
فـئـــة 
جـيــــس

تخطى الصعاب، تحظى بالصدارة



مـنـصـــة 
جـيـــس 

ــة  ــي خالصـ ــع الرباعـ ــس” ذات الدفـ ــة “جيـ ــر آليـ توفـ
ـــات  ـــرة فـــي مجـــال صناعـــة اآللي ـــن عامـــًا مـــن الخب أربعي
ــادم  ــل القـ ــن الجيـ ــة جيـــس مـ ــدّ آليـ ــة، وتعـ المدرعـ
ــام.   ــن واأللغـ ــادة للكمائـ ــات “MRAP” المضـ ــن آليـ مـ
ــوة  ــن القـ ــوازن األساســـي بيـ ــة التـ ــر اآلليـ حيـــث توفـ
ــة  ــاء وســـهولة الحركـ ــدرة علـــى البقـ ــة والقـ الناريـ
ــر  ــة وغيـ ــة والتقليديـ ــات الحديثـ ــذ العمليـ ــد تنفيـ عنـ

التقليدية.

المضـــادة   ”MRAP“ آليـــات  مـــن  جيـــس  فئـــة  إن 
للكمائـــن واأللغـــام ذات الدفـــع الرباعـــي أو السداســـي  
ــتخدامات  ــددة االسـ ــات متعـ ــن منصـ ــارة عـ ــي عبـ هـ
ــكرية،  ــات العسـ ــع المتطلبـ ــا لجميـ ــن تخصيصهـ يمكـ
اختلفـــت  مهمـــا  متناهيـــة  حمايـــة  توفـــر  كمـــا 
أو  المعبـــدة  الطرقـــات  علـــى  ســـواًء  التضاريـــس، 

الوعرة.

قـــدرات تـدفـــع
مــهــمــتـــك قــدمـــًا.



المتطلبـــات  الهندســـي  تصميمهـــا  يدعـــم  حيـــث 
المعـــدات  تثبيـــت  وقابليـــة  للمهـــام،  المتعـــددة 
المتنوعـــة علـــى هـــذه اآلليـــة التـــي تحتـــوي علـــى 
إلـــى  باإلضافـــة  حديثيـــن،  ودفـــع  تعليـــق  نظامـــي 
قوتهـــا مقارنـــة مـــع وزنهـــا، وتوفيرهـــا لوعـــي شـــامل 

بالبيئة المحيطة.

ويضمـــن تصميـــم آليـــات جيـــس ســـهولة صيانتهـــا بغـــض 
ـــا  ـــر م ـــابه الكبي ـــل التش ـــك بفض ـــراز، وذل ـــن الط ـــر ع النظ
ـــا  ـــي،  مم ـــي والسداس ـــة الرباع ـــذه اآللي ـــرازي ه ـــن ط بي
المتطلبـــات  تخفيـــض  فـــي  كبيـــر  بشـــكل  يســـهم 
اللوجســـتية، وتكاليـــف فتـــرة الخدمـــة المرتبطـــة بدعـــم 

أسطول هذه اآلليات.



الحركة
ـــات جيـــس نظـــام تعليـــق مســـتقل، يوفـــر  تســـتخدم آلي
عـــددًا متنوعـــًا مـــن الخيـــارات، ممـــا يمنحهـــا قـــدرة 
متناهيـــة علـــى الحركـــة ســـواء علـــى الطرقـــات 
المعبـــدة أو الوعـــرة، وبمـــا يلبـــي متطلبـــات أقســـى 
المزايـــا  بفضـــل  والبيئيـــة،  العملياتيـــة  الظـــروف 
ــدرات  ــور المنحـ ــى عبـ ــا علـ ــل قدرتهـ ــية مثـ القياسـ
الشـــديدة، وتوفـــر نظـــام مركـــزي لنفـــخ اإلطـــارات، 

وقدرة السير على اإلطارات الداعمة.

الحماية
توفـــر طـــرازات جيـــس مســـتوى عاليـــًا مـــن الحمايـــة 
والقـــدرة علـــى البقـــاء ضـــد العبـــوات الناســـفة ، 
واأللغـــام، والمقذوفـــات البالســـتية، حيـــث  توفـــر 
اختبارهـــا واعتمادهـــا  تـــم  التـــي  اآلليـــات  هـــذه 
واثبـــات قدراتهـــا فـــي الميـــدان حمايـــة فعليـــة 
لطاقمهـــا، كمـــا تعـــزز األســـلحة الدفاعيـــة المثبتـــه 
ــا  ــة فيهـ ــة المدمجـ ــة ، واألنظمـ ــقف اآلليـ ــى سـ علـ
للســـيطرة والتحكـــم مـــن قـــدرة الطاقـــم علـــى 

البقاء.



منصة متعددة المهام
ـــس منصـــة متعـــددة المهـــام مناســـبة  ـــة جي توفـــر فئ
لحمـــل ودمـــج مجموعـــة مـــن أنظمـــة األســـلحة 
والمهـــام. ويضمـــن التصميـــم االلكترونـــي لآلليـــة 
القـــدرة علـــى دمـــج أنظمـــة االتصـــاالت، فـــي حيـــن 
تحقيـــق  الطاقـــة  إلدارة  المتطـــور  النظـــام  يتيـــح 

المهمة وحماية اآللية.



الملحقات القياسية
)CTIS( نظام مركزي لنفخ اإلطارات

)Run Flat Tyre( إطارات داعمة

أجهزة توليد طاقة مثبتة تحت الدرع على جانب اآللية



المواصفات المشتركة
الحماية ضد المقذوفات البالستية 

والمتفجرات
 وفق متطلبات المهمة

مستوى الحماية الجانبية من 
العبوات الناسفة

مشمول

 6 سرعات اوتوماتيكيةناقل السرعة

نظام التعليق
مستقل ذو دعامات تعمل بالضغط 

الهيدروليكي وضغط الهواء
مكابح قرصية تعمل بضغط الهواءنوع المكابح

16.00R20اإلطارات
من 19- درجة مئوية إلى 55+ درجة مئويةدرجة حرارة البيئة العملياتية



آلــيـــات 
جـيـــس 

كفاءة مثبتة في ميادين القتال، لضمان حماية األرواح

جيس رباعية الدفع
ـــة  ـــن القـــوة الناري ـــوازن األساســـي بي ـــة الت توفـــر اآللي
ــد  ــة عنـ ــهولة الحركـ ــاء وسـ ــى البقـ ــدرة علـ والقـ
وغيـــر  والتقليديـــة  الحديثـــة  العمليـــات  تنفيـــذ 
ـــم  ـــات قس ـــة متطلب ـــة كاف ـــدم اآللي ـــة. وتخ التقليدي
المشـــاة اآلليـــة، ويمكـــن تركيـــب أســـلحة إضافيـــة 
ـــم  ـــك منظومـــة أســـلحة يت ـــة بمـــا فـــي ذل ـــى اآللي عل

التحكم بها عن بعد أو يدويًا.

ـــث  ـــن حي ـــة م ـــارات مثالي ـــًا خي ـــة أيض ـــذه الفئ ـــح ه تتي
والدوريـــات  االســـتطالع  لمهـــام  التكلفـــة 
ــة، مثـــل  ــام الخاصـ ــتخدامات العامـــة والمهـ واالسـ
ـــة بهيـــكل يوفـــر  ـــاز هـــذه اآللي ـــة اإلســـعاف، وتمت فئ
ـــوات  ـــام والعب ـــد األلغ ـــم ض ـــة للطاق ـــة الالزم الحماي

الناسفة والمقذوفات البالستية.



المواصفات
المسافة بين مركز العجالت 

األمامية والخلفية
 3,350 ملم

 6,050 ملمالطول

 2,790 ملمالعرض اإلجمالي

 2,630 ملماالرتفاع

 16 مقطر االنعطاف

 2,400 ملمأقصى ارتفاع للمطبات

 3,400 كغمالحمولة

 لغاية 22,000 كغمالوزن القائم

المسافة المقطوعة لخزان 
مليء بالوقود

  700 كلم
100 كلم/ساعة

 2 + 5أقصى عدد من أفراد الطاقم

قوة المحرك
 336 كيلوواط / 

450 حصان

 1,850 نيوتن/مترعزم المحرك

 900 ملمعبور المياه

 600 ملمارتفاع درجات اجتياز العوائق

 900 ملمعبور الخنادق

 60 %نسبة انحدار الطريق

 105 كلم/سالسرعة القصوى



جيس سداسية الدفع
ــن  ــاء وتمكيـ ــى البقـ ــدرة علـ ــز القـ ــن تعزيـ ــا بيـ ــع مـ تجمـ
ســـهولة الحركـــة فـــي آليـــة واحـــدة. حيـــث تتميـــز بمســـاحة 
ــا علـــى نقـــل حمولـــة كبيـــرة،  داخليـــة واســـعة وقدرتهـ
وتعتبـــر مثاليـــة لالســـتخدامات المتعـــددة، والتطبيقـــات 
المتنوعـــة. كمـــا يمكـــن دمـــج العديـــد مـــن أنظمـــة 
ــورة فـــي  ــة المتطـ ــام والحمايـ ــدات المهـ ــلحة ومعـ األسـ

هذه اآللية مع المحافظة على سهولة حركتها.

االســـتخدامات  ذات  بطبيعتهـــا  اآلليـــة  هـــذه  وتتميـــز 
ـــي  ـــتخدامها ف ـــًا الس ـــارًا مثالي ـــا خي ـــا يجعله ـــددة مم المتع

ساحات المعارك الحديثة والتي ال يمكن التنبؤ بها.



المواصفات
المسافة بين مركز العجالت 

األمامية والخلفية
 3,350 ملم

 6,920 ملمالطول

 2,790 ملمالعرض اإلجمالي

 2,630 ملماالرتفاع

 17 مقطر االنعطاف

 2,031 ملمأقصى ارتفاع للمطبات

 7,500 كغمالحمولة

 لغاية 27,000 كغمالوزن القائم

المسافة المقطوعة لخزان 
مليء بالوقود

  700 كلم
100 كلم/ساعة

 2 + 9أقصى عدد من أفراد الطاقم

قوة المحرك
447 كيلوواط / 600 

حصان

 1,900 نيوتن/مترعزم المحرك

 900 ملمعبور المياه

 600 ملمارتفاع درجات اجتياز العوائق

 900 ملمعبور الخنادق

 60 %نسبة انحدار الطريق

 105 كلم/سالسرعة القصوى



أنـظـمـــة 
اخـتـيـاريـــة 

تلبي متطلباتكم الخاصة



الحماية
القذائف البالستية

يمكـــن تعديلهـــا لتلبـــي جميـــع متطلبـــات العمـــاء ولتحقـــق 
جميع مستويات الحماية ضد التهديدات المتنوعة.

مستوى االنفجارات
للحمايـــة مـــن االنفجـــارات  الدوليـــة  المعاييـــر  تلبـــي أعلـــى 

والعبوات الناسفة.

نظام القدرة على البقاء
       أنظمة تقليص البصمة الحرارية

       نظام الحماية من قذائف آر بي جي
       نظام الحماية من األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية



األنظمة الفرعية المدمجة

األسلحة
       نظام القتال

       منظومة األسلحة
       منصة تثبيت األسلحة

       قاذفة قنابل

معدات المالحة
)GPS( نظام تحديد المواقع العالمي       

)INS( نظام المالحة بالقصور الذاتي       

أنظمة االتصاالت
       أجهزة الراديو

       نظام اتصال داخلي
       قواعد لتثبيت الهوائيات

       نظام إدارة المعارك
       معدات القيادة والتحكم واالتصاالت ونظم الحواسيب



نظام الكاميرات
       جهاز الرؤية الليلية

       الرؤية النهارية
       نظام الوعي بالبيئة المحيطة

       شاشة للعرض

معدات اختيارية
       نظام إدارة ارتفاع المركبة بثالثة مستويات

       طقم العوامل الجوية الشتوية
       نظام إخماد الحرائق

       نظام مراقبة سالمة اآللية واستخدامها
       أنظمة األسلحة المتعددة

       معدات القيادة والتحكم واالتصاالت ونظم الحواسيب
       الوعي بالبيئة المحيطة

       رافعة إنقاذ ذاتي
       نظام إدارة الطاقة الكهربائية

       الوعي بالبيئة المحيطة
       أنظمة مساعدة للسائق
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