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 ثورة نوعية يف طريقة إدارة
 املؤسسات للسالمة واألمن يف
َدة مختلف البيئات املعقَّ



نوعية  ثورة  تحقيق 
يف السالمة 
واألمن
َدة املعقَّ البيئات  وسط 
إحداث طريق  عن 

تغيري جوهري 
يف طريقة 
تقديم
الخدمات وإدارتهاتلك 

تطبيق  خالل  من 
التقنيات  أحدث 
ذات الفاعلية املؤكدة 

CriticalArcهي واحدة من املؤسسات الرائدة يف 

مجال ابتكار وتصميم وتطوير حل القيادة والتحكم 
املُوزَّع SafeZone” الذي يحدث ثورة نوعية يف 

طريقة إدارة املؤسسات لعمليات السالمة واألمن.

َست  CriticalArcيف أسرتاليا سنة 2011،  أُسِّ
و بينت الرشكة منذ نشأتها  للجميع الرغبة 
الجارفة يف تقديم حوسبة سحابية ذات أداء 
قوي والفهم العميق لألنظمة األمنية بغرض 

تطوير تقنيات قادرة عىل تحدي النهج 
التقليدي يف تأمني مواقع متعددة ومنشآت 

متفرقة. 

يتمثل هدفها يف دعم قدرات املؤسسات 
وتحقيق االنسجام فيام بينها لالستجابة 

للتهديدات والحوادث دون الحاجة إىل اإلضافة 
إىل البنية التحتية األمنية الثابتة باهظة 

التكلفة. 

أدرك فريق  CriticalArcوجود اعتامد 
ُمبَالَغ فيه عىل أنظمة األمان اإللكرتونية؛ 

ومن ثم، الحت أمامه فرصة لالستفادة من 
الشبكات السحابية املوجودة يف كل مكان 

وأجهزة الهواتف املتحركة لتمكني األفراد الذين 

رؤيتنا

ميثلون أهم موارد املؤسسة.  متثلت املهمة 
أمام الفريق يف تزويد أفراد السالمة واألمن 

باملعلومات الدقيقة التي يحتاجونها لالستجابة 
ألي حادث يف املواعيد املناسبة. 

أمثرت جهودCriticalArc عن الوصول إىل 
الحل املختلف جذريًا SafeZone™ الذي 

يوفر السالمة واألمن يف األماكن املتباعدة 
واملؤسسات ذات املواقع املتعددة. 

SafeZoneعبارة عن خدمة سحابية رفيعة 

األداء توفر القيادة والتحكم املُوزَّع للمنسقني 
األمنيني والوعي الفوري باملواقف املختلفة 

للمسؤولني امليدانيني املنوط بهم االستجابة، 
وهو ما ينعكس عىل االرتقاء بقدراتهم عىل 

االستجابة تجاه أي موقف. 

متنح  SafeZone املسؤولني املبارشين 
القدرة عىل االستجابة للمواقف من خالل 

املعلومات الفورية املشرتكة عن املوقع 
والبيانات التفصيلية للحوادث التي يتم إرسالها 

بصورة متزامنة إىل غرفة التحكم واألجهزة 
الجوالة الجاهزة املوجودة يف املوقع. 

يحقق  SafeZoneالتنسيق والتوافق بني 
العمليات اليومية من خالل توفري املعلومات 

الصحيحة يف الوقت املناسب لطاقم العمل يف 
أي مكان، وهو ما يدعم تحقيق أفضل النتائج 

بصورة أرسع؛  ومن ثم، تحققSafeZone ثورة 
نوعية يف طريقة إدارة املؤسسات للسالمة 

واألمن يف املنشآت املتباعدة املنترشة يف مدن 
كثيفة السكان أو املتفرقة يف مواقع متعددة 

حول العامل. 



عمليات السالمة واألمن الحيوية للرشكة 
ال يستغرق نرش SafeZone™ إال ساعات، وتستخدم تقنية سحابية يف 
توفري بيئة قيادة وتحكم ُموزَّع قابلة للتوسيع تستطيع أن تربط آالف 

املستخدمني مبئات املُستجيبني بصورة فورية. 

إن البنية الالمركزية لخدمة  SafeZone تستخدم قنوات اتصال متعددة الطبقات تشمل اإلنرتنت 
الالسليك وبيانات الهواتف املتحركة والرسائل النصية القصرية  لضامن أقىص قدر من االتصال و الوصول 

وتحقيق أفضل أداء.  تستخدم  SafeZoneنفس تكنولوجيا تأمني املعلومات والبنية التحتية لإلنرتنت 
التي تستخدمها املؤسسات املالية؛ ومن ثم، ميكن االعتامد عليه يف دعم عمليات السالمة واألمن الحيوية 

للرشكة يف مختلف املدن والبلدان والعامل أجمع
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الوعي املستمر بالظروف املحيطة 
والتعاون املتواصل 

إن إمكانات القيادة والتحكم التي يتمتع بها النظام توفر 
للمستجيبني وعيًا ال مثيل له بالظروف املحيطة يف الوقت الذي 
يتمكن فيه مديرو الفريق ومنسقوه من حشد الجهود وتنسيق 

األنشطة من أي موقع مبا يحقق نتائج أفضل وأرسع وأكرث كفاءة. 

 SafeZone  كجزٍء منSafeZone App  يأيت تطبيق
Commandدون أي تكلفة إضافية، ويقوم التطبيق بالتسهيل 

عىل املستخدم النهايئ طلب املساعدة عن طريق ملسة بسيطة 
لهاتفه املتحرك، حيث يقوم التطبيق بإرسال موقع املستخدم وهويته 

واحتياجاته إىل الشخص املسؤول عن االستجابة للحوادث بصورة 
مبارشة. 

إن إمكانات  SafeZone تتجاوز مجرد االستجابة للحوادث 
من نقطة واحدة فقط؛  حيث تستطيع املؤسسة من خالل نظام 

اإلخطارات األرسع واألقوى واألكرث مرونة عىل مستوى الصناعة 
األمنية أن تطلق بروتوكوالت استجابة تعاونية بني مجموعات األفراد 

التي كانت تَُعد منعزلة من قَبْل ولكن بات باإلمكان اآلن حشد 
موارد إضافية والتنسيق فيام بينها لتقديم حل أشمل للحوادث. 

ع  القيادة والتحكم املُوزَّ
املرن

متتد إمكانات القيادة والتحكم التامة لخدمة  
SafeZoneلتغطي ميدان العمل دون الحاجة ألي 

بنية تحتية أمنية ثابتة، وتسمح للمرشفني بتوجيه 
العمليات بوضوح أكرب مام كانوا يتمتعون به يف غرفة 

التحكم. 

كذلك تستطيع خدمة  SafeZone أن تقدم تنبيهات 
واستخبارات الُنظم الخاصة بالغري للمسؤولني امليدانيني 

مبارشة، بينام تسمح الخرائط الحرارية لألنشطة التي 
تُعرَض يف الزمن الفعيل للمنسقني بتحسني تغطية 

الدوريات الروتينية. 

انظر. قرر. ترصَّف.
 بوصفها دورة فعالة  

إن خدمة  SafeZoneتكشف لفريق االستجابة عن مواقع األعضاء؛ ومن 
ثم توفر عليهم لحظات حرجة غالبًا ما تضيع يف محاوالت تحديد أماكن 

الزمالء بالطرق التقليدية مثل املكاملات الهاتفية والالسلكية.  يستطيع فريق 
السالمة واألمن أثناء الحادث أن يصل إىل خريطة جوالة نشطة تعرض مواقع 

جميع األفراد، يف الوقت الذي يتم فيه توجيه معلومات تشغيلية لألفراد 
املالمئني يف الوقت املناسب. 

املشاهدة تساعد يف حشد املوارد من أجل قرار مستنري قائم عىل 
املعلومات. 

SafeZone تتيح التمكني للمستجيبني من خالل توفري صورة تشغيلية 

مشرتكة، ومتنح املنسقني رؤى لحظية تسمح بعملية رسيعة وفعالة التخاذ 
القرارات واتخاذ إجراءات فعالة والوصول إىل نتائج أفضل يف الحوادث. 

عملية اتخاذ القرار تحدد اإلجراءات الرضورية لتحقيق أفضل نتائج من 
الحادث املريئ للعيان. 

يستطيع فريق االستجابة أن يقوم بعملية تعبئة رسيعة وفعالة بعد أن يتوفر 
لديه الوعي بكل الظروف املحيطة والتحديث املستمر لصورة العمليات 

SafeZone  املشرتكة.  ويستطيع الفريق عن طريق االستعانة بإخطارات
أن يستفيد من التعاون مع طاقم عمل آخر مثل طاقم حراسة األبنية 

وطاقم اإلسعافات األولية الستعادة استمرارية النشاط يف أقرص وقت ممكن.  
يف حني ذلك الوقت يستطيع فريق االستجابة امليدانية أن يقدم آراءه 

ومالحظاته لتنقيح االستجابة بصفة عامة. 

إن الترصُّف يدعم جهود االستجابة ويتيح فرصة الوقوف عىل مزيٍد من 
التفاصيل التي ميكنها املساهمة يف تنقيح القرارات واإلجراءات املستقبلية. 
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   SafeZone Command

توعية تامة بالظروف املحيطة يف أي مكان يف العامل 
تحسني االستجابة للحوادث 

إدارة عملية توجيه رسائل موجهة عرب قنوات متعددة يف 
حاالت الطوارئ 

إدارة عمليات التشغيل اليومية 
خرائط حرارية للتدريب وتحسني الخدمة 

إعادة متثيل الحادث بغرض التدريب وتحسني الخدمة 
إعداد تقارير عن االمتثال التنظيمي 

التكامل مع تنبيهات األطراف األخرى 

اإلخطارات العامة 
إخطارات جامعية وإخطارات ذات وجهات جغرافية محددة 

أداء مرتفع يصل إىل 1000 إخطار يف الثانية 
قنوات متعددة – إخطارات لحظية ورسائل نصية قصرية 

ورسائل بريد إلكرتوين 
مجموعات ُمدارة واختيارية للمستخدمني 

تنبيهات صامتة وبنغامت مرتفعة 

املناطق   
يتم تحديد نطاق اختصاص فريق االستجابة، وميكن تحديد املناطق 

بصفة مؤقتة أو دامئة وبأي حجم وشكل ويف أي مكان عىل الكرة 
األرضية. 

تظهر أي تغيريات يف املناطق فوًرا أمام جميع املستخدمني يف أي 
مكان يف العامل 

أفراد وبروتوكوالت لالستجابة ذات تصميامت خاصة بكل منطقة 

التنبيهات  
تنبيهات  SafeZone للحاالت الطارئة واملساعدة 

واإلسعافات األولية 
إنشاء قناة اتصال للتنبيه/االستجابة 

تُرَسل إىل كل طاقم االستجابة يف غضون ثواٍن 
تشمل استخبارات طاقم االستجابة تتبع مبارش للموقع 

وُمعرِّف املصاب وأي احتياجات خاصة 

تقدم خدمة  SafeZoneلِفرَق عمل األمن والسالمة رؤية 
شاملة للظروف املحيطة عن طريق الكشف عن بيانات 

املوقع التي تستقيها من الهواتف الذكية والحواسب اللوحية 
الخاصة باألفراد ذاتهم أو الخاصة بزمالئهم.  تستخدم 

SafeZone صورة مشرتكة للعمليات يف إطار خريطة مبارشة 

يجري تحديثها يف الزمن الفعيل، وتقوم بتحديد مناطق 
املسؤولية بل وتتجاوز حدود املنشأة لتغطي أيًضا املناطق 

الخارجية مثل نقاط تغيري وسائل النقل واألماكن العامة 
النتظار السيارات والطرقات. 

تسجيل الدخول 
تسجيل دخول العاملني وحامية العامل املنفرد 

التسجيل التلقايئ للدخول والخروج بناًء عىل املكان 
الدعم املبارش يف التعبئة واإلخالء 

بديل إنقاذ مصاب يف املواقف عالية الخطورة 

املستجيب 
يتلقى تنبيهات مبعلومات دقيقة يف املواعيد املناسبة 

يتم تتبع جميع اإلجراءات عىل مدار الحادث 
تعاون يف الزمن الحقيقي بني املستجيبني 

تحديد رسيع ملواقع العاملني وعمليات تسجيل الدخول والتنبيهات 

SafeZone تطبيق
تنبيهات الجوال 

تسجيل وصول عامل منفرد 
إخطارات جامعية 

 SafeZone Command

التوعية التامة بالظروف املحيطة 
تنشيط ِفرَق العمل 

مراقبة العامل املنفردين 
َهة  إرسال رسائل ُموجَّ

 SafeZone OmniGuard

االستجابة والتعاون 
مشاركة الصورة املشرتكة للعمليات 

عملية بسيطة ورسيعة للنرش 
تقيض خدمة SafeZoneعىل التعقيد واإلرساف يف الوقت والنفقات التي 

SafeZone غالبًا ما تصاحب تنفيذ نظم األمان اإللكرتونية.  ال تنطوي
عىل توصيل أي أجهزة وال تؤدي إىل تعطيل النشاط أو العمليات األمنية، إذ 

ال يحتاج نرشها إال لبضع ساعات، األمر الذي يعفي املؤسسة من أي قيود أو 
بنية تحتية ثابتة. 

ال يستغرق تدريب ِفرَق االستجابة واملرشفني عليهم إال أقل من يوٍم واحد 
ليعودوا بعدها إىل ميدان العمل؛ ومن ثم، تستطيع  SafeZone أن 

تحقق مكاسب كمية ملموسة يف اإلنتاجية بني ليلة وضحاها. 

تحسني مستمر للخدمة وتقارير عن 
املخاطرة واالمتثال 

تحقق SafeZoneوفورات مستمرة عن طريق دعم ثقافة التحسني 
املستمر للخدمة التي توفرها خصائص االسرتجاع وإعادة العرض 

الفوري للحوادث التي تسمح لِفرَق االستجابة مبراجعة اإلسرتاتيجيات 
والربوتوكوالت املُتَّبََعة لالستجابة للحوادث.  تتكامل وظائف إعداد التقرير يف 

SafeZone مع نُظُم إدارة الحوادث املعروفة وتعطي مدخالت تُستخدم 

يف إعداد تقارير عن تحليل مخاطر املؤسسة والحوكمة واالمتثال التنظيمي. . 

الخصوصية ! 
امتثال تام بلوائح الخصوصية

يتبادل املستخدمون املوقع 
 فقط عند إطال تنبيهات أو

 عند تسجيل الدخول 



تقوم  SafeZoneبإحداث ثورة نوعية يف اإلجراءات اليومية لالستجابة 
للحوادث واملخاطر األمنية لدى املؤسسات الدولية التي متتلك منشآت 

متفرقة يف مناطق متباعدة أو منترشة يف مواقع مختلفة حول العامل.  
ن التدابري األمنية  ترفع  SafeZoneمن درجة االستعداد للطوارئ وتحسِّ

الحالية؛ ومن ثم، تزيد من فاعلية أفراد األمن والسالمة وتستفيد من 
قيمة إضافية توفرها االستثامرات الحالية يف البنية التحتية األمنية الثابتة 

دون الحاجة إىل أي تكلفة رأساملية أخرى. 

تقليل التكاليف عن طريق زيادة 
الكفاءة 

ل مسؤولية إضافية يف االرتقاء  تزيد مطالبات إدارات السالمة واألمان بتحمُّ
بحامية العاملني واألصول وإضافة قيمة للمؤسسة مع العمل يف الوقت ذاته 

عىل تخفيض التكلفة إىل أقل حدٍّ ممكن. 

من جانبها تسمح خدمة  SafeZoneبالتنسيق اليومي الفعال بني أفراد 
طاقم السالمة واألمان يف املنشآت الضخمة واملتفرقة، وتحث عىل التحسني 

املستمر يف الخدمة عن طريق املساعدة يف تحسني جودة كل يشء بداية 
من تغطية الدوريات اليومية إىل توفري استجابة أرسع للحوادث والتحليالت 

والتقارير التالية للحادث. . 

تقليل التكاليف عن طريق زيادة 
الكفاءة 

تتوفر SafeZoneعائًدا رسيًعا عىل االستثامرات نظرًا ألنها تشمل 
العمليات التي تقع داخل حدود املنشأة وخارجها دون أي تكلفة رأساملية 

أو تعقيدات تستتبع متلُّك األرض أو الحصول عىل موافقات التطوير.  لن 
تحتاج املؤسسات إلنفاق أموال عىل نقاط املساعدة بعد اآلن. .

تحسني املستوى األمني واستمرارية 
النشاط 

تقوم  SafeZoneبعزل الحوادث والتعامل معها برسعة وكفاءة؛ ومن 
ثم، فهي تساعد يف منع أي إخالء غري رضوري وتضمن أقل تأثري ممكن عىل 

اإلنتاجية وعىل استمرارية النشاط.  تستطيع اإلخطارات الجامعية التي 
تستهدف مناطق جغرافية محددة أن تنبِّه طاقم العمل إىل أي خطر ُمحِدق 

وأن توجههم نحو اتخاذ إجراء مناسب، وذلك يف الوقت الذي تتيح فيه 
َنة للحوادث لِفرَق العمل واملنسقني املتطوعني التعبئة الرسيعة  اإلدارة املُحسَّ

.s .لحامية األفراد واألصول والدفاع عنها

تحسني االستجابة للحوادث 
يف املواقف التي يكون فيها لكل ثانية حساب، يصبح حصول املستجيب 
املناسب عىل املعلومة الصحيحة يف الوقت املناسب وإطالعه عىل آخر 

مستجدات الحادث ذا أهمية قصوى.  من جهتها، تقيض Safezoneعىل 
الصعوبات التي تعرتض املكاملات الهاتفية عن طريق توفري بيانات دقيقة 

عن الحادث يف ثواٍن معدودات،  وهو ما يسمح باستجابة رسيعة وفعالة من 
 .e .جانب الفريق، األمر الذي يضمن الحصول عىل أفضل مخرجات ممكنة

ات
ميز

م
 SA

F
E
Z
O
N
E تحسني االستفادة من املوارد واألصول

توفر  SafeZoneتغطية فورية تشمل مواقع متعددة مع وجود 
سلسلة هرمية لالستجابة خاصة باملوقع وبروتوكوالت داخلية لالستجابة، 

وذلك بدوره يؤدي إىل اتساع نطاق إمكانات الفريق لتشمل حامية الناس 
املوجودة يف األماكن العامة ملناسبات قصرية و/أو املواقع املتطرفة.  تستطيع 

ع قيمة البنية التحتية القامئة  وأن تحشد قدراتها  SafeZoneأن توسِّ

. . SafeZone Teamاالستخباراتية عن طريق دمج تنبيهاتها ضمن نظام

زيادة أمن وسالمة العاملني 
تتساعد SafeZoneاملؤسسات يف االمتثال للوائح الصحة والسالمة وخلق 

ثقافة األمن والسالمة بني العاملني.  كذلك تتمتع مبميزات واضحة تفوق 
نقاط املساعدة الثابتة تسمح للعاملني برسعة طلب املساعدة يف الوقت 

الذي تتوىل فيه ِفرَق األمن إدارة حاالت وجود عامل منفردين وضامن 
 سالمتهم أثناء الطوارئ.

إتاحة الفرصة للتعاون 
تشعر ِفرَق االستجابة بدعٍم أفضل أثناء العمل مبفردهم عندما يتمتعون 
بالقدرة عىل تحديد مواقع زمالئهم والتواصل معهم يف ظل بيئة ميدانية 

َعة عىل التعاون.  ُمشجِّ

توفر  SafeZoneلِفرَق األمن والسالمة القدرة عىل التواصل وتبادل 
املعلومات مع الزمالء وِفرَق املتطوعني والهيئات األخرى أثناء تفاقم األحداث 

من خالل بنيتها السحابية التي تؤذن بعرص جديد من االستجابة التعاونية 
للحوادث.  انظر.  قرر.  ترصَّف.  

.



األسواق 
توفر SafeZone™ أداة مهمة للقيادة والتحكم ملؤسسات كثرية حول العامل، وتستفيد 

منها منشآت ضخمة متفرقة متعددة املواقع من مجموعة كبرية من أسواق كلٍّ من 
القطاعني العام والخاص. 

التعليم العايل
تقوم  SafeZoneبتحسني العمليات اليومية وزمن 

االستجابة لخلق وفورات الكفاءة، كذلك ترفع من مستوى 
السالمة واألمان لتقديم مزية تنافسية مع الحفاظ يف الوقت 

ذاته عىل سمعة الجامعة من خالل التمتع بجاهزية عالية 
ملواجهة التهديدات البيئية واملادية. 

البنية التحتية 
الحساسة 
SafeZone  تدعم
الربوتوكوالت التشغيلية 
وتسمح لِفرَق السالمة واألمان 
بتحديد أماكن وجود العاملني 
وتتيح لهم التواصل الجامعي 
وتيرسِّ التعبئة واالمتثال الشرتاطات 
الصحة والسالمة. 

املؤسسات الكربى 
تتجاوز  SafeZoneالحدود الجغرافية وترفع من كفاءة 
ِفرَق األمن من خالل توفري توعية تامة بالظروف املحيطة 
وهو ما ينعكس عىل ترسيع االستجابة لألحداث وتحسني 
تدفق املعلومات وخفض التكلفة التشغيلية. 

الرعاية الصحية 
SafeZone تحسن العمليات التأمينية يف مختلف منشآت الرعاية 

الصحية؛ ومن ثم، تزيد من فاعلية الحراسة البرشية وترفع من 
املستوى األمني وتربهن عىل بذل العناية الواجبة تجاه العاملني 

واملرىض والزائرين. 

املوارد والصناعة
SafeZone تُخفف من 

حدة املخاطر املصاحبة لألعداد 
الكبرية من األفراد الذين 

يعملون يف مختلف مواقع 
املُجمعات مرتامية األطراف، 

ويسمح للعاملني بطلب املساعدة 
مبجرد ضغطة زر. 

مجمعات سكنية مغلقة 
تقدم  SafeZoneمستوى أفضل من الحامية لألرس الرثية 
وتحمي ممتلكاتهم،  وتقيض عىل حواجز اللغة والثقافة، 
وتسمح لِفرَق األمن باالستجابة الرسيعة للحوادث وتحديد 
مواقع األفراد يف حاالت الطوارئ. 



الواليات املتحدة األمريكية 
CriticalArc

200 Union Blvd Suite 200 

Lakewood, Denver 

CO 80228 

United States

+1 800 985 9402

contact@criticalarc.com

أوروبا وإفريقيا 
CriticalArc

26 Kings Hill Avenue 

Kings Hill 

West Malling, ME19 4UA 

United Kingdom

+44 (0) 800 368 9876

contact@criticalarc.com

الرشق األوسط 
CriticalArc

مكتب 43، بناية رقم 737، شارع 1510 

ع 115، منطقة البحرين العاملية لالستثامر  ُمجمَّ

الحد، مملكة البحرين 

+973 17 716 704 

+973 17 716 705

contact@criticalarc.com

منطقة املحيط الهادي اآلسيوي 
CriticalArc

Mike Codd Building 

Innovation Campus, Squires Way 

North Wollongong 

NSW 2500, Australia

+61 1300 13 53 40

contact@criticalarc.com

CriticalArcCriticalArcsafezoneapp

التواصل مع

JOIN THE CONVERSATION 


