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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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مرافقة البضائع

ات مرافقة البضائع � م��
ــا  ــق المبيعــات ، مم ــح مــن تحقي ــا عــ� أقــ� رب � بلدن

يحصــل معظــم أصحــاب ا��عمــال ��
ي هــو لوجســتيات واضحــة ومنســقة  � البائــع والمشــ�� � الع�قــة بــ��

� أن الرابــط ا��كــ�� أهميــة ��
يعــ��

� مركبــة واحــدة تحمــل حمولــة ثمينــة ضــد ظــروف القــوة القاهــرة عــ� الطريق:  جيــدا. � يتــم تأمــ��
ــار  ــة. الخي ــر ، الªق ــخص آخ ــأ ش ــبب خط ــع بس ــ�� المتوق ــل الغ ــال ، التعط ــوادث ، ا��عط الح
� النقــل وتقليــل الخســائر المحتملــة إ¹ الصفــر هــي طلــب حمايــة ومرافقــة البضائــع  الوحيــد لتأمــ��

� تقديم هذه الخدمة.
ة الناجحة �� � لديهم سنوات عديدة من الخ�½ � موثوق�� ف�� من مح��

تنظيم حماية و مرافقة البضائع
� تــم تطويرهــا بشــكل خــاص 

تتكــون مرافقــة البضائــع وحمايتهــا مــن مجموعــة مــن التدابــ�� الــ��
. الهــدف هــو منــع Çقــة مــواد المخــزون وتلفهــا. بغــض النظــر عن مــدى دقــة وتعقيد  � لنقــل معــ��
� الوقــت المناســب إ¹ وجهتهــا 

تتبــع الشــحنة ، فــإن مهمــة ا��مــن هــي ضمــان وصولهــا بنجــاح و��
النهائية. لهذا:

-يجري تطوير الطرق المث� الرئيسية والبديلة.
� حالة الطوارئ.

-إعداد طرق الهروب من نقاط مختلفة ��
� هذا النقل.

� جميع المجموعات ا��منية المشاركة �� -يتم تنظيم العمل المنسق ب��
-يجري وضع تداب�� لضمان Çية نقل البضائع.

-جميــع المجموعــات مجهــزة بالمعــدات الحديثــة ال�زمــة ، والعتــاد المناســب ، ومرافــق 
ا�تصا�ت ، ووسائل النقل. يتم توف�� دعم المعلومات.

بيــكا تــا زاخيســت“ نطاقــا مثاليــا مــن ا�Òجــراءات  � كات ا��مــن “ ب�� �Ç كل حالــة ، تطبــق مجموعــة �
��

� تعتمد ع� معاي�� مخصصة للنقل:
، وال��

القيمة المÕح بها للبضائع.
ة الحجــم –  الخصائــص العامــة (غــ�� خطــرة – خطــرة ، ليســت كبــ��

ة الحجم ، التغليف). كب��
المتطلبات الخاصة بنقل وتخزين البضائع والمواد.

الوضع ا�Òجرامي ع� الطريق المتبع .
ورة عبــور الحــدود والتضاريــس  �Üمســافة  المســار والطريــق و

ونوعية الرصف للطريق .
� يمكــن وضــع تدابــ�� حمايــة فعالــة حقــا إ� عندمــا تؤخــذ 
� ا�عتبــار. يتــم إيــ�ء اهتمــام خــاص لمرافقــة 

وط �� �ªجميــع الــ
بالســكك  النقــل  عــن طريــق  المنقولــة  البضائــع  وحمايــة 
� اختيــار الطــرق وعــدم 

الحديديــة بســبب القيــود الصارمــة ��
القدرة ع� المناورة. 

On-line 
آلة حاسبة

قدر العملية الحسابية
مركز ا��من
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مرافقة البضائع

ماذا نحن نقدم
بيــكا تــا زاخيســت“ عنــد  � �كات ا	
مــن “ ب تضمــن مجموعــة ��

مرافقة البضائع وحمايتها :

-دعم المرسل ع� مدار الساعة.
كــة عــ� مــدار الســاعة طــوال أيــام ا	
ســبوع ،  -عمــل مناوبــة ال��

-ما يجعل من الممكن ا	ستجابة الفورية 	
ي طارئ.
ــن  ــذا يضم ــتويات ، وه ــدد المس � المتع ــ£� ــة الموظف ــام مراقب -نظ

جودة خدمة 	 تشوبها شائبة.
-المسؤولية المالية عن البضائع والمواد المصاحبة.

ــص  ــرق ، وخصائ ــارات الط ــل ، ومس ــم العمي ــة (اس ــال لل�ي -ا	متث
وقيمة البضائع، وما إ¸ ذلك).

.GPS القدرة ع� تتبع البضائع باستخدام نظام مراقبة-
تركيب ودعم أنظمة التحكم.

� رســم مســارطريق النقــل ، 
�Á ــكل عميــل ومســتعدون للمســاعدة م بنهــج مخصــص ل � Äــ نحــن نل

وتطوير خيارات فعالة ومث� لحل مسائل التسليم الناجح وال�يع وا	Åمن لبضائعك .

نحن مسؤولون عما نرافقه.

On-line 
آلة حاسبة

قدر العملية الحسابية
مركز ا	
من

 تعليم
موظفينا

يمر بشكل منهجي
دورات تربية

مؤهËت

معدات
حراسنا

نامج متقدم Ìمزود ب
معدات الجودة

الشغل

ة خ��
ة �ة كب Ìخ

يسمح لك بالحماية بشكل موثوق
كائنات من مستويات مختلفة

تعقيد

�عة
استجابة �يعة

وحل �يع
ظهرت لحسابهم الخاص

مواقف
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