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مـن نحــن ؟

الصقور، كصدى قادم من عمق ثقافة  ”الصقور للحراسات األمنية"   جاء اختيار اسم 

مهاراتها في  العرب  لدى  عالية  وثقة  مميزة  مكانة  تحظى  والزالت  كانت   التي  

وقوتها في الصيد

ميداني وإشراف  مدرب  وبفريق  عالية  باحترافية  األمنية  الحراسات  خدمات   ونقدم 

 متكامل على مدار الساعة، فال شيء سيمر دون مراقبة حادة تحت أعينهم. ومع قلة

احترافية بخدمات  االحتياج  هذا  تلبية  على  حرصنا  الخدمات،  من  النوع  هذا   وجود 

الخدمات إلى  باإلضافة  األمنية،  الحراسات  مجال  في  سنة   15 من  ألكثر   وخبرة 

االستشارية وتقديم البرامج التدريبة والتأهيلية



رؤيـتــــــنـا

رســالتـنـا

قــــيـمــنـا

الخيار نصبح  بأن   2030 الغالي  وطننا  رؤية  تحقيق  في  شركاًء  نكون   أن 

الخاص القطاع  لعمالء  األمنية  الحراسة  خدمات  تقديم  في  أماًنا   األكثر 

والحكومي

الجودة /  بمعـــــــــــــايير ثابتة وعــــــالــية في تقديم الخدمة 

المصداقية / وشفافية الوضوح التام في التعــــامـــــالت

الثــــقـــــة / لبناء شراكات مثمرة طويلة المدى للطرفين

 تقديم خدمات الحراسات األمنية والحلول واالستشارات األمنية بمستوى

عالي من الجودة متخذين من رضا العميل معياًرا لنجاحنا

أهــدافنـا
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تقديم قيمة مضافة لعمالءنا من خالل خدمات أمنية تلبي احتياجاتهم

تعزيز الرقابة األمنية ورفع مستوى األمن لدى عمــالءنــا

تطوير برامج التدريب وتأهيل القوى العاملة في مجال الحراسات األمنية

توفير كافة الخدمات األمنية وفق معايير عالمية من الجودة والكفاءة



القطاعات المستهدفة خـدمـاتـنا
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القطاع الصناعي

القطاع التجاري

القطاع الصحي

القطاع المصرفي

قطاع التعليم

قطاع المواصالت والنقل

قطاع الفندقة وحماية المجمعات السكنية
K9

VIP
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إشراف ميداني وغرفة تحكم للمتابعة على مدار الساعة

تقديم حلول واستشارات في مجال األمن والسالمة 

تدريب وتأهيل الكوادر البشرية

توفير أحدث األجهزة األمنية وأدوات السالمة

تأمين المؤتمرات والمعارض والمناسبات

 تأمين وحدة البحث الخاصة

 تأمين حراسة الشخصيات



عمــالءنـا

P H A R M A I N D U S T R I E S



تواصـــــــل معنا

+966 13 813 1112

+966 506 175 261

920002436

www.falconssecurity.com

info@falconssecurity.com

6669
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