
�من�كات ا مجموعة ��

+38(068) 000-77-88
info@bz-security.com.ua

www.bz-security.com.ua



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 المنشأت الصناعية

ات حماية المنشآت الصناعية � م��
� يجــب مراعاتهــا عنــد حســاب مصفوفــة التهديــدات 

ات الــ�� � للمنشــآت الصناعيــة عــدد مــن المــ��
� من بينها:

والمخاطر ، و ال��

  الوصول المحدود.
� منطقــة صناعيــة ذات كثافــة ســكانية منخفضــة ، 

ات الموقــع – عــادة مــا تكــون موجــودة �� � مــ��
. �

ة وتشمل العديد من المبا�� وتحتل مساحة كب��
. � اق المتسلل¤� ات البناء – ª يمكن أن تمنع بشكل موثوق من إخ�� � م��

� المبــ�� يجعــل من المســتحيل 
� المنطقــة ، واكتظاظهــا ��

وجــود عــدد كبــ�� مــن القيــم الماديــة ��
� اكتشاف المتسلل. ف¤� تقريبا ع² غ�� المح��

ضافــة إ« ذلــك ، فهــي معرضــة بشــكل خــاص للمخاطــر العرضيــة (الحرائــق واªنفجــارات  ¼ªبا 
ــة  ــارة الدولي ــز التج ــا«� لمرك � الع ــ�� ك ــبب ال�� � بس ــلل¤� ــائغة“ للمتس ــة س ــل ”لقم ــات) وتمث والفيضان
(المعبــأ بالفعــل ومريحــة التصديــر). غالبــا مــا تكــون التعديــات عــ² محتويــات المنشــآة مــن عمــل 

� فقط توف�� حماية موثوقة. ف¤� موظفي المؤسسة أنفسهم ، لذلك يمكن للمح��

تنظيم حماية المنشآت الصناعية
� الصناعيــة تتطلــب نهجــا 

بيــكا تــا زاخيســت“ أن حمايــة المبــا�� � كات اÈªمــن “ ب�� ÊË تــدرك مجموعــة
متعدد المستويات ، يتكون من:

ــزة  ــذار ، وأجه ن ¼ªــاءة وا ض ¼ªــة ا ــة وأنظم ــوار الثابت ــب اÈªس ــة – تركي ــية والتقني ــة الهندس الحماي
ي  Îدخــول وخــروج النقــل الــ� �

نــذار للمحيــط والحريــق ، والحواجــز الكهروميكانيكيــة للتحكــم �� ¼ªا
 �

Èوالســكك الحديديــة ، وأنظمــة محاســبة المخــزون المــادي و الســلعي ، ومعــدات التعــرف التلقــا�
وتثبيت اÈªرقام ، وأجهزة استشعار الحركة ، إلخ.

أنظمــة الرقابــة التنظيميــة – إدخــال نظــام تســجيل لمــرور اÈªشــخاص 
ــلعي ،  ــادي و الس ــزون الم ــم للمخ ــرد المنتظ ــات ، والج ــول المركب ودخ
وتعزيــز الرقابــة عــ² تشــغيل أجهــزة الــوزن ومعــدات الرفــع ، وتطويــر 
الوثائــق التنظيميــة والتنظيميــة ، الرقابــة عــ² اªمتثال للوائــح الداخلية 

، وما إ« ذلك.
ــن  ــاعة ع ــدار الس ــ² م ــادة ع ــذه ع ــم تنفي ــادي – يت ــن الم اÈªم
ــه  ــم لدي ــد منه ــة. كل واح ــة وثابت ــز متحرك ــم حواج ــق تنظي طري
وســائط خاصــة بــه للمناوبــة والمهــام. يجــب أن يكــون عــدد 
الحــراس وانتشــارهم عــ² نحــو يضمــن ســÖمة الممتلــكات 
� حالــة حــدوث حالــة طارئــة ، يجب 

� المنشــأة. ��
ونظــام اÚªمــن ��

عــ² الحــراس التفاعــل بشــكل فعــال مــع بعضهــم البعــض 
� للتعزيز. وأن يكون لديهم احتياطي من الموظف¤�

On-line 
آلة حاسبة

قدر العملية الحسابية
مركز اÈªمن
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حماية المدن الريفية

 
فقــط مثــل هــذا المجمــع سيســاعد عــ� تجنــب ال�قــات اليوميــة 

ة مــن الخــارج أو عــن    يرتكبهــا الموظفــون وال�قــات الكبــ 
ة الــ�� الصغــ 

طريق التواطؤ.

ــن  ــة م ــر مجموع ــا بتطوي ــص لدين ــوم المتخص ــد ، يق ــرام العق ــل إب  قب

ا�§جــراءات التقليديــة وغــ  التقليديــة المصممــة لحــل جميــع المشــاكل ا��منيــة 

  ذلك:
بشكل أك® فعالية ، بما ¬»

إنشاء رقابة صارمة ع� الوصول.

  المنطقة ومراقبة ا�متثال للنظام داخل المنشأة.
تسي  دوريات ¬»

اتخاذ ا�§جراءات ا��منية الوقائية.

تنظيم المراقبة بالفيديو مع التسجيل ع� مدار الساعة.

  وا��شياء الثمينة.
ضمان حماية المبا«»

زالة المخاطر المكتشفة. أيضا ، يمكن تقديم عدد من التوصيات للعميل المصممة �§

ماذا نحن نقدم
ــة  ة الÁزم Âــ ــارات والخ ــارف والمه ــع المع ــت“ بجمي ــا زاخيس ــكا ت بي « ــن “ ب  كات ا��م ®Æ ــة ــو مجموع ــع موظف يتمت

  ترســانتهم أحــدث 
  عــاٍل. يوجــد ¬»

لتقديــم الخدمــات لضمــان حمايــة الممتلــكات الخاصــة بــك عــ� مســتوى مهــ�»

ــن أي  ــوق م ــكل موث ــل بش ــة للعمي ــة الخاص ــة الملكي ــة لحماي اتيجيات الناجح ــ� ــاليب وا�س ــدث ا��س ــدات وأح المع

تجاوزات خارجية.

On-line 
آلة حاسبة

قدر العملية الحسابية
مركز ا��من

 تعليم
موظفينا

يمر بشكل منهجي
دورات تربية

مؤهÁت

معدات
حراسنا

نامج متقدم Âمزود ب
معدات الجودة

الشغل

ة خ��
ة ة كب  Âخ

يسمح لك بالحماية بشكل موثوق
كائنات من مستويات مختلفة

تعقيد

�عة
استجابة Æيعة

وحل Æيع
ظهرت لحسابهم الخاص

مواقف
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