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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 المدن الريفية

ات حماية المدن الريفية � م��

ــة.  ــارات خــارج المدين ــاس عق ــن الن ــ
� م ــك الكث ــوم ، يمتل الي
عنــد وصولهــم إ� الكــوخ الخــاص بهــم ، يريــدون الشــعور با��مــان 

، وعنــد المغــادرة ، يريــدون التأكــد مــن أن ممتلكاتهــم تخضــع 
ــن  ــع ل ــن الموق � ع ــ�� ــاب المالك ــة غي � حال

ــ¡� �� ــة وح ــة موثوق لحماي
يكون هناك §قة أو حريق أو أعمال تخريب.

 �
مــن الناحيــة المثاليــة ، يجــب التعامــل مــع القضايــا ا��منيــة حــ¡� ��

ســيقدم   ، الحالــة  هــذه   �
�� الريفيــة.  المدينــة  تصميــم  مرحلــة 

بيــكا تــا زاخيســت“ المســاعدة  � �
كات ا��مــن “ ب � مجموعــة §·
المتخصصــون ��

� موقــع مرافــق البنيــة التحتيــة ، ويقومــون بتحديــد مواقــع 
المؤهلــة ��

ات الدوائــر التلفزيونيــة المغلقــة الثابتــة والمراقبــة وأزرار ”التنبيــه“  �
كامــ
الواقعــة عــÈ الشــارع �Æجــراء حالــة دعــوة دوريــة الطــوارئ. يتيــح نظــام ا��مــان 

ــتقبل ،  � المس
ــل �� ــن كام ــع بأم ــة التمت ــة الريفي ــكان المدين ــدا لس ــم جي المنظ

ويقوم المدير ، إذا لزم ا��مر ، بتطويره من دون تكاليف مالية إضافية.

    
تنظيم حماية المدن الريفية
 
بيــكا تــا زاخيســت“   � �
كات ا��مــن “ ب لضمــان حمايــة موثوقــة لمدينــة ريفيــة ، تعمــل مجموعــة §·

: � � اتجاه��
��

ح تنظيــم نقــاط التفتيــش ا��منيــة.  �
كة. لهــذا ، يقــ �
� المشــ
�Ð1.حمايــة ا��را

يتم مرور المركبات وا��شخاص وفقا لنظام المرور.
ــا عــÈ وجــود  ــم كل نقطــة بÓي ــم تقيي ــة. يت � الفردي

�Ôــا ــة المب 2. حماي
ــك  ، وكذل � ــن أن تجــذب المتســلل�� � يمك

ــ¡� المناطــق المعرضــة للخطــر ال
� يصعــب فيهــا المراقبــة. بعــد ذلــك ، يتــم 

أماكــن ”البقــع العميــاء“ – الــ¡�
تثبيــت نظــام مراقبــة بالفيديــو ، والــذي يســمح لــك بمشــاهدة المنطقــة 

بأكملها بوضوح.

يتــم العــرض عــÈ ســكان المدينــة الريفيــة تثبيــت نظــام ســياج 
ضافــة إ� نظــام  Æبا� ، � حــول المحيــط لمنــع دخــول المتســلل��
� حالــة وجــود عــدة 

نــذار. �� Æضــاءة وا� Æالتحكــم بالفيديــو وا�
مداخل للقرية يُسمح بإقامة أك
· من حاجز واحد

On-line 
آلة حاسبة

قدر العملية الحسابية
مركز ا��من



حماية المدن الريفية

         
            

         ماذا نحن نقدم

لحمايــة مركــزك التجــاري ، يمكننــا تقديــم مجموعــة كاملــة مــن 
الخدمات أو تنفيذ أنواع معينة من العمل:

1. اختيار أفراد ا��من وفقا لمتطلبات ورغبات العميل.
2. تثبيت نظام مراقبة بالفيديو ع� مدار الساعة أو كل ساعة.

 �
�� � 3. توفــ»� حــارس أمــن شــخ§� لكبــار الشــخصيات VIP المقيمــ��

الموقع.
فيه.  4. تقديم المساعدة عند وضع خطة البناء لمركز التسوق وال»°

5. تعزيز التداب»� ا��منية لمكافحة الحرائق ومكافحة ا̧�رهاب 
6. توفــ»� تركيــب نظــام إنــذار وأزرار ”التنبيــه“ والبوابات الــدوارة وإطارات 

التمرير.
7. تنفيــذ الوقايــة والوقايــة مــن الÅقــات وأعمــال التخريــب وحــا�ت 

الÇاع.
� تهدف إÉ حماية المنشأة والمساعدة ع� تنفيذها.

°Ì8. وضع قائمة با̧�جراءات ال

� المتكامــل والمزيــج ا��مثــل للوســائل التقنيــة وا��مــن المادي يمكــن أن يضمن 
ا�� فقــط النهــج ا�حــ»°

ق إذا لزم ا��مر. Ô«يعة الÕ واستجابة �Éالنظام المثا

 تعليم
موظفينا

يمر بشكل منهجي
دورات تربية

مؤهØت

On-line 
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آلة حاسبة
قدر العملية الحسابية

مركز ا��من

معدات
حراسنا

نامج متقدم Ô«مزود ب
معدات الجودة

الشغل

ة خ��
ة ة كب»� Ô«خ

يسمح لك بالحماية بشكل موثوق
كائنات من مستويات مختلفة

تعقيد

�عة
استجابة Õيعة

وحل Õيع
ظهرت لحسابهم الخاص

مواقف
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