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اتصل بنا

المقر الرئيسي للشركة
هاتف رقم:

1-818-292-8877

ADRIDEN Global INC
Oxnard Street, Third Floor 21550
Woodland Hills, CA 91367
www.adridenglobal.com

لالستعالم عبر البريد اإللكتروني
العمليات الدولية
lnternational@adridenglobal.com

الخدمات التدريبية
Training@adridenglobal.com

العمليات االستقصائية
lnvestigative@adridenglobal.com

الشركاء اإلستراتيجيون
StratPartners@adridenglobal.com

المنتجات االستخبارية
lntel@adridenglobal.com

فرص العمل
careers@adridenglobal.com

العمليات السرية
UCO@adridenglobal.com

االستعالمات العامة
info@adridenglobal.com
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العناية الدولية الالزمة
نساعدك على تحقيق الثقة في قراراتك!
قبل االستثمار واتخاذ القرار — تعرف جي ًدا على منافسيك
والموقف الحالي.
نحن متخصصون في
استخبارات الوعي األجنبي.

نحن نستقصي معلومات المنافسين
لدينا أفضل مصادر االستخبارات.
•
نتحدث لغاتهم.
•
بناء على تجاربهم السابقة
•	نخبرك بالمعلومات ً
وأنشطتهم ومكانتهم الفعلية.

نحن نستقصي الموقف
•
•
•

نحظى برؤية جيدة.
ندرك بيئة التنافس.
بناء على السمات المهمة لك.
نخبرك بالمعلومات ً

كمؤسسة رائدة في مجال االستخبارات واألمان واستقصاء المعلومات وإدارة المخاطر ،اعتمد نجاحنا على الفلسفة المتمثلة
في أن العمل التنبئي القائم على االستخبارات هو مفتاح النجاح .فقد كانت للطرق التقليدية التفاعلية المتمثلة في "االنتظار
والمعرفة" آثار سلبية مروعة على االقتصاد واألمان العالمي .وتستخدم  ADRIDEN Globalالعديد من المحللين
والخبراء والمحترفين المختصين الذين يكمن تركيزهم على وصل النقاط عبر مجموعة االستخبارات الفعالة شاملة المصادر
والوعي الفعلي القائم على الموقف والقدرة على التبؤ باالتجاهات الجديدة الناشئة.

هاتف رقم1-818-292-8877 :
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حول الشركة
إذا كنت تعرف قدرات عدوك وقدراتك جي ًدا ،فال داع للخوف من نتائج المئات من المعارك.
وإذا كنت تعرف قدراتك وليس قدرات عدوك ،فستعاني من الهزيمة ً
أيضا في كل انتصار تحققه.
وإذا كنت ال تعرف قدرات عدوك وال قدراتك ،فستخسر في كل معركة.
صن تزو (القرن السادس بعد الميالد)
فيلسوف صيني وخبير إستراتيجي عسكري
من كتاب فن الحرب
ترجمة ليونيل جايلز

في السوق العالمية الحالية ،تدرك  ADRIDEN Globalبيئة العمل المعقدة والتنافسية وما تمثله من تحديات .يعتمد علينا
عمالؤنا لمواجهة تحديات بيئات االستخبارات واألمان العالمية دائمة التغير وتزويدهم بأحدث الحلول االستخبارية الموثوقة
إلى جانب الحلول التحليلية والعملية المخصصة لتالئم احتياجاتهم الخاصة .فنحن نعمل على زيادة ورفع فعالية مجموعتنا
المتنوعة من المهارات والخبرة من أجل مصلحة عمالئنا.
نتخذ نهجً ا قائمًا على التعاون ونعمل عن قرب مع عمالئنا لتحقيق نتائج مجدية .كما نحظى بسجل ناجح من تطوير وإدارة
البرامج االستخبارية للعمالء من البداية حتى النهاية .فمن خالل جهود  ،ADRIDEN Globalينتقل عمالؤنا من الحالة
التفاعلية ليصيروا من بين الرواد العالميين المعتمدين على االستخبارات التنبئية.

المجاالت التي نعمل فيها من أجلك:
•
•
•
•
•

التدريب
عمليات االستخبارات البشرية ()HUMINT
العمليات الدولية
العمليات االستقصائية
المنتجات االستخبارية

هاتف رقم1-818-292-8877 :
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الخدمات

•••

المنهج التدريبي:
يعمل فريق  ADRIDEN Globalمن الخبراء المتخصصين وشركاؤها اإلستراتيجيون على
تزويد األفراد والمجموعات والمؤسسات بمنهج تدريبي في مجاالت االستخبارات واألمان
وتطبيق القانون .وكأعضاء في اللجان االستشارية بكبرى المعاهد التعليمية ،كان لفريق الشركة
دور بارز في عملية وضع وتطوير منهج أكاديمي في مجال القضاء الجنائي .فقد قمنا بتدريب
آالف من األفراد والمؤسسات العاملة في مجاالت تطبيق القانون واالستجابة األولية
واالستخبارات والقطاع الخاص ،وذلك في مجموعة مختلفة من الموضوعات.
فبإمكان  ADRIDEN Globalوضع منهج محدد يفي باالحتياجات الخاصة لألفراد أو
المؤسسات ،بد ًءا من المستويات األولية إلى المستويات المتقدمة .وتشتمل بعض الدورات
التدريبية على التالي:
•
•
•
•
•
•
•

•••

االتجار بالبشر
اإلرهاب المضاد
االستخبارات المضادة
المقابلة واالستجواب
تطوير وعمليات االستخبارات البشرية
تطبيق القانون/التدريب الشرطي التكتيكي
الرصد والرصد المضاد

عمليات االستخبارات البشرية (:)HUMINT
في عصر التكنولوجيا ،عملت  ADRIDEN Globalعلى إحياء فن االستخبارات البشرية
المُه َمل .حيث يتعذر على صور األقمار الصناعية وأجهزة نظام تحديد المواقع العالمي والنشرات
اإلخبارية غير الواقعية إخبار عمالئنا بما ينتظر مصالحهم وموظفيهم من أفعال وأعمال
ومخاطر شريرة — على الصعيدين المحلي أو العالمي.
نجحت  ADRIDEN Globalفي استخدام موارد إستراتيجية مالئمة لالستخبارات البشرية
( )HUMINTمن أجل دعم وحماية مصالح عمالئنا بجميع أنحاء العالم .فنحن نعمل على إدارة
شبكات عالمية من الموارد البشرية ممن تتوفر لديهم القدرة على تزويدنا باالستخبارات الفعلية
من أرض الواقع .وقد عملت هذه القدرة الفريدة على تمكين  ADRIDEN Globalمن التنبؤ
بالتطورات العالمية المتغيرة حسب الظروف والتي قد تؤثر على عمالئنا .وقد زودت جهودنا العمالء بالميزة التنافسية الالزمة للبقاء
وتحقيق النجاح في هذا العالم الذي تتجاوز فيه الخطورة والتنافس أعلى المعدالت.

هاتف رقم1-818-292-8877 :
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الخدمات

•••

العمليات الدولية:
توفر  ADRIDEN Globalالدعم الذي تحتاجه من خالل العناية الدولية الالزمة وعمليات
االستخبارات االستباقية واالستقصاءات وتقليل وإدارة المخاطر .فنحن قادرون على تلبية كافة
االحتياجات االستخبارية والعملية واألمنية الالزمة في بيئة العمل العالمية .كما يمكننا مساعدتك
من خالل خبرتنا وشبكتنا الشاملة من الشركاء اإلستراتيجيين على مستوى العالم.

•••

العمليات االستقصائية:
 ADRIDEN Globalهي مؤسسة خاصة تقع في كاليفورنيا وتعمل في مجال
االستقصاء .ويتميز فريق الشركة من المحققين الخاصين المرخصين بأكثر من  100عام
من الخبرة في إجراء االستقصاءات المعقدة ،كما يمكنه توفير الدعم االستقصائي المحلي
والدولي ألي موقف .كما نستخدم أحدث تقنيات البحث إلى جانب اإلستراتيجيات
االستقصائية المبتكرة التي أثبتت نجاحها من قبل في خدمة مصالح عمالئنا.

•••

المنتجات االستخبارية:

–التنبؤ ً
بدال من التفاعل مع الواقع–
تستخدم المؤسسات الناجحة االستخبارات المتكاملة شاملة المصادر لرؤية موقعها التنافسي
والعالم أجمع .ويجب ً
أيضا أن يبلغنا التحليل المتكامل شامل المصادر باإلستراتيجيات المستقبلية
وأن يحدد مالمحها من أجل التراكم المستمر لالستخبارات .فال يمكننا بدونه "وصل النقاط".
يتميز فريق العمل االحترافي في شركة  ADRIDEN Globalبالخبرة التحليلية والعملية
الواسعة في عمليات جمع االستخبارات شاملة المصادر .إن قدرتنا على جمع وتحليل معلومات
االستخبارات "الفعلية على أرض الواقع" أدت إلى الحصول على االستنتاجات من منتجاتنا
التحليلية المخصصة ،كما عملت على "وصل النقاط" لعمالئنا .يرجى االتصال بنا فيما يتعلق
باالستشارات الخاصة لمناقشة الطريقة التي يمكن لمنتجات  ADRIDEN Globalاالستخبارية
المخصصة أن تدعم وتعزز أعمالك وأمان عملياتك.
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عمالء

عمالء ADRIDEN Global

نظرً ا للطبيعة السرية للخدمات التي نوفرها لعمالئنا ،ال يمكننا سرد عمالئنا كل على حدة .برغم ذلك ،عملت ADRIDEN
 Globalوشركاؤها اإلستراتيجيون على اإليفاء باالحتياجات االستخبارية واألمنية واالستقصائية لألفراد وعمالء المؤسسات
من القطاعات التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أغنى  500شركة
القطاع التعليمي والمالي والرعاية الصحية
مؤسسات التأمين
المؤسسات القانونية
مزودو الخدمات االحترافية
صناعة التكنولوجيا المتقدمة
مزودو خدمات االتصاالت
مؤسسات البيع بالتجزئة والتجارة
صناعة الترفيه
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الشركاء اإلستراتيجيون
تتميز  ADRIDEN Globalبشبكة ضخمة من الشركاء
اإلستراتيجيين على الصعيدين المحلي والعالمي ،والتي تمكنا
من تلبية احتياجات عمالئنا المختلفة والحساسة من حيث
الوقت على نحو يتسم بالسرعة والكفاءة

يتم اختيار شركائنا على أساس جودة تدريبهم وأدائهم ونزاهة موظفيهم واحترام سيادة القانون وااللتزام العام بتوفير أعلى
مستوى من األمان العالمي والخدمة االستخبارية لقاعدة عمالئنا.
تعمل هذه الشراكات كمضاعفات لقوة عمالئنا في التعامل مع التالي:
•
•
•
•
•
•
•
•

المساعدة األجنبية والمحلية في الموقع
الوعي العالمي
الوصول الفوري إلى المعلومات األجنبية والمحلية
تقييم التجارب الفردية األجنبية
االستجابة والتنسيق واالستقصاء في الموقع
الرصد والمراقبة
اإلجراءات والبروتوكوالت القانونية والمتعلقة بتطبيق القانون
الدعم اللوجيستي

تسعى  ADRIDEN Globalدائ ًما لتوسيع شراكاتنا المحلية والعالمية عالية الجودة .إذا كانت مؤسستك تلتزم بتوفير
أعلى مستوى للخدمة ،ففكر مليًا في مشاركة .ADRIDEN Global
يرجى االتصال بنا على .stratpartners@adridenglobal.com
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