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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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حماية المجمعات السكنية

ات حماية المجمعات السكنية �         م��
        

 . � �ــلل� ــذة“ للمتس ــة لذي ــة ”لقم ــكنية الحديث ــات الس المجمع
إن وجــود المطاعــم والنــوادي يجــذب الحراميــة ووجــود مواقــف 

ــح  ــن أن تصب ــيارات ، ويمك � الس �ــ� ــوص وخاطف ــيارات – اللص الس
معــدات غرفــة المرجــل والمصعــد وا�تصــا�ت الباهظــة الثمــن 

ــل  ــكنية يقل ــات الس ــن المجمع ــ�� م ــم الكب ــات . القس ــا للتعدي هدف
مــن الحفــاظ عــ¦ ســ¤مة الســكان وحمايــة ممتلكاتهــم لوجــود حــارس 

ات الفيديــو. بالطبــع ، هــذه ”الحمايــة“ � يمكــن أن  �وزوج مــن كامــ�
ــا ومريحــا حقــا ، � يمكنــك ا�ســتغناء  ل آمن � �ــة. لجعــل المــ� تكــون فعال

. � �عن المح́�ف�
� هــي 

�ة الرئيســية لحمايــة المجمــع الســك¶ � �واحــدة مــن الســمات الممــ�
� (جمعيــة أصحــاب المنــازل) ، ولكــن 

�أن العقــد يتــم إبرامــه مــع كيــان قانــو«
 �

�� الواقــع ، يعــد كل مالــك شــقة فــردي هــو أيضــا مشــارك كامــل ا�Àهليــة ¿
�¿

المعاملــة ولــه الحــق و إمكانيــة التأثــ�� عــ¦ عمليــة تنظيــم التدابــ�� الوقائيــة 
ويجب تلبية رغباته.

                                          تنظيم حماية المجمعات السكنية

 Éضافــة إ Ëمــان للســكان وممتلكاتهــم ، با�Àدرجــات ا� Ìضمــان أقــ �
�تتمثــل المهمــة الرئيســية ¿

� المنطقــة بحيــث يشــعر النــاس بالراحــة و الــدفء. للقيــام بذلــك ، 
�إنشــاء خلفيــة مواتيــة عامــة ¿

عتبار: Ëا� �
�بيكا تا زاخيست“ أثناء التدقيق ¿ � �كات ا�Àمن “ ب� ÒÓ يأخذ موظفو مجموعة

. �
�موقع المجمع السك¶

وجود أبنية غ�� سكنية أو بنية تحتية قريبة.
ــق ،  ــكل موقــع عــ¦ حــدة (عــدد المداخــل ، الطواب � ككل ول

�ــم المجمــع الســك¶ ات تصمي � �مــ�
المعدات مع المصاعد).

المجــاورة   �
�ÕراÀا� عتبارمســاحة قطــع  Ëا�  � �عــ�  �

�¿ ا�Àخــذ  أيضــا  يتــم 
ــف  ــاط الضع ــون نق ــدد المتخصص � ، يح

�ــ¶ ــق المه ــاء التدقي ــا. أثن وتكوينه
ويمكنهــم تطويــر خطــة عمــل عاليــة الجــودة ومنطقيــة وفعالــة مــن حيــث 

التكلفة لمنع التهديدات المحتملة:

� المنشأة.
�اكهم ¿ ÒÓيتم احتساب عدد الحراس الذين يجب إ

ــائل  ــه بالوس ــه ومعدات ــذ ومعدات ــكل منف ــام ل ــد المه ــم تحدي يت
التقنية.

� ورغبــات 
�اعتمــادا عــ¦ الخصائــص المتعلقــة بالمجمــع الســك¶

مختلفــة  �Àشــياء  الموضوعــة  للخطــط  يكــون  قــد   ، العمــ¤ء 
ة. يتــم تحقيــق أفضــل نتيجــة دائمــا باتبــاع نهــج  �اخت¤فــات كبــ�

متكامل.

On-line 
آلة حاسبة

قدر العملية الحسابية
مركز ا�Àمن
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حماية المجمعات السكنية

 

ماذا نحن نقدم

ــد  ــت“ عن ــا زاخيس ــكا ت بي � �ــن“ ب كات ا	
م ــة �� ــن مجموع تضم
حراسة المجمعات السكنية الحماية وتوفر:

� مواقــف الســيارات تحت ا	
رض والســطحية 
1.القيــام بدوريــات ��

� المجاورة.
� المكاتب والسندرات وا	
را��

2  .وا	
قبية ومبا��
3.تداب� الحفاظ ع� النظام العام.

4.تنظيم مراقبة الدخول.
5.المعــدات التقنيــة بــأزرار ”الذعــر“ وأنظمــة المراقبــة بالفيديــو ممــا 

. �
يسمح بمشاهدة كل ركن عام من المجمع السك©�

� تقيــد 
نــذار وأجهــزة استشــعار الحركــة وا	
نظمــة الــ©± µ	6.تركيــب أجهــزة ا

وصول الغرباء إ· المنطقة.
رهاب. µ	7.القيام بأنشطة مكافحة ا

نسان. µ	من صنع ا �
8.الوقاية من الكوارث والطوارئ ال©±

تنظيم نقاط التفتيش.
دارية والتنظيمية. µ	جراءات اµ	9.التطوير والتنفيذ والرقابة ع� التقيد با

� الوقــت المتفــق عليــه أو عــ� مــدار الســاعة. 
بنــاء عــ� طلــب العميــل ، يتــم تنفيــذ الحمايــة ��

ل حقا حصنا. � �تحت حمايتنا ، يصبح الم

On-line 

آلة حاسبة
قدر العملية الحسابية

مركز ا	
من

 تعليم
موظفينا

يمر بشكل منهجي
دورات تربية

مؤهÐت

معدات
حراسنا

نامج متقدم Óمزود ب
معدات الجودة

الشغل

ة خ��
ة �ة كب Óخ

يسمح لك بالحماية بشكل موثوق
كائنات من مستويات مختلفة

تعقيد

�عة
استجابة �يعة

وحل �يع
ظهرت لحسابهم الخاص

مواقف
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www.bz-security.com.ua
6


