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 لمحة موجزة عن أعمال
 للخدمات األمنية. أو.إس.شرآة أي

 
 

ة عن تنفيذ مشاريع معقدة للخدمات األمنية وشرآاؤها بالقدر. أو.إس.ة أيآتتمتع شر
 بمنتهى الدقة مع طلبات وهي تكيف هذه المشاريع. ستوى دوليواالستخدام على مللتدريب 
 .ن ورغباتهمالزبائ

فيذ ت لتدريب األشخاص الذين يرشحهم الزبون وأيضًا لتنلديها اإلمكانية في جميع المجاال
 .نفسها. أو.إس.العمليات والمهام بواسطة أشخاص من شرآة آي

 :وفيما يلي بعض مجاالت العمل والمهام التي تقوم بها الشرآة

مناجم، منشآت استخراج النفط، منشآت صناعية آيماوية، (حماية المنشآت الصناعية  •

 )محطات طاقة

 المنشآت األخرى الحساسة أمنيًاحماية  •

 حماية المطارات •

 حماية المواآب الرسمية وغيرها •

 حماية الحدود •

 تحرير الرهائن •

 عمليات االستطالع واالستكشاف •

 محاربة اإلرهاب •

 محاربة الجريمة المنظمة •

 حماية األشخاص والمنشآت للشخصيات الهامة •

 

 التدريب

 واسعة ومن جنود شارآوا في عمليات تتألف عناصر التدريب من رجال شرطة ذوي خبرة
 .دولية ومن عناصر أمن ذوي تأهيل خاص
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ومن الممكن تنفيذ أعمال التدريب األساسية للمبتدئين وآذلك متابعة التأهيل لألشخاص 
وهناك ثالثة أنواع مختلفة من التدريب قابلة للتطبيق في . الحاصلين على تدريب سابق

 .مختلف المجاالت

ولى للتدريب في تقديم المعلومات النظرية التي تساعد المتدرب على القيام تتمثل الخطوة األ
أما الخطوة الثالثة فهي التدريب على أهداف مشابهة . بالخطوة الثانية وهي التدريب العملي

 .لألهداف الواقعية

:  األمن وهيريبدأ برنامج التدريب بتعلم المتدربين في البداية المهارات األساسية لعنص
 إلى لوعند الوصو.  واآلليات والتجهيزات المختلفةمال السالح ووسائل االتصالتعاس

المستوى المطلوب يبدأ التدريب على تنفيذ فرضيات مختلفة تصعد شيئًا فشيئًا من البسيط 
 .ويترآز التدريب في هذه المرحلة على مجال الحماية الذاتية. إلى المعقد

ذ البدء بالتدرب على تنفيذ عمليات مغلقة تؤديها واعتبارًا من مستوى معين يمكن بعدئ
مليات حقيقية، يراقبون هنا يكلف المدربون المجموعات المتدربة بتنفيذ ع. وحدات أآبر
 .صححونه، ويقودونهم أيضًا عند الحاجةياءهم وخاللها أد

 :كانات التدريب بصورة أآثر تفصيًالوفيما يلي الجزء األآبر من إم

 ع عن النفسالتدرِب على الدفا •

 التدرب على استعمال السالح •

 استعمال األسلحة غير القاتلة واألجسام المضللة •

 التدرب على حماية األشخاص •

الدوريات، ومراقبة األشخاص، ومراقبة : التدرب على تنفيذ مهام أمنية، مثل •

 .السيارات، ونقاط التفتيش، ونقل المعتقلين، والتدرب على أمن وتكتيك قيادة السيارات

 تنظيم وقيادة حرآة السير •

 حماية مكان الجريمة والبحث عنه •

 توثيقها والمحافظة عليهاوجمع األدلة  •

 وجرائم االعتداء على اصة في مجال جرائم استخدام القوة،التدريب الجنائي، وخ •

 .والمواد المتفجرة، والتحقيقات الداخلية/الممتلكات، والمخدرات، واألسلحة



 3

آالب آشف المواد المتفجرة، آالب (حماية والكالب الخاصة التدرب على قيادة آالب ال •

تدريب وحدات خاصة على تحرير الرهائن، ). آشف المخدرات، آالب البحث عن الجثث

 .مراقبة العصابات، محاربة اإلرهاب، مكافحة الجريمة المنظمة، االستطالع

 ح في البر والبحر والجوالالتدرب على استعمال الس •

 تدريب قوات حماية الحدود •

 س السواحلتدريب حر •

 تدريب وحدات البحث واإلنقاذ •

 التدرب على إطفاء الحريق •

 التجهيزات والتقنية

توفير جميع األسلحة والمعدات واآلليات والطائرات والزوارق . أو.إس.تستطيع شرآة آي
أو تنصح به مواد  الشرآة وآل ما تقدمه. زبون بالشكل األمثلوبالشكل الذي يلبي حاجات ال

 .مجربة ومكفولة

ويمتد نطاق التجهيزات التي توفرها الشرآة من التجهيزات الشخصية آالمالبس والبدالت 
الموحدة والصدريات الواقية وتجهيزات الحماية الذاتية، وحتى العربات المصفحة 

 .والزوارق والطائرات المروحية

. ز وحدات األمن الحديثة القوية والقادرة توفير آل ما يلزم لتجهيوبصورة عامة من الممكن
يقوم . أما التقنية األمنية وأجهزة المراقبة والكشف فهي في أعلى مستوى وأحدث وضع

الشرآة بترآيب التجهيزات وتدريب العناصر على استعمالها حتى  خبراء مختصون من
 .بلوغهم أعلى مستوى من الكفاءة

مستمرة وتوفر باستمرار تزويد الزبائن بقطع ومن الطبيعي أن الشرآة تقدم الرعاية ال
 .الغيار واالهتراء في آل وقت

 :فيما يلي عرض موجز ألهم التجهيزات والمعدات التقنية المتوفرة

البدالت، صدريات التجهيزات، مستلزمات السالح (مستلزمات تجهيز األشخاص  •

 )وتوابعه

يزات األسلحة الذرية الخوذ، صدريات واقية من الرصاص، تجه(المالبس الواقية  •

 )والكيماوية والبيولوجية
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 ، ومتسلقي الجبالنلييتجهيزات خاصة للغطاسين، والمظ •

 األسلحة غير القاتلة •

 األجسام المضللة •

 سكاآين قتالية •

 )مسدسات، بنادق آلية، بنادق هجومية(ة أسلحة خفيف •

 ذخيرة ومواد متفجرة •

 سيارات رآاب وسيارات شحن •

 اضعربات مصفحة لجميع األغر •

 زوارق بحرية وزوارق خفر السواحل •

 طائرات مروحية للشرطة والجيش وألغراض البحث واإلنقاذ •

 عربات إنقاذ وسيارات إطفاء الحريق •

 ...أجهزة للمراقبة السمعية والبصرية باالرتباط مع زنزورات تتحسس الحرآة، والخ •

رونية لمعالجة ، على سبيل المثال أنظمة إلكت)أنظمة قياس بيولوجي(أنظمة بيومترية  •

 البيانات بهدف الحصول على معلومات عن طريق البصمات

 أنظمة التحقق من هوية األشخاص من أجل السماح لهم بالدخول أم ال •

 شبكات للهواتف النقالة •

 أنظمة لالتصال الالسلكي الرقمي والتماثلي •

 أنظمة للحماية من الحريق •

 أنظمة أمان للمواصالت الجوية والبحرية •

 ف المواد المتفجرةأجهزة لكش •

 أجهزة لحماية التنفس •

 أنظمة للحريق واإلنقاذ •

  الجنائي والطب الشرعيمختبرات للتحقيق •
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من الممكن إرسال فرق من االختصاصيين لكل مجال من التجهيزات واالستخدامات لكي 
يقوموا على أرض الواقع بتقديم االقتراحات للزبون لتحقيق التوافق األمثل بين األشخاص 

 .دريب والتجهيزات والمعدات التقنية واإللكترونيةوالت

تضمن الشرآة المحافظة على أقصى درجات السرية تجاه زبائنها سواء عند تقديم 
 .االستشارات أو وضع الخطط أو تنفيذ المشاريع




