
 

 أكبر فيتها منتجا Rostecستقدم 
 أمريكا في ألسلحةل معرض
 الالتينية

 

 نممةأل LAAD 2015التي تنتجها المؤسسات التابعة لها خالل معرض  التقنية والحلول األسلحة نماذج أحدث Rostec عرضست

 .نيسان/ابريل 17 و حتى 14خالل الفترة ما بين  جانيرو دي ريو في يقام الذي واألمن، طيرانال و الدفاع

 

 العالية التكنولوجيا مشاريعإستعراض  Rostecشركة  تقليديا نممهتو الذي  المعرض من المشتركم في الجناح الروسي تيس

 .Rostecالمدرجة في  القابضة اتشركالمدنية التي تطورها ال و العسكرية

 

بر :Rosoboronexport شركة  عام مدير نائب مشترك،ال Rostec وفد رئيس غوريسالفسكي سيرغي قال ت ع كا ت  أمري

ية ن ي الت قة هي ال نط م ثر ال ية األك بة أهم س ن ال نا، ب يث ل نا ح س س عل أ ف ال  من عدد مع موثوقة استراتيجية ةعالق ب

 نحنبل  منتجاتها، توريد على فقط ليس Rostec اليوم محادثات -. أيضا هالتطوير ولكن يهاعل لحفاما فقط نعتزمال  ونحن البلدان،

 . العالية التكنولوجيا منتجات وتصنيع لتطوير شركاء مع للتعاون مستعدون

 
 قتاليةال تدريبال طائرةو  Su 35من طراز  مهامال متعددة مقاتلةالطائرة ال في اهتماما الالتينية أمريكامن  Rostec شركاءيبدي 

 وأنممة ،Mi-28NE طراز من قتاليةو المروحية ال Mi-35M طراز من عسكريةال نقلال مروحيةو  Yak 130 طراز من

 أيضا المحتملينإن العمالء .  Nebo- SVU رادارو نمام ال  Pantsir-S1  للطائرات ةمضاد يةمدفعمنمومة ال و صواريخ

 وشاحنات ،  Gorets-M  و  Tiger  من سلسلة المدرعة العربات - الروسية المعدات البرية عن المزيد بمعرفة ينمهتم

KAMAZ. 

 

 قيفر يوفر الذي منة،اآل مدينةال والالسلكية السلكية االتصاالت نمامحول  شاملةالمحتملين  لعمالءل معلومات تقديمب Rostecتقوم 

 .االولمبية االلعاب دورة مثل الكبرى األحداث أثناء ذلك في بما والجرائم، الحوادث من والوقاية والتنبؤ فعال، عمل

 

 ديسمبر في بريكس األعمال لمجلس اجتماع في. البرازيلي الجانب على التحتية البنية مشاريع تطوير ةناقشتجري م أن المقرر ومن

 على بناء الغاز وضخ الطاقة وحداتو صناعة  المشترك واالنتاج تنميةلل مقترحعن  نعالتم األ فورتاليزا 2014 عام االول كانون

 .الغازية التوربينيةالطيران  محركات

 



 

-Ka و مروحيات ستطالعإلا طائرات الهجوم و و ،Mi-28NE طراز من قتاليةال لمروحياتل عرضا الروسي الجناح وسيتضمن

- Mi 171A2، Ka ،(البرازيل المرخصة في) Mi-171SH، Mi 171A1 طراز من عسكرية نقل مروحيةالهجومية و  52

 القتال على التدريبو مروحيات  Ka -62 واعدةال مهامال متعددة مروحيةالإستعراض  سيتم كما ،(البرازيلالمرخصة  في ) 32

Yak 130 .نمام تقديم سيتم ذلك، إلى وباإلضافة ATGM Kornet-EM المحمولة الجوي الدفاع منمومات IGLA-S 

MPADS  و Pantsir-S1. 

 

شارك ت س شركة   Technodinamika  ضة قاب مدرجة ال ي ال ي  Rostec ف عرض ف م ل ال حمى و .مرة ألو  ت

شركة تمام ال إه اء ب شرك ين ال ل تم مح ر خالل من ال طوي مام ت فاء ن نار إط بت ال ث م لى ال رة ع طائ ية ال مدن  ال

ية س رو دة ال جدي عاون MS-21 ال ت ال ة .Curtiss-Wright مع ب ضاف اإل ى وب ك، إل ز إن ذل ة مرك يان ص يران ال ط  ال

ع تاب شركة ال تم Technodinamika ل ي مه د ف توري شر ال با م قطع ال ل ل بدي ت ى ال كا إل ية، أمري ن ي الت  ال

يث عمل ح ي ت يز ف خدمة ح ثر ال رة 100 من أك ية طائ رة 18 و Mi-8/17 طراز من مروح لة طائ قات  Su  طراز من م

رة 31 و  ، 25 رة 70 و ،MiG 29 طائ ي .MiG - 21 طراز من طائ ت ف وق ي، ال حال قد ال ؤدي وع يم ي ل س ت هذه ال  ل

دول  .Rosoboronexport  خالل من ال

 

 

شركة  High Precision من جزء وهي ، Signal Russian Scientific Research Institute-All سوف

Systems  ،ضة قاب قدم ال ية من مجموعة ي ع مدف كم ال تح ل ي ل نار اآلل صمم وهو . Kapustnik-B  ال حة م كاف م  ل

ق حرائ ي ال تال اآلل ق ية وحدات وال ع ية مدف ع ذات دف لى ال عجالت ع  .ال

 

قوم ت س شركة   Shvabe ضة قاب ين من ال تجات ب ن م رى ال م األخ قدي ت يل ب د ج ة األجهزة من جدي صري ب  ال

ة حراري كرة، ال ت ب م تي ال فوق ال ت لى ت رها ع مائ ية ن س رو ية ال ب ن يث من واألج تردد، معدل ح مجال ال  ال

زاوي نمر ال ة ال جهوزي  .وال

 

سوف تمر  س شركة ت  Russian Helicopters ضة قاب مدرجة ال ي ال ضات Rostec ف فاو م ال اء مع ب شرك  ال

يم ل يناإلق د ي تزوي يش ل ج رات ال طائ ال ية ب مروح ة، ال كري س ع ك ال ذل وات وك شرطة ق قاذ وأعمال ال  .اإلن

 
LAAD  رعاية تتح المعرض ويقام. سنتين كلمرة  جانيرو دي ريو في عقد الذي. الالتينية أمريكا في للدفاع معرض أكبر - 

 المعرضسيزور  ،2015 عام في. العاشرةللمرة  روسياتشارك  سوف. البرازيل في الخارجية الشؤون ووزارة الدفاع وزارة
 تعرض وسوف ،3رقم  جناح فيمنتجاته  موحدال الروسي المعرض وسيقدم. دولة 61سوف يمثلوا  رسميةال فودمن الو 140
عاون الهيئة اإلتحادية للت مديرفومين  الكسندر الروسي الوفد ترأس. مربع متر 705تبلغ  مساحة على روسية ةشرك 18 منتجاتها

الهيئة اإلتحادية  ممثلين عن فضال الروسية، الشركات نعممثل  123  الروسي الوفد و يبلغ إجمالي أعضاء. العسكري التقني
.روسيافي  للتعاون العسكري التقني  


