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مقدمة عن 

جلف فيديليتي للخدمات األمنية احملدودة (GFSS) هي شركة للخدمات األمنية ومقرها في دولة اإلمارات العربية املتحدة. مت تأسيس GFSS في 
أكتوبر 2006 في دبي ، وقد قمنا منذ ذلك احلني ، بتوسعت العمليات إلى أبو ظبي واإلمارات الشمالية. تركز GFSS على تقدمي خدمات متميزة 
لقطاعات الصناعة اتلفة. اخلدمات تشمل خدمات احلراسة والدوريات وعمليات التفتيش، ومراقبة الدخول، بواب وخدمات االستقبال، واألمن، وحدة 

املشغلني، الرد على اإلنذار ، واخلدمات املتخصصة املطلوبة من العميل.

نظرة عامة – فيديليتي سيكورتي جروب (بي تي واي) احملدودة و كامبرالقابضة  

ً كمشروع مشترك بني كامبر القابضة  ، وهي شركة الرائدة ذات مصالح عديدة في  أنشئت جلف فيديليتي للخدمات األمنية احملدودة ذ. م. م أساسا
من  أكثر  أمن  موظفني  بعدد  افريقيا  جنوب  في  لألمن  مزود  أكبر  هي  والتي  لألمن  فيدليتي  مجموعة  اخلليجي، ومع  التعاون  مجلس  ودول  اإلمارات 

ظبي. أبو  آب / أغسطس 2009 دخلت  GFSS  سوق  30.000. وفي 

تدرك جلف فيديليتي أن النمو في السوق و احلصول على اكبر قدر من املناصره مرتبط بتجاوز توقعات السوق احمللية.  باعتبارها واحدة من مقدمي 
اخلدمة األمنية الرائدة في دولة اإلمارات، فإننا نفخر  بعلو سمعة معايير خدمتنا التي تتمحور حول العمليات النوعية ، ونوعية الناس والثقة وعالقات 

ممتازة مع عمالئنا.

نحن ملتزمون باإلدارة اجليدة للشركات، وبتوجيه من مجلس ادارتنا فإنه يتم عرض احلسابات للمراجعة على الصعيد الدولي و إدارة ااطر. وعلى هذا 
النحو نكون قد امتثلنا بالكامل جلميع القوانني واللوائح املعمول بها في دولة اإلمارات.

مناطق العمل 

جلف فيديليتي للخدمات األمنية احملدودة ذ. م. م  مرخصة للعمل في جميع االمارات السبع في دولة االمارات العربية املتحدة

أبوظبي  
دبي   

الشارقة  
عجمان  

القيوين ام   
اخليمة راس   

روؤيتنا

لتكون املزود البارز خلدمات األمن ، وحماية األصول من عمالئنا في األسواق املستهدفة في دولة اإلمارات.

بيان البعثة   

به. نقوم  ما  كل  صميم  في  دائما  هو  الزبون   
الوثيقة. والعالقات  الثقة  مبنيٌ على  بناء الشراكات   

املتميز. العمل   
واحللول املبتكرة  التكنولوجيات  تطبيق   

الناس أفضل  وتطوير  توظيف  في  نستثمر  نحن   
قدوة نحن   

التكاليف حتمل  على  والقدرة  اخلدمات  أرقى  خالل  من  يز  متَ  
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قطاع عملنا 

واملؤسسات  اإلمارات  دولة  في  الرائدة  الشركات  من  للعديد  ومرخصني  مدربني  أمن  افراد  ذ. م. م  توفر  احملدودة  األمنية  للخدمات  فيديليتي  جلف 
ذلك ،  على  النشر. وعالوة  مفهومة  قبل  وإجراءات  أفضل  خدمة  تسليم  من  جتعل  اتلفة  القطاعات  أمن  إدارة  في  السابقة  احلكومية. التجربة 
موظفينا يعملون بشكل وثيق مع أحدث التقنيات األمنية لضمان سالمة الناس واملباني اخلاصة بك. من استقبال ودي الى الوصول إلى الواجبات 
مراقبة وكاميرات املراقبة ترصد مكافحة احلريق وخدمات االستجابة للطوارئ. خبرتنا الواسعة في بعض القطاعات التي نعمل فيها موجوده أدناه

مرافق التعليم   
احتياجات مرافق التعليم تختلف عن غيرها من الصناعات

عادة إن مرافق التعليم تتطلب نهجا مختلف لتأمني موظفيها ، والطالب ، واملوجودات. التخطيط والتصميم لكل مرفق فريد من نوعه و وال يتشابه 
مرفقني في نفس اخلصائص الفيزيائية وتهافت الناس للمرفق. مع هذا في االعتبار فإن النهج الذي نتبعه هو حتديد هذه اخلصائص على انها فريدة 

من نوعها ونطبيق مبادئ األمن والنفور من ااطر مع ارتفاع الوتيرة والتفاعل وجها لوجه مع متكاملة عالية التكنولوجيا واملعدات األمنية.

اخلدمات املوفره
ان نطاق املرافق ادمه هو املدراس، واجلامعات، وتتضمن من املراقبة املبدئيه للمداخل الى تقدمي اخلدمات املتكاملة للحرم كله

ونحن قادرون على توفير مجموعة اخلدمات التالية :

احلرائق من  اجلامعي  احلرم  سالمة   
اإلخالء تخطيط   
املركبات مراقبة   

السيارات مواقف  إدارة   
الراجلة والدوريات  املركبات  دوريات   

الدخول في  التحكم   
واملعثورات باملفقودات  التحكم   

والفتح اإلغالق  إجراءات   
واملورد  اخلدمة  مزود  مراقبة   

باألمن التحكم  غرفة   
سكني األمن   

املغلقة التلفزيونية  الدوائر  رصد   
الرئيسي التحكم   

املؤسسات املالية

ً ملتطلبات االمتثال الصارم  األمن في الصناعة املالية معقد واملواقع مثل مركز دبي املالي العاملي والبنوك ذات حساسية خاصة في دولة اإلمارات. نظرا
والنظم  الصلبة  اإلدارة  بدعم  مدعومة  مدروسة  استراتيجية  وجود  إلى  بحاجة  األمنية  اخلدمات  مقدمي  فإن  األمن  مرئية  ولكن  للسرية  والضرورة 

املوثوق بها. وهذا حيث GFSS قادرة على االستفادة من خبرتها الواسعة ومجموعة املعارف التي تتجزأ املستمدة من شركائنا في جنوب افريقيا.

اخلدمات املوفره
ً ملراقبة اإلدارة: يتيح لنا نظامنا املتطور داخليا

اآللي الصراف  أجهزة  احلراسة  خدمات   
الدخول  نقطة  حراسة   

وااليفادات النقدية  التسليمات  على  اإلشراف   
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قطاع عملنا 

العقارات الشاهقة والتجارية
اخلدمات الشاملة واملتكاملة 

تقدم  GFSS اخلدمات االمنية لبعض من أهم وأكبر مشاريع التطوير العقاري في دولة اإلمارات. لقد أسسنا سمعة خلدمة ذات جودة عالية مع 
اتصال دائم بالعميل واالستجابة السريعة للطلبات 

اخلدمات املوفره

بوصفها الشريك املفضل مع عدد من اكقر شركات إدارة املرافق إلاننا بنينا خبراتنا في هذه الصناعة من خالل معرفة وخبرة واسعة في من:
 

الدخول في  التحكم   
العمالء خدمة   

والتخطيط الطوارئ  حلاالت  االستجابة   
الطوارئ حاالت  اإلخالء في  تدريبات   

املستأجر عالقات   
إطفاء احلرائق املتقدمة  وتدريب  األولية  اإلسعافات   

املغلقة التلفزيونية  الدوائر  أنظمة   
اخلدمة مقدمي  مع  التعامل   

امعات السكنية املغلقه
اخلدمات الشاملة واملتكاملة 

كما هو في أماكن أخرى من العالم تظهر شعبية امعات املغلقة، حيث ان امعات اآلمنة في زيادة وذلك إلختيار السكان لهذا النوع من منط احلياة 
نظرا ملا توفره من األمن والشعور بتقارب اتمع حيث يطمئن اجليران لبعضهم البعض. إن دولة اإلمارات ليست استثناء، واإلجتاهات تطورت لدرجة 
أن امعات اآلمنة كبيرة وبها كل التسهيالت الالزمة مثل مراكز التسوق ونوادي الصحة والرياضة والترفيه والضيافة. وهذا يشكل حتديا شديدا 
لألمن وحيث ان األمن ال ميكن أن يتعرض للخطر ولكن حرية الوصول إلى بعض املناطق أمر ال بد منه.  وملواجهة هذا التحدي قامت GFSS بتطوير 

نهج ونظام يتيح القدرة بتوفير:

اخلدمات املوفره

لقد اسسنا لتوفيرخدمات معتمد عليها، وسباقة من اليوم االول الستالمنا املوقع. حيث مينحنا نظام عملنا لترتيبات العمل والتقييمات املفصله 
ثقه في ذكر ان مشروع العمل سيكون في غاية الكمال من اليوم االول.

مفصلة دراسة   
بسالسة املشروع  تولي   

بالكامل مخصخصة  إجراءات   
والتكنوجيا العاملة  القوى  حلراسة  متوازن  منهج   

العميل ممثلي  مع  ودائم  وثيق  اتصال   
العامله والقوى  االجراءات  تقييم   

ااطر حتليل  مع  التوحيد  توصيات   
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مؤسسات العناية بالصحة 
أمن االحتياجات اخلاصة للرعاية الصحية 

عادة ما يكون ملؤسسات الرعاية الصحية احتياجات متنوعة مثل إدارة مواقف السيارات، وأمن القاعة، ومناطق التسليم واإلستالم. ويتفاقم هذا مع 
التدفق املستمر للمرضى والزوار واملوظفني الطبيني ومقدمي اخلدمات. هذه البيئة املعقدة حتتاج الى موظفي أمن مختصني وموثوقني. لدينا خبرات 
في توفير األمن تلف مرافق الصحة من مرافق صغيرة، ومكاتب طبية خاصة وحتى مجمعات املستشفيات العامة الكبيرة وال وامعات الطبية.

إن حقيقة وجود وحضور حارس أمن يرتدي الزي الرسمي ال تكفي دائما لضمان ان ال شي سيحدث على نحو غير مراد،  GFSS تذهب امليل اإلضافي 
وإجراءات  احلرائق  مكافحة  على  البرنامج  ويشتمل  الضيافة،  ومجاالت  الصحية  الرعاية  ال  خصيصا  صمم  الذي  واملستمر  املكثف  والتدريب 

االستجابة للطوارئ ، وتقنيات االستماع والتعامل مع عواطف وعدوانية العمالء.

أمن مراكز التسوق والبيع
قطاع محال البيع معقد

إلى جانب قطاع النفط النفط وقطاع العقارات فإن قطاع احملال التجارية يشكل العمود الفقري إلقتصاد دولة االمارات العربية املتحدة، حيث يجذب 
هذا القطاع املاليني من السياح من بلدان عديدة في جميع انحاء العالم، وميثل السياح بدورهم في التنوع الثقافي والديني جزءً اكبر مما ميكن العثور 
عليه في أي مكان من انحاء العالم، فاالمارات هي ايضا غريبه نوعا ما مبعنى ان العالمات التجارية في قطاع احملال التجارية يتمثل باشهر العالمات 
مراكز  إلى  الصغيرة  التسوق  مراكز  االحجام، من  بجميع  التجارية  املراكز  في  واملوتواجدة  جتارية  عالمات  اي  حتمل  ال  التي  احملالت  الى  نزوال  التجارية 
التسوق الضخمة، ولذلك يجب على مزودي خدمات األمن التحلي بالكثير من املرونة والقدرة على التحكم و وتخصيص جميع العمليات وحتديد أي 

نوع من احلراس سيناسب هذا احملل التجاري ، املالك، الثقافة، واملرفق بصفة خاصة.

اخلدمات املوفره

نطاق املرافق املغطاة يبدأ من املدارس إلى اجلامعات، بتغطية التحكم االساسي باملداخل إلى توفير خدمات متكاملة لكامل احلرم اجلامعي
ونحن قادرون على توفير مجموعة اخلدمات التالية :

املوظفني تفتيش   
كفاءة من  التأكد  احلرائق  مكافحة  معدات   

واملفقودات املعثورات  متابعة   
البضائع حتميل  مكان  أمن   

التحكم املغلقة ، وغرفة  التلفزيونية  الدوائر   
والفتح اإلغالق  إجراءات   

اازن محققي   
االمامي اخلط  مكاتب  أمن   

الصندوق أمني  متابعة   
القياس غرف  أمن   

األحداث
ً وخدمات حراسة على مدار الساعة للحفالت واملؤمترات وعروض االزياء. ً كامال توفير حراس مدربني  لألحداث تدريبا

قطاع عملنا 



التصنيع واخلدمات اللوجستية  
القطاع اللوجستي يتطلب احلذر

واازن  البيوت  املشتركة، مخازن  الواسعة، اازن  احلرة، املستعودعات  املناطق  مواقع مثل  التحاون بني  مجلس  اللوجستية في دول  اخلدمات  تتراوح 
اخلاصة مبواقع البيع. وفي بعض االحيان تقع هذه التسهيالت اللوجستية بداخل مراكز التسوق الضخمة ورمبا تكون في طوابق اخرى غير الطابق 
األرضي. إن طبيعة هذه التسهيالت تتشابه حيث ان  السلع واملنتجات يتم تسليمها من مكان إلى أخر أو إلى اماكن متعددة. إن امن هذه املواقع 
يتطلب احلذر واليقظة  24/7 مع خدمة ممتازة على مدار الساعة. وفي كثير من األحيان تتكثف األعمال في أوقات ما بعد العمل اكثر من اوقات 

العمل وفي مثل هذه احلالة يصبح النظام اجليد وإمكانية للوصول إلى اإلداراة املتخصصة حاجة ماسة.

اخلدمات املوفره

تتراوح املرافق ادمة بني اازن الفردية ومجمعات اازن ومناطق تسليم املراكز التجارية.
ونحن قادرون على توفير مجموعة اخلدمات التالية :

الشحن مركبات  تفتيش   
الوثائق من  التحقق   

البضائع حتميل  مكان  أمن   
التحكم املغلقة، وغرفة  التلفزيونية  الدوائر   

والفتح اإلغالق  إجراءات   
املوظفني تفتيش   

كفاءة من  التأكد  احلرائق  مكافحة  معدات   

البنية التحتية احلرجة
أهمية البنية التحتية احليوية

ميكن تصنيف قطاع البنية التحتية احليوية في دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى مرفقات النفط، الغاز الطبيعي، اإلتصاالت، املوانئ البحرية واجلوية، 
املباني احلكومية، السكك احلديدية، محطات توليد الطاقة، محطات تنقية املياه والشواغل اتصة بتصنيع السلع األساسية لرفاهية املواطنني 

والدولة. 

اخلدمات املوفره

تتراوح املرافق ادمة بني اازن الفردية ومجمعات اازن ومناطق تسليم املراكز التجارية.
ونحن قادرون على توفير مجموعة اخلدمات التالية :

 
واملوظفني املركبات  تفتيش   

والدخول اخلروج  مراقبة   
املرور تصاريح  إدارة   

التحكم املغلقة، وغرفة  التلفزيونية  الدوائر   
ااطر حتليل   
فعل رد  فريق   

الداخل وفي  اخلارجي  احمليط  في  دوريات   
االجالء خلطة  املساعدة  تقدمي   

 

قطاع عملنا 

 www.gulffidelity.com :موقع info@gulffidelity.com :بريدالكتروني  دبي: هاتف: ٣٩٧٦٧٦٢ ٤ ٩٧١+, فاكس: ٣٩٧٢٨٠٨ ٤ ٩٧١+, أبوظبي: هاتف: ٤٤٦٦١٤٤ ٢ ٩٧١+, فاكس: ٤٤٦٦٤٤٥ ٢ ٩٧١+، 



معايير التوظيف
مباشرة املرشحني  للعمالء بتعيني  تسمح  ال   
والتحدث اللغوية – الكتابة  القدرات  فحص   

اجلسدية الصفات   
نسبة %70 األعلى اختيار  يتم   

معايير التدريب
احتاديني مدربني  %100 موظفني   

الداخلي األساسي  األمني  التدريب   
العمل مباشرة  قبيل  املوقع  في  التدريب   

العميل ملتطلبات  وفقا  املتخصص  التدريب   
اجلودة ملراقبة  ومعتمدون  مدربون  مشرفون   

امكانيات وقدرات املنظمة
اخللفية املكاتب  نظم   

جماعية تأشيرات  تعيني   
اإلدارة دعم   

سريعة االستجابة   

اإلشراف والتحفيز
لألداء استنادا  املكافآت   

الداخلية الترقيات   
األنشطة  

األنظمة واإلجراءات
لتقدمي  العمليات  البشرية، والتسويق، والتمويل، وتخطيط  املهام، واملوارد  قوائم  بني  على (back-end ERP) يجمع  مؤسس  ً بنظام  مدعوما

خدمات نوعية ذات جودة عالية

العالقات والتقارير مع العمالء
األمن خدمات  مزودي  أفضل   

بالعميل االحتفاظ  على  القدرة   
الرئيسية القطاعات  جميع  في  وجود   

(COM) العميل لعمليات  مخصص  مدير   

غرفة حتكم 24/7
الساعة 24/7 مدار  على  مخصصة  حتكم  غرفة   

االستفسارات على  يتجاوز 24 عن  ساعة  ال  ومبا  الطوارئ  حلالة  تبعا  فورية  إستجابة   
عميل. لكل  خاصة  سر  وكلمة  مستخدم  بإسم  احلوادث  جميع  إلى  مباشر  بشكل  الولوج   

نظم تكنولوجيا املعلومات
جلميع  إجراء مسح  التجارية. يتم  او  احمللية  لألسواق  األنسب  اإللكترونية  احلراسة  تقنيات  ألحدث  والصيانة  اإلحترافي  اإلستشارة، والتركيب  توفير 

املواقع لتوفير حل أمني شامل للعميل.
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اخلدمة النوعية 
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ملاذا جلف فيديليتي
خلدمات احلراسة؟

ملاذا جلف فيديليتي
خلدمات احلراسة؟

التدريب بكفاءة وبتوافق مع قانون خدمات احلراسة
صرامة الرقابة التشغيلية

إجراءات إستطالع الرأي العام
النهج املوجه نحو العمالء في حل املشاكل

االستجابة السريعة
فريق من ذو خبرة في دولة اإلمارات العربية املتحدة

مشرفون مدربون
التوظيف والتدريب على حسب طلب العميل

اختيار صارم للحراس وفق مجموعة موحدة من املعايير

يرجى زيارة ، ملزيد من التفاصيل بشأن أمن املؤسسات املالية
 www.gulffidelity.com



 دبي:
 هاتف: ٣٩٧٦٧٦٢ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٩٧٢٨٠٨ ٤ ٩٧١+

مكتب ٣٠٤، بناية الشعفار، الكرامة
االماراتي دبي   ،٢١٤٨٠٠ P.O. مربع 

 أبوظبي:
 هاتف: ٤٤٦٦١٤٤ ٢ ٩٧١+
 فاكس: ٤٤٦٦٤٤٥ ٢ ٩٧١+
فيال ١ / ٢٤١، شارع الكرامة

االماراتي ظبي،  أبو   ،٢٩٤٧٤ P.O. املربع 

بريد الكتروني
 www.gulffidelity.com :موقع info@gulffidelity.com

٢٤ ساعة في حاالت الطوارئ
اخلط الساخن +٩٧١ ٤ ٣٥٨ ٣٨٣١


