
خـدمـــاتـنـــا
فـــي لهب تتيح لنا قدراتنـــا الصناعية المتقدمة، والمدعومة ببرامج رقابة واختبارات دقيقة وشـــاملة، تصنيع وتجميع واختبار الذخائر، 
وصوًال إلى مرحلة إتالفها أو إخراجها من الخدمة، األمر الذي يمنحنا القدرة على أن نوفر لعمالئنا الدعم الشـــامل والمتخصص وبشكل 

مستمر طوال فترة العمر االفتراضي للذخائر.

التصنيع
ُتعّد قدراتنا المتنوعة والشاملة على تصنيع الذخائر وتجميعها واختبارها، األكثر فعالية في المنطقة، وبفضل ما لدينا من قدرات وخبرات 
تمتد ألكثر من 25 عامًا، يمكننا تلبية احتياجات عمالئنا عبر تصنيع وتوفير مختلف أنواع الذخائر ســـواء الذخائر االعتيادية، أو تلك الُمصنعة 

حسب الطلب.

االختبار
تتوفر لدينا 4 ميادين اختبار داخلية وخارجية متعددة االستخدامات، مزودة بأحدث تقنيات القياس واالختبار، كما تتوفر لدينا قدرات متنقلة، 

تتيح لنا توفير وتجهيز ميادين رماية عسكرية حسب الحاجة والطلب.  

(SLS) متابعة فترة الخدمة للذخائر
نمتلـــك القدرة على تقييم ومتابعة ومراقبة فترة الخدمـــة لمختلف أنواع الذخائر، فمختبر تعمير الذخائـــر يتيح لنا توفير هذه الخدمات 

لمختلف قطاعات وتشكيالت القوات المسلحة اإلماراتية العاملة في البر والبحر والجو.  

إتالف الذخائر
نوفر خدمات اإلتالف المتكامل لجميع أنواع المتفجرات والقذائف والذخائر عند انتهاء صالحيتها، ويشـــمل هذا تفكيك الذخائر، وفصلها، 

وحرقها وفق معايير اإلتالف اآلمن في الموقع، كما نقوم بالتخلص اآلمن من مخلفات التعدين التجاري ومخلفات منتجات النفط والغاز.   

التدريب
لتعزيز المعرفة بالذخائر وأنواعها وطرق التعامل معها، نوفر لمختلف القطاعات العســـكرية، برامج ودورات تدريب متخصصة في مجال 

إدارة الذخائر والمتفجرات، وتخزينها وطرق التخلص منها. 

صـنـاعــة الـذخـائـــر



العيار الصغير 

طلقة صوت عيار 9×19 ملم

(M882 9×19 ملم) طلقة عمليات عيار

طلقة عمليات عيار 9×19 ملم  (115غم)

طلقة عمليات عيار 9×19 ملم (124غم)

223.  ريمينغتون خارقة 55 جرين

223.  ريمينغتون خارقة 69 جرين

223.  ريمينغتون خارقة 77 جرين

(M200) 5.56×45 ملم صوتية

(M855 5.56×45 ملم) طلقة عمليات

(M193 5.56×45 ملم) طلقة عمليات

(M856 5.56×45 ملم) طلقة تابع أثر

طلقة تابع أثر (5.56×45 ملم) أشعة تحت الحمراء

(M82 7.62×51 ملم) طلقة صوت عيار

(M80  7.62×51 ملم) طلقة عادية عيار

(M62 7.62×51  ملم) طلقة تابع أثر عيار

(M61 7.62×51 ملم) طلقة خارقة عيار

طلقة تابع أثر (7.62×45 ملم) أشعة تحت الحمراء

طلقة عادية عيار  308.

(M33  12.7×99 ملم) طلقة عمليات عيار

(M17 12.7×99 ملم) طلقة تابع أثر عيار

(M2 12.7×99 ملم) طلقة خارقة عيار

(M8 12.7×99 ملم) طلقة خارقة حارقة عيار

(M20 12.7×99 ملم) طلقة خارقة حارقة تابع أثر عيار

(M1A1 12.7×99 ملم) طلقة صوت عيار

خرطوش من عيار 12/70 بحجم 7½، 8 - مصيدة

خرطوش من عيار 12/70 بحجم 9، 9½ - أطباق

خرطوش من عيار 12/70 بعدة أحجام من الحبيبات - للصيد

العيار المتوسط والكبير

القنابل
40×53 ملم شديدة االنفجار ثنائية االستخدام طويلة المدى 

40 × 53 ملم تدريب طويلة المدى

40 × 46 ملم شديدة االنفجار ثنائية االستخدام قصيرة المدى

قذائف الهاون
قذائف الهاون 60 ملم متفجر/تدريب

قذائف الهاون 81 ملم متفجر/تدريب

قذائف الهاون 120 ملم متفجر/تدريب

ذخيرة المدفعية
قذائف عيار 155 متفجر

صواريخ عيار 122 ملم

صواريخ عيار 107 ملم

قنابل الطائرات
MK81

MK82

MK83

MK84

جميع منتجاتنا مطابقة للمعايير العالمية كمعايير الناتو والمعيار العسكري األمريكي والبريطاني، مما يحقق الجودة واألمن للمستخدم النهائي.


