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يتم تصنيف األنظمة يف 3 فئات وفقاً للطريقة التي يتم استخدامها بها:

األنظمة املتحركة التي لها عجالتها الخاصة. ميكن تغري مكانها يف أي وقت. يستمد 	 

النظام طاقته الكهربائية من السيارة التي يتصل بها.

تم تصميم األنظمة املحمولة لخدمة منطقة أو ثكنات معينة عىل املدى القصري 	 

واملتوسط. تم تصميم النظام ليتم نقله إىل موقع خدمة جديد داخل املنطقة أو 

خارجها مبساعدة رافعة عند انقضاء الحاجة إىل الخدمة. يستمد النظام طاقته من 

شبكة املدينة.

تم تصميم األنظمة النموذجية الثابتة لخدمة النقطة التي تم التخطيط لها بشكل 	 

دائم. ميكن استخدام أكرث من وحدة مًعا وفًقا للحاجة بفضل هيكلها النموذجي. 

ميكن وضع الوحدات تحت األرض أو استخدامها عن طريق تغطيتها بالرتبة فوق 

األرض. يستمد النظام طاقته من شبكة املدينة.

التصنيف وفقا لهدف استخدامها

تغطي األنظمة اللوجستية املتنقلة التي تنتجها رشكة صادات الدفاعية مجموعة 

واسعة من املنتجات مع مراعاة جميع احتياجات القوات املسلحة.
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تم تصميم هذا املفهوم الجديد وتجهيزه للعمل من قبل 

رشكة صادات الدفاعية. حيث يسهم بشكل كبري يف تلبية 

متطلبات »التنقل« التي تحتاجها كل الجيوش الحديثة.

تضمن تصاميم مستودعات الوحدات املتحركة واملحمولة 

والثابتة تحقيق إنجازات متزايدة للقوات املسلحة يف البالد 

ومعالجة النقص الكبري بسبب انخفاض تكلفتها.

أنظمة مستودعات الذخرية 

7األنظمة اللوجستية املتنقلة 6



سم األبعاد
244 العرض

1220 الطول

260 االرتفاع

املعدات التقنية

متحرك،	 

 	،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 )داخيل / خارجي(	 

نظام الطاقة الشمسية	 

مستودعات الذخرية املتحركة
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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.
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مستودعات الذخرية املحمولة

سم األبعاد
244 العرض

1220 الطول

260 االرتفاع

املعدات التقنية

 	،AASTP-1 متوافق مع معيار الناتو

 	،ISO/TC 104 متوافق مع معيار

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،	 

ميكن حمله	 
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ميكن استخدام مستودعات الذخرية املتنقلة بدفنها 

تحت األرض يف املنطقة املرغوبة أو تغطيتها وفًقا 

للنباتات الطبيعية، وهي مصممة بحيث يسهل نقلها 

إىل منطقة أخرى عند الحاجة لذلك.
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مستودعات الذخرية الثابتة

سم األبعاد
244 العرض

1220 الطول

260 االرتفاع

املعدات التقنية

 	،AASTP-1 متوافق مع معيار الناتو

 	،ISO/TC 104 متوافق مع معيار

جسم معزز تعزيز إضايف،	 

التكييف،	 

مانعة الصواعق،	 

متديدات كهربائية معززة،	 

نظام إطفاء الحرائق األوتوماتييك بغاز ثاين أكسيد 	 

الكربون،

عازل )داخيل / خارجي(	 

ذو هيكل منوذجي،	 

ميكن حمله	 

17األنظمة اللوجستية املتنقلة 16



أنظمة مستودع الذخرية النموذجية الثابتة التي 

طورتها صادات الدفاعية هي تصميامت مفيدة نظرا 

لحقيقة أن تكاليف اإلنتاج منخفضة للغاية وتوفر 

توحيد املواصفات القياسية بفضل إنتاج التصنيع.
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تستخدم الجيوش املتقدمة اآلن أجهزة محاكاة التدريب يف 

كل فرع تقريبا. تعمل أجهزة املحاكاة هذه عىل تحسني جودة 

التدريب وتقليل تكاليف التدريب بشكل كبري. تم تصميم 

أنظمة املحاكاة املتنقلة التي طورتها رشكة صادات الدفاعية 

لتقديم أنظمة محاكاة متخصصة بسهولة إىل األماكن التي 

تتطلب التدريب.

أنظمة محاكاة التدريب 
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محاكاة التدريب املتحركة

سم األبعاد
244 العرض

1220 الطول

260 االرتفاع

املعدات التقنية

 	،AASTP-1 متوافق مع معيار الناتو

 	،ISO/TC 104 متوافق مع معيار

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،	 

ميكن حمله	 

23األنظمة اللوجستية املتنقلة 22



تستخدم اآلن أنظمة محاكاة التدريب يف جميع الجيوش املتقدمة. 

طورت رشكة صادات الدفاعية هذه التصاميم من أجل إمكانية 

نقل أنظمة املحاكاة. بينام يتلقى األفراد العسكريون الذين 

يحتاجون إىل التدريب يف النظام التقليدي التدريب من خالل 

الذهاب إىل مركز التدريب، بينام هذا املفهوم الجديد يوفر بشكل 

كبري الوقت والتكلفة من خالل أخذ مركز التدريب إىل مكان وجود 

الوحدة التي ستتلقى التدريب.
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سممحاكاة التدريب املتنقلة األبعاد
244 العرض

1220 الطول

260 االرتفاع

املعدات التقنية

ميكن نقله،	 

 	،ISO/TC 104 متوافق مع معيار

جسم معزز تعزيز إضايف،	 

إمكانية تعزيز السعة،	 

التكييف،	 

مانعة الصواعق،	 

متديدات كهربائية،	 

نظام إطفاء الحرائق األوتوماتييك بغاز ثاين أكسيد 	 

الكربون،

عازل )داخيل / خارجي(	 

ذو هيكل منوذجي،	 

زيادة السعة )يف الطول(	 
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بفضل العدد القليل من أنظمة محاكاة التدريب 

التي سيتم رشاؤها، ميكن إجراء التدريبات بسهولة 

ولعدد أكرب من األفراد من خالل االنتقال إىل 

كل منطقة داخل البلد تتطلب التدريبات. عند 

الرضورة، ميكن نقل هذا النظام إىل مناطق مختلفة.
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محاكاة التدريب الثابتة النموذجية

سم األبعاد
244 العرض

1220 الطول

260 االرتفاع

املعدات التقنية

ميكن نقله،	 

 	،ISO/TC 104 متوافق مع معيار

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،	 
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تم تصميم محاكاة التدريب الثابتة النموذجية وفًقا 

لحجم ووظائف الوحدات العسكرية، وهي مصممة 

عىل أنها تكون متنوعة وقابلة للتوسيع مثل محاكاة 

املسدسات والبنادق والقناصات ومضادات الدبابات 

ومضادة الطائرات. وأهم ميزة لهذه األنظمة هي أنه 

ميكن تركيبها بتكلفة منخفضة.
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»أنظمة مضامري الرماية« التي صممتها صادات الدفاعية هي تصاميم متكن إجراء إطالق 

نار حقيقي، من مسدسات وبنادق أو حتى من بنادق القنص.

ميكن تصنيف األنظمة يف 3 فئات وفقاً للطريقة التي يتم استخدامها بها:

أنظمة مضامري الرماية املتحركة: متلك عجالتها الخاصة. ميكن تغري مكانها يف أي وقت. 	 

يستمد النظام طاقته الكهربائية من السيارة التي يتصل بها.

تم تصميم أنظمة مضامري الرماية املحمولة لخدمة منطقة أو ثكنات معينة عىل 	 

املدى القصري واملتوسط. تم تصميم النظام ليتم نقله إىل موقع خدمة جديد داخل 

املنطقة أو خارجها مبساعدة رافعة عند انقضاء الحاجة إىل الخدمة. يستمد النظام 

طاقته من شبكة املدينة.

تم تصميم أنظمة مضامري الرماية النموذجية الثابتة لخدمة النقطة التي تم التخطيط 	 

لها بشكل دائم. ميكن استخدام أكرث من وحدة مًعا وفًقا للحاجة بفضل هيكلها 

النموذجي. ميكن وضع الوحدات تحت األرض أو استخدامها عن طريق تغطيتها 

أنظمة مضامري الرماية بالرتبة فوق األرض. يستمد النظام طاقته من شبكة املدينة.

35األنظمة اللوجستية املتنقلة 34



مضامري الرماية املتحركة 

بسبب انتشار القوات املسلحة يف أرجاء البالد وذلك 

بنقلها عن طريق العربات إىل املنطقة املطلوبة 

بسهولة وبأقل التكاليف تم تصميم أنظمة مضامري 

الرماية املتحركة التي طورتها رشكة صادات الدفاعية 

لتلغي تكاليف اإلنشاء وزيادة معايري التدريب.

سم األبعاد
244 العرض

1220 الطول

260 االرتفاع

املعدات التقنية

ميكن نقله،	 

 	،ISO/TC 104 متوافق مع معيار

جسم معزز تعزيز إضايف،	 

إمكانية تعزيز السعة،	 

التكييف،	 

متديدات كهربائية،	 

أنظمة إطفاء الحريق،	 

عازل )داخيل / خارجي(	 

هيكل منوذجي،	 
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ميكن ألنظمة املضامري املحمولة أن تلبي 

االحتياجات التدريبية للقوات بكفاءة عالية 

نظرًا لتكلفتها املنخفضة وطبيعتها القابلة 

للنقل. تم تصميمه بحيث يسهل نقله إىل مكان 

آخر عند الحاجة بفضل هيكلها النموذجي.
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أنظمة مضامري الرماية املحمولة 

سم األبعاد
244 العرض

1220 الطول

260 االرتفاع

املعدات التقنية

ميكن نقله،	 

 	،ISO/TC 104 متوافق مع معيار

إمكانية تعزيز السعة،	 

التكييف،	 

مانعة الصواعق،	 

متديدات كهربائية،	 

أنبوب إطفاء الحريق،	 

عازل )داخيل / خارجي(	 

هيكل منوذجي،	 
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أنظمة مضامري الرماية املحمولة: ميكن وضعها تحت 

األرض أو فوق األرض وميكن أن تلبي احتياجات 

القوات بسبب انخفاض تكلفتها وإمكانية نقلها. تم 

تصميمها بطريقة ميكن زيادة سعتها بسهولة وميكن 

نقلها إىل موقع آخر عند الحاجة بفضل هيكلها 

النموذجي.
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أنظمة مضامري الرماية النموذجية الثابتة

سم األبعاد
244 العرض

1220 الطول

260 االرتفاع

املعدات التقنية

ميكن نقله،	 

 	،ISO/TC 104 متوافق مع معيار

جسم معزز تعزيز إضايف،	 

إمكانية تعزيز السعة،	 

التكييف،	 

متديدات كهربائية،	 

أنظمة إطفاء الحريق،	 

عازل )داخيل / خارجي(	 

هيكل منوذجي،	 
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أنظمة مضامر الرماية النموذجية الثابتة: تم 

تصميمها من قبل رشكة صادات الدفاعية، 

ميكن وضع هذه األنظمة تحت األرض أو 

فوقها، وهي تلبي احتياجات القوات من 

جميع األحجام. مصممة بطريقة ميكن من 

خاللها زيادة سعتها بسهولة عند الحاجة 

لذلك بفضل هيكلها النموذجي.
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