميرات املراقبة عن بعد 
لدينا إنذار مراقبة والتحقق واالستجابة وفقا 

للتعليمات. ميكن متابعة أنواع مختلفة من 
اإلنذار في مراكز مراقبة اإلنذار لدينا لكل من 
الشركات واألفراد. العاملني مدربني خصيصا 

علي تلقي إشارة اإلنذار، و التحقق منها و 
االستجابة وفقا للتعليمات التي مت األتفاق 

عليها مع العميل

االستشارات واملعلومات التجارية
مع خبراتنا وشبكتنا العاملية، نحن مستعدون 
لتقدمي االستشارات والدعم الشامل ملساعدة 
عمالئنا على تطوير االستراتيجيات ، البرامج 

و األنظمة حلماية كل العناصر الهامه لديهم 
: املوظفني، العمالء، املوارد املاديه، االمدادات 

واملنتجات 

إدارة اخملاطر
مصدر اخلطر متغير دائما حيث يوجد األخطار 
الصحية، فقدان البيانات ،الكوارث الطبيعية، 
والقائمة تطول وتطول. و منظور اخملاطر لدينا 

يساعد عمالئنا علي حتديد عوامل اخلطر اليوم 
قبل أن تصبح مشاكل كبيرة غدا. 



الرائدة عامليا في مجال احللول األمنية 
-  80 سنة من اخلبرة األمنية 

- نعمل في 52 دولة 
- أكثر من 300,000 موظف

 
حل واحد اتصال واحد

- مجموعة كاملة من اخلدمات األمنية  
   املتخصصة 

- احللول االلكترونية املتكاملة 
- حتليل متقدم للمخاطر واالستشارات 

   نقطة اتصال واحدة 

التميز العملي
- خدمة متخصصة في كل قطاع 

- أفضل املمارسات الدولية 
- دعم متقدم لألدوات والنظم 

نحن نصنع االختالف و 
التمييز 

على مقربة من عمالئنا
- عمليات في 7 إمارات 

- شبكه فروع على مقربة من عمالئنا 
- املرونة والقرب 

 
املوظفون لدينا 

- اختيارالشخصيات املناسبه للتعامل مع  
  احتياجات العمالء 

- التدريب والتعليم املكثف واملستمر 
- الدعم من خالل االحترام والهتمام و الرعايه 

النجاح املثبت وسابقة أعمال من الدرجة األولى 
- سابقة أعمال متميزه عبر اإلمارات العربية 

   املتحدة 
- أفضل املمارسات الدولية 

- املناهج املبتكرة



منهجنا في تصميم احللول 
األمنية

املنهج العملي الذي نستخدمه هو احدي املناهج املعتمده علي دمج تيارين اساسيني يشكالن 
العمود الفقري للحل األمني، و هما استخدام التحليل للمخاطر والتهديدات املمكنه  من جانب  

وعلى اجلانب اآلخر االحتياجات واملتطلبات اخلاصه  بالعميل . و هذا النهج يوفر التغطية التامة 
واملرنه.

ôªà°ùŸG º««≤àdG

  á«∏NGódG á©LGôŸG -

 á«LQÉÿG á©LGôŸG -

áeóÿG iƒà°ùe äÉ«bÉØJG -

¥É£ædG ∞jô©J

 AÓª©dG á«é«JGÎ°SG -

ájOÉ°üàb’G áÄ«ÑdG -

 á«YÉªàL’G h    

¢UôØdG -

ôWÉîŸG π«∏–

øeC’G πFÉ°Sh º««≤J -

áeÓ°ùdGh    

äGójó¡àdG ójó– -

∞©°†dG •É≤fh    

∫ƒ∏◊G Ωƒ¡Øe

 ´hô°ûŸG º«ª°üJ

 ´hô°ûŸG IQGOEG

 π◊G QÉ«àNG

∞«dÉµàdG πµ«g

ò«ØæàdG

 AÉæÑdG -

 Ö«cÎdG -

 ºµëàdG -

ÖjQóàdG -

 äÉ«∏ª©dG

 IQGOE’G -

 ¬©HÉàŸG h ¬ÑbGôŸG -

Ú°ùëàdG h áfÉ«°üdG -

ôªà°ùŸG ÖjQóàdG -

π«ª©dG äÉLÉ«àMCG º««≤J

º««≤àdG IOÉYEG ,º∏bCÉàdGh ,Iôªà°ùŸG äÉæ«°ùëàdG

 øeC’G -

áeÓ°ùdG -

 É«LƒdƒæµàdG -

IQGOE’G -

ôjQÉ≤àdG -

äÉeóÿG -

التحسينات املستمرة، والتأقلم، إعادة التقييم

مفهوم احللول

- تصميم املشروع 
- إدارة املشروع 

- اختيار احلل 
- هيكل التكاليف

 



سيكيوريتاس

يو أيه ئي ذ م م

 302-303   بنــاء حســنيكور, 
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ــي دب
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فاكس 3951525 4 971+
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ــي أبوظب
هاتف 4412001 2 971+

فاكس 4412003 2 971+

www.securitas.com

سيكيوريتاس هي الشركة الرائدة عامليا في املعرفه في مجال األمن . من 
بني مجموعة واسعة من اخلدمات من احلراسة املتخصصة، احللول التقنية 

،االستشارات والتحقيقات، نحن نصمم احللول التي تتناسب مع اإلحتياجات 
اخلاصه للعمالء ، من أجل تقدمي احللول األمنية األكثر فعالية. في كل مكان من 

املتاجر الصغيرة إلى املطارات، لدينا 300000 موظف يحدثون الفرق.


