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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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المركبات المصفحة

من يحتاج إ� مركبة مصفحة ولماذا
ــا  ــن مفهوم ــح ا��م ــث أصب ــث ، حي ــم الحدي � العال

��
ورة  تقليديــا ومجــردا للغايــة ، تعــد المركبــة المصفحــة ��
ضافة  � ورجال ا��عمــال. با�� للشــخصيات العامــة والسياســي��

إ� ذلك ، ستكون مطلوبة من أجل:
ــون ،  ــع ذات القيمــة الخاصــة (التحــف والفن نقــل البضائ

اعات العلمية والتقنية). ª«الوثائق ال®ية ، ا�خ
جمع أموال القيم المادية و السلع ا��موال النقدية .

يتطلــب كل اتجــاه نهجــا خاصــا ، � يســمح فقــط بالتحذيــر ، 
ولكــن أيضــا بمنــع حــدوث هجــوم ، وكذلــك الوصــول إ� النقطــة 

� أ¼ع وقت ممكن.
ة من الطريق �� ا��خ»�

ــاءة  ــن الكف ــة م ــة عالي ــ¾ درج ــون و ع ــائقينا متخصص ــع س جمي
 �

ــادة �� ــات القي ــة وتقني ــات المصفح ــادة المركب ــارات قي ــدون مه يجي
حا�ت الطوارئ.

ماذا نحن نقدم
ــد  وي � ª«ــزة ل ــت“ جاه ــا زاخيس ــكا ت بي � ــن “ ب»� كات ا��م Ä¼ ــة مجموع

العميل بالمركبات المصفحة:

من النماذج الحديثة.
ــك ذات الراحــة الفائقــة والدرجــة  � ذل

منمــاركات مختلفــة ، بمــا ��
التنفيذية.

مستويات مختلفة من الحجز.
ع¾ سبيل المثال ، المركبات المدرعة مثل:

Volkswagen Transporter
Volkswagen Amarok

Mercedes-Benz W220
Cadillac Escalade

تــا  بيــكا  � ب»�  “ ا��مــن  كات  Ä¼ مجموعــة   �
�� يمكــن  كمــا 

زاخيست“اســتئجار ســيارة مصفحــة بطاقــم وأمــن خارجــي 
ــزة  ــازة وجاه ــة ممت ــة فني � حال

ــيارات �� ــع الس . جمي �
ــا�� إض

للمغادرة ع¾ مدار الساعة.  

On-line 
آلة حاسبة

قدر العملية الحسابية
مركز ا��من
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