
 تـخـطـى الـصـعـاب، 
تـحـظـى بالـصـدارة



نــحــــــن
نــمـــــر

خفة وحركة جبارة في الميدان

نمـــر هـــي شـــركة رائـــدة فـــي تصنيـــع اآلليـــات العســـكرية 
ــي  ــات والتـ ــوزن ذات العجـ ــطة الـ ــة ومتوسـ ــة الخفيفـ المدولبـ
ـــة  ـــدرات داخلي ـــر ق ـــي نم ـــك ف ـــال. نمل ـــي القت ـــا ف ـــت قدرته أثبت
كاملـــة منحتنـــا القـــدرة علـــى تصميـــم وتصنيـــع مجموعـــة 
متنوعـــة مـــن المنصـــات التـــي تلبـــي نطاقـــًا واســـعًا مـــن متطلبـــات 
ــمل  ــة تشـ ــزة وكاملـ ــواًل جاهـ ــر حلـ ــا نوفـ ــتخدمين. كمـ المسـ
اإلدمـــاج مـــع نظـــم مهمـــات متنوعـــة والدعـــم طـــوال فتـــرة 

خدمة منصات اآلليات المدرعّة وغير المدرعّة.



ــى  ــا علـ ــتخدام وقدرتهـ ــة االسـ ــر بمرونـ ــات نمـ ــز آليـ تتميـ
ــوم  ــث نقـ ــدان. حيـ ــي الميـ ــي فـ ــا العالـ ــمّ ل وأدائهـ التحـ
بتصنيـــع آلياتنـــا المتطـــورة فـــي مجموعـــة مـــن أحـــدث 
ــة  ــودة الدوليـ ــر الجـ ــى معاييـ ــي أرقـ ــي تلبـ ــآت التـ المنشـ
والمعاييـــر العســـكرية. كمـــا يضمـــن نظـــام االختبـــارات 
الشـــاملة فـــي الشـــركة لزبائننـــا الثقـــة التـــي يحتاجونهـــا 
ــات  ــر البيئـ ــام ضمـــن أكثـ ــد تنفيـــذ أصعـــب المهـ حتـــى عنـ

قساوة.

تأسســـت نمـــر عـــام 2000 واليـــوم أصبحـــت جـــزءًا مـــن قطـــاع 
المنصـــات واألنظمـــة ضمـــن مجموعـــة ايـــدج. تســـتثمر نمـــر خبـــرات 
ـــن مـــن العمـــل فـــي صناعـــة المنصـــات  ـــة جمعتهـــا خـــال عقدي تخصصي
ــال. حيـــث وصلـــت  ــا فـــي القتـ ــات قدراتهـ ــة التـــي تـــم اثبـ المتقدمـ
العســـكرية  اآلليـــات  لتصبـــح مـــن رواد قطـــاع تصنيـــع  الشـــركة 
ــن  ــك مـ ــات، وذلـ ــوزن ذات العجـ ــطة الـ ــة ومتوسـ ــة الخفيفـ المدولبـ

خال استثمارها للخبرات العميقة في المتطلبات اإلقليمية.



اآلليات المثبتة 2000
في القتال التي

تم انتاجها

+25001500

تأسست عام

الطاقة االنتاجية السنويةآلية تم إنتاجها

عن ايدج

ـــى  ـــد عل ـــذا معتم ـــا ه ـــتقبل عالمن ـــة، ومس ـــاق مجهول ـــارع ذي آف ـــم متس ـــي عال ـــش ف نعي
ـــد مـــن األعمـــال والشـــركات، وعلـــى  ـــٍل جدي ـــا المتقدمـــة التـــي تحفـــز نشـــوء جي التكنولوجي

مشارف تلك اآلفاق تختفي الحدود، وتنتظرنا فرص ال متناهية. 

لـــذا، عملنـــا فـــي ايـــدج هـــو االرتقـــاء بأســـلوب حياتنـــا، وضمـــان مســـتقبل آمـــن. وفـــي 
ــورة  ــات متطـ ــرة، وخدمـ ــات مبتكـ ــد الســـوق بتقنيـ ــيطة وهـــي تزويـ ــالتنا بسـ ايـــدج، رسـ

بسرعة وكفاءة أكبر.

ـــادئ  ـــر مب ـــل ســـنقوم بتغيي ـــورة فـــي القطـــاع الدفاعـــي فحســـب، ب ـــن نكتفـــي بإحـــداث ث ول
ـــن  ـــه بعي ـــد فـــي قطـــاع ي نُظـــر إلي ـــل الجدي العمـــل فـــي هـــذا القطـــاع، فنحـــن طليعـــة الجي
ـــًا  مختلفـــة، نضـــع التكنولوجيـــا فـــي قمـــة هـــرم أولوياتنـــا فـــي عالـــم ملـــيء بالتعقيـــد بحث
عـــن الحلـــول العالميـــة الشـــاملة. نعمـــل مـــع الجميـــع، كبيـــرًا كان أم صغيـــرًا، ناشـــئًا كان أم 

قائمًا، ومحليًا كان أم عالميًا.

نحن ايدج. نحو مستقبل آمن

نمر باألرقام



مــا نــقــوم
بـــــــه

التصميم

التجميع

التطوير

الدمج

التصنيع



منصات مثبتة في القتال 
مخصصة وفق متطلبات 

المستخدم لحماية األرواح

غايتنا



تملـــك نمـــر قـــدرات داخليـــة متكاملـــة علـــى تنفيـــذ أحـــدث 
التصاميـــم الهندســـية لتقديـــم الدعـــم االزم للمنصـــات المتوفـــرة، 
وتطويـــر عمليـــات التصميـــم المطلوبـــة للمنصـــات الحديثـــة، 
ــات  ــى خدمـ ــواًل إلـ ــوم ووصـ ــع المفهـ ــة وضـ ــن مرحلـ ــة مـ بدايـ

الدعم المتكامل طوال فترة خدمة اآلليات.

ـــة  ـــة متنوع ـــمل مجموع ـــي تش ـــص الت ـــة التخصي ـــر قابلي ـــا توف كم
مـــن معـــدات المهـــام، نهجـــًا تصميميـــًا رائـــدًا يمكـــن تطبيقـــه 
ـــم  ـــف مفاهي ـــا نوظ ـــات، كم ـــن المنص ـــعة م ـــة واس ـــى مجموع عل
ـــق  ـــتدامة، ودوام تحقي ـــادة المس ـــان الري ـــة لضم ـــة الراجع التغذي

األفضلية التكتيكية.



حرية في الحركة التكتيكية

 6×6 ونـــوع   4×4 نـــوع  مـــن  نمـــر  هيـــاكل  توفـــر 
ـــة  ـــاكل المدمجـــة أعلـــى درجـــات حري وتصاميمهـــا مـــن الهي
ـــة حيثمـــا وجـــدت الحاجـــة لهـــا. فقـــد تـــم  الحركـــة التكتيكي
ــز  ــة تتميـ ــا فـــي منطقـ ــتها وتصنيعهـ ــا وهندسـ تصميمهـ
عززنـــا  الجويـــة. كمـــا  والعوامـــل  التضاريـــس  بأقســـى 
ـــا القتاليـــة المتطـــورة بأفضـــل خطـــوط نقـــل الحركـــة  منصاتن
لتلبـــي  الحمايـــة  التـــروس والمحـــركات ونظـــم  وعلـــب 

أصعب المتطلبات طوال فترة خدمتها.

قــدرات قـتـالـيــة
مـثـبــتـــة 



ومـــن خـــال اســـتثمار أرقـــى الخبـــرات العالميـــة التـــي 
واألبحـــاث  والهندســـة  التصميـــم  فـــرق  تمتلكهـــا 
ــن  ــخيصية مـ ــات التشـ ــى البيانـ ــاد علـ ــر، وباالعتمـ والتطويـ
ـــة  ـــن العملياتي ـــة واحتياجـــات الزبائ ـــرة القتالي ـــدان والخب المي
ـــا، مـــا  ـــات فـــي آلياتن ـــة نقـــوم بدمـــج أحـــدث التقني المتنامي
يمنحنـــا المرونـــة العاليـــة والقـــدرة المثبتـــة فـــي تعديـــل 
المنصـــات حتـــى فـــي منتصـــف عمليـــة التصنيـــع. كمـــا 
ندمـــج التحســـينات التـــي ترفـــع مـــن مســـتوى موثوقيـــة 
المتطـــورة  الهندســـية  البنيـــة  خـــال  ومـــن  المنصـــات. 
لمنصـــات آلياتنـــا نعـــزز مرونـــة المهـــام ونقـــدم ســـهولة 
االتصـــال  أنظمـــة  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  إدمـــاج 

واألسلحة والمهام.

تقـــع منشـــأة نمـــر للتصنيـــع فـــي أبوظبـــي، وتبلـــغ 
مســـاحتها 37,500 م 2، وتعـــد بأنهـــا أكبـــر منشـــأة مـــن 
ـــة  ـــث تفـــوق طاقتهـــا اإلنتاجي نوعهـــا فـــي المنطقـــة حي
1500 آليـــة ســـنويًا. وباإلضافـــة لذلـــك، توظـــف منشـــأة 
ــدث  ــن أحـ ــة العيـ ــي مدينـ ــع فـ ــة للتصنيـ ــر المخصصـ نمـ
جيـــل مـــن آالت القـــص والثنـــي، ممـــا يوّفـــر أفضـــل 

مستويات اإلنتاجية ويضمن الجودة على الدوام.



الدعم اللوجيستي المتكامل

ـــق نمـــر للدعـــم اللوجســـتي المتكامـــل فـــي  يتخصـــص فري
ـــوم  ـــي يق ـــام الت ـــق للمه ـــمّ ق ودقي ـــل م عُ ـــراء تحلي إج
المســـتخدم بتنفيذهـــا والبيئـــة العملياتيـــة التـــي ينشـــر 
فيهـــا قواتـــه، وهـــو مـــا يمنحنـــا القـــدرة علـــى وضـــع 
أنجـــح خطـــط الدعـــم والصيانـــة طـــوال فتـــرة خدمـــة 
ـــات وجاهزيتهـــا  ـــات إدارة اآللي ـــع متطلب ـــة جمي ـــة لتلبي اآللي
لتنفيـــذ المهـــام. كمـــا يحـــرص الفريـــق أيضـــًا علـــى 
ـــى  ـــرص عل ـــم للح ـــي محك ـــي وتصحيح ـــام وقائ ـــداد نظ إع

توفير أعلى درجات الجاهزية لألسطول.

ــًا،  يتـــراوح متوســـط فتـــرة خدمـــة اآلليـــة العســـكرية مـــا بيـــن 15 إلـــى 20 عامـ
ــى  ــة علـ ــل الكلفـ ــن مجمـ ــي % 30 مـ ــراء حوالـ ــة للشـ ــف األوليـ ــّكل التكاليـ وتشـ
امتـــداد فتـــرة الخدمـــة الكاملـــة لآلليـــة. أمـــا المنصـــات التجاريـــة التـــي ي ضُـــاف 
ــا يتجـــاوز  ــا التصفيـــح فـــإن مجمـــل تكاليفهـــا خـــال نفـــس الفتـــرة عـــادة مـ لهـ
تكلفـــة اآلليـــات العســـكرية المصممـــة خصيصـــًا لهـــذا الغـــرض. ذلـــك أن االعتماديـــة 
ـــات  ـــم آلي ـــن تصامي ـــيًا م ـــزءًا أساس ـــّكل ج ـــا تش ـــة جميعه ـــهولة الصيان ـــم وس والدع

نمر، بغض النظر عن طبيعة البيئة أو المهمة.



تحليل الدعم اللوجستي

تحليل مستوى أعمال الصيانة واإلصالح بناًء على بنية اآللية وحاجات الزبون

البنية التحتية للصيانة

تحليل مهام الصيانة

تطوير خطة الصيانة

تحليل الصيانة القائم على االعتمادية

التشخيص وإدارة السالمة

يمكـــن وضـــع خطـــط الدعـــم اللوجســـتي المتكامـــل 
بحيث تشمل مجموعة من الخدمات مثل:



قدرات االختبار الداخلية

تلبـــي جميـــع منصـــات نمـــر أرقـــى المعاييـــر الدوليـــة بمـــا فيهـــا 
.DEFSTAN و NATO STANAG و MIL-STD معايير

ولتحقيـــق ذلـــك توّظـــف نمـــر حجـــرة حديثـــة المتصـــاص الموجـــات 
الكهرومغناطيســـي،  االمتثـــال  اختبـــارات  إلجـــراء  الراديويـــة 
ـــرات والمقذوفـــات  ـــار مقاومـــة التفجي ـــى مرافـــق اختب باإلضافـــة إل
ـــي  ـــا ف ـــن نوعه ـــى م ـــا األول ـــر بكونه ـــق نم ـــز مراف ـــة؛ وتتمي الناري
ـــار القـــدرة علـــى  المنطقـــة. حيـــث وفـــرت نمـــر مضمـــار شـــامل الختب
الحركـــة باســـتخدام أحـــدث أدوات االختبـــار. وهـــو مـــا يعـــزز مـــن 
ــى  ــريع، وعلـ ــكل سـ ــة بشـ ــاذج األوليـ ــر النمـ ــى تطويـ ــا علـ قدرتنـ
إدمـــاج النظـــم، وتحقيـــق التوافـــق الـــذي يضمـــن عمـــل المنصـــة 

والنظم المدمجة فيها كوحدة واحدة في ساحة المعركة.  





آلـيــات متعــددة
االستخدامــات 

لدفع المهام قدمًا

يضمـــن التصميـــم المعيـــاري لمنصـــات آليـــات نمـــر ســـهولة إدماجهـــا بمجموعـــة 
ـــة  ـــدءًا مـــن األســـلحة الرشاشـــة المنصوب متنوعـــة مـــن نظـــم األســـلحة والمهـــام، ب
ـــن  ـــا ع ـــم به ـــم التحك ـــي يت ـــلحة الت ـــم األس ـــى نظ ـــواًل إل ـــيط ووص ـــل بس ـــى حام عل
بعـــد. حيـــث تســـمح المرونـــة العاليـــة لمنصـــات نمـــر بتجهيـــز اآلليـــات بالقـــدرات 

الضرورية لتنفيذ أي سيناريو عملياتي.





 MK 2 عجبان

آليـــة عجبـــان MK2 هـــي آليـــة دوريـــات تكتيكيـــة خفيفـــة 
ـــات  ـــد المقذوف ـــة ض ـــا محمي ـــز بأنه ـــي تتمي ـــع رباع ذات دف
ــم  ــراد. تـ ــة أفـ ــن خمسـ ــم مـ ــع لطاقـ ــارات وتتسـ واالنفجـ
ــاد علـــى  تصميـــم هـــذه اآلليـــة متعـــددة األدوار ببـــدن حـ
شـــكل V ممـــا يوفـــر حمايـــة فعالـــة مـــن انفجـــارات األلغـــام، 
ــا مـــزودة بمقصـــورة حمولـــة خلفيـــة محميـــة  ــا أنهـ كمـ

من المقذوفات النارية.



آلية نمر للقوات الخاصة 

توفـــر آليـــة نمـــر للقـــوات الخاصـــة منصـــة عاليـــة األداء ضمـــن 
آليـــة متوســـطة الحجـــم، ممـــا يجعلهـــا مثاليـــة لتلبيـــة 
متطلبـــات المهـــام التـــي تحتـــاج للســـرعة علـــى الطرقـــات 
الوعـــرة والمعبـــدة؛ كمـــا تتوفـــر خيـــارات إضافـــة الحمايـــة 
ـــذه  ـــر ه ـــارات. وتتوف ـــة واالنفج ـــات الناري ـــد المقذوف ـــا ض له
اآلليـــة بطرازيـــن، أحدهمـــا طـــراز خفيـــف )SFV-L( واآلخـــر 
الطرازيـــن  كال  أن  كمـــا   ،)SFV-HC( كبيـــرة  ســـعة  ذو 
متوفـــران بنســـخة تتســـع لخمســـة أشـــخاص واخـــرى تتســـع 

لتسعة أشخاص.



 MK2 حفيت

تعتبـــر آليـــات حفيـــت MK2 منصـــات مدرعـــة متعـــددة 
األدوار لنقـــل األفـــراد، وهـــي متوفـــرة بمجموعـــة 
ـــن  ـــز بأحـــدث الكبائ ـــث تتمي واســـعة مـــن اإلعـــدادات، حي
ــر  ــكل V يوفـ ــى شـ ــاد علـ ــدن حـ ــام، وبـ ــة النظـ أحاديـ
الحمايـــة القصـــوى للمحـــرك، وبمـــا يلبـــي معيـــار 
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من االنفجارات.





جيس

ــاء  ــى البقـ ــا علـ ــل لهـ ــدرة ال مثيـ ــس قـ ــة جيـ ــر آليـ توفـ
وحريـــة الحركـــة التكتيكيـــة باإلضافـــة إلـــى مســـاحة 
داخليـــة واســـعة وحمولـــة كبيـــرة، ممـــا يجعـــل منهـــا 
آليـــة األدوار ومتنوعـــة اإلعـــدادات. إن طبيعـــة هـــذه 
ـــي  ـــار المثال ـــة تجعلهـــا الخي ـــات المتداخل ـــة مـــن اآللي العائل
لالنتشـــار فـــي ميـــدان القتـــال الحديـــث المتقّلـــب والـــذي 

يصعب توقعه.





HAZIM E - PPV آلية

ــة  ــتثنائية، وحمايـ ــدرات اسـ ــة HAZIM-E PPV قـ ــر آليـ توّفـ
متفوقـــة، وأعلـــى درجـــات المرونـــة والحركـــة والقـــوة 
ــا آليـــة دوريـــات محميـــة.  الناريـــة التـــي يمكـــن أن توفرهـ
حيـــث تعـــد آليـــة مثاليـــة لتنفيـــذ المهـــام التكتيكيـــة 
والقتاليـــة المتنوعـــة، باإلضافـــة إلـــى المرونـــة الفائقـــة 
التـــي تجعـــل منهـــا حصنـــًا منيعـــًا قابـــا للتعديـــل، يحمـــي 
الطاقـــم مـــن مختلـــف التهديـــدات واالنفجـــارات وفـــق 
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