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مصدر املنتجات األقل فتكاً

متخصصون يف تلبية إحتياجات مهامكم



الجدول
2.3 املقدمة  

4.5.6.7 فريق التدخل الرسيع  
املنتجات: مرذذات، ذخائر مزودة مبواد مهيجة لألعصاب لالستعامل الداخيل، قنابل 

يدوية صاعقة، ذخائر أقل فتكاً، نظام إخامد الحرائق، رصاص خارق لألبواب وملحقات

8.9.10.11.12.13 وحدة االنضباط العام   
املنتجات: قنابل يدوية مزودة مبواد مهيجة لألعصاب لالستعامل الخارجي وقذائف، ذخائر 

دخانية، مرذذات كبرية الحجم، ذخائر أقل فتكاً، قنابل يدوية محشوة بكرات مطاطية، قنابل 
يدوية ذات تأثريات متعددة، وذخائر تحذيرية

 14.15.16.17 قوات حفظ السالم 
ذخائر، مرذذات، وقاذفات ملقاتيل الحروب وقوات حفظ السالم الذين قد يتولون مهام 
التصدي للعصيان املدين، وقمع أعامل الشغب وحامية القوات وتجهيز نقاط التفتيش.

18.19 الدوريات  
ذخائر، مرذذات، وقاذفات لعنارص الدوريات املعنية بتطبيق القانون للتصدي 

لالضطرابات، وردع املقاومة خالل التوقيف وكخيار عند مواجهة حالة محتملة من 
“التعرض إلطالق النار بقصد اإلنتحار”.

20.21.22.23 القاذفات   
املنتجات: قاذفة قنابل يدوية فردية أو متعددة

  24.25.26 قامئة املنتجات  

27 مهعد تدريب كومبايند تكتيكال سيستمز )يس. يت. أس.( 

ملزيد من املعلومات حول املنتجات
املتعلقة بخطوط إنتاج يس. أس. آي.، مبا فيها يس. يت. أس. تومبسون هاندكفس أند 

رسرتينتس، يرجى االتصال بالرقم 0087-989-888-1.

إن إهداف املهامت هي التي تحدد يف نهاية املطاف مدى الحاجة إىل إستخدام القوة وإىل أي درجة. كام أن التنفيذ 

الناجح للمهامت يعتمد عىل قيام عنارص مدربة تدريباً جيداً عىل املستوى التكتييك بتنفيذها بفعالية وعىل تطبيق 

خيارات إستخدام القوة األقل فتكاً بصورة صحيحة. فالنجاح يف تهدئة أوضاع يسودها العنف إمنا يعتمد عىل إتخاذ خيار 

إستخدام القوة املالئم للمهمة املراد تنفيذها.

إن هدفنا يف رشكة كومبايند سيستمز إنك. )يس. أس. آي.( هو العمل عىل تطوير وتصنيع املنتجات التي تشكل خيارات 

إستخدام القوة األقل فتكاً بقصد تزويكم باملعدات املناسبة ملهامتكم ليك تعتمدوا عليها وتستخدمونها بكل ثقة يف 

األوقات األكرث حرجاً.

يركز هذا الكتيب عىل مهامكم!

جرى تصنيف منتجاتنا وفق فصول املهام األكرث مالءمة وحيث أنها من املرجح أن تساعد يف تحقيق أهداف مهامكم.

ومبا أن العديد من منتجاتنا األقل فتكاً لديها أدوار متعددة املهام، فقد جرى إعداد أيقونات متثل كل مهمة للمساعدة عىل 

اختيار املنتج الصحيح. )أنظر دليل األيقونات(

لتعزيز اتخاذ القرارات املتعلقة باستخدام القوة يف مهامكم، فقد أعدت رشكة يس. أس. آي منوذجاً خاصاً ميكن تسميته 

»درجة القوة - العواقب«. وهذا النموذج يبّي طبيعة القوة األقل فتكاً من ناحية التصعيد والحد من التصعيد، والتداخل. 

وقد تم التعبري عن كل درجة مربوطة يف منوذج »درجة القوة - العواقب« بأيقونة فريدة.

متخصصون يف تلبية إحتياجات مهامكم
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    أمناط املهام
 

فريق التدخل الرسيع 
ذخائر، مرذذات، وقاذفات للفرق التكتيكية املعنية   
بتطبيق القانون وفرض التصحيحات، والتي تعالج 

مسائل محتجزي رهائن متحصني، ومذكرات عالية 

الخطورة، وإنقاذ رهائن، وعمليات إخراج السجناء 

من سجونهم بالقوة.

وحدة االنضباط العام
ذخائر، مرذذات، وقاذفات للفرق التكتيكية   

املعنية بتطبيق القانون والتصحيحات والوحدات 

العسكرية التي تقوم بالتصدي للعصيان املدين 

وقمع أعامل الشغب.

قوات حفظ السالم
ذخائر، مرذذات، وقاذفات ملقاتيل الحروب   
وقوات حفظ السالم الذين قد يتولون مهام 

التصدي للعصيان املدين، وقمع أعامل الشغب 

وحامية القوات وتجهيز نقاط التفتيش.

الدوريات
 

الدوريات

ذخائر، مرذذات، وقاذفات لعنارص الدوريات املعنية  

بتطبيق القانون للتصدي لالضطرابات، وردع املقاومة 

خالل التوقيف وكخيار عند مواجهة حالة محتملة 

من  “التعرض إلطالق النار بقصد اإلنتحار”.

منوذج “درجة القوة - العواقب” هو منوذج تصعيد القوة األقل فتكاً لدى ذخائر يس. يت. أس. يُستخدم منوذج “درجة القوة - العواقب” للتدريب وكدليل للمستخدمي النهائيي عند اختيار خيار 

القوة األقل فتكاً وربطها بعواقب محتملة عىل هدف برشي. يبي منوذج “درجة القوة - العواقب” أيضاً القدرة التصعيدية لخيارات القوة األقل فتكاً لدى يس. يت. أس.”درجة القوة - العواقب” 

الحضور الجسدي )“درجة القوة - العواقب” 1( - بحسب الظروف، إن مجرد وجود عنرص من الرشطة بالزي الرسمي يكفي إلعادة الوضع عىل ما كان عليه أو لفرض االلتزام 

باألوامر. قد يكون عنرص رشطة واحد يف مواجهة هدف واحد أو “عرض قوى” منظّم بواسطة التحركات املنسقة وظهور العديد من العنارص، كام يف حالة فريق 

إدارة الجامعات أو وحدة االستجابة التكتيكية. 

اإلنذارات الشفهية )“درجة القوة - العواقب” 2(  – غالباً ما تكون األوامر أو اإلنذارات الشفهية بالتزامن مع الحضور الجسدي كافية لتحقيق السلوك املرغوب به لشخص أو جامعة. 

ويُعترب اختيار الكلامت أمراً مهامً. كام ميكن إصدار األوامر بحدة متصاعدة إلبالغ الحاجة إىل االنصياع لألوامر.

 )CO( يِْتّي اإلجبار عىل اإللتزام باألوامر بواسطة األساليب املؤملة )“درجة القوة - العواقب” 3( –تطبيق القوة األقل فتكاً بالتالزم مع استخدام كميات محدودة من رذاذ راتُي الُفلَيِفلَِة الزَّ

أو رذاذ الفلفل األحمر )SC(. يتم تطبيق هذه الخيارات مبارشة عىل أعي ووجه هدف )أهداف( ميكن ان تكون ميالة إىل النزاع أم ال. ويُعترب األثر األسايس 

املرجو من خالل استخدام طريقة اإلجبار عىل اإللتزام باألوامر بواسطة األساليب املؤملة هو التسبب باألمل وعدم االرتياح. ويتم استخدام اإلنذارات الشفهية 

بالتالزم مع أو مبارشة بعد تطبيق القوة..

تقنية التحكم املتوسط )“درجة القوة - العواقب” 4( – تطبيق القوة األقل فتكاً بالتالزم مع استخدام األسلحة منخفضة الطاقة وأحجام كبرية من الدخان املهيج لألعصاب 
املنبعث من القنابل اليدوية والقذائف والذي يؤثر يف األجواء. ميكن استخدام هذا الخيار من القوة إلخراج شخص من مكان مطّوق، أو لتفريق الجموع أو 

لحجر مناطق معينة. يكون استخدام تقنيات التحكم املبارش بشكل عام متبوعاً بحضور جسدي واضح وميكن أم ال أن يسبقه إطالق إنذارات شفهية.  

أسلوب القمع والتثبيط )“درجة القوة - العواقب” 5( – استخدام القوة األقل فتكاً بالتزامن مع استخدام الذخائر عالية الطاقة وأجهزة التفجري البطيء. ميكن استخدام هذه األجهزة 

الستهداف األفراد أو الجامعات ويف بعض الحاالت، ميكن استخدامها لتشتيت انتباه األهداف الخطرة بشكل مؤقت، أو قمع السلوك العنيف بشكل خاطف، أو 

تثبيط عزمية شخص عىل املقاومة.

القوة الفتاكة )“درجة القوة - العواقب” 6(  –- تطبيق أكرب قدر من القوة متزامن بشكل عام مع استخدام سالح ناري ومربَّر عندما يكون هناك خطر وشيك لتعرض عنرص الرشطة أو 

الجندي أو طرف ثالث بريء إلصابة جسدية أو وفاة.

© 2014 CSI

تشري إىل املسافة األمثل لالشتباك إلحداث التأثري 
األفضل األقل فتكاً.

© 2014 Combined Systems Inc

القوة الفتاكة 

اإلجبار عىل اإللتزام باألوامر أسلوب القمع والتثبيط
بواسطة األساليب املؤملة

الحضور الجسديتقنية التحكم املتوسط

الحضور الجسدي

أقىص مدى

50

تشري إىل املسافة باألمتار تشري إىل الحجم باألمتار املكعبة

أقىص مدى

503

3



 ذخائر، مرذذات، وقاذفات للفرق التكتيكية املعنية بتطبيق القانون وفرض التصحيحات،

 والتي تعالج مسائل محتجزي رهائن متحصني، ومذكرات عالية الخطورة، وإنقاذ رهائن،

وعمليات إخراج السجناء من سجونهم بالقوة.
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 إن إمكانية املواجهة من مسافة قريبة التي توفرها الذخائر

 األقل فتكاً لدى يس. يت. أس. متنحني انا وفريقي األفضلية

يف الحاالت البالغة الخطورة.

الرسيع التدخل  فريق 



)OC( قنبلة بخارية برذاذ راتُي الُفلَيِفلَِة الزَّيِْتّي

6340 )OC(, 6330 )CS(, 6343 )OC-CS(:املنتج  

 الوصف: قنبلة فريدة تُطلق بخاراً غري مريئ وتسبب بأثر حاد عىل التنفس. تحقق

 أفضل النتائج عند استخدامها يف الداخل وال تتطلب استخدام أدوات شخصية

إلزالة التلوث.

قنابل يدوية صاعقة

7290M, 7290 :املنتج

 الوصف: أجهزة تنفيس من األعىل واألسفل متوفرة بأحجام صغرية وكبرية. كالهام

 يولّد صعقة مدوية وضوءاً ساطعاً وقوياً. ستقوم هذه األجهزة بشكل مؤقت

 بتشتيت انتباه املشتبه بهم الخطرين خالل االعتداء بالسيارات، وإنقاذ الرهائن،

ودخول الغرف وغريها من حاالت التوقيف الخطرة.

 مم40مخرتق الحواجز برذاذ الفلفل األحمر )CS( عيار 

4330)CS(, 4340)OC(, 4431)CS(, 4441)OC(:املنتج  

 

 وصف: MM04 غري حرق مسحوق والسائلة مقذوفات مليئة اخرتاق الحواجز

 املتوسطة وتقديم وكيل مهيجة يف غرفة مجاورة. استقرار تدور يتيح دقة كبرية

من نطاقات املوسعة.

أقىص مدى
50

أقىص مدى
153

أقىص مدى
10
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 املهام الخطرة: القنابل اليدوية الصاعقة من يس. يت.

 أس. لديها مشبك أمان حائز عىل براءة اخرتاع من أجل

 توفري مستوى أعىل من السالمة وغطاء دبوس للحرص

 عىل تأمني التامسك خالل سحب دبوس ومنع التعليق

عىل الدوالب املسنن املصنوع من النيلون.



MK-9 بخار راتُي الُفلَيِفلَِة الزَّيِْتّي )OC( مع خرطوم وعصا

املنتج: 1947

املنتج: 1901 )خرطوم وعصا(

 الوصف: يسهل توصيل الخرطوم والعصا نرش البخار تحت األبواب، وعرب

فتحات إدخال الطعام وداخل املساحات الصغرية والضيقة.

عصا الرغوة عيار 40 مم

املنتج: 4557

 

 الوصف: ذخائر عيار 04 مم متوازنة بالدوران، ذات تأثري ملراقبة النقاط،

 توفر دقة بالغة وطاقة تأثري متجانسة.  ستتسبب عصا الرغوة بشكل مؤقت

بإضعاف األهداف العنيفة وغري املنصاعة لألوامر.

 مخرتق الحواجز عيار 21 برذاذ الفلفل األحمر )CS( وراتُي الُفلَيِفلَِة
)OC( يِْتّي الزَّ

2330)CS(, 2340)OC(, 2430)CS(, 2440)OC( :املنتج 

 الوصف: قذائق عيار 12 تحتوي عىل بودرة غري حارقة وسوائل تخرتق الحواجز

 املتوسطة الحصانة وتطلق عامل مهيج إىل غرفة مالصقة. ومتّكن خاصية ثبات

الزعانف من تحقيق الدقة من مسافات بعيدة.

أقىص مدى
40

أقىص مدى
4.5

أقىص مدى
30
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 املهام الخطرة: يتم تصنيع أجهزة 4557 يف ظل

 ظروف تحكم صارمة وهي األفضل ضمن فئتها

 عندما يتعلق األمر بالدقة ومتاسك الطاقة الطلقة

تلو الطلقة.

)TAWS( التدخل الرسيع فريق 



أجهزة املواجهة من مسافة قريبة عيار12

LC-8 :املنتج

 الوصف: يتم توصيلها بالبنادق ذات الرؤية االمامية املنخفضة الجوانب

 وتُستخدم لتحسي الرسعة، والتصويب الدقيق للطلقات وضامن السالمة

أثناء استخدام عيارات االخرتاق.

مخرتقات األبواب عيار 12

املنتج: 2570 )زنك(

 

 الوصف: رصاصة هشة لتعطيل آليات القفل واملفاصل، وخلع واخرتاق

 األبواب الخارجية والداخلية.

)OC( يِْتّي  املجموعة 54 من قنابل برذاذ راتُي الُفلَيِفلَِة الزَّ
بإطالق عديم اللهب

5440 )OC(, 5430 )CS( :املنتج

 

 الوصف: قنبلة عدمية اللهب ذات قطر كبري ال تتسبب باندالع الحرائق

 وتطلق كمية كبرية من البودرة بشكل فوري من خالل عدة فتحات.

تحقق أفضل النتائج عند استخدامها يف الخارج.

املجموعة 52 من قنابل برذاذ الفلفل األحمر )CS( ذات عوارض

5230B )CS( :املنتج 

 

 الوصف: قنبلة نارية مصممة لالستخدام يف الداخل، تطلق أقىص كمية من الدخان املهيج

عرب عدة غرف مع أقل مستوى من خطر اشتعال حريق.

MK-9 رغوة إخامد النريان

 املنتج: 1981

 الوصف: رغوة إخامد النريان صديقة للبيئة وسهلة التنظيف. تعزز هذه

 الوحدة مستوى السالمة لدى استخدام أجهزة التفجري البطيء من قبل فرق

.MK-9 التدخل الرسيع، إذ ميكن وضعها بشكل مالئم يف جعبة

أقىص مدى
303

أقىص مدى
103

CONTACT
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 املهام الخطرة: باإلضافة إىل خيارات القوة، نقدم

 عيارات اخرتاق مبواد خارقة عادية وثقيلة. هذه

 العيارات معّدة الخرتاق األبواب فقط وهي مؤذية إذا

ما تم إطالقها مبارشة عىل األشخاص.
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 يف حاالت الفوىض والشغب، نعتمد عىل الذخائر األقل فتكاً

لدى يس. يت. أس. الستعادة فرض القانون والنظام.

 ذخائر، مرذذات، وقاذفات للوحدات العسكرية املعنية بتطبيق القانون وفرض التصحيحات،

 والتي تقوم بالتصدي للعصيان املدين وقمع أعامل الشغب.
العام االنضباط  وحدة 



مجموعة 26 من قنابل لالستخدام الخارجي - دخان ملون

)R,G,Y( 6210 :املنتج

 الوصف: يتم استخدام القنابل الدخانية الخارجية بالدخان األبيض وامللون لتعتيم

التحرك التكتييك، أو تأشري أو تحديد منطقة هبوط.

)CS( املجموعة 62 من قنابل برذاذ الفلفل األحمر

)CS( املجموعة 62 من قنابل برذاذ الفلفل األحمر

 الوصف: قنبلة نارية تطلق دخاناً من خالل عدة فتحات ملدة 30 إىل 40 ثانية.

ميكن قذفها أو رميها باليد.

OC مرذذات MK-9

1911,)OC (, 1904 )جل جامد(, 1923 )ضبابOC املنتج: 1922 )رغوة 

)OC سيل(

 الوصف: وحدات MK-9 األكرب لديها حجم أكرب ومدى فعال، مام يجعلها أكرث

 مالمئة إلدارة الحشود، ولكنها صغرية بشكل كاٍف ليتم حملها عىل حزام اللباس

الرسمي.

أقىص مدى
4.5

 املهام الخطرة: إن اعتامدية فتائل

 القنابل مهمة جداً بالنسبة لوحدات

 االنضباط العام. تعتمد فتائل يس.

 أس. آي. وقت تأخري 1.5 ثانية مع

احتامل خطأ +/- 0.3 ثوان.

أقىص مدى
503

أقىص مدى
503

9



طلقة مطاطية متوازنة بالزعانف عيار 12

املنتج: 2551

 

 الوصف: خرطوشة مراقبة النقاط عيار 12 مم هي قذيفة مطاطية تطلق أثراً

السعاً. إنها قذيفة ايروديناميكية مع زعانف للثبات.

 كيس حبيبات®Super-Sockعيار 12 

 املنتج: 3581

 

 الوصف: يوفر كيس حبيبات ®Super-Sock عيار 73 مم الحائز عىل براءة

 اخرتاع أفضل درجة دقة ملراقبة النقاط من أي ذخائر  أخرى من هذا العيار.

سيتسبب بشكل مؤقت بإضعاف األهداف العنيفة وغري املنصاعة لألوامر.

 كريات السعة عيار 40
مم رصاص مطاطي عيار .60

املنتج: 4558

 

 الوصف: خرطوشة لتفريق الجموع عيار 04 مم تحتوي عىل شحنة من

 الرصاص الالسع عيار .06. يتم إطالقها عىل مستوى منخفض وسط حشد

عدواين.

 املهام الخطرة: إمكانية تفريق جموع غفرية بواسطة

 ذخائر متعددة القذائف واالشتباك بشكل اختياري

 والتسبب بشكل مؤقت بإضعاف األفراد، يشكالن عاملني

مهمني بالنسبة لوحدة االنضباط العام.

كريات السعة عيار 21 رصاص مطاطي عيار .31

املنتج: 2553

 

 الوصف: خرطوشة لتفريق الجموع عيار 21 تحتوي عىل شحنة من الرصاص

الالسع عيار .31. يتم إطالقها عىل مستوى منخفض وسط حشد.

أقىص مدى
10

أقىص مدى

20

أقىص مدى
15

أقىص مدى
30

العام االنضباط  10وحدة 



 املجموعة 92 من قنابل برذاذ الفلفل األحمر )SC( خفيفة
ونفاثة

)SC( LJ0329 :املنتج

 الوصف: قنبلة دخانية مهيجة ذات تفريغ رسيع عىل شكل كريات مطاطية.

ميكن رميها باليد أو قذفها ملسافة 001 مرت.

 املهام الخطرة: ميكن استخدام قنابل الكريات الالسعة خالل

 أعامل الشغب الخارجية أو االضطرابات التصحيحية يف

 الداخل. إن عدد اآلثار املختلفة التي تولدها القنبلة يتسبب

بآثار جسدية ونفسية.

أقىص مدى
60

أقىص مدى
60

أقىص مدى
100

11

SC قنبلة الكريات املسيلة للدموع )الدوي املهيج(
 

 الوصف: قنبلة يدوية متعددة تأثري مع دوي انفجار، ومضة مرشقة وتشتت

حظية من سحابة من مسحوق مهيجة.

املجموعة 95 من قنابل الكريات الالسعة
)مع أو بدون مواد مهيجة لألعصاب(

)CO( 4959 ,)SC( 3959 ,0959 :املنتج

 

 الوصف: قنبلة متعددة اآلثار مع دوي عاٍل، ووميض ساطع ونرش رصاص مطاطي

السع عيار 13. كام ميكن تهيئتها لنرش فوري لغيمة من البودرة املهيجة.



MK-46H املرذذات األفقية

 ملنتج: )1401H, 1231R )CS Refill(, 1111R )OC Refillا

 

 الوصف: إن الرذاذة KM-46 هي من املرذذات التي تحمل أكرب حجم من الرذاذ.

 فيمكن أن تستوعب ما يصل إىل 1.45 لرت من تركيبات متنوعة من املواد املهيجة. وإذا

كانت مشحونة بشكل كامل فإنها تطلق دفقاً قوياً ودقيقاً.

MK-46/MK-12 مجموعة إعادة الشحن

1203A :املنتج

 

 الوصف: تتصل مجنوعة إعادة شحن الرذاذ MK-21/46 بخزان نيرتوجي.

 هذا النظام سهل االستخدام ويسمح للمستخدمي بإعادة تعبئة هذه

الوحدات الكبرية الحجم بشكل آمن.

 املهام الخطرة: إن عدد مثريي الشغب ودرجة العنف

 تجاه عنارص األمن واألشخاص األبرياء واملمتلكات، ستكون

 العامل األهم يف تحديد خيار القوة األقل فتكاً باإلضاقة إىل

حجم العامل أو كمية الذخائر التي يجب استخدامها.

أقىص مدى
9.1

12

 ذخائر هشة عيار 40 مم تستخدم للتحديد

4550 )Marking(, 4556 )OC(, 4530 )CS( :املنتج  

 

 الوصف: ذخائر متعددة اآلثار عيار 40 مم تطلق طاقة أكرب عىل الهدف مع

دقة بالغة ونرش متزامن لغيمة من البودرة املهيجة أو بودرة التحديد.

العام االنضباط   وحدة 
أقىص مدى

40



قذائف CS قصرية املدى عيار 37 مم لالستخدام الخارجي

)CS( 3230 :املنتج

 

 الوصف: خرطوشة SC قصرية املدى تطلق ذخرية واحدة. عند استخدامها يف

 الخارج، ستقوم بتفريق الجموع

قذائف SC متعددة-5 عيار 37 مم لالستخدام الخارجي

)CS( 3235 :املنتج

 

 الوصف: خرطوشة SC قصرية املدى تطلق 5 ذخائر فرعية منفصلة.  عند

 استخدامها يف الخارج، ستقوم بتفريق الجموع وحجر مناطق معينة ومنع

العنف.

إطالق SC فوهي عيار 73 مم لالستخدام الداخيل/ الخارجي

)CS( 3430 ,)OC( 3440 :املنتج

 الوصف: خرطوشة مصممة إلطالق البودرة املهيجة مبارشة من الفوهة

باتجاه حشد أو شخص عدايئ.

 املهام الخطرة: إن استخدام القنابل اليدوية الجوية

 الصاعقة كرشقات افتتاحية هو مبثابة تحذير نفيس للحشد

بقيام وحدات االنضباط العام مبنع تحركات معينة.

أقىص مدى
100

أقىص مدى
9

13

قنابل يدوية جوية صاعقة عيار 40 مم
)ذخائر تحذيرية(

املنتج: 4090-1

 

 الوصف: قنابل يدوية جوية صاعقة عيار 04 مم تطلق صعقة مدوية و6

 ماليي شمعة من الوميض. عند إطالقها فوق حشد، ستعزز تصعيد الوحدات

لقدرات القوة خالل حاالت الشغب الخارجية.

أقىص مدى
73

أقىص مدى
73
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 تدعم األنظمة غري الفتاكة لدى يس. أس. آي. مهامي بقدرتها عىل

 تصعيد القوة وتحديد الغاية من عمل القوة.

 ذخائر، مرذذات، وقاذفات ملقاتيل الحروب وقوات حفظ السالم الذين قد يتولون مهام

التصدي للعصيان املدين وقمع أعامل الشغب وحامية القوات وتجهيز نقاط التفتيش.
السالم قوات حفظ 



أقىص مدى
450

أقىص مدى
100

أقىص مدى
1000

أقىص مدى
160

ً نظام ®CS VENOM ذو املدى البعيد جدا

V4230 :املنتج

 الوصف: قذيفة دخان CS واحدة متوازنة بالدوران مع قدرة إطالق دخان

إىل مسافات بعيدة.

®VENOM قنبلة يدوية صاعقة متعددة-4

V4094 :املنتج

 الوصف: أنبوب ذخائر ذو شحنة عالية يطلق 4 قنابل يدوية صاعقة بشكل

 متزامن. يوفر القدرة عىل تشتيت االنتباه والتحذير ملدد زمنية طويلة أثناء

عمليات النهار والليل.

 MONEV® قنابل يدوية صاعقة بعيدة املدى
)ذخائر تحذيرية(

V4090-10 :املنتج

 الوصف: قذيفة قنابل يدوية صاعقة واحدة متوازنة بالدوران مع أكرث من 4 ماليي

 شمعة من الضوء و170 ديسيبيل. توفر القدرة عىل إطالق فريد للتحذير / تحديد

 الغاية من عمل القوة ملسافات بعيدة.

أنظمة إطالق الذخائر ع�ب أنبوب غ�ي فتاك

15

نظام ®NLTLMS  VENOM عيار 40 مم

SMLTLN  ®MONEV املنتج: نظام

أقىص مدى
40

®VENOM قنبلة CS متعددة-7

 املنتج: CS( V4237(, V4217 )دخاين(

 الوصف: أنبوب يحتوي عىل شحنة كبرية مع 7 ذخائر مهيجة أو دخانية

قادرة عىل نرش أحجام كبرية من الدخان املهيج يف منطقة واسعة خالل ثواٍن.

 

 الوصف: نظام إطالق ذخائر عرب أنبوب غري فتاك خفيف الوزن

 عايل القدرة مع أنابيب قابلة للتبديل كلياً بي عيار 73 مم، و04

 مم و06 مم. قابل متاماً لالستخدام بشكل محمول عىل املركبات،

أو محطات األسلحة البعيدة أو املنشآت الثابتة لحامية القوى.



أقىص مدى
100

CONTACT

16

 قنابل يدوية جوية صاعقة بعيدة املدى عيار 40 مم )ذخائر
تحذيرية(

املنتج: 4090-3

 

 الوصف: قنابل يدوية جوية صاعقة تولّد دوياً قوياً وضوءاً ساطعاً. ميكن

 إطالقها فوق حشد خالل أعامل الشغب ،أو عىل املركبات املقرتبة لتحديد

   الغاية، أو للتأشري وتحذير السفن البحرية.

طقم األقالم املضيئة مجموعة إطالق إشارات االستغاثة /
التحذير باألسهم املضيئة

املنتجات: النموذج 110 )أخرض(، النموذج 80 )أحمر(، النموذج 142 )أبيض(

 

 طلقات خارقة لألبواب الثقيلة عيار 12 تُستخدم عىل مدار
الساعة

املنتج: 2577

 

 الوصف: رصاصة ثقيلة هشة غري سامة عيار 12 لتعطيل آليات القفل ومفاصل

األبواب الخارجية والداخلية املصنوعة من مواد صلبة.

ذخائر تحذيرية عيار 12

2590T-1 ،)املنتج: 1-2590 )قنابل يدوية صاعقة

)قنابل يدوية مضيئة(

 

 الوصف: ذخائر تحذيرية عيار 12 تطلق وميضاً ساطعاً ودوياً عالياً، معدة

 لقوات البحرية األمريكية.  يتم إطالقها عىل املركبات أو القوارب املقرتبة

 لغرض التحذير أو تحديد الغاية من عمل القوة. يتوفر أيضاً منوذج إضايف

يتضمن سهامً مضيئاً.

السالم قوات حفظ  أقىص مدى
300

املجموعة 62 من القنابل الحرارية الحارقة

املنتج: 6214

 

 الوصف: غري معدة لالستخدام كسالح هجومي ضد البرش. إنها قنبلة نارية

 تطلق آثار حرارية وحارقة بالغة. قادرة عىل تدمري مستودعات األسلحة واملالجئ

والسيارات.

أقىص مدى
10

                                                                  الوصف: طقم صغري الحجم وخفيف الوزن مؤلف من قاذفة محمولة

إلطالق إشارات التحذير للسيارات واألشخاص املقرتبي.



 أنظمة إطالق الذخائر

عرب أنبوب غري فتاك

17

ً نظام®NLTLMS VENOM عيار 37 مم ذو 03 أنبوبا

V3037 :املنتج

 

 الوصف: قاذفة قنابل عيار 73 مم، خفيفة الوزن، عالية القدرة، تحتوي عىل 30

 أنبوباً، معدة لقوات البحرية األمريكية. لالستخدام بشكل محمول عىل املركبات،

والقواعد الثالثية واملنشآت الثابتة.

أقىص مدى
160

أقىص مدى
100

أقىص مدى
160

®VENOM قنبلة CS متعددة-7

املنتج: CS( 4237(, 4217 )دخاين(

 الوصف: أنبوب يحتوي عىل شحنة كبرية مع 7 ذخائر مهيجة

 أو دخانية قادرة عىل نرش أحجام كبرية من الدخان املهيج يف

منطقة واسعة خالل ثواٍن.

®VENOM قنبلة يدوية صاعقة متعددة-4

املنتج: 4094

 الوصف: أنبوب ذخائر ذو شحنة عالية يطلق 4 قنابل يدوية صاعقة بشكل

 متزامن. يوفر القدرة عىل تشتيت االنتباه والتحذير ملدد زمنية طويلة أثناء

عمليات النهار والليل.
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 نحن، باعتبارنا أول املستجيبني لألحداث، نعتمد عىل خيارات

 األسلحة األقل فتكاً من يس. يت. أس. للتحكم باألشخاص

والتخفيف من حدة حاالت العنف.

 ذخائر، مرذذات وقاذفات لعنارص الدوريات املعنية بتطبيق القانون للتصدي لالضطرابات،

 وردع املقاومة خالل التوقيف وكخيار عند مواجهة حالة محتملة من “التعرض إلطالق النار

بقصد اإلنتحار”.

الدوريات
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MK-4 جل OC املستوى الثاين

املنتج: 1424

 

 الوصف: يطلق جل OC دفقاً قوياً مع دقة وأقل درجة ممكنة من االرتداد

 العكيس وخطر التلوث التباديل. يجب أن يُرش مبارشة عىل عيَني املشتبه به غري

        املنصاع لألوامر.

)CS( املجموعة 28 من قنابل برذاذ الفلفل األحمر

املنتج: CS( 8230(, 8210 )دخان ودخان ملون(

 

 الوصف: قنبلة دخانية نارية مهيجة ذات قطر صغري لالستخدام الخارجي لتفريق

 الحشود. تبعث الدخان ملدة تصل إىل 30 ثانية وهي صغرية بشكل كاٍف ليتم حملها

يف الجيب. متوفرة أيضاً بدخان ملون. ميكن رميها باليد أو قذفها.

كيس حبيبات ®Super-Sock عيار 12

املنتج: 2581

 

 الوصف: يُعترب كيس حبيبات ®Super-Sock عيار 12 الحائز عىل براءة اخرتاع

 األول ضمن فئته ويوفر دقة مراقبة النقاط وطاقة متجانسة للتسبب بشكل

مؤقت بإضعاف األهداف العنيفة وغري املنصاعة لألوامر.

عصا الرغوة متعددة-3 عيار 37 مم

املنتج: 3551

 

 الوصف: خرطوشة لتفريق الجموع عيار 37 مم، ميكن أن تلبي غرض مزدزج لتفريق

 الجموع أو مراقبة النقاط عىل املدى القريب. تحتوي عىل شحنة من 3 عيص رغوة لينة،

زنة الواحدة منها 01 جرام تقريباً.

MK-3 دفق OC املستوى األول

املنتج: 1311

 

 الوصف: دفق OC لعنارص الدوريات املعنية بتطبيق القانون أو فرض

 التصحيحات، يُرش مبارشة عىل األعي، وهو خيار قوة شائع االستخدام لفرض

االلتزام باألوامر أو إخضاع األشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا عنيفي.

أقىص مدى
22

أقىص مدى
3.6

أقىص مدى
3.6

أقىص مدى
22

أقىص مدى
100

 املهام الخطرة: يعود سبب الدقة وطاقة التأثري

 املتجانسة لكيس حبيبات ®Super-Sock الحائز

 عىل براءة اخرتاع، إىل املواد املرنة املوجودة يف الكيس

 األنبويب. توفر ®Super-Sock مجموعات 10 سم أو

مجموعات أفضل عىل 18 م.
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 يتم استخدام قاذفات Penn Arms من قبل القوات املعنية بتطبيق القانون وفرض التصحيحات والجيش يف جميعالقاذفات

 أنحاء العامل. يتميز كل من منوذج الطلقة الواحدة والنموذج متعدد الطلقات بخفة الوزن وتعدد االستعامالت

 ألي مهمة. تتالءم مناذج القاذفات لدينا مع مجموعة متنوعة من الذخائر تصل إىل عيار 302 مم، كام انه يسهل

 استخدامها وإطالقها من وضعيات الوقوف أو الركوع أو االنبطاح. تم صقل القاذفة وجهاز االستقبال واملقبض

Penn Arms وامللحقات مبواد ذات لون أسود باهت، غري انعكاسية ومقاومة للصدأ. كام تم تصميم كافة قاذفات 

بطريقة حدسية مع وضع تنفيذ املهمة املثىل نصب األعي.



قاذفة مفردة عيار 40 مم مع أخمص قابل للثني باتجاه األسفل

L140-4 :املنتج

 
• 40 مم

• تصميم مفتوح بفجوة طلقة واحدة

• زناد محدد بحركتني فقط

• طول املاسورة 30.4 سم )21 إنش(

   • الطول اإلجاميل

  بوضع الثني 4.44 سم )5.71 إنش(

 بوضع الثني 66 سم )62 إنش(

بوضع االمتداد 76.2  سم )03 إنش(

• 2.75 غري محشو )1.6 باوند(

• نصل خلفي، مجال رؤية أمامي

• سكة مضبوطة عىل اتجاه الساعة 3 و6 و9

21



قاذفة ضغط متعددة عيار 40 مم مع أخمص ثابت

P54o-3 :املنتج

 
• 40 مم

• تصميم مفتوح بفجوة طلقة واحدة

• زناد محدد بحركتني فقط

• طول املاسورة 27.9 سم )11 إنش(

• الطول اإلجاميل

أخمص قابل لإلسقاط

72.3 إىل 82.5 سم )28.5 إنش – 32.5 إنش(

• الوزن غري محشو 3.94 كغ )8.7 باوند(

• بؤرة النيشان الخلفية، مجال رؤية أمامي

• السكة

22

القاذفات
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CTS الهباء املرشات الدفاع

رقم النموذج الوصف املهمة “درجة القوة - العواقب” املدى )باألمتار(

1311 KM-3 دفق OC املستوى األول  )0.18 مرت مكعب، 1.5 أونصة( P SPC 3.6

1411 KM-4 دفق OC املستوى األول )0.18 مرت مكعب، 3.75 أونصة( P SPC 3.6

1911 KM-9 دفق OC املستوى األول )0.18 مرت مكعب، 12.5 أونصة( P, PO, S SPC 4.5

1321 KM-3 دفق OC املستوى األول )0.18 مرت مكعب، 1.5 أونصة( P SPC 3.6

1421 KM-4 دفق OC املستوى الثاين )0.67 مرت مكعب، 3.75 أونصة( P SPC 3.6

1621 KM-6 دفق OC املستوى الثاين )0.67 مرت مكعب، 57.0 أونصة( P SPC 3.6

1921 KM 1291-9 دفق OC املستوى الثاين )0.67 مرت مكعب،  12.5 أونصة( P, PO, S SPC 4.5

1922 KM-9 رغوة OC املستوى الثاين )0.67 مرت مكعب،  12.5 أونصة( P, PO, S SPC 3

1923 KM-9 ضباب OC املستوى الثاين )0.67 مرت مكعب، 12.5 أونصة( P, PO, S SPC 4.5

1324 KM-3 جل OC املستوى الثاين )0.67 مرت مكعب، 5.1 أونصة( P SPC 3.6

1424 KM-4 جل OC املستوى الثاين )0.67 مرت مكعب، 3.75 أونصة( P SPC 3.6

1947 KM-9 بخار OC املستوى الثاين )0.67 مرت مكعب،  12.5 أونصة( P, PO, S SPC 4.5

1901A خرطوم وعصا MK-9 )ملحقات فقط( P, PO, S SPC NA

1131T دفق عمالق OC املستوى الثالث )1.33 مرت مكعب،  02 أونصة( SPC 4.5

1301 MK-3 دفق ثابت )1.5 أونصة( P SPC 3.6

1401 MK-4 دفق ثابت )3.75 أونصة( P SPC 3.6

1337 قنبلة ضباب تكتيكية )1.33 مرت مكعب، 2 أونصة( P, S SPC 3 Cubic

1401V MK-46 موزع عامودي )موزع فقط، 46 أونصة( PO, S SPC 9.1

1401H MK-46 موزع أفقي )موزع فقط، 46 أونصة( PO, S SPC 9.1

111R MK-4 إعادة تعبئة OC املستوى األول )46 أونصة( PO, S SPC NA

ذخائر دخانية ,مهيجة من يس. يت. أس.

رقم النموذج الوصف املهمة “درجة القوة - العواقب” املدى )باألمتار(

2330 مخرتق الحواجز عيار 12 برذاذ الفلفل األحمر السائل )CS( )داخيل( S SPC 30

2340 يِْتّي السائل )OC( )داخيل( مخرتق الحواجز عيار 12 برذاذ راتُي الُفلَيِفلَِة الزَّ S SPC 30

2430 مخرتق الحواجز عيار 12 برذاذ الفلفل األحمر البودرة )CS( )داخيل( S SPC 30

2440 يِْتّي البودرة )OC( )داخيل( مخرتق الحواجز عيار 12 برذاذ راتُي الُفلَيِفلَِة الزَّ S SPC 30

3330 مخرتق الحواجز عيار 37 مم برذاذ الفلفل األحمر السائل )CS( )داخيل( S SPC 40

4330 مخرتق الحواجز عيار 40 مم برذاذ الفلفل األحمر السائل )CS( )داخيل( S SPC 50

4441 مخرتق الحواجز عيار 40 مم برذاذ الفلفل األحمر البودرة )CS( )داخيل( S SPC 50

4640 إطالق OC فوهي عيار 04 مم )لالستخدام الداخيل/ الخارجي PO, PK SPC 9

3230 قذيفة CS واحدة قصرية املدى )خارجي( عيار 37 مم PO, PK ICT 80

3231 قذيفة CS واحدة بعيدة املدى )خارجي( عيار 37 مم PO, PK ICT 137

3235 قذيفة CS متعددة-5 عيار 37 مم )خارجي( PO, PK ICT 73

5230B S قنبلة CS ذات عوارض ICT 30 T

 ملزيد من املعلومات حول املنتجات املتعلقة بخطوط إنتاج يس. أس.

 آي.، مبا فيها يس. يت. أس. تومبسون هاندكفس أند رسرتينتس، يرجى

االتصال بالرقم 1-888-989-7800.
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6340 يِْتّي )OC( )داخيل( قنبلة بخارية برذاذ راتُي الُفلَيِفلَِة الزَّ S, PK SPC مكعب 15

5440 قنبلة ببودرة OC بإطالق عديم اللهب )داخيل( S, PK SPC  مكعب10

5230 قنبلة CS )خارجي( PO, PK ICT 40*

6210 قنبلة بدخان أبيض )خارجي( PO, PK SDT 50*

6230 قنبلة CS )خارجي( PO, PK ICT 50*

9230JL قنبلة CS كريات مطاطية خفيفة ونفاثة )خارجي( PO, PK ICT 100*

2600 خرطوشة إطالق عيار 12 PO, PK NA NA

3600 خرطوشة إطالق عيار 37 مم PO, PK NA NA

.الذخائر األقل فتكاً من يس. يت. أس

رقم النموذج الوصف املهمة “درجة القوة - العواقب” )املدى )باألمتار

2551 متوازنة بالزعانف عيار 12 PO, PK ICT 15

2553 قنابل الكريات الالسعة فائقة الرسعة بقوة 31 كال.عيار 12 PO, PK ICT 10

2555 قنابل الكريات الالسعة بقوة 60 كال.عيار 12 PO, PK SDT 12

2581 كيس حبيبات ®SUPER-SOCK عيار 12 PO, PK, P SDT 22

3581 كيس حبيبات SUPER-SOCK عيار 12 S, PO, PK SDT 20

3555 عصا الرغوة متعددة-5 عيار 37 مم S, PO, PK ICT 10

3559 قنابل الكريات الالسعة بقوة 60 كال.عيار 37 مم PO, PK SDT 15

4557 عصا الرغوة متوازنة بالدوران عيار 40 مم S, PO, PK SDT 40

4556 قنابل متوازنة بالدوران + OC عيار 40 مم S, PO, PK SDT 40

4553 قنابل الكريات الالسعة بقوة 31 كال.عيار 40 مم PO, PK ICT 15

4555R عصا مطاطية متعددة-3 عيار 40 مم PO, PK SDT 30

4504 مجموعة التدريب عىل 021 طلقة عيار 04  مم للنموذج 4557 و 4556 S, PO, PK NA 40

.قنابل يدوية جوية صاعقة وذخائر تحذيرية من يس. يت. أس

رقم النموذج الوصف املهمة “درجة القوة - العواقب” )املدى )باألمتار

4090-1 قنابل يدوية جوية صاعقة عيار 40 مم )لالستخدام الخارجي فقط( S, PO, PK SDT 100

4090-2 قنابل يدوية جوية صاعقة عيار 40 مم )لالستخدام الخارجي فقط( S, PO, PK SDT 200

4090-3 قنابل يدوية جوية صاعقة عيار 40 مم )لالستخدام الخارجي فقط( S, PO, PK SDT 300

7290 قنابل يدوية صاعقة S, PK SDT 10

7290M بأحجام صغرية S, PK SDT 10

7290T جسم تدريب عىل القنابل اليدوية الصاعقة )أزرق( S, PK NA 10

7290MT جسم تدريب عىل القنابل الصاعقة صغرية الحجم )أزرق( S, PK NA 10

201FB فتيل تدريب عىل إعادة شحن القنابل اليدوية الصاعقة )أزرق( S, PK NA NA

M80 PK مجموعة إطالق إشارات االستغاثة / NA NA
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 تحذير: إن املنتجات التي تصنعها رشكة كومبايند سيستمز معدة لتسبب

 درجات مختلفة من األمل، واإلصابة والوفاة. استخدام هذه املنتجات محصور

 بأفراد الطاقم العسكري من أجل التحكم بسلوك األفراد، واستعادة االنضباط

 وسط الحشود ويف حاالت الشغب، والتسبب بشكل مؤقت بإضعاف

 األشخاص الخطرين أو جرح املقاتلني األعداء برضاوة. كام ميكن للمنتجات

 التي تصنعها رشكة كومبايند سيستمز أن تلحق أرضاراً باملمتلكات. يجب عىل

 األشخاص الذين يستخدمون منتجات رشكة كومبايند سيستمز املبينة يف هذا

 الدليل أن يتلقوا التدريب املناسب للحرص عىل استخدام املنتجات بالشكل

األكرث سالمة وفعالية.
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قنابل ذات كريات السعة ومسيلة للدموع من يس. يت. أس.

رقم النموذج الوصف املهمة “درجة القوة - العواقب” املدى )باألمتار(

9430 CS قنبلة الكريات املسيلة للدموع )الدوي املهيج(  PO, PK SDT 60*

9594 CS قنبلة الكريات الالسعة )الدوي املهيج + الكريات الالسعة( PO, PK SDT 60*

9590 قنبلة الكريات الالسعة )دوي الكريات الالسعة( PO, PK SDT 60*

9590T جسم تدريب عىل قنبلة الكريات الالسعة )أزرق( PO, PK NA 60*

201SB فتيل تدريب عىل إعادة شحن قنابل الكريات الالسعة )أزرق( PO, PK NA NA

ذخائر االخرتاق من يس. يت. أس.

رقم النموذج الوصف املهمة “درجة القوة - العواقب” املدى )باألمتار(

2570 ذخائر اخرتاق األبواب عيار 12 S, PK NA CONTACT

LC8 جهاز املواجهة من مسافة قريبة عيار 12 ملخرتق األبواب S, PK NA NA

®VENOMنظام إطالق ذخائر عرب أنبوب غري فتاك   

رقم النموذج الوصف املهمة “درجة القوة - العواقب” املدى )باألمتار(

V3037 ®VENOM نظام إطالق ذخائر عرب أنبوب غري فتاك ذو 30 أنبوباً PO, PK NA NA

4217 ®VENOM قنبلة دخانية متعددة-7 PO, PK SDT 160

4237 ®VENOM قنبلة SC متعددة-7 PO, PK SDT 160

4094 ®VENOM قنبلة يدوية صاعقة متعددة-4 PO, PK SDT 100

Penn Arms تافذاق

جذومنلا مقر الوصف ةمهملا “بقاوعلا - ةوقلا ةجرد” )راتمألاب( ىدملا

L837-1 ALL قاذفة متعددة عيار 37 مم بأسطوانة 8 إنش وأخمص ثابت NA NA

L637-3 قاذفة متعددة عيار 37 مم بأسطوانة 6 إنش وأخمص قابل لإلسقاط ALL NA NA

L137-1 قاذفة بطلقة واحدة عيار 37 مم وأخمص ثابت ALL NA NA

P540-1 قاذفة ضغط متعددة عيار 04 مم مع أخمص ثابت ALL NA NA

L640-3 قاذفة متعددة عيار 40 مم بأسطوانة 6 إنش وأخمص قابل لإلسقاط ALL NA NA

L140-1 قاذفة بطلقة واحدة عيار 04 مم وأخمص ثابت ALL NA NA

L140-4 قاذفة مفردة عيار 40 مم مع أخمص قابل للثني باتجاه األسفل ALL NA NA

H140-0 قاذفة بطلقة واحدة عيار 04 مم وأخمص ثابت مع قاعدة S, PK NA NA

الطراز املنتجات وأرقام  قامئة طويلة من 
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 نحن يف مهعد تدريب يس. يت. أس. نتناول مسألة التدريب عىل محمل الجد. فربامجنا الخاصة باملنتجات األقل فتكاً تجمع ما بي حلول املنتجات ومستوى املعرفة لدى املدرَّب والتقنيات

 التكتيكية، مام يسمح بإعداد الجنود، وعنارص الرشطة فرق التدخل الرسيع، االنضباط العام، قوات حفظ السالم أو الدوريات. عند االنتهاء بنجاح، يكون العنارص قد تزودوا باملعرفة

 والخربة العملية للعودة إىل هيئاتهم ونقل املعارف إىل اآلخرين الستخدام كل من الخيارات األقل فتكاً بطريقة آمنة. تتميز دوراتنا التدريبية بأنها متنقلة وميكن استضافتها لدى

 أي هيئة يف أي مكان. وعىل الهيئة املضيفة توفري قاعة تدريس، ومجال بطول 001 مرت ومنطقة عمل لتطبيق التامرين العملية. وجود مياه جارية هو مطلب أسايس لكافة

يِْتّي )CO(. الصفوف محصورة باألفراد املعنية بتطبيق القانون وفرض التصحيحات والعنارص العسكرية. سيتلقى  الربامج التدريبية التي تتضمن رذاذ راتُي الُفلَيِفلَِة الزَّ

كل شخص حارض شهادة عند امتام الدورة بنجاح. قم بزيارة www.combinedsystems.com/training/ g ملزيد من التفاصيل.

برنامج مدته 4 أيام للحصول عىل شهادة مدرب لألسلحة األقل فتكاً

OC اليوم األول

 اليوم الثاين الذخائر الكيميائية

 اليوم الثالث الذخائر األقل فتكاً

اليوم الرابع القنابل اليدوية الصاعقة

برنامج مدته يومان للتدريب امليداين عىل استخدام القنابل

 هذا برنامج خاص باملستخم مصمم للتدريب العميل. الدورة التدريبية هي مزيج بي املحارضات يف الصف ومجموعة من التامرين. سيخترب

الطالب مجموعة من التشكيالت والذخائر ومنصات اإلطالق املطلوبة للتعامل مع العصيان املدين.

 تقييم طبيعة الحشود 

التشكيالت املختلفة للتحكم بالشغب / الحشود 

 تقنيات اإلطالق من التشكيالت 

نرش الذخائر بواسطة اليد أو منصة إطالق 

برنامج مدته يومان للتدريب عىل التدخل الرسيع / االستخدام التكتييك للقنابل

 هذا برنامج خاص باملستخم مصمم للتدريب العميل. الدورة التدريبية هي مزيج بي املحارضات يف الصف ومجموعة من التامرين. سيخترب

 استخدام عوامل ضبط الشغب الطالب استخدام الذخائر املتنوعة ومنصات اإلطالق للعمليات التكتيكية.

 ذخائر األثر املتوفرة 

فرق وتقنيات االستجابة 

تطهري الباحات وعمليات إخراج األفراد من الغرف والسجون. 

دورة مدتها يوم واحد للتدريب عىل االخرتاق

 هذا برنامج خاص باملستخم مصمم للتدريب العميل. الدورة التدريبية هي مزيج بي املحارضات يف الصف ومجموعة من التامرين. ميكن

للطالب إحضار أدوات لالخرتاق، ولكن ذلك ليس مطلوباً.

اختيار األدوات املناسبة 

 تقنيات االخرتاق 

االخرتاق امليكانييك 

)كباشات، قضبان خلع، ومطرقات( 

خراطيش خارقة عيار 21 

دورة مدتها 3 أيام للتدريب عىل فرض التصحيحات

 هذا برنامج خاص باملدربي ويتضمن صفي من ذخائر ذات األثر والذخائر الكيميائية. سيتم الرتكيز خالل اليوم الثالث من الدورة عىل استعادة

  االنضباط يف مرفق إصالحي، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، الشغب بي النزالء. الدورة التدريبية هي مزيج بي املحارضات يف الصف

 استخدام عوامل ضبط الشغب

 ذخائر األثر املتوفرة

فرق وتقنيات االستجابة

تطهري الباحات وعمليات إخراج األفراد من الغرف والسجون.

PENN ARMS دورة مدتها يومان لتدريب صانع األسلحة عىل استخدام

 هذه دورة تدريبية لصانع األسلحة معدة للعنارص املعيني يف قسم األسلحة يف الهيئة واملكلفي بالعناية باألسلحة والقاذفات وصيانتها. هذه

 الدورة تتضمن تدريباً عملياً وسيتم الرتكيز فيها عىل العناية وتصليح قاذفات smrA nneP عيار 37 مم و40 مم. ستشمل الدورة القاذفات

بطلقة واحدة ومتعددة الطلقات.

املواصفات الفنية للقاذفات )التسميات(

التصميم واملكونات )التسميات(

الرتكيب والتفكيك العام

أس.( تكتيكال سيستمز )يس. يت.  كومبايند  تدريب  معهد 

مجموعة عروضات التدريب
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