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اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮي

اﻟﺤﺎﺟـﺔ إﱃ اﻟﻌﻤـﻞ واﻟﺘﻌﺒﺌـﺔ اﻟﴪﻳﻌـﺔ ﻫـﻲ ﻋﻤـﻞ ﻳﻬـﺪف إﱃ زﻳـﺎدة ﻧﺠـﺎح اﻟﺘﺪرﻳـﺐ،
اﻷﻧﻈﻤـﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴـﺘﻴﺔ اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ ﻣـﻦ ﺗﺼﻤﻴـﻢ ﴍﻛـﺔ ﺻـﺎدات اﻟﺪﻓﺎﻋﻴـﺔ ،وﺗﺴـﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
أﻳﻀً ــﺎ اﻟﻘــﻮات اﳌﺴــﻠﺤﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ .اﻟﻐــﺮض اﻟﺮﺋﻴــﴘ ﻫــﻮ ﺗﻠﺒﻴــﺔ اﻟﺤﺎﺟــﺔ إﱃ ﻧﻘــﻞ
اﻟﻌﻨـﺎﴏ اﳌﻘﺎﺗﻠـﺔ إﱃ ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻟﺘﺪرﻳـﺐ أو اﻟﺘﻤﺮﻳـﻦ أو اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت ﻣـﻦ ﻣـﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ
ﰲ اﻟﺜﻜﻨــﺎت ،وﻛﺬﻟــﻚ ﻧﻘــﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴــﺘﻴﺔ ﺑﻨﻔــﺲ اﻟﴪﻋــﺔ.

ﻋﻨـﺪ ﻗﻴـﺎس اﻟﻘـﻮة اﻟﻘﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠـﺪول ،ﻳﺘـﻢ اﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﻣﻘـﺪار اﻟﺪﻋـﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴـﺘﻲ اﳌﻘـﺪم
ﻟــﻜﻞ ﺟﻨــﺪي ﰲ اﻟﺨﺪﻣــﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ﰲ اﻟﺨﻠﻔﻴــﺔ .ﻳﻌﺘــﱪ ارﺗﻔــﺎع ﻫــﺬه اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﳌﺼــﺪر
اﻟﺮﺋﻴــﴘ ﻟﻠﻨﺠــﺎح .ﺗــﻢ ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﻫــﺬا اﳌﻔﻬــﻮم ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﴍﻛــﺔ ﺻــﺎدات اﻟﺪﻓﺎﻋﻴــﺔ
ر اﻟﺮﻣﺎﻳـﺔ ،ﻧﻈـﺎم ﻣﺤـﺎﻛﺎة اﻟﺘﺪرﻳـﺐ،
وﻗــﺪ ُﺻﻤﻤــﺖ اﻟﻨﻈــﻢ اﻟﺘــﻲ أﻧﺸــﺌﺖ ﺧﺼﻴﺼــﺎ ﻟﻐــﺮض ﺗﺨﺰﻳــﻦ وﻧﻘــﻞ اﻟﺬﺧﺎﺋــﺮ
) .“(AASTP-1
ﺗـﻢ ﺗﺼﻤﻴـﻢ ﺟﻤﻴـﻊ أﻧﻈﻤـﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴـﺘﻴﺎت اﳌﺘﻨﻘﻠـﺔ وﻓ ًﻘـﺎ ﳌﻌﻴـﺎر
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األنظمة اللوجستية العسكرية

التصنيف وفقا لالستخدام

يتم تقييم األنظمة يف  3فئات وفقاً للطريقة التي يتم استخدامها بها:
•األنظمة املتحركة:
تتوفــر بأبعــاد  104 ISO / TCالدوليــة القياســية وهــي جاهــزة للنقــل عــى املقطورة.
عنــد الطلــب ،ميكــن إج ـراء تغيــر يف املوقــع دون الحاجــة إىل التحميــل أو التنزيــل
مــرة أخــرى .يســتمد النظــام طاقتــه الكهربائيــة مــن الســيارة التــي يتصــل بهــا.
 • األنظمة املحمولة:
هــي أنظمــة مصممــة لتوفــر خدمــة مؤقتــة ملنطقــة محــددة أو إىل الثكنــات التــي
تتمركــز فيهــا القــوات عــى املــدى القصــر واملتوســط (ملــدة  6أشــهر  3 -ســنوات).
عنــد انتهــاء متطلبــات الخدمــة ،يكــون النظــام مصمـ ًـا عمل ًيــا ليتــم نقلــه إىل موقــع
آخــر داخــل املنطقــة أو خارجهــا مبســاعدة رافعــة بحيــث ميكــن وضعهــا يف الخدمــة
مــرة أخــرى وذلــك بعــد إزالــة توصيــات الطاقــة مــن املرافــق الثابتــة .يســتمد النظــام
طاقتــه مــن شــبكة املدينــة حيــث يتــم وضعــه مؤقتًــا.
• مستودع الذخرية الثابتة النموذجية:
تــم تصميمهــا للعمــل بشــكل دائــم يف أماكــن مثــل املناطــق الخلفيــة والثكنــات
حيــث يتــم وضعهــا .بفضــل هيكلهــا املعيــاري ،ميكــن اســتخدامها معــا يف وحــدات
متعــددة ( 2أو  3أو أكــر) يف تكوينــات مختلفــة وفقــا للحاجــة .الوحــدات؛ ميكــن
وضعــه تحــت الســطح (األرض) وهــي مناســبة لالســتخدام فــوق األرض عــن طريــق
تغطيتهــا وإخفائهــا .يســتمد النظــام طاقتــه مــن شــبكة املدينــة حيــث يتــم وضعــه
يف مكانــه الثابــت.
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التصنيف وفقا لهدف استخدامها

يغطي مفهوم األنظمة اللوجستية العسكرية الذي تنتجها رشكة صادات الدفاعية
مجموعة واسعة من املنتجات مع مراعاة جميع احتياجات القوات املسلحة.

6

األنظمة اللوجستية العسكرية

7

مستودعات
أنظمة
الذخرية

8

األنظمة اللوجستية العسكرية

9

أنظمة مستودعات الذخرية
تــم تصميــم هــذا املفهــوم الجديــد وتنفيــذه بواســطة رشكــة صــادات الدفاعيــة .وتلبــي متطلبــات
“التنقــل” التــي تحتاجهــا كل الجيــوش الحديثــة.
تعمــل تصميــات مســتودعات الذخــرة املعياريــة املتنقلــة واملحمولــة والثابتــة عــى زيــادة القــدرات
ونجــاح مهمــة القــوات املســلحة يف البــاد ،وتســهيل إنجــاز املهمــة وإنشــاء ميــزة كبــرة بســبب تكلفتها
املنخفضة.
أنظمــة مســتودعات الذخــرة املتنقلــة واملحمولــة مناســبة بشــكل أســايس لذخــرة األســلحة ذات
الســبطانات بأقطــار مــن  5.56ملــم إىل  155ملــم.
يتــم االمتثــال لقواعــد الســامة التفصيليــة مثــل الحفــاظ عــى بــارود الذخــرة املعبئــة يف بيئــة تكييــف
الهــواء التــي لــن تتأثــر بدرجــة الحـرارة ،وكذلــك جميــع أنــواع القنابــل اليدويــة (الهجوميــة والدفاعيــة
وقنابــل الدخــان والنــار ،ومــا إىل ذلــك) يف جميــع األنظمــة الثالثــة .يجــب نقــل أو تخزيــن متفجـرات
التحصينــات الحربيــة (جميــع أنــواع األلغــام ،واملتفج ـرات يدويــة الصنــع و  TNTواملتفج ـرات مــن
نــوع  Cواملــواد املتفجــرة املامثلــة ،واملنتجــات التقنيــة  )piroيف مركبــات منفصلــة ووفقــا لقواعــد
الســامة الخاصــة بهــا ،وفقــا للــروط املنصــوص عليهــا يف املواصفــات الفنيــة .ال ميكــن أن يتــرف
بطريقــة مــن شــأنها أن تســبب اإلهــال بشــكل مطلــق.
ذخــرة حصــة القطعــة العســكرية هــو حصــة الســاح أو حصة الذخــرة التــي تحملها املركبــات يف طاقم
الوحــدة الخاصــة واملخصصــة للوحــدة قبــل دخــول املعركــة ،بــد ًءا مــن جنــدي واحــد واالنتقــال إىل
مناطــق التجميــع املخزنــة عــى مســتوى الرسيــة والكتيبــة .بعبــارة أخــرى ،حصــة القطعــة العســكرية
مــن الذخــرة :هــو كميــة الذخــرة املتوقــع اســتهالكها يف اليــوم األول وف ًقــا لنــوع املعركــة (عمليــة
هجــوم  -دفــاع  -إســناد خلفــي) منــذ لحظــة دخــول الوحــدة العســكرية املعركــة وهــي الكميــة
املنصــوص عليهــا يف “توجيهــات العوامــل اللوجســتية” ،وهــي نــر تابــع للقــوات املســلحة للدولــة
التــي تنتمــي إليهــا.
حصة القطعة العسكرية من الذخرية= حصة السالح +حصة الوحدة
وهــي الذخــرة التــي تحتاجهــا الكتائــب القتاليــة (الدبابــات ،املشــاة ،املشــاة اآلليــة ،الكومانــدوز،
القــوات الخاصــة ،إلــخ) وكتائــب الدعــم القتــايل (املدفعيــة ،الهندســة ،الط ـران الــري) حيــث يتــم
اســتهالك حصــة الذخــرة القطعــة العســكرية يف القتــال .يتــم تجديــد “حصة الوحــدات” مــن الوحدات
العليــا (اللــواء ،الفرقــة ،الفيلــق) التــي تــم إرفاقهــا بهــا يف إمداداتهــا األوليــة .وتســمى حصــة الذخــرة
يف كل مســتوى “بحصــة الوحــدة” .نــويص بنقــل “حصــة الوحــدة” بواســطة األنظمــة املتحركــة.
يتــم االحتفــاظ بنصيــب اللــواء والفرقــة والفيلــق يف رسيــات الذخــرة للجيــش .عنــد الــرورة ،يتــم
نقــل رسيــة الذخــرة مــن مســتودعات ذخــرة الجيــش إىل التدريبــات أو التامريــن أو إىل الخطــوط
األماميــة بواســطة عربــات اإلمــداد .ميكــن اســتخدام أنظمــة الذخــرة املحمولــة والثابتــة بأنظمــة
صــادات الدفاعيــة لتزويــد الذخــرة مــن رسايــا الذخــرة بالجيــش إىل القــوات التــي دخلــت املعركــة.

نظام الرفوف
تتوفــر يف األنظمــة اللوجســتية العســكرية لصــادات الدفاعيــة أنظمــة رفــوف بســعة تحميــل
تصــل إىل  150كجــم يف كل قســم منفصــل مــن أجــل االســتفادة مــن مناطــق االســتخدام
بأقــى مســتوى .ميكــن تصميــم أنظمــة الرفــوف املســتخدمة بأشــكال وســعات مختلفــة إذا
لــزم األمــر.
سهولة التحميل والتفريغ
يف التصميــم الداخــي ألنظمــة صــادات الدفاعيــة اللوجســتية العســكرية ،ميكــن اســتخدام
رافعــة الرتانــس بليــت والرافعــة الشــوكية القياســية للتحميــل والتفريــغ ،وهــي مصممــة
خصيصــا للوصــول إىل كل نقطــة مــن النظــام بســهولة.
ً
(كامــرا ،نظــام إطفــاء حريــق ونظــام تكييــف  exproofاملعــدات الداخليــة (متديــدات
كهربائيــة)
األنظمــة اللوجســتية العســكرية التــي صممتهــا صــادات الدفاعية تلبــي املعايــر الدولية ضد
جميــع أنــواع املخاطــر ،وخاصــة يف حالــة نقــل املنتجــات عاليــة الخطــورة  /تخزينهــا .خاصــة
يف املعــدات الكهربائيــة املضــادة  exproofاإلضــاءة ويف جميــع التمديــدات الكهربائيــة،
يتــم اســتخدام كابــات  /حاميــة  .exproofوهــي مجهــزة بنظــام إطفــاء غــاو نــاي أوكســيد
الكربــون ،والــذي ميكــن تفعيلــه عــن بعــد يف اإلجـراءات املتخــذة ضــد الحريــق.
الجســم املقــوى اإلضــايف مــع عــزل الصــوت والحــرارة يزيــد مــن املتانــة .ولديهــا نظــام
تكييــف الهــواء.
يف األنظمــة املســتخدمة يف تخزيــن  /نقــل الذخــرة عاليــة الخطــورة ،يتــم اســتخدام نظــام
الكام ـرا الحساســة للحركــة كمعيــار ،ويف حالــة حــدوث أي حركــة يبــدأ نظــام الكام ـرا يف
التســجيل .بهــذه الطريقــة ،ميكــن حاميــة املنتجــات وإمكانيــة التدخــل املبكــر يف حالــة
نشوب حريق محتمل.

10

األنظمة اللوجستية العسكرية

11

مستودعات الذخرية املتحركة

تم تصميم نظام مستودع الذخرية
املتنقلة من قبل صادات الدفاعية بحيث
ميكن للذخرية الوصول إىل أي منطقة
مطلوبة برسعة ،ويوفر جميع الرشوط
لنقل الذخرية .ميكن للنظام الحصول
عىل إمدادات الطاقة الالزمة من النظام
الكهربايئ للسيارة الناقلة ،فضال عن توفر
خيار اإلمداد من الطاقة الشمسية.

12

األنظمة اللوجستية العسكرية

13

األبعاد
العرض
الطول
االرتفاع

النموذج

النموذج

)سم(

)سم(

1220

589

260

239

1

244

2

234

امليزات
•متحرك،
•متوافق مع معيار الناتو , AASTP-1
•متوافق مع معيار ،ISO/TC 104
•جسم معزز تعزيز إضايف،
•إمكانية تعزيز السعة،
•التكييف،
•متديدات كهربائية معززة،
•نظام إطفاء الحرائق األوتوماتييك بغاز ثاين أكسيد
الكربون،
•عازل (داخيل  /خارجي)
•نظام الطاقة الشمسية

14

األنظمة اللوجستية العسكرية

15

مستودعات الذخرية املحمولة

ميكــن اســتخدام مســتودعات الذخــرة املتنقلــة
بدفنهــا تحــت األرض يف املنطقــة املرغوبــة
أو تغطيتهــا وفقًــا للنباتــات الطبيعيــة ،وهــي
مصممــة بحيــث يســهل نقلهــا إىل منطقــة أخــرى
عنــد الحاجــة لذلــك.

16

األنظمة اللوجستية العسكرية

األبعاد
العرض
الطول
االرتفاع

17

النموذج

النموذج

)سم(

)سم(

1220

589

260

239

1

244

2

234

امليزات
•متوافق مع معيار الناتو , AASTP-1
•متوافق مع معيار ،ISO/TC 104
•جسم معزز تعزيز إضايف،
•إمكانية تعزيز السعة،
•التكييف،
•مانعة الصواعق،
•متديدات كهربائية معززة،
•نظام إطفاء الحرائق األوتوماتييك بغاز ثاين أكسيد
الكربون،
•عازل (داخيل  /خارجي)،
•ذو هيكل منوذجي،
•قابلة للنقل

18

األنظمة اللوجستية العسكرية

مستودع الذخرية الثابتة
أنظمــة مســتودع الذخــرة النموذجيــة الثابتــة
التــي طورتهــا صــادات الدفاعيــة هــي تصميــات
مفيــدة نظــرا لحقيقــة أن تكاليــف اإلنتــاج
منخفضــة للغايــة وتوفــر توحيــد املواصفــات
القياسية بفضل إنتاج التصنيع.
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األنظمة اللوجستية العسكرية
األبعاد
العرض
الطول
االرتفاع

21

النموذج

النموذج

)سم(

)سم(

1220

589

260

239

1

244

2

234

امليزات
•متوافق مع معيار الناتو , AASTP-1
•جسم معزز تعزيز إضايف،
•التكييف،
•مانعة الصواعق،
•متديدات كهربائية معززة،
•نظام إطفاء الحرائق األوتوماتييك بغاز ثاين أكسيد
الكربون،
•عازل (داخيل  /خارجي)،
•ذات هيكل منوذجي
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األنظمة اللوجستية العسكرية

انظمة محاكاة التدريب

23

24

األنظمة اللوجستية العسكرية

مفاهيم محاكاة التدريب
تســتخدم الجيــوش املتقدمــة اآلن أجهــزة محــاكاة التدريــب يف كل فــرع تقريبــا .تعمــل أجهــزة
املحــاكاة هــذه عــى تحســن جــودة التدريــب وتقليــل تكاليــف التدريــب بشــكل كبــر .املفهــوم الذي
ـول منخفضــة التكلفــة مــن أجــل اســتخدام جميــع أنــواع
طورتــه رشكــة صــادات الدفاعيــة ينتــج حلـ ً
أنظمــة محــاكاة التدريــب يف أي مــكان مطلــوب .هــذا املفهــوم يجعــل أنظمــة املحــاكاة متحركــة
ومحمولــة وثابتــة ،مــا ميكنهــا مــن الوصــول بســهولة إىل األماكــن التــي تتطلــب التدريــب.
يتكيــف مفهــوم محــاكاة التدريــب الــذي طورتــه صــادات الدفاعيــة مــع أنظمــة املحــاكاة املتطــورة
باســتمرار .ميكــن اســتخدام أنظمــة املحــاكاة لجميــع أنــواع األســلحة واملركبــات والتدريبــات ضمــن
هــذا املفهــوم .إذا أعطينــا مثــال :وقــد تطــورت التدريبــات التــي تــم تلقيهــا عــن طريــق أنظمــة
املحــاكاة هــذه مثــل الرمايــة مــن املســدس ،الرمايــة مــن بنــادق املشــاة ،الرمايــة مــن بندقيــة القنــص،
عمليــة التميــات داخــل املناطــق الســكنية ،الرمايــة مــن مضــادات الدبابــات ،الرمايــة مــن مضــادات
الطائــرات ،اســتخدام جميــع أنــواع املركبــات العســكرية ،والتدريــب عــى القفــز املظــي ومــا إىل
ذلــك ،مــع هــذا املفهــوم املطــور الــذي يقلــل بشــكل كبــر مــن تكلفــة الرتكيــب والتدريــب ،ويحقــق
التوحيــد فيهــا بفضــل املفهــوم املعيــاري يف جميــع أنحــاء البــاد .بفضــل التوحيــد القيــايس الــذي تــم
وضعــه يف جميــع أنحــاء البــاد ،فــإن قيــاس وتقييــم
مساهمة التدريب املتلقاة يف هذا املفهوم يف التنمية يزيد من النجاح إىل أقىص حد
• يف مفهــوم محــاكاة التدريــب املتنقــل خاصتنــا ،ميكــن شــحن نظــام محــاكاة التدريــب الــازم إىل
املنطقــة املرغوبــة يف أي وقــت.
• يف مفهــوم محــاكاة التدريــب املحمــول خاصتنــا ،ميكــن نقــل نظــام محــاكاة التدريــب املطلــوب إىل
املنطقــة املطلوبــة يف أي وقــت وتنزيلــه إىل الطابــق املطلــوب .يتمثــل االختــاف يف هــذا املفهــوم عــن
محــايك التدريــب املتنقــل يف أنــه مصمــم الحتياجــات التدريــب عــى املــدى املتوســط ولكــن ليــس
بشــكل دائــم .عندمــا تنتهــي الحاجــة إىل التدريــب ،ميكــن نقــل النظــام إىل منطقــة جديــدة حيــث
تكــون هنــاك حاجــة إليــه.
• ميكــن وضــع مفهــوم جهــاز محــاكاة التدريــب الثابتــة خاصتنــا يف منطقــة الثكنــات حيــث يعتــر
ذلــك مناسـ ًبا دون الحاجــة إىل فتــح مســاحة داخــل املبــاين القامئــة .ميكــن اســتخدامه برسعــة كبــرة
بأقــل تكلفــة بنــاء .يتكــون هــذا املفهــوم مــن أنظمــة معياريــة ميكــن نقلهــا إىل املنطقــة وتحويلهــا
إىل الشــكل الثابــت.
ميكــن إنشــاء أنظمــة تدريــب مختلطــة باســتخدام الرمايــة باملســدس ،وإطــاق النــار ببندقيــة املشــاة،
وإطــاق النــار ببندقيــة القنــص ،وعمليــات تيــات املناطق الســكنية ،ومضــادات الدبابــات ،ومضادات
الطائـرات ،وجميــع أنــواع اســتخدام املركبــات العســكرية وتدريــب املظــات ومــا إىل ذلــك بواســطة
هــذا املفهــوم .باإلضافــة إىل ذلــك ،ميكــن اســتخدام حــزم التدريــب املصممــة مــن قبــل الدفاعيــة يف
هــذا املفهــوم( .ميكنكــم زيــارة موقعنــا عــى اإلنرتنــت للوصــول إىل حــزم التدريــب خاصتنــا.
( ) https://www.sadat.com.tr/ar/our-services-aa/our-training-modules-aa.html
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األنظمة اللوجستية العسكرية

27

املتحركة محاكاة التدريب املتحركة

تســتخدم اآلن أنظمــة محــاكاة التدريــب يف جميــع الجيــوش
املتقدمــة .طــورت رشكــة صــادات الدفاعيــة هــذه التصاميــم
مــن أجــل إمكانيــة نقــل أنظمــة املحــاكاة .بينــا يتلقــى األفـراد
العســكريون الذيــن يحتاجــون إىل التدريــب يف النظــام التقليــدي
التدريــب مــن خــال الذهــاب إىل مركــز التدريــب ،بينــا هــذا
املفهــوم الجديــد يوفــر بشــكل كبــر الوقــت والتكلفــة مــن خــال
أخــذ مركــز التدريــب .إىل مــكان وجــود الوحــدة التــي ســتتلقى
التدريــب.
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األنظمة اللوجستية العسكرية
األبعاد
العرض
الطول
االرتفاع

29

النموذج

النموذج

)سم(

)سم(

1220

589

260

239

1

244

2

234

امليزات
•متوافق مع معيار الناتو , AASTP-1
•متوافق مع معيار ،ISO/TC 104
•جسم معزز تعزيز إضايف،
•التكييف،
•متديدات كهربائية معززة،
•نظام إطفاء الحرائق األوتوماتييك بغاز ثاين أكسيد
الكربون،
•عازل (داخيل  /خارجي)

30

األنظمة اللوجستية العسكرية

31

محاكاة التدريب املحمول

بفضــل مفهــوم نظــام املحــاكاة املحمــول ،ميكــن توفــر
التدريبــات بســهولة لعــدد أكــر مــن املوظفــن مــن
خــال االنتقــال إىل كل منطقــة ســتكون هنــاك حاجــة
إليهــا داخــل البلــد .عنــد الــرورة ،ميكــن نقــل هــذا
النظام إىل مناطق مختلفة.
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األنظمة اللوجستية العسكرية

33

األبعاد
العرض
الطول
االرتفاع

النموذج

النموذج

)سم(

)سم(

1220

589

260

239

1

244

2

234

امليزات
•ميكن نقله،
•متوافق مع معيار ،ISO/TC 104
•جسم معزز تعزيز إضايف،
•التكييف،
•مانعة الصواعق،
•متديدات كهربائية،
•نظام إطفاء الحرائق األوتوماتييك بغاز ثاين أكسيد
الكربون،
•عازل (داخيل  /خارجي)،
•ذو هيكل منوذجي،
•إمكانية زيادة السعة،

34

األنظمة اللوجستية العسكرية

35

محاكاة التدريب النموذجي الثابت

تــم تصميــم مفهــوم محــاكاة التدريــب النموذجــي الثابــت وف ًقــا لحجــم ووظائف
الوحــدات العســكرية ،ومفاهيــم التدريــب املدمجــة مــع محــاكاة التدريــب مثــل
الرمايــة باملســدس ،وإطــاق النــار ببندقيــة املشــاة ،وإطــاق النــار ببندقيــة
القنــص ،وعمليــات تيــات املناطــق الســكنية ،ومضــادات الدبابــات ،ومضــادات
الطائـرات ،وجميــع أنــواع اســتخدام املركبــات العســكرية وتدريــب املظــات ،ومــا
إىل ذلــك .وأهــم ميــزة لهــذه األنظمــة هــي أنــه ميكــن تركيبهــا بتكلفــة منخفضــة.
ميكــن وضــع الوحــدات تحــت األرض وكذلــك ميكــن اســتخدامها فــوق ســطح
األرض بتغطيتهــا أو إخفائهــا.
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األنظمة اللوجستية العسكرية

األبعاد
العرض
الطول
االرتفاع

37

النموذج

النموذج

)سم(

)سم(

1220

589

260

239

1

244

2

234

امليزات
•متوافق مع معيار ،ISO/TC 104
•جسم معزز تعزيز إضايف،
•إمكانية تعزيز السعة،
•التكييف،
•مانعة الصواعق،
•متديدات كهربائية معززة،
•نظام إطفاء الحرائق األوتوماتييك بغاز ثاين أكسيد
الكربون،
•عازل (داخيل  /خارجي)،
•ذات هيكل منوذجي
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األنظمة اللوجستية العسكرية

39

أنظمة مضامري الرماية

40

األنظمة اللوجستية العسكرية

أنظمة مضامري الرماية
أنظمة مضامري الرماية
يــوىص بــه للقــوات املســلحة بســبب انخفــاض تكلفــة البنــاء ،والقــدرة عــى النقــل عنــد
الحاجــة ،وزيــادة عددهــا عنــد الــرورة ،وانخفــاض تكلفــة التشــغيل ،ودرجــة عاليــة
مــن الســامة والعديــد مــن املزايــا األخــرى .أنظمــة مضامــر الرمايــة القياســية هــي مبــان
باهظــة الثمــن وتكاليــف الصيانــة والتشــغيل مرتفعــة للغايــة بحيــث ال ميكــن إجراؤهــا
عــادة عــى كل منشــأة عســكرية .إن إمكانيــة تركيــب ونقــل “ أنظمــة مضامــر الرمايــة”
التــي صممتهــا صــادات الدفاعيــة إىل أي منشــأة عســكرية مرغوبــة تزيــد بشــكل كبــر
ورسيــع مــن قــدرات وإمكانيــات القــوات املســلحة.
“أنظمــة مضامــر الرمايــة” هــي أنظمــة ميكــن مــن خاللهــا إطــاق النــار الحقيقــي
مبسدســات أو بنــادق أو حتــى بنــادق قنــص.
يتم تقييم األنظمة يف  3فئات وفقاً للطريقة التي يتم استخدامها بها:
   • أنظمــة مضامــر الرمايــة املتحركــة لهــا عجالتهــا الخاصــة حيــث ميكــن تغيــر موقعهــا
يف أي وقــت.
   • تــم تصميــم أنظمــة مضامــر الرمايــة املحمولــة لخدمــة منطقــة أو ثكنــات معينــة
عــى املــدى القصــر واملتوســط .عنــد انتهــاء متطلبــات الخدمــة ،يكــون النظــام مصمـ ًـا
عمل ًيــا ليتــم نقلــه إىل موقــع آخــر داخــل املنطقــة أو خارجهــا مبســاعدة رافعــة بعــد إزالــة
توصيــات الطاقــة عنهــا.
   • تــم تصميــم أنظمــة مضامــر الرمايــة النموذجيــة الثابتــة لخدمــة النقطــة التــي تــم
التخطيــط لهــا بشــكل دائــم .ميكــن اســتخدام أكــر مــن وحــدة م ًعــا وف ًقــا للحاجــة بفضــل
هيكلهــا النموذجــي .ميكــن وضــع الوحــدات تحــت ســطح األرض أو اســتخدامها عــن
طريــق تغطيتهــا بالرتبــة فــوق ســطح األرض.
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مضامري الرماية املتحركة

مــع أنظمــة مضامــر الرمايــة املتحركــة التــي طورتهــا رشكــة صــادات
الدفاعيــة ،يتــم التخلــص مــن تكاليــف اإلنشــاء وتــزداد معايــر التدريــب
عــن طريــق العربــات إىل املنطقــة التــي تحتــاج إليهــا القــوات املســلحة
بســبب حقيقــة أن القــوات العســكرية تكــون منتــرة يف مناطــق عديــدة
ومختلفــة.
ميكــن ألنظمــة املضامــر املحمولــة أن تلبــي االحتياجــات التدريبيــة
للقــوات بكفــاءة عاليــة نظــ ًرا لتكلفتهــا املنخفضــة وطبيعتهــا القابلــة
للنقــل .تــم تصميمــه بحيــث يســهل نقلــه إىل مــكان آخــر عنــد الحاجــة.
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األبعاد
العرض
الطول
االرتفاع

النموذج

النموذج

)سم(

)سم(

1220

589

260

239

1

244

امليزات
•متوافق مع معيار ،ISO/TC 104
•جسم معزز تعزيز إضايف،
•التكييف،
•متديدات كهربائية،
•أنظمة إطفاء الحريق،
•عازل (داخيل  /خارجي)

2

234
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أنظمة مضامري الرماية املحمولة
أنظمــة مضامــر الرمايــة املحمولــة :ميكــن وضعهــا
تحــت ســطح األرض أو فــوق ســطح األرض وميكــن أن
تلبــي احتياجــات القــوات بســبب انخفــاض تكلفتهــا
وإمكانيــة نقلهــا .تــم تصميمهــا بطريقــة ميكــن زيادة
ســعتها بســهولة وميكــن نقلهــا إىل موقــع آخــر عنــد
الحاجة بفضل هيكلها النموذجي.
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األبعاد
العرض
الطول
االرتفاع

النموذج

النموذج

)سم(

)سم(

1220

589

260

239

1

244

امليزات
•ميكن نقله،
•متوافق مع معيار ،ISO/TC 104
•إمكانية تعزيز السعة،
•التكييف،
•مانعة الصواعق،
•متديدات كهربائية،
•أنبوب إطفاء الحريق،
•عازل (داخيل  /خارجي)،
•هيكل منوذجي

2

234
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أنظمة مضامري الرماية النموذجية الثابتة

أنظمــة مضــار الرمايــة النموذجيــة الثابتــة :تــم تصميــم هــذه
األنظمــة بواســطة صــادات الدفاعيــة ،وميكــن وضــع هــذه
األنظمــة تحــت االرض أو فوقهــا وميكنهــا تلبيــة احتياجــات
القــوات مــن جميــع األحجــام .مصممــة بطريقــة ميكــن مــن
خاللهــا زيــادة ســعتها بســهولة عنــد الحاجــة بفضــل هيكلهــا
النموذجــي.
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األبعاد
العرض
الطول
االرتفاع

النموذج

النموذج

)سم(

)سم(

1220

589

260

239

1

244

امليزات
•جسم معزز تعزيز إضايف،
•إمكانية تعزيز السعة،
•التكييف،
•متديدات كهربائية،
•أنظمة إطفاء الحريق،
•عازل (داخيل  /خارجي)،
•هيكل منوذجي

2

234
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األنظمة اللوجستية العسكرية

الخيارات اإلضافية

بالنســبة لجميــع املوديــات التــي صممتهــا صــادات
الدفاعيــة ،يتــم أيضــا توفــر الخيــارات التــي قــد
تكــون مطلوبــة ،باإلضافــة للمعــدات القياســية .تتــم
إضافــة الخيــارات التاليــة أثنــاء مرحلــة التصميــم،
ولكــن ميكــن دمجهــا يف النظــام الحقــاً.
الخيارات اعتامدا عىل موقع االستخدام
•	 مولدة كهرباء
•	 نظام الطاقة الشمسية
•	 التكييف
•	 محول كهربايئ
•	 العزل الخارجي (الحرارة والصوت والرطوبة
وإلخ)
•	 العزل الداخيل (الصوت والرطوبة)
•	 طاحونة هوائية (لتوليد الكهرباء)
•	 مانعة صواعق
•	 نظام إطفاء حرائق بواسطة ثاين أكسيد
الكربون
•	 نظام إضاءة معزز
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العسكرية
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