خدماتنا األساسية
التحقيقات

املسح األمني للمساكن

الحامية الشخصية

يتطلب إجراء تحقيق ناجح أسلوب منهجي
ومتامسك ومن ثم غربلة كميات ضخمة
من املواد للتعرف عىل الخيوط املتشابكة
للدليل .األمر الذي يتطلب مهارة وحكم
جيد عىل األمور .محللونا خرباء يف عدم فقد
أي يشء حتى تلك األشياء التي قد تبدو
غري ضارة.

نقوم بعمل املسوحات األمنية ملساكن
عمالئنا والتي تتنوع بني البيوت الريفية
والفيالت إىل البيوت والشقق يف املدن
والبلدات .تقارير املسوحات التي نجريها
موجزة وسهلة القراءة وسوف نقوم
بالتنسيق مع عامل الرتكيب لرفع مستوى
التدابري األمنية للمسكن بكفاءة.

يعمل معك ضباط الحامية الشخصية
لدينا والذين اخرتناهم بعناية يف إنشاء
برنامج أمني لضامن تخفيف أي تهديد لك
ولعائلتك يف املكتب والبيت وخالل السفر.

املراقبة

تقييم مخاطر األعامل

فرق األمن

نستخدم السيكولوجية الخاصة بأهدافنا
ضدهم لضامن النتائج ،مشغيل املراقبة
لدينا من ذوي الخربة العالية والعديد منهم
لدية خلفيات قانونية وعسكرية وحكومية
األمر الذي يسمح لنا أن نقوم باالختيار من
مجموعة مهارات فريدة ومتنوعة.

تأيت املخاطر عىل األعامل التجارية من أكرث
من مجرد اقتحام املباين .تنظر التقييامت
التي نجريها يف كل يشء من سياسة
االتصال وإدارة السمعة إىل األمن االلكرتوين
والتعرض عىل االنرتنت .ميكننا أن نساعد
عىل تخفيف التهديدات عىل األعامل
التجارية من أي زاوية.

من املمكن القيام بتخصيص فرق أمنية
للمساكن وذلك للحامية ضد الجرائم
والتطفل يف املساكن الخاصة.
نقوم بنرش رجال ونساء أذكياء عىل دراية
بالثقافة املحلية ومن خلفيات مهنية
وتعليمية عالية.

التحليل الجنايئ

ملسح ضد أجهزة التنصت

ميكن لخدمتنا الخاصة بالتحليل الجنايئ
الرقمي واالستكشاف اإللكرتوين التي
تستخدم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا
مساعدتك يف تحضري البيانات يف معرض الرد
عىل متطلبات اللوائح والتقايض والتعرف
عىل الرسقة وإضافة أدلة إىل أي قضية أو
نزاع قانوين.

تستخدم فرقنا الخاصة باملسح ضد أجهزة
التنصت أحدث التقنيات باإلضافة إىل
سنوات من الخربة التخصصية للتعرف عىل
أجهزة الرصد والتنصت .ميكن لعملنا التأكد
من أنك وأرستك وعملك التجاري تتمتع
بالخصوصية الكاملة أينام حللتم.

مدراء األمن
ميكن ملدير األمن إضافة قيمة إىل أي مكتب
لألرسة أو عمل تجاري أو منزل مشغول
من خالل إدارة أمن وسالمة جميع أفراد
األرسة واملوظفني .يعمل مدراء األمن لدينا
يف جميع أنحاء العامل ضمن العمليات
الخارجية بدءا من املنازل والرشكات إىل
مواقع البناء ومتثيل األفالم.
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