QUALITY ASSURANCE IS SECURITY RISK MANAGEMENT, ORDNANCE AND DEFENCE

We deliver quality assurance in maritime security and ordnance
management
نقدم ضمان الجودة في إدارة الأمن والذخائر البحرية
Battrick Consultancy is an independent company specialising in maritime security, ammunition safety and ordnance
management risk activities. We have conducted risk assessment and mitigation for high profile international publicprivate agencies, across commercial and defence sectors, promoting understanding of risk management frameworks,
approved codes of practice and safe systems of work for implementation in complex or hostile environments.
 لقد. سلامة الذخائر و إدارة مخاطر أنشطة الذخائر, للإستشارات هي شركة مستقلة متخصصة في الأمن البحريBattrick
 عامة وخاصة عبر قطاعات التجارة والدفاع, ذات مكانه رفيعة,أجرينا تقييم للمخاطر والتخفيف من آثارها لوكالات دولية
 قوانين الممارسة الموافق عليها والنظم الآمنة للعمل لتنفيذها في بيئات معقدة أو,معززين مفهوم إدارة المخاطر
ّ
.معادية

We help clients deliver projects through design and implementation by promoting business assurance and providing
honest leadership with practical, sustainable results.
نساعد العملاء في تقديم المشاريع من خلال تصميم وتنفيذ وتعزيز الضمانات التجارية وتوفير قيادة صادقة مع نتائج
.عملية ومستدامة

Defence Offset
دفاع متوازن
The team can support defence related ‘Offset’ delivery, which refers to specific contractual obligations applied to major
international public procurement defence industry markets or other kinds of infrastructure, particularly for training
project implementation.
 الذي يشير إلى التزامات تعاقدية محددة مطبقة على غالبية أسواق صناعة، ممكن للفريق دعم توفير الدفاع المتوازن
.  خاصة بالنسبة لتنفيذ مشروع تدريب,الدفاع الدولية العامة أو أنواع أخرى من البنية التحتية
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Training and Audit
التدريب والتدقيق
We can deliver a wide-range of training and audit support services from international safety management for ships to
land and maritime ordnance management by following international standards guidelines. Our Consultants and
Contractors have relevant specialist knowledge and experience which allows the company to deliver practical advice on
training solutions, consultancy support and equipment procurement.
يمكننا توفير مجموعة واسعة من التدريب وخدمات دعم التدقيق من إدارة السلامة الدولية للسفن وإدارة الذخائر
 لدى خبرائنا و ومستشارينا المعرفة التخصصية والخبرة مما يسمح للشركة. البحرية بإتباع معاير التوجيهات الدولية
. الاستشارات وشراء المعدات, بتقديم المشورة العملية عن الحلول التدريبية

Ordnance Management
إدارة الذخائر
We can provide management and risk mitigation for ammunition safety and ordnance management by delivering quality
assurance and quality control services for Clients engaged in the disposal of Explosive Remnants of War (ERW) on land,
inshore and offshore, including the effective Project Management or Project Rescue services when dealing with
unexploded ordnance, at varying construction sites and/or international locations.
 وخدمات مراقبة،يمكننا توفير الإدارة وتخفيف المخاطر بالنسبة لسلامة الذخائر و لإدارة الذخيرة بتقديم ضمان الجودة
( على الأرض قرب الشاطئERW) الجودة للعملاء المرتبطين في التخلص من المتفجرات الباقية من مخلفات الحرب
 بما في ذلك خدمات إدارة المشروع أو مشروع خدمات الانقاذ الفعالة عند التعامل مع الذخائر الغير, وفي الخارج
أو مواقع دولية/ في مواقع بناء مختلفة و،منفجرة

Maritime and Defence
البحرية والدفاع
Passionate about what we do, our approach to business is based on sound core values focusing on professionalism,
integrity and respect. Technical experience spans a broad range of marine and defence disciplines and our experts are
highly regarded in both defence and maritime sectors, which enables the team to provide high-level strategic advice
coupled with high quality technical solutions.
 يستند نهجنا في العمل على القيم الأساسية السليمة مع التركيز على الكفاءة المهنية،مؤمنين بما يمكننا القيام به
 الخبرة التقنية تمتد عبر طائفة واسعة من التخصصات البحرية والدفاع وينظر الى خبرائنا على. والنزاهة والإحترام
 مما يمكن الفريق من تقديم مشورة إستراتيجية رفيعة المستوى،انهم ذو خبرة عالية في الدفاع والقطاعات البحرية
.إلى جانب الحلول التقنية عالية الجودة
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