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نحن ماني للحراسات ا�منية المدنية الخاصة بترخيص من وزارة الداخلية رقم 86.
الخاصة بعمالئها  تعتمد سياسة ماني للحراسات ا�منية على تحقيق متطلبات ا�من والسالمة 
وبالطريقة التي ترضي تطلعاتهم ورغباتهم وذلك من خالل المتابعة المستمرة لكل ما يستجد 
المؤتمرات والمعارض  المستمر في  المستوى ا�قليمي والتواجد  الحديثة على  التقنية  في عالم 
التي نقدمها.  الخدمات  أدائنا ومستوى  إيجاب� على  التطور  المجال لمواكبة  الخاصة بهذا  الدولية 
يتم تقديم المشاريع من خالل ماني للحراسات ا�منية بحرفية ومهنية عالية، أخذين بعين االعتبار 

المواصفات العالمية �نجاز ا�عمال وتنفيذها حسب متطلبات الهيئة العليا ل¥من الصناعي. 

منُذ تأسيس ماني للحراسات ا�منية كنا دوما رائدين في التمّيز في كافة الخدمات ا�منّية المدنّية، وبتحقيق أعلى 
مقاييس الجودة العالمية، والتزمنا بتطبيق ا�نظمة والتشريعات المحلّية في ضوء المعايير الدولّية، ووّفرنا منظومًة 

من أحدث الوسائل والتقنيات ا�منّية التي تحقق تطلعات عمالئنا.

الحكومي والخاص ويسر شركتنا  القطاعين  المملكة في  المشاريع في  العديد من  نفذت ماني للحراسات ا�منية 
دائمُا تقديم خدماتها االستشارية بجميع ما يتعلق بأنظمة الحماية والسالمة.
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التخطيط وتنظيم 
الحراسات

ا�منيــة  الخطـــة  وضـــع  يتــم 
الشاملة والتقدير االحتياطي من 
للموقــــــع  ا�مــــــن  حـــــارس 
الشركة  في  العام  واالحتياطي 
المواقع  لجميع  الطوارئ  لحاالت 
توفير  على  العمل  ذلك  ويلي 
على  والحرص  ا�منية  الدوريات 
ناحيــة  مــن  الحراســات  مهــام 
لـدى  والواجبـــات  المسؤوليـــات 

المنشأة.

ا�منية  للحراســات  مانــي  توفــر 
اجهزة متطورة وذات تكنولوجيا 
والسالمة  االمــن  لتأميــن  عالية 
والمنشئات،  والمباني  ل¥شخاص 
وتقدم حلول أمنية للكشف عن 
تستطيع  كما  المخاطر،  جميع 
الشركة ان تقدم لعمالئها كافة 
الحلول التكنولوجية وا�منية من 
التطورات  جميع  مواكبة  خالل 
في هذا المجال من اجل تقديم 

أفضل الخدمات لعمالئها.



يتم تجهيز أفراد الحراسات ا�منية من ناحية:

دليل  مثل:  ا�من  لرجال  الشخصية  ا�دوات 
والكشافات  والطوارئ  ا�ولية  ا�سعافات  خدمات 

اليدوية وأجهزة الحماية

• المظهر العام (الزي الرسمي) و (ا�سلوب الشخصي). 
• الدبلوماسية في التعامل مع ا�دارة والعاملين والزوار. 

• التدريب على كيفية استخدام الهواتف الثابتة وا�جهزة 
  الالسلكية. 

تجهيزات ا�من
والحراس 



من أهم ا�مور لتأمين المنشأة وحراستها هو تجهيز المكان 
امنًيا بما يضمن تحصينه من التسلل وإعداد ا�ماكن الخاصة 
والمنافذ  ا�سوار  تأمين  مثل  ا�خطار  من  العاملين  بوقاية 

وبوابات الدخول والخروج وا�ضاءة لضمان وضوح الرؤية.

تجهيزات 
المكان
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الحراسات ا�منية
با�نظمة ا�منية

تعمــل مانــي ِللحراســات ا�منية فــي مجــال ا�لكترونيات والتكنولوجيــا 
أجهـزة    – إنــذار  أجهــزة   – مراقبــة  (كاميــرات  مثل  ا�منية  وا�نظمة 
تفتيـش الحقائـب – أجهـزة الكشـف عـن المعـادن والمتفجـرات – بوابـات 
التوريـد والتركيـب  – أجهـزة حضـور وانصـراف) كمـا تقـوم بأعمـال  أمنيـة 
يدعمهـا  متكاملـة  أمنيـة  منظومـة  خـالل  مـن  وذلـك  ا�نظمة  ِلجميـع 

فريـق متخصـص  مـن مهندسـين وفنيـن ذو خبـرات عالية بـ:

01

02

03

أجهزة تفتيش البوابات

فحص الحقائب وا�متعة ومواقف السيارات

بوابات الدخول والحواجز ا�منية

وذلك ِلضمان أنظمة متماسكة ال تعطل فجأًة.



حماية الشخصيات 
VIP  المهمة

السرقة  حاالت  من  الُمهمة  ِللشخصيات  حماية  خدمة  ُتقدم  ماني 
الثابتـة  المواقـع  في  تكون  الحماية  فإن  الُمتنوعة,  وا�ضرار  الُمنتشرة 
السـفارات،  (البنـوك،  مثـل  والخاصـة  العامـة  ِللمنشـآت  والمتحركـة, 
الفلـل،  المستشـفيات،  المصانع،  ا�نباء،  وحاالت  الفنـادق/ا�جنبية 

المسـتودعات، الجامعـات... )

خــالل  ا�عمال  ورجــال  الوفــود  مرافقــة  خدمــة  تقدم  أنها  حيث 
أفــراد  طريق  عن  لهــم  والسالمة  الحمايــة  وتأميــن  تحركاتهــم 
المجــال  هــذا  فــي  واســعة  خبــرات  وذوي  ِلذلك,  جيًدا  ُمدربّيــن 

باســتخدام وســائل النقــل الحديثــة المعــّدة لهــذه الغايــة.

بشكل  والمنشـآت  ِللمواقــع  حراســة  خدمــات  تقديــم  يتم  أنُه  حتى 
يعّد  المناسبات  في  الخاصة  الُممتلكات  على  القلق  �ن  وذلك  ُمؤقت: 
ِللُمتعة, فإن مانـي تعمل على تأميـن منشـئاتكم ومنازلكـم  ُمفسًدا 

بالحراسـة المؤقتـة ِلجعل الُمتعة أكبر. 
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بواقع خبرة ماني فإنها ُتقدم لكم استشارات أمنية تساهم في االرتقاء واالستفادة 
ِلمشـاريعهم  متطورة  أمنية  وتحليالت  شـاملة  أمنية  دراسـات  من  خبراتها,  من 

واستثماراتهم  وممتلكاتهـم الشـخصية.

 ِلضمـان االستقرار وا�نتاجيـة فإن فريـق متخصـص يقـوم بعمل مسـح  أمنـي ِللموقـع 
لـه,  الالزمة  والمعـدات  ا�فراد  وحجـم  المحتمـل  ا�مني  التهديـد  حجـم  وتقييـم 
وتوفيـر  الُمناسبة  التوصيـات  وتقديـم  ا�منية  المخاطـر  بتقييـم  أيضـ�  مانـي  وتقـوم 
الحـل المناسـب ِللمخاطر والتحديـات ا�منيـة الُمحتملة, فهي تهيئة كاملة ِلأصحاب 

المشاريع والُمستثمرين.

ولديهم  المجال  هذا  في  متخصصين  من  تكون  أن  يجب  ا�منية  االستشارات  فإن 
الخبرة العملية الكافية بشركات وعقود عّدة ِلغرس الثبات والتماسك. 

االستشارات
ا�منية 



التعريف بمركز التدريب ا�مني 
ماني للحراسات ا�منية والحماية

هــو مركــز أمنــي متخصــص بإعــداد وتأهيــل منســوبي الحراســات الخاصــة 
للمصالــح الحكوميــة المدنيــة والقطــاعات الخــاصة وفــًقا  الحتياجاتهم من 
خالل عقــد دورات وبرامج قصيرة أو حتى المتوســطة من أجل تأهيلهم بشكل 

سميك ِللحراسة اÒمنة.

الرؤية

ِللقطاعــات  والتدريبيــة  التعليميــة   الخدمــات  تقديــم  فــي  واالرتقاء  التميــز 
واحتضانه  الُمجتمع  خدمــة  فــي  والمســاهمة  الخــاص  والقطــاع   المدنيــة 

با�من والحماية التامة. 



طاقم تدريبي ذو 
مؤهالت عالية

المتميز ال يمكن أن ينتج سوى من مدربين خبــراء متعلمين بطريقة  التدريب 
في  نستعين  ال  فإننـا  لذلـك  التدريـب,  مجال  فــي   وعميقة  طويلة  عملية 
التصميـم والتنفيـذ  ِلبرامجنا سوى مجموعـة متميـزة مـن الخبـراء والمدربيـن 
أصحـاب  الكفــاءات العلميــة والعمليــة والقادرين على تكوين مزيج إحترافي 

ودقيق يالمسه المتدرب ويؤهله ِلمناصب عليا.
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شركاء النجاح

يرتكز نجاحنا في جودة عالقتنا مع عمالئنا وقدرتنا على تحقيق أفضل النتائج بطرق فعالة 
باحترافية  إليه  الموكلة  المهام  انجاز  من  متمكن  عمل  فريق  نملك  اننا  حيث  وقياسية 

ويلتزم بالمحافظة على السرية التامة للحسابات ومعلومات العمالء.

تفخر ماني بشركاء نجاحها، فإننا نسعد بمن يمتلكون نظرة الجودة والتميز والنجاح في 
تعامالتهم باالنضمام لقائمة شركاؤنا ومساعدتنا في توصيل خدماتنا لكافة العمالء. 



الخبر : حي الراكة الجنوبية / شارع خالد بن الوليد
الرياض : حي المربع / شارع الضباب

جدة : حي الرويس / شارع فيض الرحمة

تواصل معنا
0135113794
0135113795
0594279812
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www.maniksa.com

security2@maniksa.com


