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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.
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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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حماية ا��فراد

ات حماية ا��فراد � م��
ــخص  ــوا�� 5000 ش ــا ح � ب�دن

�ــي  ــات ، يختف ــب ا��حصائي حس
ســنويا ، منهــم حــوا�� 1500 طفــل. لــم يعــد يتــم العثــور ع� بعض 

ــم اســتخدام  ــة ، � يت ــة الحديث � البيئ
�ــك ،  ــا. لذل ــن. مطلق المفقودي

ع�ميــة  ا�� الشــخصيات  قبــل  مــن  فقــط  ا�¡فــراد  حمايــة  خدمــات 
ــك  ــل أولئ ــن قب ــن م ــال ، ولك ــال ا�¡عم ــادة ورج ــار الق � وكب �ªــي والسياس

� مــن ســ�متهم وســ�مة  �ªا�¡شــخاص الذيــن يحتاجــون إ� أن يكونــوا واثقــ
أقربائهم .

ــا  ــم تطويره � يت
ــ²³ ́� ال ــ ــن التداب ــة م ــن مجموع ــارة ع ــرد عب ــة الف حماي

� مــن خ�ل منــع وتجنب  �ªوتنفيذهــا لضمــان الســ�مة الشــخصية لشــخص معــ
أي تهديد مبا¹º لصحته وحياته.

تنظيم حماية ا��فراد
� العميــل وبقيــة فريــق  �ªالحــارس الشــخ¾� هــو الرابــط الرئيــ½� بــ
� .قــع عــ� عاتقــه مســؤولية أساســية  وهــي حمايــة الفــرد.  �ªالمتخصصــ
المهمــة الرئيســية لهــذا العمــل الجماعــي ليســت فقــط حمايــة العميــل مــن 
التهديــد المنشــأ ، ولكــن لمنــع احتمــال ظهــوره. � يســتطيع حــارس ا�¡مــن 
بمفــرده ببســاطة القيــام بمثــل هــذه المهمــة. تســمح المؤهــ�ت العاليــة 
�¡عضــاء الفريــق بالعمــل مــن دون أن ي�حظهــم أحــد ، ممــا � يســبب 

أي إزعاج للعميل و� يتعارض مع أنشطته المعتادة.

� ا�عتبــار 
�بيــكا تــا زاخيســت“   � �́ كات ا�¡مــن “ ب ¹º تأخــذ مجموعــة

� اختيــار الموظــف. جميــع حــراس 
�دائمــا رغبــات وطلبــات العميــل 

ا�¡مــن لدينــا متخصصــون معتمديــن يخضعــون لفحوصــات طبيــة 
� مجالهــم و يتمتعــون بالمهــارات والمعرفــة 

� � �ªبانتظــام ، ومهنيــ
ال�زمة.

آلة حاسبة
قدر العملية الحسابية

مركز ا�¡من



5

حماية ا��فراد

 
ماذا نحن نقدم

بنــاء عــ	 رغبــات العميــل والوضــع الموضوعــي الخــاص ، 
يمكن أن تكون حماية الفرد:

�يــح – يرافــق الموظفــون العميــل ع�نيــة (يتمتعــون بمظهــر 
�مون بقواعد اللباس). أنيق ويل��

� الغريــب و كذلــك للشــخص  ¢ – عــ	 حــد ســواء لعــ£¢
غــ�¢ مــر¦¥

الذي تتم حمايته .
مختلط – يسمح لك باكتشاف المراقبة وتوف�¢ حماية معززة.

¢ موحــد ، كل 
�́ يتــم تقديــم أي نــوع مــن الخدمــات وفقــا لجــدول زمــ

ساعة أو ع	 مدار الساعة. يتم تقديم العميل أيضا:

نذارات ع	 مدار الساعة طوال أيام ا¹¥سبوع. مراقبة ا¹¼
.GPS زر الذعر المحمول مع تعقب

تركيب أجهزة استشعار للدخان والغاز والماء.
تحليل طرق الحركة مع تطوير خيارات بديلة.

¢ تتم زيارتها.
�́ السيطرة ع	 أمن الدخول والخروج وا¹¥ماكن ال

حراسة أمنية أثناء نقل المستندات وا¹¥شياء الثمينة.
ية وا¹جتماعات والخطب العامة. تنظيم ا¹¥من عند حضور المناسبات الجماه�¢

التحقــق مــن ا¹¥شــخاص الذيــن هــم عــ	 اتصــال بالشــخص المحمــي ، وتقييــد الوصــول إذا لــزم 
ا¹¥مر.

ان. ¢ الرح�ت الخارجية عند الط�¢
�Î الحماية

�هة  ¢ ال��
�Îالمدرســة ، وو Ïإ ¢Ðافقه الحــارس الشــخ مــن الممكــن أيضــا توفــ�¢ الحمايــة للطفــل. ســ�¢

، إلخ.

بيكا تا زاخيست“ – بينما نحن بجانبك وأقاربك ف� داعي للقلق. � كات ا¹¥من “ ب�¢ ÕÖ مجموعة

آلة حاسبة
قدر العملية الحسابية

مركز ا¹¥من

 تعليم
موظفينا

يمر بشكل منهجي
دورات تربية

مؤه�ت

معدات
حراسنا

نامج متقدم Úمزود ب�
معدات الجودة

الشغل

ة خ��
ة ة كب�¢ Úخ�

يسمح لك بالحماية بشكل موثوق
كائنات من مستويات مختلفة

تعقيد

�عة
استجابة Öيعة

وحل Öيع
ظهرت لحسابهم الخاص

مواقف
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