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ABOUT US
Founded in 2015, WEQAYA is a premier professional provider with a comprehensive range 

of superior security services including Security Guards, Parking Management, Event Support, 

Risk Assessment and Mitigation, Cash in Transit, etc. Since its inception by Mr. Hamad Ali Al 

Athba retired Lieutenant Colonel from Ministry Of Interior, Weqaya Security Service Group has 

been constantly building its reputation as one of the best security companies through a 

formula that involves proven processes for selecting security service professionals.

Our staff is highly trained and skilled in ensuring the best protection of our clients and 

their assets; they work in close coordination with client in order to provide a personalized 

tailor-made services that match with your requirements and exceed your expectations. We 

closely monitor the complete process of the entity to ensure smooth functioning thus enabling 

you to focus on your core area of the business, whilst being assured that you and your 

assets are in safe hands. 

WEQAYA is a member of ASIS International, the preeminent organization for security 

professionals. Founded in 1955, ASIS is dedicated to increasing the effectiveness and 

productivity of security professionals by developing educational programs and materials that 

address broad security interests, such as the ASIS Annual Seminar and Exhibits, as well specific 

security topics.



YOUR SAFETY IS OUR PROFESSION
Any security staff employed by WEQAYA is fully qualified and licensed as per 

the Security lndustry Act,from Ministry of Interior. Onsite security guard brings more than 

just another pair of eyes; it bring peace of mind. WEQAYA provides guards with any of 

the following attributes or functions:

 General-Purpose Business Security Guards Crowd 
Control, Event Security Management Guards for 
Concerts, Private Events and Gatherings Concierge 
Service / front Desk Security
Cark Park Gate Operators, Traffic Controllers 
Construction Site Security Guards
Emergency or Casual Guards
Building Management
CCTV/ Control Room Monitoring Services

نجاح
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مھارات

إنجازات

تمیز

حراسة
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اكتسبت المجموعة منذ نشاتها تحت إشراف السيد / حمد على العذية، المقدم   المتقاعد من  وزارة
الداخلية،مكانتها ضمن أفظل شركات ا�من والحماية، وذلك باعتمادها مميزة تقوم على اتباع أفظل

ا�ليات والممارسات الختيار الكوادر البشرية المختصة في تقديم الخدمات ا�منية.  

ويتمير  فريق   العمل لدى مجموعتنأ  بأعلىمستويات التدريب والمهارة لضمان تقديم الخدمات  ا�منية
اال حترا فية لعمالئنا وحماية ا�صول الخاصة بهم، حيث يتم  العمل ضمن إطار من التنسيق الوثيق لتقديم

الخدمات بما  يتماشى مع متطلباتكم، وبما   يفوق توقعاتكم، إننا نقدم الخدمات المطلوبة من خالل
التعاون الوثيق مع العميل لضمان سالمة   العمل ولتحقيق معياري السالمة والحماية،ممايتيح لك  بالتالي

التركيز على اعمالك في ظل حس من الطمانينة من اجل امنك وسالمتك .

تفخر مجموعة وقاية كذلك  بعضويتها في الجمعية العمومية الدولية ل¶من  الصناعن   والتي تعد المنظمة
ا�برز في مجال ا�من والحماية، والتي  تأسست في العام ١٩٥٥ بهدف تطوير  قدرات ومهارات الكوادر  العاملة

في مجال الحماية وذلك عبر  تقدية سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية  التي تغطي المجاالت ا�منية 
الواسعة كالدورات والمعارض المنظمة سنويًا، وغيرها من  الدورات التي تتناول موضوعات أمنية أخرى  مححدة.

من نحن / نبذه عامة
تأسست مجموعة وقاية للخدمات ا�منية في العام ٢٠١٥ كمؤسسة رائدة لتقديم مجموعة  متكاملة من 

الخدمات ا�منية العالية المستوى والتي تتضمن خدمات الحراسة، ومراقبة المداخل، وحماية الفعاليات الكبرى، 
تقييم المخاطر والحد من اثارها، وعمليات نقل ا�موال وغيرها.  
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Our Focus
Weqaya aims to provide and customized protection and security solutions executed at the highest levels.
Your satisfaction is our top priority.

Our Mission
Every member of WEQAYA is committed to providing compete client satisfaction through integrity of purpose and 

action, ability to respond innovatively to change continuous learning, dedicated cross functional team work and 

Ethical & transparent business practices.

Services

We aspire to deliver a prime service to all our clients, both locally and regionally, at a very competitive market
price, Not compromising quality standard

Our Services Include:

WEQAYA Security team and patrol services draw from our one decade experience in the industry.



هدفنا
تهدف مجموعة وقاية لتوفير الحلول المميزة في مجال ا�من والحماية، والتي يتم تنفيذها على أعلى المستويات، و نضع 

نصب أعيننا علي تحقيق أعلي مستويات الرضا المختلفة لعمالئنا 

مهمتنا
العمالء، حيث ينعكس هذا  الرضا لدى  أعلى مستويات  التام لتحقيق  بااللتزام  العمل في مجموعة وقاية  يتميز فريق 
والتدريب  وفعال،  مبتكر  بأسلوب  للتغبير  االستجابة  على  والقدرة  المهنية،  النزاهة  معايير  تحقيق  خالل  من  االلتزام 

المستمر، والعمل الجماعي المتخصص، واتباع أفضل الممارسات المهنية التي تتسم بالشفاهية

خدماتنا
ا�سعار  أفضل  مقابل  االقليمي  و  المحلي  المستوين  على  لعمالئها  الخدمات  أفضل  لتقديم  وقاية  مجموعة  تطمح 
عالية  الحراسة  خدمات  وقاية  مجموعة  تقدم  الشخصية  الحراسة  خدمات  يلي  مما  كال  خدماتنا  تتضمن  التنافسية. 

المستوى والتى تنبع من خبرتنا الطويلة والممتدة على مدار عقد كامل.

security services group



WHY WEQAYA

Mobile Security Patrols:
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We Provide
Alarm Responses
Lock-up Service / Site Inspection
Random Patrols
Mechinery and Alarm Checking
Casual Patrols
Night or Day Patrols

We strive to provide a cost-effective security solution through the integration of technology and manpower.
We strive to establish business partnerships by exceeding expectations.
We take a proactive rather than reactive approach.
We offer a service which always is measurable through the implementation of a mutually agreed service level agreement.
We know and understand our environment. 
Hands on Management and dedicated supervisory support infrastructure Pay strictly in accordance with legislation 
and are 100% statutory compliant 

EXECUTIVE & MANAGEMENT COMMITMENT
Ensure demands dedication from all levels of management: We boast a stable, qualified and highly experienced 
Executive and Management team which forms the back-bone of our operation. Available 24 hours a day, our 
Management Team is committed to customer and employee satisfaction.
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مهنتنا تكمن في ضمان سالمتك:
تتمتع الكوادر العاملة لدى مجموعة وقاية بأعلى مستويات المهارة فض¶

عن حصولهم على شهادات الخبرة المطلوبة في مجال ا�من
ولذلك، يتميز فريقنا بالقدرة على تأمين الحدث بالطمأنينة و الراحة .

تتألف خدمات الحراسة التي  تقدمها مجموعة وقاية من كل ممايلي:
@ خدمات الحراسة المدنية والرسمية.

@ خدمات الحراسة ل¶غراض العامة.
@ خدمات ا�من للفعاليات الكبرى، اÆدارة ا�منية للفاعليات.

@ خدمات الحراسة للحفالت والمناسبات الخاصة.
@ خدمات حراسة مداخل المبائي.

@ خدمات مراقبة  للمركبات، ومراقبة الحركة.
@ خدمات الحراسة لمواقع اÆنشاءات.

@ خدمات الحراسة في حاالت الطوارئ أو الحاالت العادية إدارة المواقع.
@ خدمات غرف المراقبة ا�منية / الدوائر التلفزيونية و كاميرات المراقبة.
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Review:

Trainings:

Risk Assessment

Basic Security Audit

SLA-KPI Scoring

Policy or Data Review

Our in house training teams provide rigorious security & safety trainings to all staff prior to deployment to 
any location, Training areas:

Refresher training will be conducted on regular intervals as per the set schedules.

Customer Client 

Client Satisfaction

Effective Patrolling

Access Control

Crowd Control

Fire and Safety

Fire management systems

Crisis Management

Protection against man made & natural hazards

Energency and disaster management

Basic First Aid

Health and Safety of workplace
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الطواقم ا�منيه المتجولة.
تتألف خدماتنا ممايلي:

@ أنظمة اÆنذار.
@ تفتيش المواقع.

@ الدوريات المتنقلة.
@ فحص ا�الت وأجهزة اÆنذار.

@ خدمات الحراسة العادية.
@ خدمات الحراسة الليلية أو النهارية.

خدمات التحليل والرصد:
@ تقييم المخاطر.

@ إعداد التقارير ا�منية ا�زمة.
@ تقييم مستويات الخدمة ومؤشرات ا�داء الرئيسية.

@ مراجعة السياسات والبيانات ا�منية.

الدورات التدريبية:
@ تتميز مجموعة وقاية بكادر تدريبي عالى المستوى والذي يقدم مجموعة متكاملة من

 الدورات التدريبية في مجالي ا�من والسالمة لجميع العاملين قبل مباشرة العمل في أي موقع.



@ خدمة العمالء.
@ تحقيق رضا العميل.

@ مهارات التواصل الناجح.
@ مهارات الحراسة الناجحة.
@ مهارات مراقبة المداخل.

@ مهارات التعامل مع الحشود.
@ مهارات التعامل في حاالت الحرائق.

@ معايير السالمة.

@ كوالتى مول الخور.
@ شربورن قطر.

@ مجموعه رتاج للفنادق والضيافة.
@ قطر فود.

@ مجموعه الشيخ خالد سحيم حمد بن آل ثانى.
@ المانع  مبيل.

@ مجموعه الرميله.

@ مجموعه الخليج التكافلى.
@ مجموعه قطر للرفاهة.

@ حصاد الغذائية.
@ المرقاب Æدارة المرافق.

@ المالكي لآلستثمارات العقارية.
@ الفطيم.
@ قطفه.  

@ كواليتي ريتيل جروب.
@ قطر الغدائية.

@ نظم مكافحة الحرائق.
@ إدارة ا�زمات.

@ الحماية من المخاطر الطبيعية والبشرية.
@ مهارات اÆدارة في حاالت الطوارئ والكوارث.

@ أساسيات اÆسعافات ا�ولية.
@ الصحة والسالمة في مكان العمل.

@ يتم تنظيم دورات تدريبية دورية وفقًا للجداول
    التدريبات المحددة. 

مجاالت التدريب

عمالؤنا
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OUR SERVICES

TOOLS AND EQUIPMENTS

CCTV Control Room



For further information about Weqaya Security Services Group. Please feel free to contact us 
by phone or email,

ISO 9001-2015 CERTIFICATION
• Certified ISO 9001:2015 (Quality Management System)

• Certified ISO 14001:2015 (Environmental Management System)

• Certified ISO 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management System)

PO Box No. 5665, Suhaim Tower

Office No. 205, 2nd Floor

Al Sadd, Doha- Qatar

+974 4444 6909

+974 4444 6303

+974 7038 8000

info@weqaya.qa
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