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  من نحن 
  Mauroبموجب المبادرة الريادية التي أطلقها ماورو بروناتو "   2016في أكتوبر  ،  "BBS Securityتأسست "

Mauro Brunato  "" وباولو لورينزو برينيوليPaolo Lorenzo Brignoli  ،"  مفتشي اللذين كانا سابقًا رئيسا

في مقر شرطة ميالنو، وهي وكالة تحقيقات وأمن معتمدة   1982شرطة الوالية، وقد بدأ كالهما الخدمة في عام  

)، وحاصلة  2010لسنة    269معاهد األمن والحراسة طبقاً للقرار الوزاري رقم  (  UNI 10891: 2000وفقًا لـ  

    على التراخيص التالية:

   14717/12الترخيص رقمB15B Area OSP I Ter  ،  من قِبل والية  2017يوليو    20الصادر في ،

وذلك ألداء خدمات المراقبة على  "،  Mauro Brunatoميالنو إلى رئيس المفتشين ماورو بروناتو "

في   الصادر  الوزاري  للقرار  (طبقاً  واالستعراضية  الترفيهية  واستضافة  2009أكتوبر    6األنشطة   ،(

  )؛2007أغسطس  8ري الصادر في األحداث الرياضية (طبقاً للقرار الوزا

   14742/12الترخيص رقمB15E Area OSP 1 Ter  ،  قِبل  2018أبريل    30الصادر في ، من 

إياكوفيلي " إلى المدير األول لشرطة الوالية د. كارلو  للقيام  "،  Carlo Iacovelliوالية ميالنو  وذلك 

رقم   الوزاري  القرار  في  عليها  المنصوص  التحقيق  التحقيقات  2010لسنة    269بأنشطة  سيما  وال   ،

  مكرر من قانون اإلجراءات الجنائية. 327الدفاعية المنصوص عليها في المادة 

  الخبرة والسرية والموثوقية

يتكون فريق العمل لدينا من موظفين متخصصين للغاية، وهم ينتمون بالفعل إلى مكاتب تحقيق مرموقة  

(كريامبول   الوالية  "لدى شرطة  ""،  Criminalpol Lombardiaلومبارديا    - "  Mobile di Milanoفريق 

" المنظمة  الجريمة  ""،  Sezione Criminalità Organizzataبقسم  كاتوراندي   Sezioneوقسم 

Catturandi  ،"  ،وإدارة تحقيقات مكافحة المافيا بميالنو)، وهذا الفريق على استعداد تام، بسرية وشفافية وفعالية

  معلومات والتحقيقات والرقابة والحماية. ألي طلب لل

شهادات التدريب التي تتطلبها التشريعات الحالية المتعلقة  "  BBS Securityيمتلك جميع العاملين لدى "

بـ "السالمة واألمن"، ويحضرون سنوًيا دورات إعداد مهنية لدى الهيئات المعتمدة من قِبل نظام التدريب في إقليم  

يفهم بتنفيذ الخدمات ذات الصلة بناًء على الخصائص الشخصية واألخالقية والمهنية التي تحدد  لومبارديا، ويتم تكل

  قدرتهم وموثوقيتهم.  

فلديهم القدرة على العمل كفريق واحد، تحت إشراف منسقينا، والمشاركة بمقابل مادى في أنشطة السالمة  

  جنًبا إلى جنب مع موظفي أي شركة. 

  نهج العمل 

الدراسة المتعمقة لكل حالة على حدة، وتحليل المخاطر، وتطوير سياسات جديدة أو خطط أمنية  تتيح 

وقائية، التي تسمح بتخفيف الجرائم الناتجة عن العمد أو اإلهمال (الناتجة عن األضرار التي تلحق بالموارد المادية  

   فراد)،وغير المادية، والتنظيمية والبشرية المتاحة لدى الشركات و / أو األ
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لحل المشكالت، واقتراح استراتيجيات أمنية  لنا التعامل بدقة مع جميع األنشطة االستقصائية واألمنية الالزمة 

  جديدة للعمالء تكون مفيدة لراحتهم واستقرارهم. 

  المراجع 
ارزين على تلبية جميع االحتياجات األمنية الخاصة، مع العمالء الب ."،  BBS Security S.R.Lتعمل شركة "

  لنظام األزياء اإليطالي مثل: 

Condé Nast Group – Vogue – Vanity Fair – GQ – Heineken – Diesel   -  
BluMarine – Pielle Events & Promotions – MadHouse Eventi – Teatro  
Vetra – Big Air 2018 – Arexpo Parco Experience – Red Bull – Milan  
Fashion Week – Camera Nazionale della Moda Italiana (The National  
Chamber for Italian Fashion) – Ripley Group - Riad Yacout – Le  

Biciclette – Adidas – Stroili Oro – FIPAV Lombardia – FIP Lombardia   –  
Power Volley Milano – FIP Pallacanestro – Colorado Film – Fondazione  

Stelline – Gruppo Una Hotel - Telelombardia  

" بين  التعاون  إلى  نُشير  المرموقين،  العمالء  بين  المداخل  "  AFOL Regione Lombardiaومن  لمراقبة 

في   الواقع  المبنى  "  24وحراسة  و  سوديريي،    il Campus Internazionale di Ricerca suiشارع 

Tumori IFOM-IEO " والمكاتب األمامية والمبنى من الداخل. لمراقبة المداخل  

  خدمات التحقيق المقدمة لألفراد والشركات والمهنيين 
والمطاردة   والتتبع  البيانات  تحليل  في  متخصصين  خبراء  محققين  لوجود  نظراً  مضمونة  التحقيق  أنشطة  جميع 

    بالد، وترتكز هذه األنشطة على:بشكل فوري وفي جميع أنحاء الوالمراقبة اإللكترونية والتحقيقات / االستجوابات، 

   جمع األدلة التي يمكن استخدامها في المحكمة، وتشمل أيضاً الوثائق المودعة والمتاحة لالطالع عليها

  في قواعد البيانات العامة؛  

   إحكام السيطرة األمنية على اإلقليم، من خالل األنشطة العملياتية المستهدفة (التتبع والمطاردة)، والتي

إ التكنولوجية  تهدف  باستخدام األدوات  أيًضا  التحقيق معهم  يتم  الذين  توثيق تحركات األشخاص  لى 

  ). GPSالمصرح بها (لقطات فيديو فوتوغرافية، ونظام تحديد المواقع 

  

  الخدمات األمنية 
الوزاري الصادر في   القرار  بمرسوم االستضافة)، والقرار    2007أغسطس    8مع صدور  (ما يسمى 

في   الصادر  "  2009أكتوبر    6الوزاري  المراقبة  خدمات  بمرسوم  يسمى  بدأ عصر  ")،  ex Buttafuori(ما 

أخصائي األمن، وهو شخصية مهنية جديدة معترف بها في جميع أنحاء البالد، حيث تنفذ أنشطة في خدمة الجمهور،  

  وترتبط ارتباطاً وثيقاً بأصحاب األنشطة الترفيهية واالستعراضية. 
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المستمدة من أكثر من ثالثين عاًما من العمل  "  BBS Securityح الخبرة والقدرة التنظيمية لموظفي "تتي 

جنبًا إلى جنب مع التدريب المباشر والمستمر واإلعداد المهني لجميع العاملين لدينا، من أجل  لدى شرطة الوالية  

  والسالمة، والتي يجب أن تصب دائماً في مصلحة المجتمع.تنفيذ واجباتهم بهدوء تام مع توافر متطلبات األمن  

  األمن السيبراني 
  األمن السيبراني هو القيمة المضافة للوقاية والدفاع ضد هجمات 

والتدابير واإلجراءات المضادة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، باإلضافة إلى التحقق من الجريمة اإللكترونية

ويشمل هذا القطاع أيًضا  .  " penetration testاختبار االختراق "من خالل المستوى األمني للبنية التحتية 

  إمكانية استعادة البيانات من جميع أنواع وسائط التخزين. 

  خدمات االستضافة  

تمثل األحداث الرياضية المرتبطة بعالم كرة القدم، من وجهة نظر السالمة البدنية، التزاًما مهًما للغاية من  

رة األفراد. يُشكل مندوب السالمة، والمدير التنفيذي، والمنسق، ورئيس الوحدة والُمِضيف (طبقاً  حيث التنظيم وإدا

للرقم الذي يتطلبه القانون)، مجموعة عمل متجانسة مؤهلة تأهيالً عالياً، عملياً ووظيفياً، وذلك لتلبية احتياجات أي  

  ي اإليطالي الدرجة األولى والثانية والثالثة).  مؤسسة رياضية تُنظم أحداث كبيرة ضمن الفئات التالية (الدور

يُتوقع حضور عدد كبير من األشخاص   الجماعية حيث  الرياضات  النظام في  أيًضا استخدام هذا  يُمكن 

(القاعات الرياضية بشكل عام) بما في ذلك المجموعات المنظمة من المؤيدين الذين يُطلق عليهم أحياًنا مجموعات  

  ها كرة السلة أو هوكي الجليد). األلتراس (وفي مقدمت 

  األمن في األماكن العامة 

  العروض والفعاليات بشكل عام  

كل موظف   يجب على  التي  األساسية  المهام  من  الحرجة،  المواقف  وإدارة  والمساعدة  االستقبال  يعتبر 

ووضوح العالقات مع قوات  ضمانها في سياق مهام عمله. إن معرفة األماكن، والقدرة على التواصل مع الجمهور،  

  الشرطة والسلطات المختصة لإلقليم (التي تُسند إليها مهام الرقابة)، هي السمات التي تضمن نجاح أي خدمة أمنية. 

  مراقبة المداخل وإدارة المكاتب األمامية 
آمنة يمك بتوفير مناطق  الوقت والخبرة، لمشغلينا  بمرور  المقنن  ن  تسمح بروتوكوالت األمان والسلوك 

الوصول إليها بطريقة أخرى مثل مواقع البناء والمستودعات والمحالت التجارية ومراكز التسوق الكبيرة والشركات  

العامة والخاصة من خالل التحقق من هوية األشخاص الذين يصلون إلى المناطق المعنية، من أجل التحكم في حركة  

   البريد والبضائع.
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