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األنظمة اللوجستية العسكري
 ،بــيردتلا حاــجن ةداــيز ىلإ فدــهي لــمع يــه ةــعيرسلا ةــئبعتلاو لــمعلا ىلإ ةــجاحلا

 اهمدختــستو ،ةــيعافدلا تاداــص ةــكرش مــيمصت نــم ةيركــسعلا ةيتــسجوللا ةــمظنألا

ــل  ــة إىل نق ــة الحاج ــو تلبي ــيس ه ــرض الرئي ــة. الغ ــلحة املتقدم ــوات املس ــا الق أيًض

 اهدجاوت ناكــم نــم تاــيلمعلا وأ نــيرمتلا وأ بــيردتلا ةــقطنم ىلإ ةــلتاقملا رصاــنعلا

يف الثكنــات، وكذلــك نقــل االحتياجــات اللوجســتية بنفــس الرسعــة.

 مدــقملا يتــسجوللا مــعدلا رادــقم يف رــظنلا مــتي ،لودــلل ةــيلاتقلا ةوــقلا ساــيق دــنع

لــكل جنــدي يف الخدمــة الفعليــة يف الخلفيــة. يعتــرب ارتفــاع هــذه النســبة املصــدر 

ــة  ــادات الدفاعي ــة ص ــل رشك ــن قب ــوم م ــذا املفه ــم ه ــم تصمي ــاح. ت ــيس للنج الرئي

 ،بــيردتلا ةاكاــحم ماــظن ،ةــيامرلا ر

وقــد ُصممــت النظــم التــي أنشــئت خصيصــا لغــرض تخزيــن ونقــل الذخائــر 

.“(AASTP-1)

ISO/TC مــن  104 ً راــيعمل اــ قفو ةــلقنتملا تايتــسجوللا ةــمظنأ عــيمج مــيمصت مــت
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التصنيف وفقا لالستخدام 
يتم تقييم األنظمة يف 3 فئات وفقاً للطريقة التي يتم استخدامها بها:

• األنظمة املتحركة:	

تتوفــر بأبعــاد ISO / TC 104 الدوليــة القياســية وهــي جاهــزة للنقــل عــى املقطورة. 

عنــد الطلــب، ميكــن إجــراء 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 6 أشــهر - 3 ســنوات(. 

عنــد انتهــاء متطلبــات الخدمــة، يكــون النظــام مصمــًا عمليًــا ليتــم نقلــه إىل موقــع 

آخــر داخــل املنطقــة أو خارجهــا مبســاعدة رافعــة بحيــث ميكــن وضعهــا يف الخدمــة 

مــرة أخــرى وذلــك بعــد إزالــة توصيــالت الطاقــة مــن املرافــق الثابتــة. يســتمد النظــام 

طاقتــه مــن شــبكة املدينــة حيــث يتــم وضعــه مؤقتًــا.

	•مستودع•الذخرية•الثابتة•النموذجية:

ــات  ــة والثكن ــق الخلفي ــل املناط ــن مث ــم يف أماك ــكل دائ ــل بش ــا للعم ــم تصميمه ت

حيــث يتــم وضعهــا. بفضــل هيكلهــا املعيــاري، ميكــن اســتخدامها معــا يف وحــدات 

ــن  ــة. الوحــدات؛ ميك ــا للحاج ــة وفق ــات مختلف ــر( يف تكوين ــددة )2 أو 3 أو أك متع

وضعــه تحــت الســطح )األرض( وهــي مناســبة لالســتخدام فــوق األرض عــن طريــق 

تغطيتهــا وإخفائهــا. يســتمد النظــام طاقتــه مــن شــبكة املدينــة حيــث يتــم وضعــه 

ــه الثابــت. يف مكان

التصنيف وفقا لهدف استخدامها 
يغطي مفهوم األنظمة اللوجستية العسكرية الذي تنتجها رشكة صادات الدفاعية 

مجموعة واسعة من املنتجات مع مراعاة جميع احتياجات القوات املسلحة.

األنظمة اللوجستية العسكرية 45



مستودعات
أنظمة الذخرة 
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أنظمة مستودعات الذخرة
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نظام الرفوف

تتوفــر يف األنظمــة اللوجســتية العســكرية لصــادات الدفاعيــة أنظمــة رفــوف بســعة تحميــل 
تصــل إىل 150 كجــم 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 
ــغ، وهــي مصممــة  ــل والتفري ــت والرافعــة الشــوكية القياســية للتحمي ــس بلي رافعــة الرتان

ــن النظــام بســهولة. ــا للوصــول إىل كل نقطــة م خصيًص
ــدات  ــة )متدي ــدات الداخلي ــف exproof املع ــام تكيي ــق ونظ ــاء حري ــام إطف ــرا، نظ )كام

ــة( كهربائي
األنظمــة اللوجســتية العســكرية التــي صممتهــا صــادات الدفاعية تلبــي املعايــر الدولية ضد 
جميــع أنــواع املخاطــر، وخاصــة يف حالــة نقــل املنتجــات عاليــة الخطــورة / تخزينهــا. خاصــة 
ــة،  ــدات الكهربائي ــع التمدي ــاءة ويف جمي ــادة exproof اإلض ــة املض ــدات الكهربائي يف املع
يتــم اســتخدام كابــالت / حايــة exproof. وهــي مجهــزة بنظــام إطفــاء غــاو نــاي أوكســيد 

الكربــون، والــذي ميكــن تفعيلــه عــن بعــد يف اإلجــراءات املتخــذة ضــد الحريــق.
ــام  ــا نظ ــة. ولديه ــن املتان ــد م ــرارة يزي ــوت والح ــزل الص ــع ع ــايف م ــوى اإلض ــم املق الجس

ــواء. ــف اله تكيي
يف األنظمــة املســتخدمة يف تخزيــن / نقــل الذخــرة عاليــة الخطــورة، يتــم اســتخدام نظــام 
ــدأ نظــام الكامــرا يف  ــة حــدوث أي حركــة يب ــار، ويف حال الكامــرا الحساســة للحركــة كمعي
ــة  ــر يف حال ــل املبك ــة التدخ ــات وإمكاني ــة املنتج ــن حاي ــة، ميك ــذه الطريق ــجيل. به التس

نشوب حريق محتمل. 

ــات  ــي متطلب ــة. وتلب ــة صــادات الدفاعي ــذه بواســطة رشك ــد وتنفي ــوم الجدي ــم هــذا املفه ــم تصمي ت
ــة. ــوش الحديث ــا كل الجي ــي تحتاجه ــل” الت “التنق

تعمــل تصميــات مســتودعات الذخــرة املعياريــة املتنقلــة واملحمولــة والثابتــة عــى زيــادة القــدرات 
ونجــاح مهمــة القــوات املســلحة يف البــالد، وتســهيل إنجــاز املهمــة وإنشــاء ميــزة كبــرة بســبب تكلفتها 

ملنخفضة. ا
ــلحة ذات  ــرة األس ــايس لذخ ــكل أس ــبة بش ــة مناس ــة واملحمول ــرة املتنقل ــتودعات الذخ ــة مس أنظم

ــم.  ــم إىل 155 مل ــن 5.56 مل ــار م ــبطانات بأقط الس
يتــم االمتثــال لقواعــد الســالمة التفصيليــة مثــل الحفــاظ عــى بــارود الذخــرة املعبئــة يف بيئــة تكييــف 
الهــواء التــي لــن تتأثــر بدرجــة الحــرارة، وكذلــك جميــع أنــواع القنابــل اليدويــة )الهجوميــة والدفاعيــة 
وقنابــل الدخــان والنــار، ومــا إىل ذلــك( يف جميــع األنظمــة الثالثــة. يجــب نقــل أو تخزيــن متفجــرات 
ــع و TNT واملتفجــرات مــن  ــة الصن ــواع األلغــام، واملتفجــرات يدوي ــع أن ــة )جمي ــات الحربي التحصين
ــد  ــا لقواع ــة ووفق ــات منفصل ــة piro( يف مركب ــات التقني ــة، واملنتج ــرة املاثل ــواد املتفج ــوع C وامل ن
ــة. ال ميكــن أن يتــرف  الســالمة الخاصــة بهــا، وفقــا للــروط املنصــوص عليهــا يف املواصفــات الفني

بطريقــة مــن شــأنها أن تســبب اإلهــال بشــكل مطلــق. 
ذخــرة حصــة القطعــة العســكرية هــو حصــة الســالح أو حصة الذخــرة التــي تحملها املركبــات يف طاقم 
الوحــدة الخاصــة واملخصصــة للوحــدة قبــل دخــول املعركــة، بــدًءا مــن جنــدي واحــد واالنتقــال إىل 
مناطــق التجميــع املخزنــة عــى مســتوى الرسيــة والكتيبــة. بعبــارة أخــرى، حصــة القطعــة العســكرية 
ــة  ــة )عملي ــوع املعرك ــا لن ــوم األول وفًق ــع اســتهالكها يف الي ــة الذخــرة املتوق ــن الذخــرة: هــو كمي م
ــة  ــي الكمي ــة وه ــكرية املعرك ــدة العس ــول الوح ــة دخ ــذ لحظ ــي( من ــناد خلف ــاع - إس ــوم - دف هج
ــة  ــع للقــوات املســلحة للدول ــا يف “توجيهــات العوامــل اللوجســتية”، وهــي نــر تاب املنصــوص عليه

التــي تنتمــي إليهــا. 
حصة القطعة العسكرية من الذخرة= حصة السالح+ حصة الوحدة

ــدوز،  ــة، الكومان ــاة اآللي ــاة، املش ــات، املش ــة )الدباب ــب القتالي ــا الكتائ ــي تحتاجه ــرة الت ــي الذخ وه
ــم  ــث يت ــري( حي ــة، الهندســة، الطــران ال ــايل )املدفعي ــب الدعــم القت ــخ( وكتائ ــوات الخاصــة، إل الق
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 
ــن أو إىل الخطــوط  ــات أو التاري ــش إىل التدريب ــن مســتودعات ذخــرة الجي ــة الذخــرة م نقــل رسي
ــة  ــة بأنظم ــة والثابت ــرة املحمول ــة الذخ ــتخدام أنظم ــن اس ــداد. ميك ــات اإلم ــطة عرب ــة بواس األمامي
صــادات الدفاعيــة لتزويــد الذخــرة مــن رسايــا الذخــرة بالجيــش إىل القــوات التــي دخلــت املعركــة.



تم تصميم نظام مستودع الذخرة 

املتنقلة من قبل صادات الدفاعية بحيث 

ميكن للذخرة الوصول إىل أي منطقة 

مطلوبة برسعة، ويوفر جميع الروط 

لنقل الذخرة. ميكن للنظام الحصول 

عى إمدادات الطاقة الالزمة من النظام 

الكهربايئ للسيارة الناقلة، فضال عن توفر 

خيار اإلمداد من الطاقة الشمسية. 
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مستودعات الذخرة املتحركة 



النموذج
2

)سم(

النموذج
1

)سم(
األبعاد

234 244 العرض

589 1220 الطول

239 260 االرتفاع

امليزات

• متحرك،	

• 	, AASTP-1 متوافق مع معيار الناتو

• 	،ISO/TC متوافق مع معيار 104

• جسم معزز تعزيز إضايف،	

• إمكانية تعزيز السعة،	

• التكييف،	

• متديدات كهربائية معززة،	

• نظام إطفاء الحرائق األوتوماتييك بغاز ثاين أكسيد 	

الكربون،

• عازل )داخي / خارجي(	

• نظام الطاقة الشمسية	
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مستودعات الذخرة املحمولة

ــة  ــن اســتخدام مســتودعات الذخــرة املتنقل ميك

املرغوبــة  املنطقــة  يف  األرض  تحــت  بدفنهــا 

أو تغطيتهــا وفًقــا للنباتــات الطبيعيــة، وهــي 

مصممــة بحيــث يســهل نقلهــا إىل منطقــة أخــرى 

ــك. ــة لذل ــد الحاج عن
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النموذج
2

)سم(

النموذج
1

)سم(
األبعاد

234 244 العرض

589 1220 الطول

239 260 االرتفاع

امليزات

• 	, AASTP-1 متوافق مع معيار الناتو

• 	،ISO/TC متوافق مع معيار 104

• جسم معزز تعزيز إضايف،	

• إمكانية تعزيز السعة،	

• التكييف،	

• مانعة الصواعق،	

• متديدات كهربائية معززة،	

• نظام إطفاء الحرائق األوتوماتييك بغاز ثاين أكسيد 	

الكربون،

• عازل )داخي / خارجي(،	

• ذو هيكل منوذجي،	

• قابلة للنقل	
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 مستودع الذخرة الثابتة

ــة  ــة الثابت ــرة النموذجي ــتودع الذخ ــة مس أنظم

التــي طورتهــا صــادات الدفاعيــة هــي تصميــات 

اإلنتــاج  تكاليــف  أن  لحقيقــة  نظــرا  مفيــدة 

منخفضــة للغايــة وتوفــر توحيــد املواصفــات 

القياسية بفضل إنتاج التصنيع. 
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النموذج
2

)سم(

النموذج
1

)سم(
األبعاد

234 244 العرض

589 1220 الطول

239 260 االرتفاع

امليزات

• 	, AASTP-1 متوافق مع معيار الناتو

• جسم معزز تعزيز إضايف،	

• التكييف،	

• مانعة الصواعق،	

• متديدات كهربائية معززة،	

• نظام إطفاء الحرائق األوتوماتييك بغاز ثاين أكسيد 	

الكربون،

• عازل )داخي / خارجي(،	

• ذات هيكل منوذجي	

21األنظمة اللوجستية العسكرية 20



التدريب انظمة محاكاة
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مفاهيم محاكاة التدريب

ــزة  ــل أجه ــا. تعم ــرع تقريب ــب يف كل ف ــاكاة التدري ــزة مح ــة اآلن أجه ــوش املتقدم ــتخدم الجي تس
املحــاكاة هــذه عــى تحســن جــودة التدريــب وتقليــل تكاليــف التدريــب بشــكل كبــر. املفهــوم الذي 
طورتــه رشكــة صــادات الدفاعيــة ينتــج حلــوًل منخفضــة التكلفــة مــن أجــل اســتخدام جميــع أنــواع 
ــة  ــة املحــاكاة متحرك ــوم يجعــل أنظم ــوب. هــذا املفه ــكان مطل ــب يف أي م أنظمــة محــاكاة التدري

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 
ــة  ــق أنظم ــا عــن طري ــم تلقيه ــي ت ــات الت ــد تطــورت التدريب ــال: وق ــا مث ــوم. إذا أعطين هــذا املفه
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 
ــا إىل  ــي وم ــز املظ ــى القف ــب ع ــكرية، والتدري ــات العس ــواع املركب ــع أن ــتخدام جمي ــرات، اس الطائ
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 الختــاف يف هــذا املفهــوم عــن 
محــايك التدريــب املتنقــل يف أنــه مصمــم لحتياجــات 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 مناســبًا 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 
الطائــرات، 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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تســتخدم اآلن أنظمــة محــاكاة التدريــب يف جميــع الجيــوش 
املتقدمــة. طــورت رشكــة صــادات الدفاعيــة هــذه التصاميــم 
مــن أجــل إمكانيــة نقــل أنظمــة املحــاكاة. بينــا يتلقــى األفــراد 
العســكريون الذيــن يحتاجــون إىل التدريــب يف النظــام التقليــدي 
التدريــب مــن خــالل الذهــاب إىل مركــز التدريــب، بينــا هــذا 
املفهــوم الجديــد يوفــر بشــكل كبــر الوقــت والتكلفــة مــن خــالل 
أخــذ مركــز التدريــب .إىل مــكان وجــود الوحــدة التــي ســتتلقى 

التدريــب.

 املتحركة محاكاة التدريب املتحركة

27األنظمة اللوجستية العسكرية 26



النموذج
2

)سم(

النموذج
1

)سم(
األبعاد

234 244 العرض

589 1220 الطول

239 260 االرتفاع

امليزات

• 	, AASTP-1 متوافق مع معيار الناتو

• 	،ISO/TC متوافق مع معيار 104

• جسم معزز تعزيز إضايف،	

• التكييف،	

• متديدات كهربائية معززة،	

• نظام إطفاء الحرائق األوتوماتييك بغاز ثاين أكسيد 	

الكربون،

• عازل )داخي / خارجي(	
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محاكاة التدريب املحمول

بفضــل مفهــوم نظــام املحــاكاة املحمــول، ميكــن توفــر 
ــات بســهولة لعــدد أكــر مــن املوظفــن مــن  التدريب
خــالل االنتقــال إىل كل منطقــة ســتكون هنــاك حاجــة 
إليهــا داخــل البلــد. عنــد الــرورة، ميكــن نقــل هــذا 

النظام إىل مناطق مختلفة. 
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النموذج
2

)سم(

النموذج
1

)سم(
األبعاد

234 244 العرض

589 1220 الطول

239 260 االرتفاع

امليزات

• ميكن نقله،	

• 	،ISO/TC متوافق مع معيار 104

• جسم معزز تعزيز إضايف،	

• التكييف،	

• مانعة الصواعق،	

• متديدات كهربائية،	

• نظام إطفاء الحرائق األوتوماتييك بغاز ثاين أكسيد 	

الكربون،

• عازل )داخي / خارجي(،	

• ذو هيكل منوذجي،	

• إمكانية زيادة السعة،	
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 محاكاة التدريب النموذجي الثابت

تــم تصميــم مفهــوم محــاكاة التدريــب النموذجــي الثابــت وفًقــا لحجــم ووظائف 
الوحــدات العســكرية، ومفاهيــم التدريــب املدمجــة مــع محــاكاة التدريــب مثــل 
ــة  ــار ببندقي ــالق الن ــاة، وإط ــة املش ــار ببندقي ــالق الن ــدس، وإط ــة باملس الرماي
القنــص، وعمليــات تيــات املناطــق الســكنية، ومضــادات الدبابــات، ومضــادات 
الطائــرات، وجميــع أنــواع اســتخدام املركبــات العســكرية وتدريــب املظــالت، ومــا 
إىل ذلــك. وأهــم ميــزة لهــذه األنظمــة هــي أنــه ميكــن تركيبهــا بتكلفــة منخفضــة. 
ــطح  ــوق س ــتخدامها ف ــن اس ــك ميك ــت األرض وكذل ــدات تح ــع الوح ــن وض ميك

األرض بتغطيتهــا أو إخفائهــا. 
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النموذج
2

)سم(

النموذج
1

)سم(
األبعاد

234 244 العرض

589 1220 الطول

239 260 االرتفاع

امليزات

• 	،ISO/TC متوافق مع معيار 104

• جسم معزز تعزيز إضايف،	

• إمكانية تعزيز السعة،	

• التكييف،	

• مانعة الصواعق،	

• متديدات كهربائية معززة،	

• نظام إطفاء الحرائق األوتوماتييك بغاز ثاين أكسيد 	

الكربون،

• عازل )داخي / خارجي(،	

• ذات هيكل منوذجي	
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مضامر الرماية أنظمة 
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أنظمة مضامر الرماية 
يــوىص بــه للقــوات املســلحة بســبب انخفــاض تكلفــة البنــاء، والقــدرة عــى النقــل عنــد 
ــة  ــة عالي ــغيل، ودرج ــة التش ــاض تكلف ــرورة، وانخف ــد ال ــا عن ــادة عدده ــة، وزي الحاج
مــن الســالمة 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” 
ــر  ــد بشــكل كب ــة تزي ــة إىل أي منشــأة عســكرية مرغوب ــا صــادات الدفاعي ــي صممته الت

ورسيــع مــن قــدرات وإمكانيــات القــوات املســلحة.
ــي  ــار الحقيق ــالق الن ــا إط ــن خالله ــن م ــة ميك ــي أنظم ــة” ه ــر الرماي ــة مضام “أنظم

مبسدســات أو بنــادق أو حتــى بنــادق قنــص.
يتم تقييم األنظمة يف 3 فئات وفقاً للطريقة التي يتم استخدامها بها:

•••	•أنظمــة•مضامــري•الرمايــة•املتحركــة•لهــا•عجاتهــا•الخاصــة•حيــث•ميكــن•تغيــري•موقعهــا•
يف أي وقــت.

ــة• ــات•معين ــة•أو•ثكن ــة•منطق ــة•لخدم ــة•املحمول ــري•الرماي ــة•مضام ــم•أنظم ــم•تصمي •••	•ت
عــى املــدى القصــر واملتوســط. عنــد انتهــاء متطلبــات الخدمــة، يكــون النظــام مصمــًا 
عمليـًـا ليتــم نقلــه إىل موقــع آخــر داخــل املنطقــة أو خارجهــا مبســاعدة رافعــة بعــد إزالــة 

توصيــالت الطاقــة عنهــا. 
•••	•تــم•تصميــم•أنظمــة•مضامــري•الرمايــة•النموذجيــة•الثابتــة•لخدمــة•النقطــة•التــي•تــم•
التخطيــط لهــا بشــكل دائــم. ميكــن اســتخدام أكــر مــن وحــدة مًعــا وفًقــا للحاجــة بفضــل 
ــن  ــتخدامها ع ــطح األرض أو اس ــت س ــدات تح ــع الوح ــن وض ــي. ميك ــا النموذج هيكله

طريــق تغطيتهــا بالرتبــة فــوق ســطح األرض. 

 أنظمة مضامر الرماية
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  مضامر الرماية املتحركة

ــادات  ــة ص ــا رشك ــي طورته ــة الت ــة املتحرك ــر الرماي ــة مضام ــع أنظم م
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 
ــة  ــا القابل ــة وطبيعته ــا املنخفض ــرًا لتكلفته ــة نظ ــاءة عالي ــوات بكف للق
للنقــل. تــم تصميمــه بحيــث يســهل نقلــه إىل مــكان آخــر عنــد الحاجــة.
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النموذج
2

)سم(

النموذج
1

)سم(
األبعاد

234 244 العرض

589 1220 الطول

239 260 االرتفاع

امليزات

• 	،ISO/TC متوافق مع معيار 104

• جسم معزز تعزيز إضايف،	

• التكييف،	

• متديدات كهربائية،	

• أنظمة إطفاء الحريق،	

• عازل )داخي / خارجي(	
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  أنظمة مضامر الرماية املحمولة

ــا  ــن وضعه ــة: ميك ــة املحمول ــر الرماي ــة مضام أنظم
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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النموذج
2

)سم(

النموذج
1

)سم(
األبعاد

234 244 العرض

589 1220 الطول

239 260 االرتفاع

امليزات

• ميكن نقله،	

• 	،ISO/TC متوافق مع معيار 104

• إمكانية تعزيز السعة،	

• التكييف،	

• مانعة الصواعق،	

• متديدات كهربائية،	

• أنبوب إطفاء الحريق،	

• عازل )داخي / خارجي(،	

• هيكل منوذجي	
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 أنظمة مضامر الرماية النموذجية الثابتة

أنظمــة مضــار الرمايــة النموذجيــة الثابتــة: تــم تصميــم هــذه 
ــذه  ــع ه ــن وض ــة، وميك ــادات الدفاعي ــطة ص ــة بواس األنظم
ــات  ــة احتياج ــا تلبي ــا وميكنه ــت االرض أو فوقه ــة تح األنظم
القــوات مــن جميــع األحجــام. مصممــة بطريقــة ميكــن مــن 
خاللهــا زيــادة ســعتها بســهولة عنــد الحاجــة بفضــل هيكلهــا 

ــي. النموذج
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النموذج
2

)سم(

النموذج
1

)سم(
األبعاد

234 244 العرض

589 1220 الطول

239 260 االرتفاع

امليزات

• جسم معزز تعزيز إضايف،	

• إمكانية تعزيز السعة،	

• التكييف،	

• متديدات كهربائية،	

• أنظمة إطفاء الحريق،	

• عازل )داخي / خارجي(،	

• هيكل منوذجي	
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الخيارات اإلضافية

ــا صــادات  ــي صممته ــالت الت ــع املودي بالنســبة لجمي
الدفاعيــة، يتــم أيضــا توفــر الخيــارات التــي قــد 
ــة، باإلضافــة للمعــدات القياســية. تتــم  تكــون مطلوب
إضافــة الخيــارات التاليــة أثنــاء مرحلــة التصميــم، 

ــاً. ــام الحق ــا يف النظ ــن دمجه ــن ميك ولك

الخيارات اعتادا عى 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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