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لتنفيذ أعمال التطوير إلنشاء أربعة أنظمة طيران لتزويد  5102القابضة حتى نهاية عام  "معدات الطيران"تخطط شركة 
. تقوم الشركة القابضة بتنفيذ أعمال تطوير المعدات الجديدة بموجب عقد مع 21طائرات الركاب الروسية المحتملين إم إس 

 مليون روبل من خارج أموال الميزانية. 051ها مليون روبل، من 001وزارة الصناعة. ويبلغ اجمالى االستثمارات حوالي 

سيجري تطوير المنظومات في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الفيديرالي في االتحاد الروسي "تطوير صناعة الطيران في الفترة 

جي  ، إس إس21لتطوير نظام متكامل لطائرات إم إس  5102". تم اإلعالن عن المسابقة في عام 5152-5102ما بين عام 

 .05و كا  011

و  50قادرة على تقديم نظام الطيران إم إس  5102"وقال مدير عام الشركة القابضة ستكون الشركة القابضة بحلول نهاية عام 

هي اآلن على أهب اإلستعداد، هذا ما أكده مدير عام شركة "معدات الطيران" القابضة مكسيم كوزيوك. سوف يقلل إنشاء أنظمة 

يست أقل شأنا من نظائرها األجنبية، من االعتماد على الشركات المحلية المصنعة للطائرات على الموردين الطائرات التي ل

األجانب، ويقدم لهم قدرة على المنافسة سواء في األسواق المحلية والدولية"، الحلول المبتكرة تستخدم بشأن الوحدات والنظم 

 .50الفرعية للطائرات الركاب إم إس 

أن تقوم شركة "معدات الطيران" القابضة بتنفيذ أعمال التطوير إلنشاء أربعة أنظمة طيران روسية للتنمية من المفترض 

، استنادا إلى سوق الطائرات األكثر شموال في جميع أنحاء العالم. 21المستقبلية في مجال الطيران المدني لتزويد طائرة إم إس 

ا الحصول على فرصة لدخول السوق العالمية باعتبارها المورد الرئيسي بفضل تنفيذ العقد تستطيع الشركة القابضة أيض

لوحدات الحركة ومكونات الكترونيات الطيران من المستوى الثاني واألول على المدى الطويل، فضال عن تعزيز مكانة المطور 

 الرئيسي ألنظمة الطائرات في السوق المحلية.

نظام حماية من الحرائق ذو موثوقية عالية، ومن  50نظام فريدا لطائرات إم إس  وفقا للعقد، ستقوم الشركة القابضة بتطوير

% من نظائرها من قبل هذه الوحدات، مثل طفايات الحريق. وسوف يكون من الممكن 51المفترض أن يكون الوزن أقل بحوالي 

ألحكام العقد سوف تقوم شركة  . وعالوة على ذلك، وفقا100استخدام النظام وإنتاج الطائرة الروسية سوخوي سوبرجت 

و هي قادرة على توريد 100 و إس إس جي  21"معدات الطيران" القابضة بخلق نظام األكسجين في حاالت الطوارئ، إم إس 

ألف متر، مع  05.2أجهزة األكسجين الجوية و تخفيض الضغط في المقصورة في حاالت الطوارئ على ارتفاعات تصل إلى 

غازات السامة. كما سيتم تنفيذ أعمال تطوير نظام الغاز الخامل، والتي ينبغي أن تحمي خزانات وقود حماية من الدخان وال

 .21الطائرة من االنفجار، والى وضع مجموعة من المحركات السيطرة على الجناح ومراقبة األسطح لطائرة إم إس 
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