
 

 

 

 

 

Annex I 



 
 تسلسل

مجموع  اجهزة  نوع اجهزة الحماية الشخصية المحتفظ بها المنظمة المسؤوالة عن المخزون تاريخ االحياز
الحماية 
 الشخصية

النسبة المئوية لهذه 
االجهزة الصالحة 

 للخدمة

 معلومات تكميلية

المنظمة العراقية الزالة االلغام  2003  -1
IMCO 

  %100 170 بدلة حماية مزيل الغام
 
 

 115 بدلة حماية قائد فريق
 143 خوذت راس (فايزر )

 428 المجموع
2-   NPA من االردن كلها قديمه  30 %25 63 صدرية وقاية 
 قديمه DDGمن   3 %50 60 قناع وقاية   
 من االردن قديمة30   خوذة وقاية   
  NPA  6 100% 6   منDDG 
  المجموع المجموع    
     الديارنور   -3
       
 سنوات 5صالحة لغاية  %95 47 درع تعز الزالة االلغام 2012 -4
 اشهر 6صالحة لغاية  %70 40 فايزر  2012 
  المجموع 87المجموع :     
5- 2011    _

2015 
  %100 30 درع شركة الصفصفا الزالة االلغام

 2011    _
2015 

  %100 30 خوذة 

   60المجموع :     
  %100 15 درع حماية نوع روفي شركة اي او دي تي الزالة االلغام 2009 -6
  %100 15 قناع وخوذة حماية فاسير   
   30المجموع :     
يوبيك سوليوشنز العمال فحص   -7

 الجودة والسيطرة النوعية
PPE 8 80%  

  %90 9 خوذة راس   



  %90المجموع :  17المجموع :     
  %100 100 درع شركة االرض الخضراء 23/12/2012 -8
  %100 100 خوذة راس  23/12/2012 
  %100 15 بدلة مدرعة  23/12/2012 
  المجموع : 215المجموع:     
     شركة زخرف االرض  -9

10- 1/2/2010 G4S الدارة االعتدة Raptor Apron 228 100%  
 1/2/2010  Full Face Visor scrath shield 300 100%  
  %100 528 المجموع   
     شركة الواحة الزالة االلغام  -11
شركة عين الصقر الزالة االلغام   -12

 والمخلفات الحربية
  %100 54 صدرية مدرعه

  %100 35 فايزور   
  %100 40 نظارات   
  %100 60 خوذة   
   189المجموع:    
     االلغامشركة الدانوب لمعالجة   -13
  %80 250 درع شركة باكتك  -14
    واقية راس   
  المجموع المجموع    
  %100صالحة  معدات PPE 10 شركة ارانكو ميكهيم  2011اذار  -15
     الخليج العربي  -16
   المجموع المجموع   
  %100 80 الدرع الواقية شركة الواحة الزالة االلغام  -17
  %100 40 واقيةفايزر    
  %200المجموع:  120المجموع :     
  %100 10 الدرع الواقية شركة البصرة الزالة االلغام  -18



 

  %100 10 فايزر واقية   
  %200المجموع :  20المجموع :     
  %80 30 درع وقاية DDGشركة  2005 -19
  %90 20 درع وقاية DDGشركة  2006 
  المجموع :  50المجموع:     
  %100 27 بدلة واقية من الشظايا (الغام) الشركة العربية  -20
  %100 24 بدلة واقية من الشظايا (الغام)   
  %100 30 فايزر (واقي الوجه)   
  %100 45 نظارات واقية للعين   
  %100 50 حذاء واقي    
  %100المعدل :  176المجموع :    
       



 
 ت

 
    اسم المنظمة او    

 ةــــــــالشرك    
 )الوحدة(     

نوع 
 النشاط

عددفرق ازالة 
االلغام 
عدد /اليدوية

 الفريق الواحد

عددفرق ازالة 
االلغام 

عدد ميكانيكة/ال
 الفريق الواحد

 معالجةعددفرق 
 IEDالذخائر 

 الفريق الواحدعدد

عددفرق 
لتطهير 
اراضي 

 BACالمعركة
عدد الفريق 

 حدالوا

عددفرق 
MOD  

عدد الفريق 
 الواحد

عددفرق 
السيطرة 
 النوعيه

QC عدد
الفريق 
 الواحد

 التوعيةعددفرق 
في مجال  اليدوية

عدد االلغام 
 الفريق الواحد

مساعدة عددفرق 
عدد الضحايا 

 الفريق الواحد

 
 
 
 
 
1 

 
 
 

      
 

 وزارة الدفاع     
 مديرية الهندسة       
 العسكريــــــــة    

 
 
 
 
 
 مســـح    
  

 وازالــة

 
 

 ) فريق 27( 

 عدد الفريق  
 الواحد  

 ) منتسب8(

) 2لكل كتيبة (
فريق عدا 

كتيبة المعالجة 
 ) فريق3(

 
 
 

 ) فرق3(
في كتيبة 
معالجة 

القنابل غير 
 المنفلقة

كل 
) 4فريق(

مع مشغل 
 الماكنة

 
 
 

 ) فريق15(
لكل كتيبة 

فريق عدا كتيبة 
) 3المعالجة (

 فرق
) 3كل فريق (

 معالجين

 
 

)12 (
 فريق

لكل كتيبة 
عدا كتيبة 

معالجة 
القنابل غير 

 المنفلقة

 
 

 ال توجد

 
 
 

فرق 
السيطرة 
النوعية 
ضمنية 

في جميع 
الكتائب 
ضمن 
فرق 

 االزالة

 
 
 

فرق 
السيطرة 
النوعية 

ضمنية في 
جميع الكتائب 
ضمن فرق 

 االزالة

 
 
 

فريق واحد في 
مديرية الهندسة 

 العسكرية

 

لمديرية الهندسة العسكرية  جدول معلومات الفرق الفنيه العامله في مجال االلغام
 



  

 
 
 ت

 
 

اسم المنظمة او 
 الشركة

 
 

نوع منظمة ازالة 
 االلغام

 
 اع������������������������������داد ف������������������������������رق ازال������������������������������ة االلغ������������������������������ام وال������������������������������ذخائر المتفج������������������������������رة حجمه������������������������������ا ونوعه������������������������������ا

 
  

 
عدد فرق 

ازالة االلغام 
اليدوية / عدد 
افراد الفريق 

 الواحد

 
عدد فرق ازالة 

االلغام 
الميكانيكية / 
عدد افراد 

 الفريق الواحد

 
عدد فرق 

 معالجة
الذخائر 
المتفجرة 

EOD عدد /
افراد الفريق 

 الواحد

 
عدد فرق 
/ BACتطهيرالمعركة 

عدد افراد الفريق 
 الواحد

 
عدد فرق 

MDD عدد افراد/
 لفريق الواحد

 
عدد فرق 
/ QCالسيطرةالنوعية 

 عدد 
 افراد الفريق الواحد

 

 
 
 

حالة الفرق 
(عاملة 

غير عاملة 
( 

 
 

 معلومات  تكميلية

المنظمة العراقية  -1
الزالة االلغام 

IMCO 

مسح وازالة االلغام 
والمتفجرات والسيطرة 

 النوعية

5 /6 2 /2 1 /6  
5 /6 

3 /4 
 

الفرق التي تعمل  عاملة 6/ 1
في مجال ازالة 

االلغام هي مدربة 
ايضاً على 

BACوبلعكس 
مسح وازالة االلغام  شركة الدانوب -2

والمتفجرات والسيطرة 
 النوعية

4 / 7 - 2 /4  
6 /9 

  عاملة 3/ 2 -

شركة السراج  -3
 المضيء

وازالة االلغام 
 والمتفجرات

3 /16 1 /16 -  
3 / 16 

  عاملة - -

 شركة عين الصقر -4
 
 
 

مسح وازالة االلغام 
والمتفجرات والسيطرة 

 النوعية

4  /12 3 /4 2 /4  
4 /6 

  عاملة - -

 DDGمنظمة  -5
 
 

  انسانية
- 

 
- 

 
- 

 
2 /12 

 

  عاملة - -



  

 

6-  
 G4Sشركة 

 
 

مسح وازالة االلغام 
 والمتفجرات

 

- - -  
1 /7 

  عاملة - -

 EODTشركة  -7
 
 
 

مسح وازالة االلغام 
والمتفجرات والسيطرة 

 النوعية

  عاملة - - - - - 4/ 2

مسح وازالة االلغام  NPAمنظمة  -8
والمتفجرات والسيطرة 

 النوعية

  عاملة - - 16/ 5 - - -

شركة االرض  -9
 الخضراء

مسح وازالة االلغام 
والمتفجرات والسيطرة 

 النوعية

  عاملة - - 10 / 4 - 4/  1 8/ 2

1
0- 

مسح وازالة االلغام  شركة الكناري
والمتفجرات والسيطرة 

 النوعية

  عاملة - - 10/  3   8/  4

1
1- 

مسح وازالة االلغام  شركة الخليج العربي
والمتفجرات والسيطرة 

 النوعية

  عاملة 10/ 2 2/  2 10/  22 5/  1 2/  10 6/  4

1
2- 

 شركة باكتك
 
 

 

مسح وازالة االلغام 
والمتفجرات والسيطرة 

 النوعية

  عاملة  -  - 9/ 9 9/ 1 5/ 2 9/  9

1
3- 

 شركة الواحة
 
 
 

مسح وازالة االلغام 
والمتفجرات والسيطرة 

 النوعية

  عاملة -  - 8/  4 6/  1 7/  2 8/  4
 



  

 
1
4- 

 ABCشركة 
 
 
 
 

مسح وازالة االلغام 
والمتفجرات والسيطرة 

 النوعية

  عاملة 4/ 2  - 7/  6 6/ 2 4/ 2 6/ 6
 

1
5- 

 شركة شموخ الفرات
 
 

مسح وازالة االلغام 
والمتفجرات والسيطرة 

 النوعية

  عاملة 1/ 1 2/ 1 - 2/  1 4/ 1 4/ 1

1
6- 

 شركة البصرة
 
 
 

اعمال السيطرة النوعية 
النوعيوالتوكيد   

  عاملة 7/ 2 - - - - -

1
7- 

شركة يوبيك  
 سوليوشنز

 
 

اعمال فحص الجودة 
 والسيطرة النوعية

  عاملة 9/  2 - - - - -

1
8- 

الشركة العربية 
 العمال االلغام

 
 
 
 

اعمال ضمان ومراقبة 
الجودة والسيطرة 

 النوعية

  عاملة 8/  11 - - - - -

1
9- 

 شركة الصفصفا
 

 
 
 
 

النوعية  اعمال السيطرة
 والتوكيد النوعي

  عاملة 12/  5 - - - - -

  عاملة 10/4 - - - - -اعمال السيطرة النوعية شركة زخرف  



  

 

 

2
0 

 QC-ACوادارة الجودة  االرض

2
1 
 

اعمال السيطرة النوعية  نور الديار
 والتوكيد النوعي

  عاملة 7/3 - - - - -

 
 

          

2
2 
 
 

على البرنامج اإلشراف  دائرة شؤون األلغام
العراقي في شؤون 

 األلغام

عدد فرق مسح    
الطواريء والمسح 

 التقني

عدد فرق الضمان  عدد فرق  التوعية 
 )QA( النوعي

  

 
2
3 
 
 

/ قسم التوعية  3 المركز الشمالي 3/3     
 واإلعالم

/ المركز 3
 الشمالي

 (قسم العمليات) 4/2
 

الفرق تتكون من  عاملة
منتسبي دائرة 

 األلغامشؤون 

2
4 

  عاملة  4/2 3/ 3 المركز الجنوبي  3/3     

2
5 

مركز الفرات  3/3     
 االوسط 

  عاملة   4/2 3/3



 

 ولة بطلب التمديد)  معدات ازالة االلغام الموجودة في المخزون لدعم االعمال المضطلع بها في اطار البرامج الوطنية الزالة االلغام اثناء الفترة المشم6 - 3نموذج (

مجموع عدد اجهزة  نوع جهاز الكشف المحتفظ به المنظمة المسؤوالة عن المخزون تاريخ االحياز تسلسل
 الكشف

النسبة المئوية لهذه 
االجهزة الصالحة 

 للخدمة

 معلومات تكميلية

المنظمة العراقية الزالة االلغام  2003  -1
IMCO 

  F3 46 100%كاشف االلغام 
 F1 2كاشف االلغام 

 6 الكاشف فالون
 المجموع

 
54 

 DDGكاشفة من F3S 17 86 %- 100% 3ماين الب  NPAمنظمة    -2
 F3SL 10ماين الب  DDGكاشفة من 11

 الرج لووب
 

9 

 36 شونستد
 72 المجموع

       
   1 كاشفة الغام اشر تستر شركة نور الديار  -3
   1 كاشفة الغام جيا   
 سنوات 10صالحة لغاية  M740 64 90%الرج لوب  تعز االزالة االلغام 2013_2015 -4
 سنوات 7صالحة لغاية  GA72 103 95%شونستيد    
 سنوات 10صالحة لغاية  %80 26 فورستر  2012 
 سنوات 15صالحة لغاية  GC422 30 80%ايبنجر   2012 
 سنوات 15صالحة  M120 4 80%ايبنجر  2012 
 سنوات 20صالحة  MLm1 3 100%شيا   
   230 المجموع   
  CIEA-MIL-DIV3-40 15 100% شركة الصفصفا الزالة االلغام 2010 -5
 2010  CIEA-MIL-DI-DS 1 100%  
 2011  SCHONSTEDT- CA – 92XTD 10 100%  
 2011   -   

2015 
 LARGE LOOP 740 M 17 100%  

 2010  -    
2015 

 SCHONSTEDT – GA  - 72CD 57 100%  



 2012  Magnex 120- LW 10 100%  
 2015  Minelab F3Compact 20   
   130المجموع :     
  %100 5 كاشف نوع ايبنكر الرج لوب شركة اي او دي تي الزالة االلغام 2009 -6
  %100 8 كاشف الغام نوع جيا   
  %100 8 كشاف مغناطيسي نوع شونستات   
  %100 1 كاشف معادن نوع فورستر   
   23المجموع :     
يوبيك سوليوشنز العمال فحص  2011 -7

 الجودة والسيطرة النوعية
  %90 8 كاشفة نوع جيا

  %90المجموع : 8المجموع :    

شركة االرض الخضراء الزالة  23/12/2012 -8
 االلغام

  %100 5 شونستد

  %100 7 الرج لوب  28/5/2014 

 23/12/2012  F3 20 100%  

  المجموع :  32المجموع :     

     شركة زخرف االرض   -9

10- 30/8/2011 G4S الدارة االعتدة Magnex120w 33 100%  

 12/6/2010  UPEX740M large loop 57 88%  

 3/5/2010  Schonstedt Mangnetic locator 156 96%  

 1/9/2015  Minelab f3 with uxo coil 142 92%  

 1/6/2010  Sensys 8 chnl 6 66%  

 31/1/2014  Sensys 5 chnl 5 100%  

 1/2/2010  Sensys 3 chnl 4 100%  

   403 المجموع   

     شركة الواحة الزالة االلغام  -11

شركة عين الصقر الزالة االلغام   -12
 والمخلفات الحربية

  
 
 
 
 
 

  



الرج لوب_ جيا _ فوالن _ ابنكر _  شركة الدانوب لمعالجة االلغام  -13
 شونستاد

 8الرج لوب _ 6
 8جيا_

_ 422ابنكر8فوالن_
 شونستاد 20

% الصالحية 100
 سنة 3اكثر من 

 اليوجد

  50المجموع :  50المجموع :     

  %85 جهاز135 شوتستد شركة باكتك  -14

 5صالحة لمدة   +شيا الرج لوب3اف    
 سنوات

 

 135المجموع:  اي جي اس   
 جهاز

  المجموع

  %100صالحة  اجهزة SEIA 10كاشفة الغام نوع (سيا)  شركة ارانكو ميكيهيم 2011اذار  -15

  %80 180 شونستد الخليج العربي 2010 -16

  %80 %60 الرج لوب   

  %80 45 جيا   

  المجموع : 285المجموع :     

  F3 25 100%جهاز  شركة الواحة الزالة االلغام 13/2/2013 -17

  %100 9 جهاز الرج لوب   

  %100 50 شوناستدجهاز    

  %100 2 جهاز فورستر   

  %400المجموع :  86المجموع :     

  F3 4 100%جهاز  شركة البصرة الزالة االلغام 27/7/2015 -18

  %100 2 جهاز الج لوب   

  %100 2 جهاز شوناستد   

  %100 8 جهاز  شوناستد   

  %200المجموع :  14المجموع :     

  %100 8 303جيا  DDGشركة  2003 -19

  %90 3 الرج لوب  2006 

  %70 25 شونستد  2006 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   36المجموع :     

 ) غير صالح 2عدد ( SCHONESTEDT GA 72CD 12 83% الشركة العربية 2014ايلول  -20

تشرين االول  
2015 

 SCHONESTEDT GA 25CX  8 100% ) غير صالح 1عدد ( 

كانون الثاني  
2014 

 UPEX 740 M LARGE LOOP 8 100%  

  UPEX 422 GC 4 100%  2015اذار  

  MINE LAP F3 MINE DETACOR 8 100%  2015اذار  

   CEIA CMD 10 70% ) غير صالح3عدد ( 

  %90المعدل :  50المجموع :     

 دائرة شؤون األلغام

       

       

       



 

 

 

  المنظمة المسؤوالة عن المخزون االحيازتاريخ  تسلسل
 نوع المعدات الميكانيكية المحتفظ بها

 
اعداد 

المعدات 
 المحتفظ بها

النسبة المئوية 
لهذه المعدات 
 الصالحة للخدمة

 
 عدد المشغلين

 
معلومات 

 تكملية

  MIENWOLF 370 1 100% 5الفالقة  IMCOالمنظمة العراقية الزالة االلغام  2010 -2009  -1
 MIEN WOLF 240 1الفالقة 

 MIEN CAT 1الفالقة 
 3 المجموع

2-  NPA      
        
        
  المجموع: المجموع: المجموع:    
      نور الديار  -3
        
  MW( 2 100% 2ماين ولف ( تعز الزالة االلغام 2015 -4
        
      االلغامشركة الصفصفا الزالة   -5
      شركة او دي  تي الزالة االلغام  -6
يوبيك سوليوشنز العمال فحص الجودة   - 7

 والسيطرة النوعية
     اليوجد

  المجموع المجموع المجموع    
  4 %100 4 شفل مدرع شركة االرض الخضراء 2012 - 8

  2 %100 2 بلدوزر مدرع  2013 
المجموع :     

6 
  6المجموع: المجموع

      شركة زخرف االرض   -9
10-  G4S الدارة االعتدة      
      شركة الواحة الزالة االلغام  -11
شركة عين الصقر الزالة االلغام   -12

 والمخلفات الحربية
     

 - 0 0 0 0 شركة الدانوب لمعالجة االلغام  -13



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 %90 فالقة 2 فالقات شركة باكتك  -14
    اليوجد اليوجد شركة ارانكو ميكيهيم  -15
  5 %90 3 شغل مدرع الخليج العربي  -16
  2 %90 1 بلدروز مدرع   
  2 %100 1 فري الند   
المجموع :     

5 
  9المجموع : المجموع

  2 %95 1 بوكالين سفتر شركة الواحة الزالة االلغام  -17
  2 %95 1 شفل سفتر   
  2 %80 1 االلغام تصنيع محليبلدوزر كاسحة    
المجموع :     

3 
المجموع : 

270% 
  6المجموع :  

  اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد شركة البصرة الزالة االلغام  -18
        
  المجموع المجموع المجموع     
  اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد DDGشركة   -19
  اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد   
   المجموع المجموع المجموع   
   اليوجد اليوجد اليوجد الشركة العربية  -20
   0المعدل :  0المجموع :    



 

 

 

المنظمة المسؤوالة عن  تاريخ االحياز تسلسل
 المخزون

عدد فرق الكالب 
 العاملة

عدد فرق الكالب 
 الجاري تدريبها

 معلومات تكميلية سمات اعمار الكالب
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