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About Us

We are more than just a service provider; we are your security 
solutions partner. We know what it takes to keep you, your 
people, and your business safe and secure. Hence, our existence 
provides valuable support in delivering impeccable customer 
service whilst providing cost effective, 
professional and comprehensive security solutions that you and 
your company deserve.

Al Zaeem Security Services, also known as ZSS is a premiere 
licensed private security solutions and services company moreover 
the most trusted and fastest growing  in the state of Qatar.



Our Vision
Al Zaeem Security Services has a 
sharp and strong focal vision 
regarding its sustainable future,  
we have a wide range existence 
as the premier trend setter for 
security brands, we endeavour to 
have the largest business 
networks, and be one of the most 
coveted employer to work with in 
the state of Qatar.

Our Mission
Al Zaeem Security Services has it all, its vigor workforce, leadership 
expertise, vast resources, and sharp risk based strategic thinking 
are all focused to identify prospective clientele in the open market. 
We listen attentively to capture their needs and expectations in 
order for us to fully understand the required bespoke innovative 
solutions in safe-guarding and protecting their people, properties, 
assets and information to their total satisfaction.



Our Commitments
ZSS is committed in providing support on the following aspects:

Human rights, 
arts and 
culture

Environmental  
Protection

Consumer 
satisfaction 

and protection

Welfare, health 
& safety, and 

sports 
development

Community 
involvement

Our Services



Manned 
Security 
Services 

Al Zaeem Security is Qatar's first choice for 
affordable manned Security services. With 
experience and knowledge of securing a variety 
of industrial, hospitality, retail and residential 
locations our operatives are professional, 
expertly trained, and service-oriented. From 
roving patrolling to entry control our operators 
are committed to providing customized private 
security services to ensure the safest and most 
secure environment possible.

We can structure our Mobile Patrol 
Service to provide a security operative to 
check your premises at agreed intervals 
or at random times according to your 
needs.  We also adapt this service to 
open up and secure premises, check 
machinery and even ensure lone worker 
safety.
Mobile Patrols allow you to adapt a 
proactive approach to employee safety 
and lone working.  
With ZSS you are always guaranteed an 
effective response from our highly 
trained team of security personnel, 
providing you with the knowledge and 
peace of mind that your property is totally 
secure and most importantly your 
employees are safe.

Mobile patrol monitoring is an excellent crime deterrent and extremely effective 
when you require surveillance over a large area, such as a large gated community, 
construction site, parking garage, or manufacturing facility. Al Zaeem Security's 
expert mobile patrol service provides fast response to alarms and calls; thus 
increasing neighbourhood safety; reducing liability risk; and increasing surveillance 
capabilities – making it a highly cost-effective security investment.

Mobile Patrolling 



CCTV Remote Monitoring
At Al Zaeem Security Services we believe that CCTV remote surveillance should be at 
the heart of an effective and cost efficient security system.
It is our duty to provide businesses with the benefits of an on-site guarding presence, 
without the limitations and at a fraction of the cost. We are able to achieve this through 
our use of the latest CCTV technology and a dedicated CCTV Remote Monitoring Centre 
which features:

A 24 hours, 7 days a week, 365 days per year manned centre.
Fully trained CCTV Operators.
Digital video recorded at evidential quality for prosecution purposes.
Systems integration enable remote management of wide ranging services.
Voice annunciations delivered on-site.

Alarm Response
Al Zaeem Security Services offer an alarm monitoring service through our dedicated 24 
hour Control Centre. An alarm system that is monitored 24/7 provides a higher level of 
protection than an alarm bell only system. All of our control centre operatives are experts 
in monitoring all types of alarm systems. They quickly spot and react to alarm activations 
on our systems and can easily determine those that suggest there is a genuine threat, 
allowing them to respond in accordance to your requirements.



Property Checking
Patrolling buildings and grounds.
Carrying out fire safety checks.
Checking intruder and fire alarm systems are functioning correctly.
Health & Safety checks and reports.
Regular water flushing to prevent Legionnaires’ disease.
Key holding – ensures a spare set of keys at all times.
Emergency response – our team can respond rapidly to intruders, fires, floods or 
lock outs.
CCTV/Remote monitoring – supported by high-tech equipment and officers, our 
control room can monitor your property 24/7/365. In case of an emergency our 
highly trained mobile security team can provide alarm response.

Key 
Management

24 hour alarm response.
Fully trained response officers attending
alarm activations.
Opening and locking up services.
Lone worker escort and protection.
Secure key storage and auditing.

Our key holding service provides the following:



Fire & 
Security Solutions - FSS
FSS recognizes the critical importance of accurate and detailed planning from the 
outset of every project. It is our policy to offer equipment and services of the  highest  
quality  and  reliability.   Working  to  recognized   International Standards, FSS is 
involved in the Design, Installation, Testing, Commissioning and Maintenance of 
Electronic Security & Fire Systems.

FSS offers cost effective solutions to meet today’s requirements, keeping in mind our 
customer satisfaction. Our Engineers undergo continuous training to remain in tune 
with the latest technologies and industry standards, which we believe helps our 
customers to determine their requirements. We employ a team of maintenance staff 
responsible to ensure customers systems are kept running with minimal downtime 
and impact to their operational business.

Integrated Security Systems.
Closed Circuit Television (CCTV).
Access Control Systems.
Time & Attendance.
Intruder Alarms and perimeter site protection.
Parking Management Systems.
Automatic Number Plate Recognition System (ANPR).
Under Vehicle Surveillance System.
High End Networking & Security Solutions.
Fire Detection & Alarm Systems.
VESDA High Sensitivity Detection.
Public Address System.
Voice Evacuation & Fire Telephone.
FM200 & NOVEC Fire Suppression.
Sprinklers & Fire Fighting Systems.
Gate Barriers, Road Blockers,Turnstiles & Speed Gates.
Walk Thru’ & Metal Detectors.
Video conferencing & IP Telephony.
Structured Cabling Data/Voice &Video.

Our System Solutions Includes:



Every event is unique and we take into consideration your event type, demographics, 
environmental conditions and any possible threats prior to developing a comprehensive, 
customized security plan. 
Our officers are trained to provide security for a wide range of events, including 
banquets, award ceremonies, concerts, movie shoots, sporting events, fundraisers, 
races, weddings and parties. Each plan clearly outlines the number and placement of 
uniformed or plainclothes guards, crowd management, emergency first response, 
evacuation procedures, emergency plans, threat assessment, and risk mitigation.
Al Zaeem Security offers elite event security services at competitive prices throughout 
Qatar. Our event security professionals are specialists in handling all aspects of event 
security – crowd control, parking lot security, front door access, vehicle access, property 
surveillance and security planning – to ensure a safe, secure and pleasant atmosphere.

Event Security Services

Celebrate in 
a safe environment
ZSS offers the finest security services to cover the celebrations and one day events.

Wedding services is one of our target to provide male/female security guards trained at 
the highest level in the inspection and receipt cameras and phones equipped with 
cameras in a certain system, which does not allow the entry of any cameras or mobile 
phones with cameras to the Hall of celebrations, and delivery of all devices at the end of 
the ceremony without disturbing for your guest, the devices used in these celebrations 
are the latest technologies reached by the security world.



ISO Certificate شهادات الجودة



خدمات فعاليات اليوم الواحد
أو المؤقتة

ونحلل  بها  والبيئة  موقعها  و  الفعالية  نوع  ا�عتبار  بعين  نأخد  يجعلنا  مما  الفعاليات  أنواع  تتعدد 
الحراسة  أفراد  .ونوفر  للفعالية  تأمين مالئمة ومحددة  نتمكن من تقديم خطة  التهديدات حتى 
– مراسم منح  المآدب  التدالمحيطة ريب لتغطية الفعاليات بما  في ذالك  على أعلى مستوى من 
الجوائز – الحفالت الموسيقة –  تصوير ا�فالم – أحداث الرياضة  - جمع التبرعات – السباقات – حفالت 

الزفاف والحفالت العامة .
يتم وضع خطة أمنية وتحديد عدد أفراد الحراسة بالزي الرسمي لشركة أو المتفق عليه مع العميل 
تقيم  بعد  وذالك  لطوارئ  وا�ستجابة  المدعوين  من  الكبيرة  ا�عداد  تنظيم  مع  التعامل  ويتم 
التهديدات والمخاطر .ونقدم خدماتنا بأسعار منافسة وخدامات عالية الجودة مما يقلص التكلفة 
على منظموا الفعاليات حيث أن ا�سعار تشمل إدارة المواقف  تأمينها لخدمات توصيل السيارات 

إحتفلى فى أمانإلى المواقف وإعادتها للعمالء بناء على طلبهم وتنظيم إستالم وتسليم العبايات. 
خدمات حفالت الزفاف.

 
توفر زد إس إس حارسات أمن مدربات على أعلى مستوى فى التفتيش عن كاميرات التصوير و 
مداخل  عند  التفتيش  فيتم   ، الزفاف  حفالت  خالل  التصوير  لمنع  بكاميرات  المزودة  الهواتف 
و  التصوير  بكاميرات  المزوده  الذكية  الهواتف  أو  تصوير  معدات  أى  إستيالم  و  حجز  و  القاعات 

الحفاظ عليها حتى إعادتها إلى المدعويين بنفس الحالة التى تم إستالمها عليها .

أنه لن  للتأكد من  الخبره ا�منية  الدرجة ا�ولى على حسن الضيافة مع  الحارسات مدربات فى 
و  ا�منية  البوابات  مثل  المعادن  كشف  بأجهزة  المرور  عبر  هذا  يتم  و   ، المدعويين  إزعاج  يتم 
ا�جهزة اليدوية الحديثة و تفتيش حقائب اليد المحمولة مع المدعوات و حجز أى معدات تحمل 

كاميرات تصوير . 



أنظمة ا�من المتكاملة
الدوائر التليفزيونية المغلقة 

نظم التحكم في الوصول
نظام الحضور و ا�نصراف

ا�نذارات فى حال دخول أشخاص غير مصرح لهم  وحماية الموقع المحيط
أنظمة إدارة مواقف السيارات

نظام التعرف اÆلي على لوحة ا�رقام
نظام مراقبة أسفل المركبات

حلول الشبكات والشبكات المتقدمة
أجهزة كشف الحريق وأنظمة ا�نذار

أجهزة عالية الحساسية للكشف
نظام الشبكات

التنبيه الصوتي لÇخالء و هاتف رجال الدفاع المدني
مواد ا�طفاء بأنواعها

أنظمة الرشاشات و مكافحة الحرائق
حواجز البوابات ، حواجز الطرق ، البوابات الدوارة والبوابات ا�لكترونية

بوابات الكشف عن المعادن & ا�جهزة اليدوية للكشف عن المعادن
مؤتمرات الفيديو المغلقة 

بيانات الكابالت الهيكلية / الصوت والفيديو

الحلول تشمل:

النظم ا�منية و مكافحة الحريق
التخطيط  و  صيانتها  و  الحريق  مكافحة  معدات  مجال  في  العالم  اليه  توصل  ما  أخر  نقدم   
لتقديم  المشروعات  و  المباني  مع  يتناسب  بما  المعدات  توزيع  و  المشاريع  و  للمباني  المناسب 

خدمات اكثر فاعلية . 

نشارك في تصميم و تركيب و صيانه أنظمة الحرائق ا�لكترونية و تقديم حلول فعالة من حيث 
الفنيين العاملين با�دارة لبرنامج  . يخضع جميع المهندسين و  لتلبية متطلبات عمالئنا  التكلفة 
و  المعدات  هذه  علي  السريع  التطوير  و  العالمية  المنتجات  أحدث  علي  لÇطالع  مستمر  تدريب 

التكنلوجية العالمية حيث نقدم ما يضاهي أفضل المعايير الصناعية و المعتمدة. 



مراقبة الممتلكات
إدارة المفاتيح

مراقبة المباني وا�راضي
إجراء فحوص السالمة للحماية من الحرائق بتفعيل و الكشف و صيانه أجهزة مقاومة الحرائق

التحقق من نظم ا�نذار بالحريق بأنها تعمل بشكل صحيح
فحوصات ا�من والسالمة و تقديم التقارير عن وضع الموقع و إحتياجاته

إدارة و حفظ المفاتيح – يضمن توافر مجموعة من المفاتيح االحتياطية في جميع ا�وقات
االستجابة للطوارئ - يمكن لفريقنا االستجابة بسرعة في حال تواجد الدخالء أو الحرائق أو 

تسريب المياه 
المراقبة عن بعد عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة - بدعم من ا�جهزة عالية التقنية و التحكم ، 
تتمكن غرفة التحكم و ا�شراف بمراقبة ممتلكات العمالء على مدار الساعة طيلة أيام السنة و 

تقديم ا�ستجابة السريعة �ى من حاالت الطوارئ .

نظام إدارة المفاتيح علي مدار الساعة
سرعة ا�ستجابة في الحاالت الطارئة و فى حال تفعيل 

جهاز ا�نذار 
التحكم في فتح ا�بواب و غلقها

مرافقة العمال و حماية الممتلكات أثناء عملهم
تأمين مفتاح التخزين والتدقيق

القاعدة الرئيسية لخدماتنا كما يلى:



مراقبة الدوائر التليفزيونية 
المغلقة عن بعد

نضع نصب أعيننا التطور السريع و المتالحق في مجال الحلول ا�منية على مستوى العالم و ليس 
التطور  خاصة   ، الحديثة  التكنلوجية  بالوسائل  ندعمهم  بل  الحراسة  أفراد  على  فقط  ا�عتماد 
التكنولوجى في مجال المراقبة ا�منية مثل الدوائر التليفزيونية المغلقة ، و كذلك مراقبة الدوائر 
التليفزيونية المغلقة عن بعد حيث أن إستخدامها يوفر ا�ستجابة السريعة لÎحداث ا�منية و توفير 

في النفقات . توفر زد إس إس ما يلي في مجال المزاقبة عن بعد :

      توفر الخدمات بشكل يومى على مدار الساعة و أيام السنه. 
      توفير الفيديو المسجل سلفا للمتابعة و كأدلة في حال التحقيقات إذا تطلب ا�مر هذا .

      التحكم بالمواقع عن بعد و توجيه أفراد الحراسة و ا�تصال المباشر معهم.
      إتصال فعال من خالل تزويد أفراد الحراسة برسائل صوتية في الوقت المناسب.

متابعة  و  المراقبة  و  التحكم  غرفة  خالل  من  ا�منية   والخدمات  للحراسات  الزعيم   شركة  توفر 
المواقع التابعة لها ا�ستجابة السريعة لمكالمات الطوارئ على مدار الساعة . و تعتبر تلك الخدمة 
تزويدها  يتم  كذلك   . المواقع  على  الكامل  ا�شراف  تحقيق  و  المستمرة  الرقابة  توفر  و  فعالة 
بأجهزة إنذار يتم تركيبها بالمواقع و توصيلها بغرفة التحكم المزودة بعناصر مدربة على ا�تصال 

و التعامل مع حاالت الطوارئ و توجيه أفراد الحراسة للتعامل مع أي تهديد أمنى .

ا�ستجابة للطوارئ



ا�منية  والخدمات  للحراسات  الزعيم  شركة 
خالل  من   . قطر  بدولة  ا�مثل  ا�ختيار  هي 
القطاعات  مختلف  بتأمين  ومعرفتها  خبرتها 
منها الصناعية و التجارية والسكنية والمعارض 
اللذين  الحراسة  أفراد  فإن   ، التجارية  ا�سواق  و 
أعلى  على  ومدربون  محترفون  تعينهم  يتم 
شرطية  أو  عسكرية  خبرات  ذات  و  مستوى 
قبل   من  عليهم   ا�شراف  ويتم  سابقة 
الدوريات المتجولة التي تقوم بتوجيههم في 
الحراسة  أفراد  ويلتزم   . الطارئه  ا�مور  جميع 
من  للحد  أداء  أفضل  بتقديم  المعينين 

المخاطر التي قد تحيط بعمالئنا .

خدمات 
الحراسة 

ا�منية

الدوريات المتحركة

أمنيا  عنصرا  الجوالة  الدوريات  خدمة  تعتبر 
المساندة  و  ا�شراف  تحقيق  في  فعاال 
دوريات  حيث  العمالء  لمواقع  السريعة 
على  المفاجأة  و  مجدولة  الغير  ا�شراف 
من  ا�نتباه  و  اليقظة  تأكد  و  تحقق  المواقع 
الى  الوصول  كذلك   . الحراسة  أفراد  قبل 
الى  ا�ستجابة  و  للعمالء  التابعة  المباني 
الطوارئ المحتملة . زد إس إس تؤكد لعمالئها 
الحراسة  فريق  من  فعالة  إستجابة  بتأمين 
متطلبات  مع  يتوافق  تدريبا  المدربين  ا�منية 
التي  المنتظمة  التقارير  على  عالوة   ، الموقع 
فاعلية  تأكيد  و  للعمالء  كاملة  رؤيه  توفر 

المنظومة ا�منية المقدمة من زد إس إس .

إستجابة  ا�منية  والحراسات  للخدمات  الزعيم  لشركة  التابعة  المتنقلة  الدوريات  خدمة  توفر 
سريعة �جهزة ا�نذار والمكالمات الواردة من أفراد الحراسة في المواقع و من غرفة التحكم 
الرئيسية هذا من أجل توفير بيئة أمنه والحد من المخاطر في أقصر فترة زمنية . مما يجعلها 

إستثمارا فعال ضمن حزمة الحلول ا�منية المقدمة من زد إس إس . 



خــدمــاتنــــا

التزماتنـــــا
تلتزم زد إس إس بتقديم الدعم في الجوانب التالية:

إرضاء 
المستهلك 

و حمايته

الرعاية ، الصحة 
والسالمة ، 

وتطوير الرياضة

مشاركة 
المجتمع 

في التنمية

حماية 
البيئة

حقوق ا�نسان ، 
الفنون 

والثقافة



رؤيتنـــا

مهمتنـــــا

االمنية  والخدمات  للحراسات  الزعيم 
بشكل  المستمر  التطوير  على  تركز 
 . افضل  مستقبل  نحو  تتطلع  و  اقوى 
وهذا ما يعزز إصرارنا على نيل شهادة 
أفضل عالمة تجارية فى عالم الحلول 
ا�منية بكل إحترافية . وكذالك نسعى 
و  عمالئنا  إرضاء  إلى  جاهدين 
و  المهنية  العناصر  أفضل  إستقطاب 
ا�عمال  شبكات  أكبر  مع  التعاون 
دولة  مستوى  على  ا�فضل  لنكون 

قطر .

المتميزة  عاملة  القوة  و  الكافية  الخبرة  لديها  ا�منية   الخدمات  و  للحراسات  الزعيم  شركة  إن 
بالكفائة العالية فى ا�دارة الحديثة وتعتمد على مواردها الضخمة و الحلول ا�ستراتيجية القائمة 
على تقليص المخاطرة و تعزيز ا�من و السالمة من خالل تقديم أفراد أمن مدربين علي الحراسة 
القطاعات  السوق و تحديد  إحتياجات  تركيزنا علي دراسة  و ينصب  ، هذا  السالمة  ا�منية و كذلك 
المستهدفة من العمالء و تحديد متطلباتهم بعد دراسة ا�حتياجات ا�منية و عرض الحلول ا�منية 
إبتكار ما هو جديد لتوفير ما يقلص المخاطر للممتلكات و  الالزمة لتوفير أفضل الحلول ا�منية و 

ا�صول للوصول الي أفضل مستوي من إرضاء العمالء . 



من نحن ؟

شركة الزعيم للحراسات و الخدمات ا�منية ، والمعروفة أيضÕ باسم ( زد 
إس إس ) هي شركة تقوم بتقديم الخدمات والحلول ا�منية الخاصة و 
هى معتمدة و مرخصة من قبل وزارة الداخلية بدولة قطر ، وتعتبر زد إس 

إس ا�كثر ثقة وا�كثر نموÖ في دولة قطر .

زد إس إس تعتبر أكثر من مقدم خدمات فنحن نعمل بسياسة الشراكة 
خبرتنا  و  معرفتنا  خالل  من   ، ا�منية  الحلول  أفضل  بتقديم  عمالئنا  مع 
فيما يلزم تقديمه من خدمات للحفاظ على أمن و سالمة كل من له صلة 
بعمالئنا و موظفيهم و نشاطهم التجارى و كذلك عمالئهم و من ثم 
فإن تواجدنا يقدم دعمÕ ذات قيمًة في مجال خدمة العمالء على أعلى 
التكلفة  حيث  من  فعالة  أمنية  حلول  توفير  مع  الحرفية  من  مستوى 

والمهنية التى يستحقها عمالئنا . 
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