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معلومات عنا

بيــكا تــا زاخيســت“  بتنفيــذ  � كات ا�	مــن “ ب� تقــوم مجموعــة ��
 منــذ أكــ�� مــن 10 ســنوات ، و خــ�ل هــذا الوقــت 

النشــاط المهــ��
يــك موثــوق بــه. نحــن  إكتســبت ســمعة � تشــوبها شــائبة ك��
جاهــزون للعمــل ا�	كــ�� تطلبــا وتقديــم مجموعــة كاملــة مــن 
الثابتــة عــ» أســاس وثائــق  الكائنــات  ا�	منيــة �	ي مــن   التدابــ�
ــاز  ــد اجت ــا. لق  أوكراني

ــة °� ــؤون الداخلي ــح وزارة الش ــص وتصاري تراخي
ــديا  ــا جس ــا ، وتدريب ــام� ، وفحص ــارا ش ــا اختي كتن ــي �� ــع موظف جمي

 حماية الكائنات ، ولديهم المستندات ذات الصلة.
وخاصا °�

 الكفــاءة والمســؤولية والموثوقيــة. يشــمل 
بيــكا تــا زاخيســت“  تعــ�� � “ ب�

التجاريــة  والمراكــز  التســوق  ومراكــز  فيــه  À�وال التســوق  مراكــز  عم�ؤنــا 
والمجمعــات الســكنية و المنشــأت الصناعيــة ومواقــع البنــاء ومؤسســات 
ــة  ــراد ومرافق ــن ل�	ف ــة ا�	م ك ــر ال�� ــك ، توف ــب ذل ــام. إÆ جان ــم الطع تقدي

البضائع.

لماذا نحن
 � Èفــ À�بيــكا تــا زاخيســت“  مــن مح � كات ا�	مــن “ ب� تتكــون مجموعــة ��
 الجيــش ووكا�ت إنفــاذ القانــون ، يجتــازون بشــكل دوري 

� خدمــوا °� Èحقيقيــ
اختبــارات لتأكيــد المؤهــ�ت ، ويعرفــون بوضــوح ويلبــون المتطلبــات 
ــتعدون  ــتوى ، مس ــ» مس ــ» أع ــزون ع ــم مجه ــم ، وه ــة عليه المفروض
ــود  ــر وج ــ�ء. يوف ــ�مة العم ــة وس ــة بحماي ــام المتعلق ــا �	داء المه دائم
ــل  ــق العم ــة للفري ــتجابة الفوري ــات ا�س ــن المركب ــاص م ــطولنا الخ أس

ع» المكالمات الواردة. 

القــوات  ضبــاط  مــن  والتنظيمــي  داري  Ðا� الطاقــم  يتكــون 
 أوكرانيــا مــن 

المســلحة �	وكرانيــا ، ووزارة الداخليــة ، وجهــاز ا�	مــن °�
ة الواسعة. Ñ�ذوي الخ

 تقديــم 
 ا�	نشــطة ا�	منيــة الحــق °�

ة الطويلــة °� Ñ�تمنحنــا الخــ
 �	مــن الكائنــات ذات ا�	غــراض المختلفــة ، مــع مراعــاة الخصائــص 

ا°� À�الخدمــات الشــاملة بشــكل احــ
المحددة للعم�ء.
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قائمة الخدمات

� ا��مــن المــادي وتكنولوجيــا ا��مــان الحديثــة  يتيــح الجمــع بــ��
�   ا��كــ  كفــاءة وا�كــ  فعاليــة مــن حيــث 

الحــل ا��مــ�� توف�
التكلفة. قائمة خدماتنا واسعة النطاق. نقدم لعم�ئنا:

1.فحص وتفتيش الكائن.
2.حماية المنشآت العامة والصناعية.

3.إقامة الحواجز ا��منية الثابتة وتنظيم الدوريات.
� ذلــك مــع ســائق) المعــدة لنقــل 

�̄ 4.تأجــ� المركبــات المصفحــة (بمــا 
البضائع والمواد أو رجال الدرجة الممتازة.

5.خدمات الحارس الشخ«� للكبار والصغار.
ــدن  ــل الم ــة المجمعــات الســكنية و فل ــذ إجــراءات حماي ــر وتنفي 6.تطوي

الريفية .
7.حماية المنازل الخاصة.

8.مواجهة هجمات المداهمات.

 �
�̄ ــة  ــا�Ç للثق ــتواك الع ــو مس ــت“  ه ــا زاخيس ــكا ت بي � ــن “ ب� كات ا��م  Ì ــة ــع مجموع ــاون م التع

ء ا��كــ  قيمــة. نحــن نضمــن الÎيــة التامــة والنهــج الفــردي والحلــول الفعالــة لقضايــا  �
 Ïســ�مة الــ

ا��مان لكل عميل.

كة عن ال��
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الحماية

نحن نحمي أك 
قيمة بالنسبة لك:

عائلتك
وعملك.

نحن نخطط

نحن نستخدم الحلول
من يساعد
يحول دون

التهديدات المحتملة.

نحن حماية

افية عالية Ñاح
ضمان توف�

خدمات ا��من
أشياء.
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خدمات مكافحة المداهمات

كيف تجري هجمات المداهمات
ــا  ــ�� ودي (غالب ــتي�ء غ ــدث اس ــة ، يح ــة المداهم ــاء هجم أثن

� أو ا�ســتي�ء عــ� 
باســتخدام أســاليب عنيفــة) عــ� كيــان قانــو��

� الوقــت نفســه ، يضطــر المالــك إ� نقــل حقــوق 
ممتلكاتــه. ��

ــة  أو ا�§رض إ� ممتلــكات شــخص آخــر باســتخدام  ا�§عمــال التجاري
أساليب غ�� قانونية.

ــؤ مســبقا  ــة ، مــن المســتحيل التنب ــة الغني مــن دون الحــ̄�ة المهني
وحمايــة نفســك مــن هجمــات المداهمــات ،�§ن الغــرض مــن مثــل هــذا 

� القضــاء عــ� منافــس 
ء ، مــن الرغبــة �� �µ́ الهجــوم يمكــن أن يكــون أي

ــون  ــن أن تك ــا. يمك ــل � µ́ء تقريب ــة مقاب ــول ال́·ك ــة ¹́اء أص إ� محاول
المداهمة: 

از الــ́·كات وشــلل نشــاط ال́·كة بســبب أنشــطة المســاهمي  � Àبيضــاء – ابــ�
ا�§قلية.

� تــم اجــراؤه 
رماديــة – ا�ســتي�ء القــ·ي بنــاء عــ� قــرار محكمــة غــ�� قانــو��

� أغلــب ا�§حيــان ، يقــوم عــ� ســبب وهمــي ، 
مــن دون حضــور المدعــى عليــه. ��

� يتم انتهاك قواعد ا�Çجراءات المدنية. �Éح �
��

أســود – التهديــد أو اســتخدام ا�§عمــال العنيفــة ضــد صاحــب العمــل وأفــراد العائلــة ، بهــدف 
حثه ع� التوقيع ع� مستندات نقل ملكية ال́·كة إ� طرف ثالث.

� رفيعــو المســتوى  �Éــا مــا يشــارك المســؤول يتــم إعــداد المســتندات المخططــة مســبقا ، وغالب
ــن  ــك يمك ــة ، لذل ــذه العملي � ه

ــا¹́ �� ــكل مب ــوم بش ــت للهج � تعرض
ÀÒــ ــة ال ــا لل́·ك دارة العلي Çو ا�

� وإعطاء رفض مناسب بالقوة . �Éمنع هجمات المهاجم �
� فقط المساعدة �� �Éف Àللمح�

ات مواجهة هجمات المداهمات � م��
 �

همــال القانــو�� Çجــراءات ا�§منيــة وا�Çهجمــة المداهمــة هــو نتيجــة إهمــال ا�
والجهــل. لحمايــة نفســك مــن مثــل هــذا التعــدي ، ينصــح صاحــب العمــل بما 

: ي��
ــال  هم Çــة وا� ــراءات ا�§مني ــال ا�Çج ــة إهم ــو نتيج ــة ه ــة المداهم هجم
� والجهــل. لحمايــة نفســك مــن مثــل هــذا التعدي ، ينصــح صاحب 

القانــو��
: العمل بما ي��

 � �Éالموظفــ أنشــطة  بمراقبــة  تســمح  أمنيــة  أنظمــة  اســتحداث 
والحفاظ ع� ¹ية المعلومات.

إجراء تدقيق لحزمة الوثائق التأسيسية.
� يمكــن 

ÀÒمراقبــة الحســابات الدائنــة وأنــواع الديــون ا�§خــرى الــ
أن يستخدمها المهاجمون لصالحهم.

On-line 
آلة حاسبة

قدر العملية الحسابية
مركز ا�§من



خدمات مكافحة المداهمات

. � ��� أيدي المساهم
�تقييم تركز ا��سهم وتوزيعها �

تطويــر وتنفيــذ ومراقبــة تنفيــذ مجموعــة مــن التدابــ�� المصممــة للحمايــة مــن التجســس الصناعي 
� مــن خــ�ل جهــاز كشــف الكذب  ��(اجــراء اختبــار عــ� الموظفــ

� المنتظم ، وما إ¢ ذلك) ��، وفحص الموظف
� وا��من المادي.

�إستخدام معدات ا��من التق©
افيا  نطــاق ا́�جــراءات الوقائيــة واســع جــدا ويتطلــب نهجــا اح�®
اتيجيات الفريــدة والقــدرة عــ� بنــاء مهــام متعددة  ومعرفــة با�ســ�®
الخطــوات تغطــي جميــع مجــا�ت ا��مــان. لهذا الســبب مــن ا��فضل 
 �

بيــكا تــا زاخيســت“  ، ال©® � �كات ا��مــن “ ب� ¿À تكليــف العمليــة بمجموعــة
� هذا ا��مر.

�ة الناجحة � Áتتمتع بسنوات عديدة من الخ�

ماذا نحن نقدم
 ، � ��ــ ــن المنافس ــة م ــات المحتمل ــأن الهجم ــا بش ــق عم�ئن ــي لقل � داع

: �بيكا تا زاخيست“ ما ي� � �كات ا��من “ ب� ¿À تنفذ مجموعة ، �
�Åكإجراء وقا

. � ��ين المحتمل �تدقيق مفصل يحدد مشاكل العمل والÇاعات والمغ�
تقديم المشورة الكاملة والمؤهلة للمالك بشأن الحالة المحددة.

ــوق بهــم ، وا�ســتخبارات  � الغــ�� الموث ��ــد التجســس الصناعــي ، والموظفــ � تحدي
�المســاعدة �

الخارجية والداخلية.
� أفراد أمن المؤسسة لمقاومة ا�ستي�ء. �تجه�

وع. ¿Ëالم �القيام بالتنبؤ بالمخططات المحتملة لنقل الملكية الغ�
� تركيب أنظمة ا��من.

�المساعدة �
� حالة وقوع هجوم.

�� للتعزيزات � ��إرسال الموظف

ــإن  ــه ، ف ــة عائلت ــه أو رفاهي ــد لحيات ــعر بتهدي ــه يش ــة ، فإن ــوط أخ�قي ــر لضغ ــرض المدي إذا تع
 �Ïبيــكا تــا زاخيســت“ عــ� اســتعداد لتقديــم خدمــات الحــارس الشــخ � �كات ا��مــن “ ب� ¿À مجموعــة

ل. � �� المؤسسة أو بالقرب من الم�
�، واستئجار سيارة مصفحة ، ووضع نقاط أمنية �
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 تعليم
موظفينا

يمر بشكل منهجي
دورات تربية

مؤه�ت

معدات
حراسنا

نامج متقدم Áمزود ب�
معدات الجودة

الشغل

ة خ��
ة �ة كب� Áخ�

يسمح لك بالحماية بشكل موثوق
كائنات من مستويات مختلفة

تعقيد

�عة
استجابة Àيعة

وحل Àيع
ظهرت لحسابهم الخاص

مواقف
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