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التقرير السنوي للمؤسسة الحكومية »روستيخ«//  2014

كام واصلت «روستيخ» تنفيذ املهام التي كلفتها بها الحكومة الخاصة باإلصالح الهيكيل

ألنشطتها وتطوير القطاعات الواعدة وزيادة القدرة التنافسية العاملية.

وقامت الرشكة بحل مشكلة إحالل الواردات بنجاح كبري، وباألخص يف مجال املنتجات

واملعدات ذات التقنية العالية، مع زيادة حصة املنتجات املصنعة حرصا من مكونات

تنتج يف روسيا.

استمرت «روستيخ» كذلك يف إنجاز املشاريع الخاصة باملعادن األرضية النادرة

التي تعترب املادة الخام ذات األهمية اإلسرتاتيجية يف الصناعات العسكرية والنووية

وااللكرتونيات وصناعة الصواريخ. وتهدف هذه املشاريع إىل تعزيز دور روسيا يف

السوق العاملية للمعادن النادرة يف السنوات القادمة، باإلضافة إىل ضامن استقالل

الصناعة املحلية.

ويعد أحد أهم نشاطات املؤسسة خلق الظروف الالزمة لتطوير البنية األساسية

للصناعة ومصادر النمو عىل املدى الطويل. ويتوقع أن تستغرق عملية إعادة هيكلة

اقتصاديات البلدان الرائدة حوايل خمس سنوات أخرى، وبعد ذلك يتعني عىل الدول

الرائدة الدخول يف دورة جديدة من النمو االقتصادي. وهناك مهمة حيوية أمام القطاع

الصناعي الرويس - وأمام «روستيخ » عىل وجه الخصوص – أال وهي تعزيز القدرة

التنافسية يف ظل الظروف الجديدة ورفع الصناعة الروسية إىل مستوى جديد من

التطور التكنولوجي.

وأعتقد أن النتائج الرئيسية ألنشطة «روستيخ » يف عام 2014 هي التغريات النوعية

الناجحة التي حدثت يف جميع مجاالت العمل الرئيسية، والبحث عن فرص جديدة

للتنمية، وبلورة تكنولوجيات مبتكرة من شأنها أن تضع أساسا لعملية تطوير ناجحة

وطويلة األجل للمؤسسة.

2014
موجز باألرقام

101.4
 مليار روبل 

إجاميل االستثامرات

2.176 
مليار روبل 

قيمة الناتج لكل عامل

443
ألف شخص  

العدد اإلجاميل للموظفني
وفقا للميزانية

د ف مانتوروف
وزير الصناعة والتجارة بروسيا االتحادية

كلمة افتتاحية
رئيس املجلس الرقايب للمؤسسة

د ف مانتوروف 

يف عام 2014 كانت املؤسسة الحكومية «روستيخ» تعمل  
يف ظروف قاسية يف ظل احتدام املنافسة الدولية، فضال 
عن العقوبات االقتصادية التي فرضتها الواليات املتحدة

ودول االتحاد األورويب ضد عدد من مؤسساتها.
ومع ذلك، فقد واصلت الرشكة توسيع أسواق صادراتها،
فقامت بتطوير مشاريع مشرتكة مع الرشكات االيطالية
(«AgustaVestland«) «برييليل» و»أغوستا فيستالند« 

وتعزيز التعاون مع رشكة »شينهوا » الصينية
باإلضافة إىل فتح مصانع كاماز لتجميع الشاحنات

يف كل من أذربيجان وكازاخستان وأمريكا الالتينية.
وهناك مشاريع مشرتكة قيد التنفيذ يف الجزائر وأوغندا

وزميبابوي وجنوب أفريقيا وغريها من البلدان.

7 كلمة افتتاحية6
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يف عام 2014 واصلت مؤسسة «روستيخ» بنجاح عملية تشكيل مؤسسة صناعية ذات
مستوى عاملي، وعىل الرغم من الصعوبات السياسية واالقتصادية القامئة فقد متكنت
املؤسسة من الحفاظ عىل املؤرشات االقتصادية األساسية عند مستويات مرتفعة، مثل

اإليرادات واألرباح . وأجرت إصالحات يف النظام اإلداري للرشكات القابضة وتم تحسني
نظام الحوافز ألجهزتها اإلدارية وتم إطالق مشاريع جديدة هامة مبا فيها املشاريع
الدولية. وهكذا، فإن إسرتاتيجية التطوير التي اعتمدتها الرشكة أثبتت فعاليتها عىل

أرض الواقع.

وقد أولت املؤسسة يف عام 2014 اهتامما خاصا لرشكاتها القابضة، تلك التي يجب أن
تصبح مراكز للتسعري يف العامل وقادة يف مجالهم الصناعي ورشكات عاملية ذات قدرة
تنافسية عالية. و تقوم غالبية الرشكات القابضة بنفسها اآلن بإدارة مؤسساتها التي

قامت املؤسسة بنقل أسهمها لها. وبذلك، فقد تخلت «روستيخ» عن التدخل املبارش يف
األنشطة الجارية للرشكات القابضة وتحولت إىل استخدام آليات السوق الحديثة.

إن رفع االستقاللية التشغيلية للرشكات القابضة ومدى مسؤوليتها عن نتائج أدائها
يتطلب إدخال منوذج جديد لحوكمة الرشكات األمر الذي سيتيح الفرصة الستخدام

أفضل املامرسات العاملية ورفع كفاءة الرشكات وزيادة الشفافية يف إدارة األصول
املمنوحة لها. إن الهدف الرئييس من حوكمة الرشكات هو رسملة الرشكات القابضة.

ومن أجل زيادة تحفيز اإلدارة العليا للرشكات القابضة تم تطوير نظام إداري قائم عىل
مؤرشات األهداف. ووفقا لهذا النظام تم تشكيل مجالس اإلدارة، تم فيها تقليص عدد
املوظفني الحكوميني وكبار املديرين يف املؤسسة وزيادة عدد املدراء املستقلني من بني

ممثيل قطاع األعامل واألوساط األكادميية.
ويف العام املايض أطلقت املؤسسة مشاريع ضخمة جديدة، مبا فيها الدويل. حيث تم

توقيع اتفاقيات لبناء املطار الرابع يف شبكة مطارات موسكو يف مدينة رامنسكوى.
وبالتعاون مع رشكة «شينهوا» الصينية سوف تقوم «روستيخ» بتنفيذ مشاريع الطاقة
لتنمية مناطق الرشق األقىص. كام فازت إحدى رشكات املؤسسة مبناقصة بناء مصفاة

النفط يف أوغندا.

وعىل الرغم من الوضع الصعب يف السياسة الخارجية، نجحت املؤسسة يف عام 2014
يف تطوير العالقات مع الرشكات الدولية الكربى مبا فيها الرشكات الغربية. وقد ركزت

اهتاممها عىل األسواق الجديدة يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ وجنوب رشق آسيا
وأمريكا الالتينية وأفريقيا والرشق األوسط. ويف عدد من املشاريع يف الصني وجنوب

رشق آسيا متكنت املؤسسة من توقيع اتفاقات ملزمة وتحديد خطط تطوير املشاريع
املشرتكة.

 كلمة افتتاحية
مدير مام املؤسسة
س ف شيميزوف

%24
نسبة املنتجات

املبتكرة

%28  
نسبة املنتجات
املدنية

يف الوقت ذاته عملت املؤسسة بشكل موازي عىل ترسيع عملية إحالل الواردات.

حيث قامت ببلورة برامج جديدة واسعة النطاق، ال سيام يف مجال صناعة املحركات،

والربمجيات، وصناعة املكونات اإللكرتونية. ومن الرضوري أوال التخلص من االعتامد عىل

املكونات الخارجية يف املجال العسكري فهي مسألة تتعلق باألمن القومي.

ارتفع حجم إنتاج رشكات املؤسسة من املنتجات الدفاعية
بنسبة تزيد عن 60 % مقارنة مع عام 2013 . وقد قامت

»روس أبورون إكسبورت» بتصدير أسلحة ومعدات
عسكرية بقيمة 13.2 مليار دوالر أمرييك، وهو ما يزيد

عن ما كان مخطط له سابقا.

 من النتائج املهمة التي تحققت يف عام 2014 زيادة الدخل من مبيعات املنتجات

 املدنية. ففي هذا العام تم طرح الجيل الثاين من الهاتف الذيك YotaPhone هذا املنتج 

الرويس الفريد من نوعه الذي حصل عىل اعرتاف املتخصصني عىل الصعيد الدويل. إن

التنوع يف اإلنتاج وإنتاج املنتجات املدنية الجديدة أمر مينح املؤسسة املزيد من االستقرار

املايل.

ومن أجل تحسني اإلنتاجية تويل املؤسسة اهتامما كبريا لالستثامر يف رأس املال البرشي

وتدريب املهنيني الشباب الذين من شأنهم تحقيق طفرة تكنولوجية ورفع الصناعة

الروسية إىل مستوى نوعي جديد. ويلزم املؤسسة موظفني قادرين عىل العمل وتشغيل

املعدات املتطورة. ويف القطاعات ذات األهمية االسرتاتيجية، خاصة يف مجال الدفاع،

يعترب هذا مهمة ذات أهمية وطنية. تتعاون «روستيخ» تعاونا وثيقا مع كل من

الجامعات ومؤسسات التعليم املهني الثانوي، فكان من مثار هذا التعاون فوز فريق

 «روستيخ» يف البطولة الوطنية ألصحاب املهن العاملة WorldSkills يف خريف 2014.

يسعى بلدنا إىل ترسيع تطوير الصناعة ولتحقيق هذه الغاية نحتاج إىل عمل جاد وأقىص

درجات التفاين من جميع العاملني يف رشكات «روستيخ ». واليوم يتبلور الشكل املستقبيل

 للصناعة الروسية، الذي سيعتمد بدرجة كبرية عىل أداء هذه املؤسسة عىل وجه التحديد. 

9 8

س ف شيميزوف 
مدير عام املؤسسة

2014
موجز باألرقام

964.5
مليار روبل - اإليرادات املوحدة 

33.9 
مليار روبل - صايف األرباح املوحدة

14.84
مليار دوالر أمرييك - حجم الصادرات

كلمة افتتاحية
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 مليار روبل9500
قيمة العقود التي أبرمتها املنظامت 

  التابعة للمؤسسة يف عام 2014 يف إطار 

الربنامج الفيدرايل املوجه.

11 معلومات أساسية عن املؤسسة الحكومية روستيخ10

  إصالح نظام حوكمة
رشكات «روستيخ»
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الغرض من إنشاء املؤسسة

هو تشجيع تطوير وانتاج وتصدير املنتجات التكنولوجية الصناعية املتقدمة من خالل

تقديم الدعم يف األسواق املحلية واألجنبية للرشكات الروسية العاملة يف مجال تطوير

 وتصنيع املنتجات التكنولوجية الصناعية املتقدمة والرشكات التي تساهم «روستيخ»

يف رأساملها مبوجب االتفاقات املربمة بينهام أو تستطيع أن تؤثر بطريقة أخرى عىل

القرارات التي تتخذها هذه الرشكات )من اآلن فصاعدا – رشكات املؤسسة( من خالل

جذب االستثامرات إىل الرشكات يف مختلف الصناعات، مبا يف ذلك منظومة الصناعات

الدفاعية، فضال عن املشاركة يف املشاريع االجتامعية وغريها ذات األهمية االجتامعية

للدولة واملجتمع وفقا لهذا القانون الفيدرايل والقوانني الفيدرالية األخرى وقرارات

رئيس روسيا االتحادية.

املهام الرئيسية للمؤسسة

يف تنفيذ هذه األهداف جاءت يف القانون الفيدرايل رقم 270 والقرارات الصادرة عن

رئيس روسيا االتحادية )املرسوم الرئايس رقم 1052 الصادر يف 10 يوليو  2008 «بشأن

مؤسسة «روس تكنولوجيا» لتطوير وإنتاج وتصدير املنتجات التكنولوجية الصناعية

املتقدمة « )من اآلن فصاعدا - املرسوم الرئايس الرويس رقم 1052( وقرار رئيس روسيا

 االتحادية رقم 46 الصادر بتاريخ 2014/03/04 بتكليف رشكة «روس تكنولوجيا»

لتطوير وإنتاج وتصدير املنتجات التكنولوجية الصناعية املتقدمة بأن تكون الجهة

املالكة لضامن تنفيذ الدراسات الهندسية وإعداد وثائق التصميم لبناء املراكز الطبية ملا

قبل وبعد الوالدة يف أقاليم روسيا االتحادية وغريها.

الغرض من إنشاء املؤسسة هو تشجيع تطوير
وانتاج وتصدير منتجات التكنولوجيا املتقدمة
الصناعية من خالل تقديم الدعم يف األسواق

املحلية واألجنبية للرشكات الروسية العاملة يف
مجال تطوير وتصنيع املنتجات التكنولوجية

الصناعية املتقدمة...

1_معلومات أساسية عن املؤسسة
الحكومية «روستيخ»

 
أنشئت املؤسسة مبوجب القانون
الفيدرايل رقم 270 الصادر يف 23

نوفمرب عام 2007 »بشأن املؤسسة
الحكومية الخاصة بتشجيع تطوير

وإنتاج وتصدير املنتجات التكنولوجية
الصناعية املتقدمة روستيخ« وهي
الكيان القانوين الذي أسسته روسيا
االتحادية يف شكل تنظيمي وقانوين

كمؤسسة حكومية.

تم تغيري اسم املؤسسة وفقا للقانون الفيدرايل رقم 259

الصادر بتاريخ 2014/07/21 «حول التعديالت يف القانون

الفيدرايل الخاص باملؤسسة الحكومية «روستيخ» ووفقا

لبعض ترشيعات روسيا االتحادية.

13 12

  
االسم الكامل للمؤسسة باللغة الروسية:

  «املؤسسة الحكومية «روستيخ» لتشجيع وتطوير وإنتاج وتصدير املنتجات التكنولوجية

الصناعية املتقدمة»

االسم املخترص باللغة الروسية:
 املؤسسة الحكومية «روستيخ»

االسم الكامل للمؤسسة باللغة اإلنجليزية:
State Corporation for Assistance to Development, Production 

and Export of Advanced Technology Industrial Product «Rostec»

االسم املخترص باللغة اإلنجليزية
.State Corporation «Rostec»

بيانات التسجيل الرسمي:
شهادة التسجيل الرسمي: مسلسل 77 رقم 011483840 ، صادرة عن مكتب مصلحة

الرضائب الفيدرالية ملدينة موسكو يف 3 ديسمرب 2007
رقم التسجيل الرسمي األسايس: 1077799030847 ، تاريخ الحصول عليه: 3 ديسمرب

   2007, الرقم الرضيبي / رمز سبب التسجيل: 7722020834 / 1 77290100 

معلومات عن مدقق حسابات الرشكة:
االسم:

  رشكة            روسيا» ذات مسؤولية محدودة، رقم التسجيل الرسمي الرئييس:
1027700257540

الرقم الرضيبي / رمز سبب التسجيل: 772901001 / 7722020834
119285، موسكو، شارع بودوفكني بناية رقم 4.

لالتصال:
  العنوان القانوين للرشكة:

119991، موسكو، شارع غوغول، بناية رقم 21، وحدة رقم 1.
العنوان الفعيل للرشكة:

119048، موسكو، شارع أوساتشوف، بناية رقم 24.
لهاتف: 287-25-25 )495(

فاكس: 987-65-73، 987-65-74 )495(
www.rostec.ru :العنوان االلكرتوين
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2009
2010

62
مليار روبل،

قيمة الرضايب التي دفعتها املؤسسة يف 2009

إيرادات املؤسسة
بلغت إيرادات املؤسسة 511 مليار روبل، وبلغت قيمة الرضائب املدفوعة

للميزانيات عىل جميع املستويات ومل تتجاوز قيمة الناتج للعامل الواحد

)1( مليون روبل 

76
مليار روبل،

قيمة الرضايب التي دفعتها املؤسسة يف 2010

إيرادات املؤسسة
بلغت 633 مليار روبل وبلغت قيمة الرضائب املدفوعة للميزانيات عىل جميع

املستويات النتائج املالية املوحدة لرشكات املؤسسة أصبحت إيجابية ألول مرة.

وبلغ صايف األرباح يف نهاية العام 15 مليار روبل.

511
مليار روبل - 

إيرادات املؤسسة يف عام 2009

633
مليار روبل -  

إيرادات املؤسسة يف عام 2010

ماليات

2008
2007

يف 10 يوليو 2008
قام رئيس روسيا بالتوقيع عىل مرسوم

بدمج 426 رشكة يف املؤسسة.

 وكان ضمن األصول املنقولة ل «روستيخ»:

• 148 رشكة كانت تعيش حالة أزمة أو ما قبل األزمة

• 28 رشكة يف مرحلة اإلفالس

• 17 رشكة ال تقوم بأي نشاط اقتصادي

• 27 رشكة خرست جزءا من ممتلكاتها أو مهددة بخسارتها

بلغ إجاميل ديون هذه املؤسسات 630 مليار روبل. وكانت سلسلة اإلنتاج يف املصانع قد

دمرت وتهالكت األصول الثابتة، وكانت يف املؤسسات إىل إدارة فعالة.

يف 23 نوفمرب 2007 قام الرئيس الرويس بالتوقيع
عىل القانون الفيدرايل رقم 270 «بشأن املؤسسة

الحكومية «روستيخ» لتشجيع تطوير وإنتاج
وتصدير املنتجات التكنولوجية الصناعية املتقدمة»

تشتمل املؤسسة عىل  

426
رشكة

الهيكلإنشاء

1000

800

600

400

200

0

2009 2010    
/ باأللف / 

15 14

1_1 تاريخ إنشاء املؤسسة

2011

% 60
  اإليرادات من 

2009 إىل 2011

 زيادة يف
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وقع الرئيس الرويس عىل التعديالت يف القانون
الفيدرايل

رقم 270 بتثبيت التسمية «املؤسسة الحكومية «روستيخ»». وبناء عىل املرسوم الرئايس

رقم 20 الصادر يف 2014/01/14 ضمت املؤسسة كال من رشكة «فيغا ألجهزة االتصاالت

 الالسلكية»، ورشكة «سوزفيزدي» ورشكة «افتوماتيكا» و«أنظمة التشغيل».

وتم االنتهاء من املرحلة األوىل من إصالح حوكمة الرشكات حيث تم تشكيل مجالس

اإلدارة الجديدة مبشاركة املديرين املستقلني إىل جانب وضع واعتامد مناذج األنظمة

العامة للرشكات القابضة التابعة للمؤسسة.

بلورة اسرتاتيجيات طويلة األجل
تم بلورة اسرتاتيجيات تطوير طويلة األجل ملعظم الرشكات القابضة. كام تم تدشني

عدد من املشاريع الكربى، مبا يف ذلك يف مجال إنتاج املعادن األرضية النادرة وصناعة

املواد املركبة. ومتكنت املؤسسة من زيادة العقود الخارجية وتوسيع جغرافية

الصادرات.

1
تريليون روبل إيرادات
املؤسسة يف عام 2013

40
مليار روبل

صايف أرباح الرشكة
يف عام 2013

2013
2014 2012

2011

17 16

يف 21 ديسمرب 2012  
تم اإلعالن عن إطالق العالمة التجارية الجديدة ل «روستيخ» حيث تم تغيري منط

ملؤسسة وتم عرض شعار جديد وشعار لفظي «رشيك يف التنمية».

وقد قرر املجلس الرقايب للمؤسسة تحسني هيكل «روستيخ» والحد من عدد الرشكات

القابضة إىل 13. وعىل وجه الخصوص، تم نقل األصول املنقولة لرشكة أجهزة الطريان

الهندسية إىل رشكة «تكنولوجيا االتصاالت االلكرتونية الالسلكية»، وتم نقل األصول

مكتب التصميم الهنديس إىل الرشكة القابضة «أنظمة عالية الدقة»، ونقلت األصول

التابعة ل»سرييوس» و»أوريون» إىل رشكة «روس الكرتونيكا» القابضة.

ويف نهاية العام بلغت إيرادات «روستيخ» 931 مليار روبل، وحققت أرباحا صافية

قيمتها 38,5 مليار روبل، ووصلت عائدات التصدير إىل 225 مليار روبل، وعائدات

صناعة الدفاعات العسكرية 196 مليار روبل. وتضاعفت االستثامرات يف األبحاث

العلمية والتطوير وتحديث اإلنتاج منذ عام 2009 حيث وصلت يف نهاية عام 2012

إىل 75 مليار روبل. كام ازدادت بشكل كبري معدالت الرواتب يف رشكات «روستيخ».

931
مليار روبل

إيرادات الرشكة
يف عام 2012

225
مليار روبل

إيرادات الرشكة من التصدير
يف عام 2012

75
مليار روبل

حجم االستثامرات يف
األبحاث العلمية وتحديث

اإلنتاج يف عام 2012

38.5
مليار روبل

صايف أرباح الرشكة
يف عام 2012

46
مليار روبل صايف

األرباح يف
عام 2011

ماليات

خالل عامني ازدادت إيرادات «روستيخ»

 بنسبة 60% فبلغت 817 مليار روبل.
وللمقارنة: بلغ معدل زيادة اإلنتاج

الصناعي يف روسيا ككل خالل هذه الفرتة
15٪. وتضاعف كذلك ناتج كل موظف. 

817
مليار روبل

إيرادات الرشكة
يف عام 2011
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يوري فيكتوروفيتش
أوشاكوف

مساعد رئيس روسيا االتحادية

يوري إفانوفيتش
بوريسوف

نائب وزير الدفاع بروسيا االتحادية

سريغي فيكتوروفيتش
شيميزوف

مدير عام املؤسسة الحكومية «روستيخ»

 

املجلس الرقايب هو الهيئة اإلدارية العليا للمؤسسة املسئولة عن قضايا التنمية اإلسرتاتيجية.
ومبوجب املرسوم الرئايس تم تعيني األعضاء التالية أسامؤهم يف املجلس الرقايب:

دينيس فالنتينوفيتش
مانتوروف

وزير الصناعة والتجارة بروسيا االتحادية،

رئيس املجلس الرقايب

أنطون أدواردوفيتش
 فاينو

نائب رئيس ديوان رئاسة روسيا االتحادية

أنطون غريمانوفيتش
سيلوانوف

وزير املالية بروسيا االتحادية

19 18

  >> 1998–1999 – نائب وزير الخارجية بروسيا االتحادية (كان مسؤوال عن التعاون مع منظمة األمم املتحدة

 والقضايا القانونية واإلنسانية).

>> 1998–2008 – شغل منصب السفري الرويس يف الواليات املتحدة األمريكية ويف نفس الوقت املراقب الدائم

 لروسيا االتحادية لدى منظمة الدول األمريكية يف واشنطن. 

>> 2008–2012 – نائب رئيس حكومة روسيا االتحادية

>> منذ عام 2012 حتى اآلن – يشغل منصب مساعد رئيس روسيا االتحادية

 حاصل عىل لقب الدبلومايس املتميز لروسيا االتحادية ولقب املوظف املرشف يف وزارة الخارجية، لديه رتبة

 دبلوماسية كسفري مفوض فوق العادة.

  >> 1998–2004 – املدير العام ملركز »مودول» للعلوم والتكنولوجيا

 >> 2004–2007 – مدير صناعة األجهزة الالسلكية واإلليكرتونية وأنظمة التحكم يف الوكالة الفيدرالية للصناعة

 >> 2007–2008 – نائب رئيس الوكالة االفيدرالية للصناعة

 >> 2008–2011 – نائب وزير الصناعة والتجارة بروسيا االتحادية

>> 2011–2012 – النائب األول لرئيس اللجنة العسكرية الصناعية يف حكومة روسيا االتحادية

>> منذ 2012 حتى اآلن – نائب وزير الدفاع بروسيا االتحادية

  >> يف عام 1975 – تخرج من معهد إيركوتسك لالقتصاد الوطني بدرجة االمتياز. حاصل عىل الدراسات العليا من األكادميية

 العسكرية التابعة لهيئة األركان العامة بروسيا االتحادية.

  >> 1980–1988 – العمل يف مجموعة »لوتش» املتحدة للتجارب الصناعية، ووصل ملنصب رئيس مكتب »لوش» التمثييل

 يف جمهورية أملانيا الدميقراطية.

«Sovintersport» «1988–1996 – نائب املدير العام ملؤسسة التجارة الخارجية »سوف إنرت سبورت <<

>> 1996–1999 – رئيس مكتب العالقات الخارجية يف إدارة شؤون رئيس روسيا االتحادية

«Promexport» «1999–2001 – مدير عام مؤسسة »بروم إكسبورت <<

>> 2001–2007 – النائب األول للمدير العام، ثم املدير العام لرشكة »روس أبورون اكسبورت» 

 >> منذ 2007 حتى اآلن – مدير عام املؤسسة الحكومية »روستيخ»

>> 2005–2011 – نائب وزير املالية بروسيا االتحادية

>> منذ سبتمرب 2011 – القائم بأعامل وزير املالية بروسيا االتحادية

>> منذ ديسمرب 2011 حتى اآلن – وزير املالية بروسيا االتحادية ، عضو يف مجلس األمن لروسيا االتحادية

>> منذ يناير عام 2013 – عميد كلية املالية واالقتصاد يف جامعة العلوم املالية التابعة لحكومة روسيا االتحادية

>> 2007 – النائب األول لرئيس املراسم الخاصة برئيس روسيا االتحادية

>> 2007–2008 – نائب رئيس ديوان حكومة روسيا االتحادية

>> منذ 27 ديسمرب 2011 – وزير الدولة بروسيا االتحادية - رئيس الجهاز اإلداري لحكومة روسيا االتحادية

>> من 22 مايو 2012 حتى اآلن – نائب رئيس ديوان رئاسة روسيا االتحادية

>> 2003–2007 – مدير عام مؤسسة »أوبورون بروم» لصناعة الدفاعات العسكرية

>> 2007–2008 – نائب وزير الصناعة والطاقة بروسيا االتحادية

>> 2008–2012 – نائب وزير الصناعة والتجارة بروسيا االتحادية

>> منذ عام 2012 حتى اآلن – يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة بروسيا االتحادية

1_2 تشكيل
املجلس الرقايب
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سريغي فيكتوروفيتش
شيميزوف

 مدير عام املؤسسة الحكومية «روستيخ»

إيغور يفجينيفيتش
ليفيتني

مساعد رئيس روسيا االتحادية

 >> عضو يف مجلس إدارة الرشكة املساهمة العامة »الرشكة املتحدة لصناعة الطائرات ».عضو يف مجلس إدارة الرشكة

 املساهمة العامة »السكك الحديدية الروسية».

 >> منذ 20 مايو 2004 – وزير النقل بروسيا االتحادية

 >> يف عام 2008 – تم تعيينه رئيسا ملجلس إدارة الرشكة املساهمة العامة »ايروفلوت» 

 >> 2012-2013 – مستشار رئيس روسيا االتحادية

الكسندر فاسيليفيتش
فومني

مدير الدائرة االتحادية للتعاون العسكري التقني، عضو لجنة الرقابة عىل الصادرات

 >> 2001–2005 – نائب رئيس إدارة، ثم رئيس إدارة يف »روس أوبورون اكسبورت»

 >> 2005–2007 – نائب مدير الدائرة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني

 >> 2007–2012 – النائب األول ملدير الدائرة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني

 >> منذ 2012 حتى اآلن – مدير الدائرة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني

الريسا إيغوريفنا
بريتشيفا

مساعد رئيس روسيا االتحادية – مدير دائرة الشؤون القانونية يف ديوان الرئاسة الروسية. مستشار قانوين من

الدرجة األوىل. تحمل لقب املحامي املتميز لروسيا االتحادية.

الرتبة العسكرية
فريق أول

رئيس مجلس اإلدارة يف عدد من الرشكات الروسية الكربى ومن ضمنها:
رشكة VSMPO-Avisma - فسمبو- أفيسام 

 رشكة «كاماز»

رشكة «روس أوبورون اكسبورت»

رشكة «أورال كايل»

عضو يف أكادميية العلوم العسكرية، دكتوراه يف االقتصاد، أستاذ دكتور.

21 20

1_3 مجلس اإلدارة

 

مجلس اإلدارة هو هيئة تنفيذية جامعية للمؤسسة وهو املسؤول عن اتخاذ القرارات اإلدارية الرئيسية التي
يعتمد عليها تنفيذ األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة.

يتكون مجلس إدارة املؤسسة التي تم اعتامده من قبل املجلس الرقايب من:

 >> 1993–1999 – رئيس قسم يف ديوان الرئاسة الروسية، مدير مكتب املمثل املفوض للرئيس الرويس يف املجلس

 الفيدرايل، نائب مدير الشؤون القانونية يف ديوان الرئاسة الروسية.

 >> 1999 – مدير الدائرة الرئيسية للشؤون القانونية يف ديوان الرئاسة الروسية

 >> 2004 – مساعد رئيس روسيا االتحادية ومدير الدائرة الرئيسية للشؤون القانونية يف ديوان الرئاسة الروسية. أعيد

 تعيينها لهذين ااملنصبني يف عام 2012.

 >> 2006 – عضو املجلس وعضو هيئة يف املجلس الرئايس لشؤون تنفيذ املشاريع الوطنية ذات األولوية والسياسة

 السكانية (أعيد تعيينها يف تلك املناصب يف عام 2008).

 >> 2008 – تم تعيينها عضوا يف املجلس وعضو هيئة رئاسة املجلس الرئايس ملكافحة الفساد، ونائبا لرئيس اللجنة

 الرئاسية إلصالح وتطوير الخدمة املدنية.

 >> يف عام 1975 تخرج من معهد إيركوتسك لالقتصاد الوطني بدرجة االمتياز. خاصل عىل الدراسات العليا من األكادميية

 العسكرية التابعة لهيئة األركان العامة بروسيا االتحادية.

 >> 1980–1988 – العمل يف مجموعة »لوتش» املتحدة للتجارب الصناعية، ووصل بها ملنصب رئيس مكتب »لوش» التمثييل

 يف جمهورية أملانيا الدميقراطية.

 «Sovintersport« «1988–1996 – نائب املدير العام ملؤسسة التجارة الخارجية »سوف إنرت سبورت << 

 >> 1996–1999 – رئيس مكتب العالقات الخارجية يف إدارة رئيس روسيا االتحادية

  «Promexport« «1999–2001 – مدير عام مؤسسة »بروم إكسبورت << 

 >> 2001–2007 – النائب األول للمدير العام، ثم املدير العام لرشكة »روس أوبورون اكسبورت»

 >> منذ 2007 حتى اآلن – مدير عام املؤسسة الحكومية »روستيخ»

الرتبة العسكرية
فريق أول

رئيس مجلس اإلدارة يف عدد من الرشكات الروسية الكبرية من ضمنها:
رشكة VSMPO-Avisma فسمبو- أفيسام

رشكة «كاماز»

 رشكة «روس أوبورو اكسبورت»

 رشكة «أورال كايل»

األنشطة العلمية
دكتوراه يف القانون، أستاذ دكتور

عضوعامل بأكادميية العلوم العسكرية، دكتوراه يف االقتصاد، أستاذ دكتور
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إيغور نيكواليفيتش
زافيالوف

نائب مدير عام املؤسسة الحكومية «روستيخ»

فالدميري فالدميريوفيتش
أرتياكوف

النائب األول ملدير عام املؤسسة الحكومية «روستيخ»

نيكوالي أناتوليفيتش
فولوبويف

 انائب مدير عام املؤسسة الحكومية «روستيخ»

دمييرتي يفغينيفيتش
شوغايف

 نائب مدير عام املؤسسة الحكومية «روستيخ»

  

 >> خالل السنوات ال 10 األوىل من سريته املهنية قطع طريقا من وظيفة مسئول اإلنتاج حتى منصب مدير إدارة 

 يف معهد األبحاث امليكانيكية.

 >> 1999-2002 - نائب رئيس بنك VEB (Vnesheconombank)، عضو مجلس اإلدارة

(VEB (Vnesheconombank 2002-2007 - نائب رئيس مجلس إدارة بنك << 

 >> منذ عام 2007 حتى اآلن - نائب مدير عام املؤسسة الحكومية »روستيخ»

 >> 2000-2006 - نائب مدير عام رشكة »روس أوبورون اكسبورت»

 >> 2005-2007 - رئيس مجلس رشكة »أفتوفاز» (AVTOVAZ(، رئيس مجلس رشكة »أفتوفاز»

 >> أغسطس 2007 - مايو 2012 - محافظ - رئيس حكومة منطقة سامارا

 >> مايو عام 2012 - تم تعيينه نائبا ملدير عام »روستيخ»

 >> منذ فرباير 2014 حتى اآلن - النائب األول ملدير عام »روستيخ»

 >> 2004-2006  - نائب رئيس دائرة الجامرك الفيدرالية الروسية 

 >> 2006-2007 - مدير املهامت الخاصة يف املؤسسة الحكومية «روس أوبورون اكسبورت»

 >> منذ 2007 حتى اآلن - نائب مدير عام املؤسسة الحكومية «روستيخ»

 >> قبل عام 2008 - رئيس مكتب املدير العام للمؤسسة الحكومية »روس أوبورون اكسبورت»

 >> 2008-2009 - رئيس مكتب املدير العام للمؤسسة الحكومية »روستيخ»

 >> منذ 2009 حتى اآلن - »يشغل منصب نائب املدير العام للمؤسسة الحكومية »روستيخ»
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ناتاليا فالدميريوفنا
بوريسوفا

رئيس الحسابات باملؤسسة الحكومية «روستيخ»

 >> منذ تأسيس »روستيخ » يف عام 2007 وحتى اآلن تشغل منصب رئيس الحسابات باملؤسسة الحكومية »روستيخ»

األنشطة العلمية
دكتوراه يف االقتصاد، أستاذة، تحمل لقب االقتصادي املتميز بروسيا االتحادية

آال سريجييفنا
الليتينا

مدير الشؤون املؤسسية والقانونية باملؤسسة الحكومية «روستيخ»

  >> 2007-2010 – مدير الشؤون املؤسسية والقانونية يف الرشكة القابضة «SiburTyumenGaz» (الرشكة املساهمة

.(SIBUR HOLDING العامة 

>> 2009 – نوفمرب 2013 - نائب املدير العام للشؤون املؤسسية والقانونية يف رشكة »توبولسك بوليمر» (الرشكة

 .(SIBUR HOLDING املساهمة العامة 

>> منذ نوفمرب 2013 – مدير الشؤون القانونية ل »روستيخ»، مدير اإلدارة املؤسسية والقانونية باملؤسسة الحكومية

 »روستيخ»

>> منذ 29 نوفمرب 2013 – رئيس محكمة التحكيم التابعة للمؤسسة الحكومية »روس تكنولوجيا»

األنشطة العلمية
دكتوراه يف القانون، أستاذ دكتور.

سريغي فيكتوروفيتش
سكفورتسوف

نائب مدير عام املؤسسة الحكومية «روستيخ»

 Troika Capital - «2005–2013 – الرشيك الرئييس ل»ترويكا ديالوج»، رئيس رشكة »ترويكا كابيتال بارترنز  << 

 Partners - املسئولة عن إدارة صناديق االستثامرات املبارشة ورأسامل املخاطر. 

 >> مارس 2013 – تم تعيينه مبنصب العضو املنتدب ملؤسسة الحكومية »روستيخ» لشئون االستثامرات

أرشف سريغي سكفورتسوف عىل تنفيذ ما يقارب 30 مرشوعا كبريا مبشاركة االستثامرات األجنبية املبارشة يف روسيا.

سريغي ألكساندروفيتش
كوليكوف

املدير التنفيذي للمؤسسة الحكومية «روستيخ»

 >> 2001–2008 – عمل يف الرشكة املساهمة العامة »روس أوبورون اكسبورت»

 >> 2008–2009 – نائب رئيس مكتب املدير العام ومساعد املدير العام ب »روستيخ»

 >> 2009–2013 – مدير مكتب مدير عام »روستيخ»

أستاذ يف أكادميية العلوم العسكرية

يوري نيكواليفيتش
 كوبتيف

رئيس املجلس العلمي والتقني للمؤسسة الحكومية «روستيخ»

 >> 1992–2004 – مدير عام وكالة الفضاء الروسية؛ مدير عام وكالة الطريان والفضاء الروسية

 >> 2004–2008 – مدير إدارة الصناعات الدفاعية يف وزارة الصناعة والطاقة بروسيا االتحادية

 >> 2008–2009 – رئيس مجموعة املستشارين باملؤسسة الحكومية »روستيخ»

األنشطة العلمية
يحمل لقب الخبري املتميز يف الصناعات الفضائية بروسيا االتحادية ولقب األكادميي املتميز بروسيا االتحادية
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نائب املدير عام نائب املدير العام

إدارة التعاون

الدويل

مكتب املدير العام

األمانة العامة )إدارة)
إدارة األمن

إدارة السياسة اإلقليمية
إدارة التطوير

املؤسيس

العضو املنتدب

– مدير اإلدارة

رئيس الحسابات

األمني العام

قسم التفتيش

االستشاريون

واملستشارون

مكاتب متثيلية

يف دول أجنبية

إدارة االتصاالت

واملعلومات

قسم حامية

أرسار الدولة

التمثيل يف

املناطق الروسية

قسم إدارة

املشرتيات

ي
يذ

نف
الت

ر 
دي

امل

 
تضم املؤسسة 15 رشكة قابضة )هياكل متكاملة( تم تشكيلها وفقا للقطاعات ووفقا
للصناعات الدفاعية واملدنية، و 32 مؤسسة إدارية مبارشة، فضال عن 14 رشكة تابعة

تعمل يف البنية التحتية.

  

العدد اإلجاميل للمؤسسات التابعة للمؤسسة «روستيخ»- أكرث من 700.

الشئون اإلدارية

إدارة الحسابات

واملحاسبة الرضيبية

وإعداد التقارير

إدارة الشؤون

املؤسسية والقانونية

إدارة

االسرتاتيجيات

إدارة املراجعة

الداخلية للرشكات

التابعة للمؤسسة

املدير العام

نائب املدير العام

العضو املنتدب

لشئون األصول

املتعرثة

مدير عام

مشاريع الطريان

إدارة السياسات

املالية واالقتصادية

إدارة األصول

املتعرثة

املهندسون

الرئيسيون للمشاريع

الخزينة )إدارة)

ام
لع

ر ا
دي

لم
ل ل

ألو
ب ا

نائ
ال

نا ئب املدير العام

إدارة االستثامر

دائرة التخطيط

والسياسات الصناعية

رئيس املجلس

التكنولوجيات الواعدة

مجلس الخرباء

قسم

التكنولوجيات الواعدة

إدارة األصول الفرعية
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   1_4,2 هيكل إدارة

األصول
   1_4,1 هيكل الجهاز

املركزي
   1_4 هيكل

املؤسسة
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2. ضامن التوازن بني األهداف والصالحيات واملسئوليات

لالنتقال إىل النموذج املنشود للمؤسسة ال بد من املواءمة بني املسئوليات والصالحيات

داخل املؤسسة. عىل وجه الخصوص، يتوقع تحديث مشاركة املؤسسة يف تنفيذ الربنامج

الفيدرايل «تطوير منظومة الصناعات الدفاعية يف روسيا االتحادية للفرتة 2020-2011».

ومن املقرر أن يتم تفويض أعامل املساءلة والرقابة عىل تنفيذ الربنامج الفيدرايل إىل

مستوى املؤسسات الرئيسية يف الرشكات القابضة )الهياكل املتكاملة( مع إبقاء إدارة

األموال يف مستوى مركز املؤسسة.

وإىل جانب التمويل من امليزانية يتوجب عىل املستفيد القيام بجذب األموال من خارج

امليزانية لهذه األغراض. ويف ظل انخفاض الربحية ملعظم الرشكات العاملة يف الصناعات

الدفاعية لن تتمكن املؤسسة وحدها من توفري القدر الالزم من التمويل املشرتك

لتنفيذ أنشطة الربنامج عىل حساب األرباح. ولحل هذه املشكلة يجري اتخاذ تدابري

لضامن الحصول عىل قدر الزم من األموال من مصادر أخرى، مبا يف ذلك صندوق تنمية

االبتكارات واالستثامرات للمؤسسة والرشكات القابضة )الهياكل املتكاملة( والذي سيتم

إنشاؤه من إيرادات األصول الفرعية واإليرادات األخرى.

  
1. بناء مؤسسة تنموية وفقا ألفضل املامرسات الدولية

لالنتقال إىل النموذج املنشود وتحسني كفاءة إدارة املؤسسة يفرتض الفصل بني تحديد

األهداف ونظام املعايري ومنهجية اإلدارة للرشكات القابضة طبقا التجاهات وفعالية

أنشطتها. ولهذه الغاية سيتم تحقيق الفصل التنظيمي ملنهجية اإلدارة ملختلف األصول

وتشكيل ما ييل:

• وحدة إلدارة أصول املؤسسة - تطوير وزيادة كفاءة الرشكات املستقرة ماليا ذات

األهمية اإلسرتاتيجية،

• وحدة للعمل مع األصول املتعرثة - إعادة هيكلة األصول املتعرثة واألصول الفرعية.

كام سيتم إعادة توزيع السلطة واملسئولية بني مركز املؤسسة والرشكات القابضة

ومنظامت اإلدارة املبارشة من أجل تعزيز استقاللية هذه األخرية.

 
بناء منوذج عمل فعال للمؤسسة

 
هدف املؤسسة: دعم تطوير وإنتاج

وتصدير املنتجات التكنولوجية الصناعية
املتقدمة

  

وعىل أساس الهدف الرئييس تم تحديد األهداف املساندة التي تنقسم إىل أهداف خاصة

 وأهداف تجارية. ترتبط األهداف الخاصة باملهام العامة لضامن القدرة الدفاعية واألمن

الوطني أو تحقيق األهداف اإلسرتاتيجية للدولة. أما

األهداف التجارية فتختص بها املنظامت التجارية وترتبط بالقدرة التنافسية والجاذبية

االستثامرية للمؤسسات والرشكات القابضة التابعة للمؤسسة.

 

لتحقيق األهداف وتنفيذ املهمة الرئيسية
من املقرر تنفيذ األولويات )األهداف( اإلسرتاتيجية التالية:

• بناء منوذج عمل فعال للمؤسسة،

• تحسني القدرة التنافسية للرشكات القابضة،

• توفري الجاذبية االستثامرية للرشكات القابضة )الهياكل( املتكاملة.

األهداف الخاصة هي:

 - إنتاج األسلحة واملعدات العسكرية عالية الجودة واملتفوقة عىل نظائرها العاملية، 

- الحفاظ عىل مكانة روسيا االتحادية وتعزيزها يف السوق العاملي لألسلحة واملعدات 

العسكرية.

األهداف التجارية هي:

- احتالل مكانة رائدة يف أسواق املنتجات التكنولوجية املتقدمة،

- رسملة الرشكات.

   1_5 األهداف اإلسرتاتيجية

ومهام »روستيخ»

29 28



التقرير السنوي للمؤسسة الحكومية »روستيخ«//  2014معلومات أساسية عن املؤسسة الحكومية »روستيخ»

واليوم هناك فجوة تكنولوجية كبرية بني ما توصلت إليه الرشكات العاملية وما حققته

الرشكات القابضة للمؤسسة يف معظم االتجاهات الرئيسية، باإلضافة إىل أن معداتها

األساسية متهالكة للغاية. ولرفع املستوى التكنولوجي ال بد من تجديد نشط لألصول

الثابتة، إىل جانب إجراء أبحاث علمية عىل نطاق واسع. وأبرز مجاالت االستثامر

هي االستثامرات يف تطوير صناعة السيارات، واملروحيات، واملحركات، وإليكرتونيات

الطريان ومعدات الطائرات، وأجهزة االتصال الالسليك اإللكرتونية.

  
5. يتم تطوير قدرات املوظفني من خالل إنشاء نظام التعليم املستمر متعدد

 املستويات. ويشمل هذا النظام تدابري لتعزيز املوظفني وتطوير اإلدارات
التعليميةاألساسية وإنشاء وتطوير مراكز التدريب إلعادة تدريب وتأهيل املهندسني والفنيني

والعامل، وكذلك إنشاء أقسام للدراسات العليا والدكتوراه املتخصصة بالتعاون مع

الجامعات. ومن شأن نظام التعليم املستمر للعاملني يف املؤسسة والرشكات أن

يوفر دورات طويلة األجل وقصرية األجل عىل حد سواء عىل أن تقوم بها الجامعات

واملنظامت الرائدة يف مجال االبتكارات. وسوف يشارك يف هذا العمل املحارضون

املحليون واألجانب واملامرسون لألعامل التجارية املبتكرة. وستقام الدورات عىل

شكل محارضات وندوات وورش عمل، ومتارين ترفيهية.

يتحقق نظام التعليم املستمر للمؤسسة يف االتجاهات التالية:

• إنشاء برنامج تدريبي جديد متعدد املستويات لتعليم العاملني يف املؤسسة

ومنظامتها يف مجال االقتصاد املبتكر واألعامل (مبا يف ذلك التدريب عىل

قضايا تسويق التكنولوجيات، واإلدارة املبتكرة واالستثامر يف املشاريع املبتكرة

وإدارتها، والرتويج للمنتجات يف األسواق املحلية واألجنبية

• تحسني الربامج القامئة وإنشاء الجديدة منها للتعليم املهني وتدريب الكوادر

الهندسية والفنية

• التأهيل العلمي للمتخصصني واملديرين يف الدراسات العليا ودراسات الدكتوراه.

  
6. تحسني محافظ أصول الرشكات القابضة

لتعزيز القدرة التنافسية للرشكات القابضة يتم تحسني محافظ أصولها ووضع

اسرتاتيجيات لتنمية الرشكات القابضة وبيع أو إعادة هيكلة األصول الفرعية

واملتعرثة.

ويستند تشكيل املحفظة املنشودة للرشكة القابضة إىل املبادئ التالية:

• النظر يف آثار التآزر. تشكيل محفظة الرشكة القابضة من شأنه أن يضمن أقىص

درجات التنسيق ألوجه التوافق املوجودة بني أقسامها. أهم أوجه التوافق

بالنسبة لرشكات املؤسسة هي التكنولوجية )استخدام تقنيات متشابهة لتلبية

احتياجات مختلف رشائح العمالء( واإلنتاجية )األثر اإليجايب لحجم اإلنتاج

واالستفادة املثىل من الطاقة اإلنتاجية( واملتعلقة بالعمالء )تشكيل العرض

الشامل للعميل(.

• محفظة متوازنة للرشكة القابضة. عند تشكيل رشكة قابضة يجب أن يؤخذ يف

االعتبار مطلب التوازن بني محفظتها من حيث الحالة الراهنة لألصول )موقفها

يف السوق والوضع املايل( وآفاق التنمية )التوازن بني األعامل «الناضجة » وتلك

التي قيد التطوير يف املحفظة(، فضال عن تنويع املخاطر )املتعلقة بالسوق أو

الصناعة أو اإلقليم(

• الرتكيز عىل محفظة الرشكة القابضة. من أجل تركيز املوارد والكفاءات عند

تشكيل رشكة قابضة من الرضوري الحد من عدد األسواق )القطاعات( التي

تعمل فيها الرشكة القابضة.

  
1. تعزيز الرتكيز االسرتاتيجي عىل األسواق والقطاعات الجديدة

لتعزيز القدرة التنافسية للرشكة القابضة يجب ضامن تعزيز الرتكيز االسرتاتيجي عىل

األسواق والقطاعات الجديدة. وباإلضافة إىل املنتجات األساسية القامئة (اليكرتونيات

واليكرتونيات الطريان ومعدات الطائرات واألسلحة التقليدية والذخائر واملروحيات

واملحركات والسيارات) يتم تنويع سلة منتجاتها بإضافة االتجاهات الجديدة التي تشهد

معدالت منو مرتفعة أو طلبا أكرب (املعدات الطبية واألدوية، والتكنولوجيا الحيوية،

واآلالت واملعدات للقطاعات الرئيسية لالقتصاد، و معدات توفري الطاقة واملوارد،

ومعدات االتصاالت التلفزيونية، واملواد الحديثة، وخاصة املواد املركبة.

ولزيادة القدرة التنافسية للرشكات القابضة يجب تنويع املنتجات التكنولوجية ذات

االستخدام املزدوج وتحويل جزء من الصناعات الدفاعية إىل املنتجات املدنية. وسوف

يساعد التنويع عىل الوصول إىل أسواق أكرث تنافسية وأقل تسييسا وخطرا.

يتم التحويل إىل املنتجات املدنية بشكل رئييس بالقطاعات التالية: صناعة السيارات

ومحركات توربينات الغاز ، واملكونات واملنتجات االليكرتونية التي تعتمد عىل مصابيح

led، ونظم التشغيل اآليل ونظم املعلومات، واملنتجات القامئة عىل النظم البرصية

والضوئية.

  
2. تحسني الكفاءة التشغيلية للرشكات القابضة

إن زيادة القدرة التنافسية للرشكات القابضة تتطلب زيادة يف كفاءة عملها من خالل

خفض التكاليف وزيادة فاعلية استخدام املوارد املالية والحد من الوقت ما بني طرح

فكرة وعرض املنتج الجديد يف السوق، وزيادة املرونة يف اإلنتاج وتحسني جودة املنتج.

لتحقيق هذه الغاية تقوم املؤسسة بتنفيذ الخطوات التالية:

• التحول إىل منوذج التشغيل الجديد

• بناء نظام إدارة مركزية للتدفقات املالية للرشكات التابعة للمؤسسة تحت إدارة

الخزينة املوحدة

• تحسني كفاءة عنارص سلسلة التسعري

• رفع املستوى التكنولوجي

• توفري تنمية قدرات املوظفني.

االنتقال إىل منوذج التشغيل الجديد يتضمن زيادة يف نسبة االستعانة مبصادر خارجية

للعمليات غري الرضورية التي ميكن أن تنفذها أطراف ثالثة بفعالية (بالحد األدىن من

املخاطر وبسعر أقل). النامذج الحديثة من الهندسة امليكانيكية تستلزم رشكات ذات

أصول مسهلة ميكن أن تستجيب مبرونة للتغريات يف الطلب. وهناك أيضا عنرص ذي

صلة بهذا النهج وهو شبكة املوردين العاملية التي تقلل من عدد ما يسمى باملوردين

الوحيدين حيثام أمكن ذلك من الصناعات. ويزداد االهتامم ضمن أنشطة الرشكات

القابضة بالخدمات الهندسية وكذلك الصيانة والعنارص األخرى وخدمة ما بعد البيع.

  
3. بناء نظام إدارة مركزية للتدفقات املالية ملنظامت املؤسسة تحت إدارة الخزينة

الواحدة يوفر التحول من الالمركزية إىل النموذج املركزي إلدارة التدفقات املالية

واملخاطر املالية للمؤسسة ومنظامتها مام سيمكن من:

• الحد من إجاميل محفظة القروض للمجموعة

• تخفيض تكاليف خدمات التمويل الخارجي

• إعادة توزيع األموال بني الرشكات مام سيوفر التمويل للمشاريع واألنشطة

الحكومية األكرث أهمية.

• تحقيق نظام متابعة استخدام األموال وباألخص أموال امليزانية وفقا لالستهداف

• مراقبة تنفيذ جداول الدفع وميزانيات الرشكات التابعة عىل مستوى املؤسسة وما

إىل ذلك.

  
4. يشمل تحسني فعالية عنارص سلسلة التسعري بناء نظم إنتاجية من الطراز العاملي

املبادئ األساسية يف هذا السياق هي: خفض التكاليف وضامن الجودة ومرونة اإلنتاج.

أما عن آليات التنفيذ فيستخدم ما يسمى ب »االنتاج التوفريي» ومفهوم «يف الوقت

املناسب « و»ستة سيغام». كام أن املؤسسة معنية بتطوير الكفاءة إلدارة املشاريع مام

سيساعد الرشكات القابضة عىل تنفيذ املشاريع يف طرح منتجات جديدة يف السوق

بنجاح )للحد من الوقت ما بني طرح الفكرة والوصول إىل السوق( وإعادة تسليح

واسعة النطاق املطلوب إجراؤها يف السنوات القادمة يف معظم الرشكات.

ويجري تنفيذ سلسلة من اإلجراءات لتحفيز املبيعات وتحسني املشرتيات. باإلضافة

إىل ذلك، فإن التحول إىل املركزية لعدد من الخدمات والوظائف املساندة )عىل سبيل

املثال، التأمني، وخدمات األمن.. الخ( أو االستعانة مبصادر خارجية متاما )التعهيد( )عىل

سبيل املثال، أسطول النقل للمؤسسة( سيساعد عىل خفض التكاليف. يف الوقت نفسه،

يتم اتخاذ القرار لكل من العمليات التي تتحول إىل التعهيد (املحولة إىل الرشكات

التابعة املعنية بالبنية التحتية( مع مراعاة فعالية التكاليف واملخاطر.

ولضامن التطوير والتحديث، والقابلية اإلدارية، والقدرة التنافسية للرشكات القابضة

التابعة تحتاج املؤسسة إىل تكنولوجيا املعلومات األكرث تقدما كالربامج واألجهزة وأنظمة

التشغيل اآليل وخدمات االتصاالت. لذا يتم وضع سياسة موحدة لتطوير تكنولوجيا

املعلومات الجديدة يف املؤسسة مام سيوفر إدارة لرشكات تكنولوجيا املعلومات

والرشكات القابضة وفقا إلسرتاتيجية املؤسسة.
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تحسني القدرة

التنافسية للرشكات القابضة
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443369
العدد اإلجاميل للموظفني

وفقا للميزانية

33.9
مليار روبل –

صايف األرباح املوحدة

 37140 روبل
متوسط األجر الشهري

2.176
مليون روبل - الناتج لكل موظف

964.5
مليار روبل – 

اإليرادات املوحدة

14.84
مليار دوالر أمرييك  –

حجم الصادرات

101.4
مليار روبل –

الحجم الكيل لالستثامرات
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   1_5 املؤرشات الرئيسيةتوفري جاذبية االستثامر للرشكات القابضة

ألنشطة املؤسسة لعام 2014 

حصة املنتجات املبتكرة

%24

حصة املنتجات املدنية

%28

  

من أجل تحقيق جاذبية االستثامر تطبق معايري حوكمة الرشكات والعالقات
مع املستثمرين، ويبنى نظام إداري يركز عىل التسعري ونظام إدارة املخاطر.

  
1. معايري حوكمة الرشكات والعالقات مع املستثمرين

تقوم املؤسسة يف إطار إسرتاتيجيتها بالتقليل من التدخل يف أنشطة الرشكات القابضة

واالبتعاد عن مراقبة العمليات والرتكيز عىل اإلدارة اإلسرتاتيجية. ولتحسني كفاءتها تقوم

بتطوير وتنفيذ معايري موحدة لحوكمة الرشكات، وعىل أساسها تم صياغة دليل حوكمة

الرشكات يف الرشكات القابضة. وتقلل زيادة الشفافية يف الرشكة من خالل نظام متكامل

لحوكمة الرشكات من املخاطرالخاصة مبركز املؤسسة، وكذلك تزيد من قيمة الرشكات

القابضة نفسها يف السوق بشكل كبري.

ولرصد فعالية حوكمة الرشكات بوجه عام ومجلس اإلدارة بوجه خاص يتم تطبيق

عمليات وإجراءات التدقيق الداخيل والرقابة عىل تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة. للقيام

بذلك عىل مستوى مركز املؤسسة ويتم وضع معايري الرقابة الداخلية التي سوف يتم

استخدامها الحقا عىل مستوى الرشكات القابضة.

  
2. نظام إدارة يركز عىل التسعري

إن تحقيق أهداف إسرتاتيجية لتطوير املؤسسة وزيادة جاذبية االستثامر يف الرشكات

القابضة تستلزم إدخال نظام الرقابة الذي يركز عىل التسعري عىل مستوى الرشكة

القابضة. ولهذه الغاية يتم إدخال نظام التخطيط االسرتاتيجي يف الرشكات القابضة

بنفس املبادئ، حيث يلبي متطلبات الرشكة، وبالتايل، يسمح ببناء منظومة واضحة من

األهداف والغايات لكل رشكة قابضة. ثم تتجزأ األهداف العليا للمؤسسة والرشكات

القابضة إىل أهداف ذات مستويات أدىن كام تتجزأ املهام واألنشطة الرئيسية للمؤسسة

إىل وحدات تنظيمية وظيفية والرشكات القابضة ثم املصانع فاملوظفني يف نهاية املطاف.

وهكذا، فإن النظام اإلداري الذي يركز عىل التسعري يسمح بتوجيه جهود املوظفني

ووحدات األعامل نحو تحقيق أهداف إسرتاتيجية تنموية للمؤسسة، أي تحقيق نتائج

ملموسة. علام بأن نظام إدارة األداء هو نظام دائم وعبارة عن عملية منتظمة جارية يف

الرشكات القابضة ومركز املؤسسة.

  
3. بناء نظام إعداد القوائم املالية املوحدة للرشكات القابضة حسب املعايري الدولية

للتقارير املالية
بدأت يف املؤسسة عملية بناء نظام القوائم املالية املوحدة للرشكات القابضة حسب

املعايري الدولية للتقارير املالية كجزء من االتجاهات الرئيسية إلسرتاتيجية التنمية ومن

أجل زيادة جاذبية االستثامر يف الرشكات القابضة )الهياكل املتكاملة(.

وقد بدأ عدد من الرشكات القابضة )الهياكل املتكاملة( التابعة للمؤسسة، مبا يف ذلك

الرشكة املساهمة «مجموعة تكنولوجيات االتصال الالسليك اإلليكرتونية» و»األجهزة

 اإلليكرتونية الروسية» والرشكة املساهمة                        والرشكة املساهمة 

«مروحيات روسيا» والرشكة املساهمة «املجموعة املوحدة لصناعة املحركات» تشكيل

القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايري الدولية.

ومن أجل إدارة عملية تشكيل القوائم املالية املوحدة للرشكات القابضة ووضع نهج

مشرتك وضع مركز املؤسسة وثائق منهجية موحدة، مبا يف ذلك «محيط توحيد الرشكات

التابعة والزميلة للمؤسسة» و»السياسات املحاسبية املوحدة» و »منهجية إعداد القوائم

املالية املوحدة للمؤسسة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية». و لضامن استدامة عمل

النظام يتم تحديث هذه الوثائق بشكل دوري.

ويعد نظام إعداد القوائم املالية املوحدة للرشكات القابضة حسب املعايري الدولية

للتقارير املالية الذي يقوم بإنشائه مركز املؤسسة - عملية إسرتاتيجية ورضورية من

الناحية التكتيكية من شأنها زيادة شفافية املعلومات وقابليتها للمقارنة ودقة بيانات

الرشكات القابضة، وتوفري معلومات موضوعية عن أنشطتها، وإعطاء تقييم مناسب

للنتائج التي تحققت، والتنبؤ بطرق التطوير، وتلبية احتياجات املستخدمني للمعلومات،

وبالتايل، اعتامد حلول فعالة من حيث التكلفة.
 
  

4. بناء نظام إدارة املخاطر
من أجل التنفيذ الفعال السرتاتيجيات التنمية وزيادة جاذبية االستثامر يف الرشكات

القابضة ويف إطار برامج األنشطة يتم وضع جملة تدابري للسيطرة عىل املخاطر الرئيسية

والحد من آثارها السلبية التي ميكن أن تؤثر تأثريا كبريا عىل نتائج أنشطة تطوير

املؤسسة االسرتاتيجية. وإدارة املخاطر هي جزء من اإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤسسة

والرشكات القابضة. فتكون العنارص األساسية يف هذه الحالة هي تحليل وتقييم املخاطر،

ووضع وتنفيذ برنامج تدابري إدارة املخاطر )الوقاية، والتسوية، والتخفيف من آثارها،

وما إىل ذلك(، ورصد العملية ونتائجها

««SCHWABE
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 خسائر «روستيخ » الناجمة عن العقوبات

ال يقع التأثري الرئييس للعقوبات عىل املؤسسة مبارشة بل عىل الرشكات التابعة لها،

حيث أن املؤسسة ال تتلقى متويال من الخارج.

وميكن أن تلحق العقوبات الرضر ب:

- الجاذبية االستثامرية ملشاريع املؤسسة ورسملة عالمتها التجارية. 

- األرباح التي تحققها »روستيخ» من ملكية الحصص / األسهم يف الرشكات التابعة 

نظرا الستحالة حصولها عىل التمويل من الواليات املتحدة واالتحاد األورويب.

- عدم الحصول عىل التكنولوجيات الجديدة التي ميكن أن تحتوي نظريا عىل املواد

ذات االستخدام املزدوج.

شملت قامئة العقوبات أيضا الرئيس التنفيذي للمؤسسة الحكومية »روستيخ» سريغي

شيميزوف.

  أثرت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ضد روسيا
االتحادية بسبب األزمة األوكرانية بشكل مؤكد عىل

املؤسسة ومنظامتها. علام أن نظام العقوبات ليس نفسه
لجميع الرشكات.

 

وقد تم تحليل سبل التسوية لآلثار السلبية املحتملة للعقوبات واحتامالت الطعن يف
إدراج هذه املنظمة أو تلك يف قامئة العقوبات وذلك بالتعاون مع الرشكات القانونية

العاملية الرائدة. وعند اتخاذ القرار املناسب تكون املؤسسة عىل استعداد التخاذ

خطوات عملية من أجل حامية مصالحها ومصالح املنظامت التابعة لها.

ومتت دراسة العقود الدولية بعناية فائقة إليجاد فرصة للطرف املقابل لرفض االلتزامات

معوال عىل العقوبات. وكون العقوبات ميكن وصفها بأنها قوة قاهرة، ففي ظل ظروف

معينة يعفى الطرف املقابل من املسئولية عن عدم الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها

يف العقد.

ويف هذه الحالة تكتسب مسألة الحامية القانونية ملصالح املؤسسة ومنظامتها أهمية

خاصة بالتأكيد. و يف هذا السياق يجري تبادل الخربات بشكل نشط مع الرشكات

املحلية األخرى التي كانت عىل قوائم العقوبات. وتجدر اإلشارة إىل أن مامرسة الطعن

يف القيود التي تفرضها السلطات القضائية الوطنية والعابرة للحدود الوطنية ال تبقى

دون االهتامم أيضا.

وعىل الرغم من العقوبات املفروضة تواصل املؤسسة ومنظامتها التعاون الفعال مع

الرشكاء األجانب يف إطار املعاهدات القامئة.

وإذا كنا نتحدث عن املرشوعات املحتملة فالزمالء الغربيون يتوقعون تطورات سياسية،

لذا فهم ليسوا نشطني اآلن من حيث الدخول يف تعاون جديد. يف الوقت ذاته أبدى

رشكاؤنا اآلسيويون اهتامما مفاجئا بالتعاون معنا. من وجهة النظر القانونية، فإن التقيد

بنظام العقوبات هو عبء عىل رشكائنا األجانب. والوضع الحايل يجربنا عىل هيكلة

املشاريع الدولية بطريقة تكفل االمتثال الصارم للرشكاء لنظام العقوبات.

أما عن القيود عىل التمويل من املؤسسات املالية الغربية فتقوم املؤسسة ومنظامتها

بجذب األموال من السوق الروسية، وال نالحظ وجود مشاكل سيولة بسبب فرض

العقوبات.

رئيسة قسم الشئون القانونية باملؤسسة

الليتينا
أال سريجيفنا

توضيحات
أ س الليتينا

حول العقوبات
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RT»

عقوبات من قبل االتحاد األورويب:

 يحظر عىل األشخاص الطبيعيني واالعتباريني من دول االتحاد األورويب:

- توريد وبيع و/أو نقل البضائع ذات االستخدام املزدوج.

- تقديم خدمات التمويل أو السمرسة املتعلقة بالسلع ذات االستخدام املزدوج

ل»مجموعة كالشينكوف» ومجموعة »سرييوس» والرشكة املساهمة العامة

ستانكو إنسرتومنت» والرشكة املساهمة العامة         خيم كومبوزيت» ومصنع توال

لألسلحة والرشكة املساهمة العامة مجموعة »تكنولوجيا الهندسة امليكانيكية »لألبحاث

العلمية واإلنتاج ورشكة »النظم الدقيقة» والرشكة املساهمة العامة »بازلت» لألبحاث

العلمية واإلنتاج.

ال تشمل العقوبات املفروضة من قبل االتحاد األورويب املنظامت التي يسيطر عليها

هذه الشخصيات.

يحظر عىل األشخاص الطبيعيني واالعتباريني من دول االتحاد األورويب توفري التمويل

ملجموعة بروم» للصناعات الدفاعية والرشكات املسيطر عليها من قبلهم (ملكية أكرث

من 50 % من األسهم) ملدة تزيد عن 30 يوما.

RT»

عقوبات من قبل الواليات املتحدة:

يحظر عىل جميع األفراد والكيانات القانونية األمريكية إجراء أية معامالت مالية

جديدة أو املعامالت الخاصة مبنح قروض جديدة ملدة تزيد عن 30 يوما ملنظامت

املؤسسة.

وينطبق هذا الحظر عىل جميع الرشكات التابعة التي متلك املؤسسة وحدها أو مع

.أشخاص آخرين من قامئة العقوبات أكرث من 50 % من أسهمها

 فيام يتعلق الرشكة املساهمة العامة »بازلت » لألبحاث العلمية واإلنتاج والرشكة

     املساهمة العامة

»سوزفيزدي» و»مجموعة كالشينكوف» والرشكة املساهمة العامة             لتصميم

األجهزة» والرشكة املساهمة العامة »مجموعة صناعة أجهزة االتصال الالسليك

اإللكرتونية » فتعني العقوبات:

- تجميد الحسابات واألصول يف الواليات املتحدة، 

- فرض حظر عىل التعامالت يف الواليات املتحدة ومع مسئولني أمريكيني. 

«KBP»



نظرة عامة عىل األنشطة37

  إصالح نظام حوكمة
رشكات «روستيخ»

 مليار روبل
قيمة العقود التي أبرمتها املنظامت 

  التابعة للمؤسسة يف عام 2014 يف إطار 

الربنامج الفيدرايل املوجه.
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يف عام 2014 حدث تغري هام يف نظام حوكمة الرشكات القابضة

 واملنظامت التابعة للمؤسسة الحكومية »روستيخ»

فتم تشكيل نظام حوكمة
الرشكات وفقا للترشيعات الروسية الخاصة بالرشكات مع األخذ بعني االعتبار أسس
 )OECD( حوكمة الرشكات املعتمد من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

وتوصيات دليل حوكمة الرشكات وأفضل املامرسات يف العالقات بني الرشكات من أجل
تنفيذ األهداف واألولويات التي حددتها اسرتاتيجية تطوير املؤسسة.

وفقا السرتاتيجية تطوير «روستيخ» تنطوي حوكمة الرشكات عىل زيادة استقالل
الرشكات القابضة وإنشاء رشكات صناعية عاملية مستقرة تابعة لها.

وهكذا، فإن االنتقال من اإلدارة التنفيذية إىل اإلدارة املؤسسية )رشكات مساهمة(
ملنظامت املؤسسة التي يكون مبدأها األسايس تفويض اإلدارة وإعطاءها مزيدا من

السلطة وقدر أكرب من املسئولية عن القرارات التي تتخذها.

يعترب نظام التمثيل يف الهيئات اإلدارية للرشكات القابضة / واملنظامت )الجمعية
العمومية، ومجلس اإلدارة( هو أداة اإلدارة الرئيسية وقاعدة لتحقيق السيطرة

للرشكات املساهمة مام يعني زيادة كبرية يف مستوى اإلدارة املهنية.

- وحدات هيكلية للمؤسسة وتشمل مهامها أمور اإلدارة ملنظامت 

املؤسسة بشأن تنفيذ الربنامج الحكومي للصناعات الدفاعية والربنامج

الفيدرايل املوجه، وإدارة املمتلكات، ومراجعة الحسابات واألنشطة املالية

واالقتصادية للمنظامت التابعة للمؤسسة، فضال عن رصد املخاطر املتعلقة

بهذه األنشطة وإدارتها

- لجان مجلس إدارة املنظامت التابعة للمؤسسة 

- سكرتارية املؤسسة. 

للحد من املخاطر اإلدارية وتحقيق السيطرة الشاملة عىل

الرشكات يطبق نظام الرقابة متعددة املستويات:

- لجنة مراجعة الحسابات (مراجع الحسابات) 

- مدقق الحسابات الخارجي 

- قسم الرقابة الداخلية 

- مجلس اإلدارة 

- لجنة التدقيق التابعة ملجلس اإلدارة 

- وحدة هيكلية للمؤسسة لتوفري حوكمة الرشكات للمنظامت التابعة لها 

  
املبادئ األساسية إلدارة املنظامت التابعة للمؤسسة

تختلف الرشكات القابضة من حيث األوضاع املالية واالقتصادية، فيعتمد مدى
استقالليتها والصالحيات واملسئولية أمام املؤسسة عىل درجة استعداد هذه الرشكات

للقيام باألنشطة عىل نحو مستقل وفعال، األمر الذي يحدد الحاجة إىل اتباع النهج
 التفاضيل عند تشكيل نظام حوكمة الرشكات إلدارة منظامت «روستيخ».

ولتوزيع املنظامت التابعة للمؤسسة حسب مناذج التنظيم املؤسيس يطبق نظام
التصنيف مع منح كل منظمة مركزا معينا )نظام العالمات(. ومن خالل استخدام

أسلوب التصنيف يف النظام التفاضيل لحوكمة الرشكات ميكن تحقيق منافسة بناءة بني
إدارات الرشكات. ويعترب منح رئيس املنظمة صالحية تصنيف أعىل وحق العمل بشكل

مستقل واتخاذ القرارات مبوجب السلطة املخولة عامال غري مايل مهام يف تحفيزه مام
 يساعد عىل توسيع القدرات اإلدارية وتعزيز املسئولية عن القرارات اإلدارية.

ويتم منح الرشكة الفئة املناسبة لها )منوذج حوكمة الرشكات( ملدة سنة واحدة. وبعد
انتهاء هذه الفرتة يجوز إعادة النظر يف النموذج املخصص للرشكة بناء عىل نتائج

التصنيف الجديد.

املشكالت القامئة.
ويستخدم يف نظام اإلدارة ثالثة مناذج أساسية لحوكمة
الرشكات، تختلف يف املقام األول يف حجم الصالحيات

املمنوحة للمدير العام
ومجلس اإلدارة، وكذلك من حيث مستوى نفوذ

 املؤسسة يف عمل الرشكات القابضة.

وهناك أيضا منوذج رابع لإلدارة خاص بالرشكات القابضة
مع املستثمرين من القطاع الخاص. وخري مثال مجموعة
«كالشينكوف» حيث ميتلك 49 ٪ من األسهم مستثمرون
من القطاع الخاص. يف هذه الحالة يخضع نظام حوكمة
الرشكات لبنود اتفاقية املساهمني وليس أحكام النظام

 الداخيل ل «روستيخ».

يف ظل النظام الجديد لحوكمة الرشكات ستصبح
الرشكات القابضة مراكز التسعري والعالمات التجارية

العاملية املعروفة، فرسملتها وزيادة قيمتها السوقية هام
من الغايات التي يستهدفها إصالح املؤسسة.

وقد انتهت تقريبا املرحلة األوىل من إصالح حوكمة
الرشكات. وتم تشكيل مجالس اإلدارة، وتم وضع واعتامد

النامذج الجديدة لألنظمة األساسية. من ناحية أخرى،
فإن تطوير نظام حوكمة الرشكات هو عملية ديناميكية.

ويف املستقبل سوف يكون هناك رصد مستمر لكيفية
عمل النموذج الجديد يف الواقع وكيفية عمل الرشكات

القابضة.

لقد مرت «روستيخ» منذ تأسيسها مبرحلتني رئيسيتني.
املرحلة األوىل هي إنشاء املؤسسة ذاتها وشملت جمع

ودمج مجموعة متنوعة وواسعة من املؤسسات ومعاهد
البحوث ومرافق اإلنتاج يف املؤسسة. من أجل ذلك

وللوصول للسيطرة عىل األصول وبناء هيكل الرشكات
القابضة، كان ال بد من إيجاد نظام إدارة مركزية

موحدة.

يف ذلك الوقت كان النظام يقوم عىل نهج واحد إلدارة
جميع الرشكات القابضة وتحديد نطاق صالحيات

الرئيس. وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها.

ومع ذلك، حان الوقت اآلن ملنح الرشكات القابضة
ومدرائها املزيد من الصالحيات. ففي وقت سابق، قبل
نقل أسهم الرشكات املراد دمجها يف الهياكل املتكاملة

إىل الرشكات القابضة كانت ملكية األسهم تعود ل
«روستيخ». وخالل هذه الفرتة كان من الرضوري إعداد

وبناء نظام اإلدارة يف الرشكات القابضة ذاتها وتقييم
كفاءة اإلدارة وإذا لزم األمر تقديم املساعدة لحل

املشكالت القامئة.

ومع ذلك، حان الوقت اآلن ملنح الرشكات القابضة
ومدرائها املزيد من الصالحيات. ففي وقت سابق، قبل
نقل أسهم الرشكات املراد دمجها يف الهياكل املتكاملة

إىل الرشكات القابضة كانت ملكية األسهم تعود ل
«روستيخ». وخالل هذه الفرتة كان من الرضوري إعداد

وبناء نظام اإلدارة يف الرشكات القابضة ذاتها وتقييم
كفاءة اإلدارة وإذا لزم األمر تقديم املساعدة لحل

األدوات الرئيسية لحوكمة الرشكات يف املؤسسة هي:

- مجلس إدارة املنظمة التابعة للمؤسسة.
- مؤسسة املديرين املستقلني.
- اللجان التابعة ملجلس إدارة

- سكرتارية الرشكات.

1  إصالح نظام حوكمة
رشكات »روستيخ»

39 38

تعليق السيدة آال الليتينا

مدير الشؤون املؤسسية والقانونية ب
»روستيخ»
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تعترب اجتامعات اللجنة مرحلة تحضريية ملناقشة القضايا يف اجتامع مجلس اإلدارة

الذي بناء عىل نتائجه سيتم اتخاذ القرار امللزمة. وتقوم اللجنة يف سياق أنشطتها
بدراسة معمقة ملرشوع قرار مجلس اإلدارة إىل جانب مناقشة العواقب املحتملة ملثل

هذا القرار.

يف عام 2014 جرت إصالحات لعمل لجان مجلس اإلدارة حيث تم اعتامد أساليب
جديدة لتشكيل اللجان، واللوائح النموذجية لعمل لجان مجلس اإلدارة.

وتقرر أيضا تشكيل أربع لجان رئيسية ملجلس اإلدارة:

• لجنة اإلسرتاتيجية
• لجنة املراجعة الداخلية

• لجنة امليزانية
• لجنة شؤون املوظفني واملكافآت.

اللجنة التابعة ملجلس اإلدارة هي الهيئة االستشارية
ملجلس اإلدارة وتعترب أداة عمل مهمة ملديري

الرشكات.

 

يتم تشكيل اللجان بقرار من مجلس إدارة املنظمة التابعة
للمؤسسة وفقا للنظام الداخيل للرشكة القابضة الذي ينص
عىل اختصاص ومهام وطبيعة عمل اللجنة. وتستند أنشطة
جميع اللجان إىل خطة عمل مجلس اإلدارة وتتميز بالرتابط

الهيكيل. وتقر أسس تشكيل اللجان ونظام العمل بها يف الئحة
مجلس اإلدارة ولوائح اللجان التي تعتمد من قبل مجالس

ادارة الرشكات.

مجلس اإلدارة هو الهيئة الجامعية التي تتوىل
اإلدارة العامة للرشكة االقتصادية

 
إن وظائف ومهام مجلس اإلدارة هي التي تحدد دوره الرئييس

يف تحسني الكفاءة وتحقيق التنمية املستدامة للمنظامت
التابعة للمؤسسة. ومتيل خصوصية مجال عمل املؤسسة

ومنظامتها - من خالل تنفيذ هذه الوظائف واملهام - وجود
مشاركة أعمق - إذا لزم األمر – باملقارنة بتلك التي يوفرها
النهج «التقليدي» لحوكمة الرشكات ألعضاء مجلس اإلدارة

)من اآلن فصاعدا - مدراء الرشكات( يف أنشطة الرشكات.
يف الوقت نفسه ال يجوز وال ميكن ملجالس اإلدارة او مدراء

الرشكات، مبا يف ذلك الرئيس، أن يصبح بديال وحيدا عن إدارة
املنظمة أو أن تكرر املهام املكلف بها اإلدارة.

من أجل تحسني كفاءة عمل مجالس اإلدارة

بدأت يف عام 2014 عملية تطوير هيكل املديرين

املستقلني ملنظامت املؤسسة والتي تهدف إىل

معالجة املهام التالية:

- ضامن وجود أشخاص قادرين عىل العمل يف مصلحة
الرشكة عىل نحو مستقل ودون تضارب للمصالح يف مجلس

اإلدارة،

- إرشاك خرباء ذوي كفاءات عالية من أجل إجراء فحص
مستقل للقرارات التي يتم اتخاذها وتقديم التوصيات

واملقرتحات بشأن تطوير الرشكة دون أن يكونوا موظفني يف
الرشكة،

- ضامن تحقيق توازن معقول بني مصالح الرشكة
واملساهمني )الرشكاء( واإلدارة وغريها من األشخاص

- تحسني سمعة الرشكة يف نظر العمالء والرشكاء
واملستثمرين ومجتمع األعامل الواسع والهيئات العامة

باعتبارها صاحبة املامرسات الرائدة يف إدارة األعامل التي
تركز عىل بناء الثقة يف أنشطتها.
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2_1 مجالس إدارة املنظامت
التابعة للمؤسسة

2_2 اللجان التابعة ملجالس اإلدارة

تكلف اللجان مبعالجة القضايا وتقديم توصيات بشأن
األنشطة الرئيسية التالية:

اسم اللجنة

اللجنة
االسرتاتيجية

لجنة امليزانية

لجنة املوارد
البرشية

واملكافآت

 لجنة
التدقيق

واملراجعة

األنشطة الرئيسية للجنة

التوجهات ذات األولوية للرشكة والرشكة القابضة (هيكل متكامل(،

 واإلسرتاتيجية متوسطة األجل وطويلة األجل لتنمية الرشكة،

وبرامج )خطط عمل( األنشطة املالية واالقتصادية للرشكة

ومنظامت الرشكة القابضة، واألنشطة االستثامرية للرشكة

األنشطة االستثامرية للرشكات ومنظامت الرشكات القابضة

اإلدارة املالية واالقتصادية وميزانية الرشكات ومنظامت الرشكات
القابضة،

امليزانية والسياسات املالية مبا يف ذلك نظام االئتامن بالرشكة
ومنظامت الرشكة القابضة،

قرارات مؤسسية ذات تأثري كبري عىل الوضع املايل للرشكة

ومنظامت الرشكة القابضة.

تقييم فعالية مجلس اإلدارة ولجانه وأعضاء الهيئات التنفيذية

للرشكة وغريهم من موظفي اإلدارة العليا للرشكة والذين يتم

 املوافقة عىل اسامئهم من قبل مجلس اإلدارة،

تشكيل نظام فعال وشفاف ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء

الهيئات التنفيذية وغريهم من موظفي اإلدارة العليا للرشكة،

سياسة املوارد البرشية للرشكة ومنظامت الرشكة القابضة، وتعزيز

التكوين املهني ونظام التخطيط لخالفة أعضاء الهيئات اإلدارية

وأعضاء األجهزة التنفيذية وغريهم من موظفي اإلدارة العليا

للرشكة.

نظام الرقابة الداخلية، والتدقيق، وإدارة املخاطر

مراقبة تطبيق املتطلبات التنظيمية والقانونية،

إعالم الهيئة التنفيذية الفردية للرشكة )من اآلن فصاعدا - الهيئة

التنفيذية الفردية( بانتهاكات يف هذا املجال،

وضع توصيات بشأن موثوقية وسالمة التقارير املحاسبية )املالية(.
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وميثل أهمية بالغة النظام الصارم وإعداد وإجراء النشاطات املؤسسية
بجودة عالية مبا فيها اجتامع الجمعية العمومية للمساهمني واجتامعات 
مجلس اإلدارة، وآلية الكشف عن معلومات الرشكة وتقدميها للغري. ولتنفيذ

هذه املهام ينبغي استحداث أداة يف الهيئات الرئيسية للرشكات القابضة

تتمثل يف منصب سكرتري الرشكة.

 إن الرشط األسايس لضامن حقوق ومصالح »روستيخ«
كمساهم (مشارك) هو االلتزام الصارم من قبل الهيئات ومسئويل

املنظامت باإلجراءات املقررة يف الترشيعات الحالية والنظام
األسايس وغريها من الوثائق الداخلية للمنظمة، وكذلك الحفاظ

عىل مستوى عال من االنضباط التنفيذي.

 

سكرتري الرشكة هو شخص محدد يسعى إىل تعزيز فعالية الهيئات
اإلدارية يف الرشكة، فضال عن ضامن التزام الهيئات واملسئولني
يف الرشكة باملتطلبات التي تضمن الحقوق واملصالح املرشوعة

ملساهميها (املشاركني).

43 42

2_1 سكرتارية الرشكات



15 رشكة قابضة صناعية
و ۳۲ رشكة لإلدارة املبارشة و ۱4

منظمة من منظامت البنية التحتية
قامت بضمها "روستيخ" يف عام ۲۰۱4

استعراض املنظامت

التابعة للمؤسسة

45 44

۱5

استعراض املنظامت التابعة للمؤسسة
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٪17.1

مجلس اإلدارة

حصة الرشكة املساهمة «املروحيات الروسية » يف إجاميل إيرادات

 املؤسسة «روستيخ» 17.1 ٪

النتائج الرئيسية للرشكة املساهمة »املروحيات الروسية « / عام
/ 2014

165.3
مليار روبل – اإليرادات

42000 < 
شخص – إجاميل عدد املوظفني

47 46

رئيس مجلس اإلدارة

أرتياكوف

فالدميري فالدميريوفيتش

 النائب األول ملدير عام «روستيخ»

 >> من 1997 إىل 1999 عمل يف ديوان رئيس روسيا االتحادية.

 >> من عام 2000 حتى عام 2006 - نائب مدير عام رشكة »روس

 >>  أوبورون اكسبورت ». وعمل رئيسا ملجلس إدارة رشكة »افتوفاز»،

 وكذلك رئيسا للمجموعة »افتوفاز».

 >>  من أغسطس 2007 إىل مايو 2012 عمل محافظا ورئيس حكومة

مبنطقة سامارا.

املدير العام

ميخييف

ألكساندر ألكساندروفيتش

 >> تخرج من معهد موسكو لهندسة الطريان املدين تخصص »تشغيل الطائرات » وحاصل عىل

الدراسات العليا من األكادميية العسكرية التابعة لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة
الروسية، واألكادميية املالية التابعة لحكومة روسيا االتحادية، ويحمل درجة الدكتوراه يف

االقتصاد.

 >> وعمل يف الرشكة املساهمة العامة »روس أوبورون اكسبورت » منذ عام 2001 حيث كان

يشغل منصب نائب املدير العام.

ليليكوف
دمييرتي

يوريفيتش

دينكني
ألكساندر

ألكساندروفيتش

ميخييف
ألكساندر

ألكساندروفيتش

الليتينا
آال سريغييفنا

سكفورتسوف
سريغي

فيكتوروفيتش

شيف
فكرام

كخيمكا

بارانوف
فيتايل

فيتاليفيتش

سلوسار
يوري

بوريسوفيتش

1. يف مجال صناعة املروحيات

 الرشكة القابضة «املروحيات الروسية»

20.5
مليار روبل – صايف األرباح

يف عام 2014 كان هناك ما يزيد عن 8500 طائرة هليكوبرت روسية الصنع تستخدم يف
أكرث من 100 دولة. حيث أن «املروحيات الروسية » تشغل 85 ٪ من السوق الروسية

للمروحيات، وتصل حصة الرشكة يف املبيعات العاملية إىل 14 ٪ .

الرشكة األوىل عامليا يف صناعة طائرات الهليكوبرت الهجومية واملتوسطة وثقيلة
الوزن. وتشغل منتجات الرشكة 35 ٪ من األسطول العاملي للمروحيات القتالية

و 50 ٪ من مروحيات النقل العسكرية متوسطة الحجم. أما حصة منتجات الرشكة يف
٪ األسطول العاملي لطائرات الهليكوبرت املدنية فقد حققت رقام قياسيا وبلغت 71

من املروحيات التي يصل الوزن اإلقالعي لها إىل 20 طن و 69 ٪ من املروحيات ذات
الوزن اإلقالعي بني 7 و 20 طن. ومصانع الرشكة القابضة هي الجهة املطورة واملبتكرة
:للتقنيات الفريدة التي تجسدت يف املنتجات املميزة األكرث مبيعا يف العامل، من ضمنها
طراز                – وهي طائرة الهليكوبرت األشهر يف العامل، وطراز                 ( األكرث

حمولة ، و                             وهي مروحية متعددة االستخدامات تعمل عىل نظام
الدوارات املحورية.

وتشمل الرشكة القابضة 19 رشكة زميلة وتابعة

Mi-26)t 17/Mi-8
ka-32A11BC
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٪17

مجلس اإلدارة

حصة الرشكة املساهمة «املؤسسة املوحدة لصناعة املحركات » من

 إجاميل إيرادات «روستيخ» 17 ٪

النتائج الرئيسية للرشكة املساهمة »املؤسسة املتحدة لصناعة
 املحركات « / عام 2014/

163.8
مليار روبل – اإليرادات

80000 < 
شخص – إجاميل عدد املوظفني

49 48

رئيس مجلس اإلدارة

أرتياكوف

فالدميري فالدميريوفيتش

 النائب األول ملدير عام روستيخ»

 >> من 1997 إىل 1999 عمل يف ديوان رئيس روسيا االتحادية.

 >> من عام 2000 حتى عام 2006 - نائب مدير عام رشكة »روس

  أوبورون اكسبورت ». وعمل رئيسا ملجلس إدارة رشكة »افتوفاز»،
 وكذلك رئيسا للمجموعة »افتوفاز».

 >> من أغسطس 2007 إىل مايو 2012 عمل محافظا ورئيس حكومة

مبنطقة سامارا.

املدير العام

ماسالوف

فالديسالف يفغينيفيتش

 >> تخرج من كلية املالية واالقتصاد يف أكادميية املالية الحكومية التابعة لحكومة روسيا

االتحادية بتخصص »املالية ونظام االئتامن».

 >> كام عمل مبنصب نائب املدير العام يف الشؤون االقتصادية واملالية، ونائب العضو املنتدب

للشؤون االقتصادية واملالية يف الرشكة املساهمة العامة »ساتورن » لألبحاث العلمية
واإلنتاج، واملدير العام للرشكة الفيدرالية الحكومية املوحدة - مركز األبحاث العلمية

واإلنتاج »ساليوت » لصناعة توربينات الغاز.

غايداش
كرييل

أندرييفيتش

ليليكوف
دمييرتي

يوريفيتش

ماسالوف
فالديسالف

يفغينيفيتش

نيكيتينا
يكاترينا

سريغييفنا

سلوسار
يوري

بوريسوفيتش

فيودوروف
أليكيس

إنوكينتيفيتش

رشكة رائدة يف صناعة املحركات يف روسيا حيث تحوز عىل أكرث من 85 ٪ من
األصول يف هذه الصناعة. تقوم الرشكة بإنتاج جميع أنواع املحركات األكرث طلبا للفضاء
والطائرات املدنية والعسكرية واملروحيات واملحركات البحرية باإلضافة إىل توربينات

الغاز ملحطات ضخ النفط والغاز والطاقة.

تضم الرشكة القابضة 23 رشكة زميلة وتابعة.

2. يف مجال صناعة املحركات للطريان العسكري واملدين والربامج
الفضائية ومرافق إنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية ومحطات ضخ

الغاز ووحدات توربينات الغاز البحرية.

الرشكة القابضة «املؤسسة املتحدة لصناعة
املحركات»

)17.4(
صايف التعامالت )خسائر(

مليار

صايف األرباح )خسائر( - 17.413 مليار روبل وتشكل بسبب الفرق يف أسعار الرصف
السلبية الناتجة عن إعادة تقييم االلتزامات بالعمالت األجنبية، فضال عن تكلفة خدمة

محفظة القروض.
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٪11.47

RT-AuTo

مجلس اإلدارة
مل ينتخب

110.2
مليار روبل – اإليرادات

35000 < 
شخص – إجاميل عدد املوظفني

51 50

املدير العام

كوغوغني

سريغي أناتوليفيتش

 >> تخرج من كلية الفيزياء يف جامعة كازان الحكومية بتخصص »الفيزياء االشعاعية » زياء

األمواج »، يحمل درجة دكتوراه يف االقتصاد.

 >> عمل نائبا لرئيس الوزراء، ووزيرا لالقتصاد والصناعة يف جمهورية تتارستان، ترأس الرشكة

املساهمة العامة »كاماز » منذ عام 2002

 وتجمع األصول الخاصة بصناعة السيارات يف «روستيخ».

تضم الرشكة القابضة 7 رشكات زميلة وتابعة.

3. يف صناعة السيارات وإنتاج مكونات السيارات.

)1.7(
صايف التعامالت )خسائر(

مليار

النتائج الرئيسية للرشكة املساهمة»      - أوتو « /عام 2014 / )مبا
 فيها الرشكة املساهمة العامة »كاماز«(
RT

RT الرشكة املساهمة القابضة«      - أوتو»

حصة الرشكة املساهمة «     - أوتو » من إجاميل

 إيرادات املؤسسة «روستيخ» 11.47 ٪

RT
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٪9.5

رئيس مجلس اإلدارة

غوربونوف

ألكساندر أناتوليفيتش

  مدير عام الرشكة املساهمة العامة«      بروم إنفست» )«روستيخ»(

 >> تخرج من معهد لينينغراد للنقل املايئ، وأنهى أكادميية الشاملية

الغربية للخدمة العامة، والدورات العليا لألكادميية العسكرية التابعة
لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة الروسية.

 >> وقد شغل عدة مناصب مدنية عامة يف وزارة الدفاع الروسية.

 >> يحمل لقب مستشار الخدمة املدنية من الفئة الثالثة بروسيا

االتحادية.

مجلس اإلدارة

حصة الرشكة املساهمة «مجموعة صناعة أجهزة

االتصال الالسليك اإلليكرتونية »» من إجاميل إيرادات

«روستيخ» 9.5 ٪

نتائج الرشكة املساهمة »مجموعة صناعة أجهزة االتصال الالسليك اإلليكرتونية« / 2014/

90.9
مليار روبل – اإليرادات

54000 < 
شخص – إجاميل عدد املوظفني

53 52

املدير العام

كوليسوف

نيكوالي ألكساندروفيتش

 >> تخرج من معهد كازان الحكومي للعلوم االقتصادية واملالية بتخصص »التخطيط يف

الصناعة.

 >> عمل يف مصنع كازان للبرصيات واألجهزة امليكانيكية حيث قطع طريقا مهنيا من عامل يف

ضبط األجهزة الالسلكية حتى منصب مسئول اإلنتاج امليكانييك.
.«ELECON« عمل ملدة 10 سنوات كمدير عام ملحطة  

وانتخب عضوا يف املجلس الوطني لجمهورية تتارستان للدورتني الثانية والثالثة. كام تم
تعيينه محافظا ملنطقة أمور.

غايداش
كرييل

أندرييفيتش

غريغوريف
فيكتور

يفغيتيفيتش

كوليسوف
نيكوالي

ألكساندروفيتش

كوبتيف
يوري

نيكواليفيتش

روبان
ألكساندر

سريغييفيتش

خولخولف
فالدميري

سريغييفيتش

تنتج «مجموعة صناعة أجهزة االتصال الالسليك اإلليكرتونية »مجموعة واسعة من
املنتجات يف القطاعات التالية: األنظمة الالسلكية واإللكرتونيات للطائرات، أدوات

الحرب اإللكرتونية واالستطالع، ورادارات، واألنظمة واألجهزة لتحديد الهوية الدولية،
وأجهزة قياس ألغراض مختلفة، واملوصالت واملوصالت الكهربائية ومنتجات الكابالت.

وتحتل منتجات الرشكة حوايل 40 ٪ من سوق اليكرتونيات الطريان وأجهزة االتصال
الالسليك اإلليكرتونية للطائرات العسكرية كام تحتل حوايل 60 ٪ من قطاع املروحيات

العسكرية ومروحيات النقل.

تضم الرشكة القابضة 94 رشكة زميلة وتابعة.

4. يف مجال الحرب اإللكرتونية، وتحديد الهوية الدولية، وأجهزة
القياس ألغراض مختلفة، ومعدات الطائرات وأنظمة الطريان

االليكرتونية.

الرشكة املساهمة العامة
«مجموعة صناعة أجهزة االتصال

)KRET( «الالسليك اإللكرتونية

7.2
مليار روبل – صايف األرباح

UK
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٪9.4

مجلس اإلدارة

  حصة الرشكة املساهمة «األنظمة عالية الدقة»

لألبحاث العاملية واإلنتاج من إجاميل إيرادات

« روستيخ» 9.4 ٪

 النتائج الرئيسية للرشكة املساهمة »مجموعة صناعة األجهزة الالسلكية وااللكرتونية » لألبحاث العلمية واإلنتاج / 2014/

90.4
مليار روبل – اإليرادات

25000 < 
شخص – إجاميل عدد املوظفني

55 54

رئيس مجلس اإلدارة

كوتينكوف

ألكسندر أليكسييفيتش

 

 >> خريج كلية الحقوق ألكادميية العلوم اإلنسانية التابعة للقوات

املسلحة الروسية بتقدير امتياز

 >> وشغل منصب املمثل املفوض لرئيس روسيا االتحادية لدى املجلس

،الفيدرايل، واملمثل املفوض لرئيس روسيا االتحادية يف مجلس الدوما

ورئيس ديوان الرئاسة الروسية

املدير العام

دينيسوف

ألكسندر فالدميريوفيتش

 >> يحمل درجة الدكتوراه يف االقتصاد، لواء احتياط . خدم يف القوات املسلحة الروسية ملدة

37 عاما، وعمل مبنصب النائب األول ملدير الدائرة االتحادية للتعاون العسكري التقني،
ورئيسا للوكالة االتحادية لتوريد األسلحة واملعدات العسكرية والخاصة واإلمدادات.

دينيسوف
ألكساندر

فنيامينوفيتش

يفتوشينكو
أوليغ

نيكواليفيتش

بوريسوفا
ناتاليا

فالدميريوفنا

الليتينا
آال سريغييفنا

ليتفني
فالدينري

زملانوفيتش

شريمييت
إيغور

أناتوليفيتش

5. يف مجال األنظمة عالية الدقة وتسليح املنطقة التكتيكية
للعمليات العسكرية ، وكذلك يف مجال أنظمة صواريخ العمليات

التكتيكية لقوات املشاة، وأنظمة الصواريخ مضادات الطائرات
ومضادات الدبابات املحمولة.

 الرشكة املساهمة» األنظمة عالية الدقة
لألبحاث العلمية واإلنتاج»

11.1
مليار روبل – صايف األرباح

األنشطة الرئيسة للرشكة القابضة هي تصميم وإنتاج وتحديث وصيانة وبيع
األسلحة واملعدات الخاصة يف عدة مجاالت ومن ضمنها: أنظمة صواريخ التشغيلية
والتكتيكية، والصواريخ املضادة للطائرات مبا يف ذلك األنظمة املحمولة والصواريخ
املدفعية وذات املدفعيات قصرية املدى لقوات املشاة والقوات الجوية والبحرية

)«اسكندر-    » ،»بانترس س - 1» ،«إغال- س »(، وأنظمة الصواريخ املضادة للدبابات
وأنظمة األسلحة الهجومية ) «كورنيت » و »خريزانتيام » و »كونكورس » وما إىل ذلك(،

ونظم املدفعيات املوجهة ) «كراسنوبول » و »كيتولوف »(، ونظم أسلحة املدرعات
واألجزاء القتالية للعربات املدرعة ) «برييجوك » و »باختشا » وأنظمة الحامية الفعالة

«أرينا » و »دروزد »(، واألجهزة املعلوماتية وغريها من النامذج.

وتشمل الرشكة القابضة 19 رشكة زميلة وتابعة

M
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٪9.3

مجلس اإلدارة

حصة الرشكة املساهمة «املؤسسة املتحدة لصناعة

 األجهزة » لألبحاث العلمية واإلنتاج ٪9.3

 النتائج الرئيسية للرشكة املساهمة »املؤسسة املتحدة لصناعة األجهزة « لألبحاث العلمية واإلنتاج / 2014/

89.7
مليار روبل – اإليرادات

40000 < 
شخص – إجاميل عدد املوظفني

57 56

رئيس مجلس اإلدارة

بوريسوف

يوري إفانوفيتش

 العضو املنتدب لشئون أصول «روستي»

 >> خريج كل من معهد كالينني العسكري ومعهد بوشكني القيادي العايل

اللكرتونيات املضادة للطائرات وجامعة موسكو الحكومية.

 >> دكتوراه يف العلوم التقنية. وعمل مبنصب نائب الرئيس للوكالة

االتحادية للصناعة.

املدير العام

ياكونني

ألكسندر سريجييفيتش

 >> خريج كلية الفيزياء بجامعة موسكو واألكادميية الروسية للخدمة العامة برعاية رئيس

روسيا االتحادية، وحصل عىل درجة الدكتوراه من الجامعة العسكرية التابعة لوزارة
الدفاع الروسية.

 >> قطع طريقا مهنيا من رئيس قسم يف رشكة »االلكرتونيات الروسية » حتى مدير إدارة

صناعة األجهزة االلكرتونية والالسلكية يف وزارة الصناعة والتجارة الروسية.

بوريسوفا
ناتاليا

فالدميريوفنا

الليتينا
آال

سريغييفنا

ليتفني
فالدينري

زملانوفيتش

سفريدلوف
دينيس

لفوفيتش

سلوسار
يوري

بوريسوفيتش

ياكونني
ألكساندر

سريغييفيتش

رشكة قابضة جديدة تم إنشاؤها يف عام 2014 وتجمع بني ثالثة رشكات قابضة كبرية:
«سوزفيزدي » «وفيغا » و »أنظمة التحكم».

الهدف اإلسرتاتيجي للمجموعة هو تنظيم إنتاج تكنولوجي متقدم للمنتجات
التنافسية يف مجال نظم ووسائل االتصال، وأنظمة التحكم اآليل، والحرب االلكرتونية
واألنظمة اآللية التي تلبي احتياجات القوات املسلحة الروسية، فضال عن املنتجات

املنافسة ذات االستخدام املدين واملزدوج والتي لها إمكانات تصديرية عالية.

تضم الرشكة القابضة 61 رشكة زميلة وتابعة

6. يف مجال أنظمة االتصاالت وأنظمة التحكم اآليل، والرادارات
ورادارات االستطالع، وااللكرتونيات املضادة ألنظمة االتصال

والتحكم.

الرشكة املساهمة «املؤسسة املتحدة لصناعة
األجهزة » لألبحاث العلمية واإلنتاج

2.6
مليار روبل – صايف األرباح
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٪7.6

مجلس اإلدارة

حصة الرشكة املساهمة «تيخامش » لألبحاث العلمية

 واإلنتاج يف إجاميل اإليرادات ٪7.6

 النتائج الرئيسية للرشكة املساهمة »تيخامش « لألبحاث العلمية واإلنتاج / 2014/

73.3
مليار روبل – اإليرادات

45000 < 
شخص – إجاميل عدد املوظفني

59 58

رئيس مجلس اإلدارة

غوربونوف

ألكساندر أناتوليفيتش

  مدير عام الرشكة املساهمة العامة «بروم إنفست»

 )روستيخ(

 >> خريج معهد لينينغراد للنقل املايئ، وأكادميية الشاملية الغربية

للخدمة العامة، وحاصل عىل الدراسات العليا من األكادميية
العسكرية التابعة لهيئة األركان العامة للقوات املسلحة الروسية.

 >> وقد شغل عدة مناصب مدنية عامة يف وزارة الدفاع الروسية.

يحمل لقب مستشار الخدمة العامة من الفئة الثالثة بروسيا

االتحادية.
املدير العام

روساكوف

سريغي نيكواليفيتش

 >> خريج معهد موسكو الحكومي للعالقات الدولية (جامعة) التابعة لوزارة الخارجية

الروسية بتخصص »اإلدارة الحكومية واملحلية ». وعمل مستشارا لنائب املدير العام
للرشكة الفيدرالية الحكومية الوحدوية »روس أوبورون اكسبورت » ومديرا عاما ل »معهد

 البحوث العلمية للهندسة امليكانيكية».

 >> عضو املكتب اإلداري للمنظمة املدنية الروسية »االتحاد الرويس للمهندسني امليكانيكيني».

أليكسينكوف
إيغور

يورييفيتش

سموتريتسيك
أندري

ألكساندروفيتش

كوليكوف
ألكساندر

فنيامينوفيتش

روساكوف
سريغي

نيكواليفيتش

بونوماريوف
فاسييل

إيغوريفيتش

فيودوروف
كرييل

فالرييفيتش

تقوم الرشكة املساهمة «التكنولوجيات الهندسية امليكانيكية »- تيخامش لألبحاث
العلمية واإلنتاج بصناعة ما ييل: ذخائر وقذائف للمدفعيات ألغراض مختلفة،

وقاذفات صواريخ، وذخائر الطريان غري املوجهة ومن العيار الصغري، والقنابل الجوية
الواعدة، واملنتجات العسكرية األخرى.

تستخدم منتجات الرشكة «التكنولوجيات الهندسية امليكانيكية » من األسلحة الحديثة
عالية الفعالية يف القوات املسلحة ألكرث من 100 دولة حول العامل.

تضم الرشكة القابضة 48 رشكة زميلة وتابع.

6. يف مجال صناعة الذخائر واملواد الكيميائية الخاصة.

الرشكة القابضة املساهمة «تيخامش » لألبحاث
العلمية واإلنتاج

6.3
مليار روبل – صايف األرباح
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٪5.01

مجلس اإلدارة

حصة الرشكة القابضة املساهمة «روس اليكرتونيكا » يف

  إجاميل إيرادات «روستيخ» 5.01 ٪

 النتائج الرئيسية للرشكة املساهمة »روس اليكرتونيكا « لألبحاث العلمية واإلنتاج / 2014/

48.3
مليار روبل – اإليرادات

35000 < 
شخص – إجاميل عدد املوظفني

61 60

رئيس مجلس اإلدارة

سفريدلوف

دينيس لفوفيتش

  مستشار مدير عام «روستيخ»

 >> كان واحدا من املؤسسني ومديرا عاما لرشكة »سكارتل » ( يوتا).

 >> عمل نائبا لوزير االتصاالت واملواصالت يف روسيا.

املدير العام

زفرييف

أندري فالدميريوفيتش

 >>  خريج معهد موسكو لألعامل التابع ملؤسسة »سنرت سويوز » بتخصص »» تنظيم االقتصاد».

دكتوراه يف االقتصاد.

 >> عضو الغرفة العامة لروسيا االتحادية. رئيس املكتب اإلداري للمنظمة املدنية الروسية

» االتحاد الرويس للمهندسني امليكانيكيني».

غازيزوف
كميل

كايوموفيتش

ليتفني
فالدينري

زملانوفيتش

زفرييف
أندري

فالدميريوفيتش

غايداش
كرييل

أندرييفيتش

سكورينا
جانا

نيكواليفنا

خوخلوف
سريغي

فالدميريوفيتش

هي واحدة من أكرب الرشكات القابضة يف «روستيخ ». وهي متخصصة يف تصميم
،وإنتاج املواد اإللكرتونية واملعدات الالزمة لصناعتها، فضال عن أجهزة امليكروويف

وأجهزة ومواد أشباه املوصالت. تشكل الرشكة القابضة أكرث من 50 ٪ من إنتاجا
املكونات اإللكرتونية يف روسيا و 8٪ من منتجات الصناعة اإللكرتونية بشكل عام

ويوفر أكرث من 10 ٪ من فرص العمل يف هذه الصناعات. ولها أهمية كبرية يف سوق
املكونات اإللكرتونية لألسلحة واملعدات العسكرية والخاصة.

الكفاءات األساسية:
• أجهزة امليكروييف ذات أجسام صلبة أو مفرغة واملعدات القامئة عليها 

• قاعدة املكونات اإللكرتونية املقاومة لإلشعاع 
• أجهزة التصوير والبرصيات االلكرتونية 

• تصميم )مراكز تصميم( مكونات االلكرتونيات الدقيقة 

تضم الرشكة القابضة 120 رشكة زميلة وتابعة.

8. يف مجال أجهزة امليكروويف، وأجهزة ومواد أشباه املوصالت
واملنتجات االلكرتونية واملواد واملعدات االلكرتونية الخاصة الالزمة

لتصنيعها، ونظم التشغيل اآليل واملعلومات، والنظم الفرعية، وأنظمة
وسائل االتصاالت.

 الرشكة القابضة املساهمة «روس اليكرتونيكا»

3.2
مليار روبل – صايف األرباح
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٪3.4

مجلس اإلدارة

حصة الرشكة املساهمة «شفايب » يف إجاميل إيرادات

« روستيخ» 3.4 ٪

النتائج الرئيسية للرشكة املساهمة »شفايب« / 2014/

33.2
مليار روبل – اإليرادات

19000 < 
شخص – إجاميل عدد املوظفني

63 62

رئيس مجلس اإلدارة

كليبانوف

إليا إوسيفوفيتش

  

 >> خريج معهد العلوم التطبيقية يف لينينغراد بتخصص »الهندسة

 الكهربائية الفيزيائية».

 >> عمل يف مصنع لينينغراد لألدوات البرصية امليكانيكية مهندسا ثم

مبنصب الرئيس التنفيذي

 >> وكان نائبا ملحافظ سانت بطرسبورغ، ووزير الصناعة والعلوم

والتكنولوجيا يف روسيا، وممثال مفوضا للرئيس الرويس يف املنطقة

الفيدرالية الشاملية الغربية

املدير العام

ماكسني

سريغي فالريييفيتش

 >> خريج معهد سفريدلوفسك املتوسط للطاقة الكهربائية بتخصص »االتصال التلقايئ

 والكهربايئ».

 >> منذ عام 1990 عمل يف مصنع أورال لألجهزة البرصية وامليكانيكية حيث بدأ بعمل الفارز

من الفئة الرابعة ووصل إىل منصب الرئيس التنفيذي.

أكيموف
فاسييل

أناتوليفيتش

غايداش
كرييل

أندرييفيتش

ماكسني
سريغي

فالرييفيتش

ناغورين
إيغور

أناتوليفيتش

روبان
ألكساندر

سريغييفيتش

فومني
ألكساندر

فاسيليفيتش

تختص «شفايب » يف تصميم وإنتاج متسلسل لألنظمة البرصية والليزر واملواد
والتقنيات البرصية املتقدمة واملعدات الطبية عالية التقنية، وأنظمة رصد جوي

،وفضايئ وأجهزة االستشعار عن بعد وأجهزة للبحث العلمي، واإلضاءة املوفرة للطاقة
وميكانيكا النانو وغريها من منتجات التكنولوجيا املتقدمة.

تضم الرشكة القابضة 64 رشكة زميلة وتابعة

9. يف مجال األدوات البرصية والبرصية الضوئية والبرصية امليكانيكية
العسكرية واملدنية.

 الرشكة القابضة املساهمة «شفايب»

0.7
مليار روبل – صايف األرباح
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٪1.8

مجلس اإلدارة

حصة الرشكة املساهمة «تيخنوديناميكا » يف إجاميل

« إيرادات «روستيخ 1.8 ٪

النتائج الرئيسية للرشكة املساهمة »تيخنوديناميكا« /2014/

17.6
مليار روبل – اإليرادات

30000 < 
شخص – إجاميل عدد املوظفني

65 64

رئيس مجلس اإلدارة

فيودوروف

أليكيس إنوكينتيفيتش

 العضو املنتدب يف مشاريع الطريان ب «روستيخ»

>>  يف عام 1974 تخرج من معهد العلوم التطبيقية يف ايركوتسك .

وتخرج يف عام 1989 من كلية إدارة األعامل الجامعية يف أوكالهوما

(الواليات املتحدة األمريكية).

>> يف 1997 - 1998 - مدير املؤسسة الفيدرالية الحكومية الوحدوية

» املجمع الصناعي العسكر للطريان »سوخوي».

>> يف 2004 - 2007 - املدير العام – رئيس التصميم للمؤسسة الفيدرالية

 الحكومية املوحدة »رشكة الطائرات الروسية »ميغ».

>> نوفمرب 2006 - يناير 2011 - رئيس الرشكة املساهمة العامة»

املؤسسة املتحدة لصناعة الطائرات».

املدير العام

كوزوك

مكسيم فادميوفيتش

 >> خريج معهد موسكو للاملية والتجارة بتخصص »الرياضيات التطبيقية والفيزياء »، كام

(IMD) حصل عىل درجة املاجستري يف إدارة األعامل من املعهد الدويل للتنمية اإلدارية 

The Boston) يف سويرسا. واكتسب الخربة الدولية يف مجموعة بوسطن لالستشارات

.(Consulting Group

>> منذ عام 2011 كان مديرا ملواجهة االزمة يف رشكة األبحاث العلمية واإلنتاج »إيجامش»

(»كالشينكوف »).

سلوسار
يوري

بوريسوفيتش

كوزوك
مكسيم

فادميوفيتش

سكورينا
جانا

نيكواليفنا

أليكسييف
يفغيني

ميخايلوفيتش

أكيموف
فاسييل

أناتوليفيتش

توالكوف
ألكساندر

فالدميريوفيتش

تختص الرشكات التابعة للرشكة القابضة يف تصميم وإنتاج وخدمة ما بعد البيع
لنظم ووحدات الطائرات واملروحيات املدنية والعسكرية، فضال عن إنتاج عدد من

املنتجات للصناعة الفضائية وصناعة النفط والغاز والنقل وغريها.

تعمل املكاتب الهندسية للرشكة بنجاح عىل ما يزيد عن 200 مرشوع تصميم ألحدث
 أنواع الطائرات)                                        وغريها(.

تضم الرشكة القابضة 33 رشكة زميلة وتابعة.

10 . يف مجال وحدات الطريان وأنظمة إمدادات الطاقة واملظالت.

 الرشكة القابضة املساهمة العامة «معدات الطريان»
يف عام 2015 تم تغيري االسم إىل الرشكة املساهمة

«تيخنوديناميكا»

1.5
مليار روبل – صايف األرباح

MS-21، SSJ-100، SC-62
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٪1.22

مجلس اإلدارة

حصة الرشكة القابضة املساهمة العامة «مجموعة

 أفتوماتيكا » يف إجاميل إيرادات «روستيخ» 1.22 ٪

 النتائج الرئيسية للرشكة القابضة املساهمة العامة »مجموعة أفتوماتيكا « عام/  2014/

11.8
مليار روبل – اإليرادات

8800 < 
شخص – إجاميل عدد املوظفني

67 66

رئيس مجلس اإلدارة

سارينكو

ألكسندر فاسيليفيتش

 

 >> تخرج من معهد تشيليابينسك للعلوم التطبيقية

 >> خدم ملدة تزيد عن 20 عاما يف جهات األمن القومي بروسيا

االتحادية. عمل رئيسا إلدارة الربامج الخاصة التابعة لرئيس جمهورية
SPU-« روسيا االتحادية. عمل نائبا للمدير العام يف رشكة املساهمة

SKBTM» (وكالة الفضاء الرويس - روس كوسموس)

املدير العام

بوكاشكني

سريغي أناتولييفيتش

 >> دكتوراه يف العلوم التقنية، أستاذ، عضو األكادميية الروسية للتشفري، الحائز عىل جائزة

الحكومة الروسية يف مجال العلوم والتكنولوجيا.

 >> خريج معهد ريغا لهندسة الطريان املدين.

 >> بدأ عمله كمساعد لنائب رئيس املعهد يف الشؤون الرتبوية يف معهد ريغا لهندسة الطريان.

املدين. شغل منصب نائب املدير يف الشؤون العلمية ومدير املؤسسة االتحادية الحكومية

 الوحدوية »معهد البحوث األوتوماتيكية».

كريتينكو
ميخائيل

إفانوفيتش

خوخلوف
سريغي

فالدميريوفيتش

بوكاشكني
سريغي

أناتوليفيتش

فولوبويف
نيكوالي

أناتوليفيتش

هي الرشكة الرائدة يف البالد يف مجال التصميم واإلنتاج والكفالة والخدمة، فضال عن
تحديث الوسائل التقنية للحامية التشفريية للمعلومات)            ( ، وإنشاء أنظمة

االتصاالت والتحكم ألغراض خاصة           باستخدام أنظمة التشفري، وتطوير تقنيات
وأساليب حامية املعلومات بواسطة التشفري، وأنظمة التحكم اآليل ونظم األجهزة

والربمجيات.

تضم الرشكة القابضة 8 رشكات زميلة وتابعة.

11 . يف مجال نظم ومعدات التشفري، وأنظمة املعلومات واالتصاالت
لألغراض الخاصة، وأنظمة التحكم اآليل للتطبيقات الخاصة.

الرشكة القابضة
الرشكة املساهمة العامة «مجموعة أفتوماتيكا»

0.5
مليار روبل – صايف األرباح

CIPF
CPS
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٪0.73

مجلس اإلدارة

  حصة للرشكة املساهمة «مجموعة كالشينكوف»

  يف إجاميل إيرادات املؤسسة الحكومية «روستيخ»

٪ 0.73

  النتائج الرئيسية للرشكة املساهمة »مجموعة كالشينكوف « /عام 2014/
)شامال مصنع إيجيفسك لآلالت امليكانيكية(

7
مليار روبل – اإليرادات

11000 < 
شخص – إجاميل عدد املوظفني

69 68

رئيس مجلس اإلدارة

نازاروف

ألكسندر يورييفيتش

 العضو املنتدب ل «روستيخ»

 >> تخرج مبرتبة االمتياز من املؤسسة التعليمية العالية التابعة لوزارة

الدفاع الروسية وأكادميية وزارة الداخلية الروسية، وحاصل عىل
درجة املاجستري يف القانون.

 >> بعد أن خدم يف أجهزة األمن العام بروسيا االتحادية .

 >> منذ عام 2011 أصبح مستشارا ملدير عام املؤسسة الحكومية .

وستيخ». «

املدير العام

كريفوروتشكو

أليكيس يورييفيتش

 >> خريج معهد اإلدارة واالقتصاد والقانون واملعلوماتية بتخصص »القانون » وكذلك األكادميية

الروسية للخدمة العامة برعاية رئيس روسيا االتحادية بتخصص »اإلدارة العامة».

 >> وعمل مستشارا لنائب املدير العام للنقل واإلمدادات يف الرشكة املساهمة العامة

 »ايروفلوت – الخطوط الروسية » ومبنصب النائب األكرب للرئيس للمبيعات والتسويق يف
.  «Aeroexpress« رشكة »افتوفاز »، ومديرا عاما لرشكة 

غودا
رومان

نيكواليفيتش

بوكاريف
أندري

راموفيتش

ماسرتينكو
بوريس

فالدميريوفيتش

الليتينا
آال سريغييفنا

بوريسوفا
ناتاليا

فالدميريوفنا

ليتفني
فالدميري

زملانوفيتش

كوليكوف
ألكساندر

فنيامينوفيتش

2 . يف مجال النامذج الواعدة ألنظمة األسلحة املتخصصة لألغراض
العسكرية والتي تشمل األسلحة اآللية والذخرية واملعدات.

 الرشكة القابضة املساهمة «مجموعة كالشينكوف»

)4.3(
روبل –

خسائر شامال مصنع إيجيفسك
 لآلالت  امليكانيكية

مليار

تشكلت هذه النتيجة السلبية كنتيجة إلعادة تقييم املطلوبات
 .بالعملة األجنبية وإنشاء احتياطيات تقييمية إلزامية للمجموعة

وتشكلت خسائر مصنع إيجيفسك لآلالت امليكانيكية كنتيجة
إلعادة تقييم األرايض. ودون األخذ بعني االعتبار لهذه العوامل

كانت النتيجة املالية للمجموعة من األنشطة التشغيلية لعام 2014
إيجابية ألول مرة منذ تأسيس الرشكة.

هي أكرب منتج رويس لألسلحة الصغرية القتالية وأسلحة الصيد ورياضة الرماية. واملنتج
األكرث شهرة للرشكة هو بندقية كالشنيكوف التي من املتفق عليه أنه أفضل سالح
صغري للقرن العرشين، ويستخدم يف القوات املسلحة يف بالدنا ويف أكرث من مائة

دولة أجنبية. باإلضافة إىل ذلك، تقوم الرشكة بتوريد القوات الخاصة الروسية ببنادق
القنص كام تقوم بإنتاج أسلحة لقوات األمن العام. أما األسلحة الرياضية املنتجة يف
الرشكة فيستخدمها فريق البياتلون الوطني الرويس . وإىل جانب األسلحة الصغرية

تقوم الرشكة بإنتاج قاذفات القنابل والذخائر فائقة الدقة )أنظمة مدفعية موجهة(
«كيتولوف -         »  و »كراسنوبول » ومدافع الطائرات، وأدوات لصيانة وإصالح األسلحة

املوجهة، وآالت املراقبة والتفتيش واملعدات الخاصة األخرى.
من املتوقع أنه سيتم إنتاج منتجات جديدة مستقبال ومنها قوارب مدنية وعسكرية

وطائرات بدون طيار.

تضم الرشكة القابضة رشكتني زميلة وتابعة

2M
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٪0.56

RT-Chemcomposite

مجلس اإلدارة

 النتائج الرئيسية للرشكة املساهمة »     - خيم كومبوزيت « /عام 2014/

5.4
مليار روبل – اإليرادات

4500 < 
شخص – إجاميل عدد املوظفني

71 70

رئيس مجلس اإلدارة

سوكول

سريغي ميخايلوفيتش

 مستشار مدير عام «روستيخ»

 >> خريج معهد )جامعة( موسكو للعالقات الدولية، دكتوراه يف العلوم

السياسية.

 >> بدأ حياته املهنية يف السفارة الروسية يف اإلكوادور. وشغل منصب

نائب محافظ إقليم كراسنويارسك، ثم منطقة إيركوتسك. وشغل

منصب املدير العام لرشكة  »      - خيم كومبوزيت » ملدة عامين

املدير العام

شوبسيك

كرييل يورييفيتش

 >> خريج معهد س. أرجونيكيدزي مبوسكو لإلدارة بتخصص » إدارة اإلنتاج».

 >>  عمل مسئووال عن إدارة رشكة »املواد والتكنولوجيات املركبة » منذ عام 2009.

بونوماريوف
فاسييل

إيغوريفيتش

غيورغييفا
يلينا

ألكساندروفنا

شوبسيك
كرييل

يوليفيتش

سموتريتسيك
أندري

ألكساندروفيتش

أبراميان
آرا

أرشافريوفيتش

كوزميتسيك
أليكيس

أليكسييفيتش

تشورسوفا
الريسا 

فالدميريوفنا

األنشطة الرئيسية للرشكة: إجراء األبحاث العلمية واالبتكارات يف إنتاج مواد

البوليمرات املركبة (مواد البوليمر) واملنتجات النهائية منها، واإلنتاج املتكامل
للمنتجات التكنولوجية املتقدمة للفضاء والطريان وكذلك املعدات العسكرية
واألسلحة ووسائل النقل الربي واملايئ، والطاقة، وإنتاج املواد الكيميائية صغرية
الحمولة وكبرية الحمولة، وإنتاج فحم الكوك، وتصميم املعدات التي تستخدم

التيارات عالية الرتدد، وإنتاج البورون ومركباته. وتعترب الرشكة القابضة هي الرشكة
الرائدة يف مجال تصنيع املنتجات من املواد املركبة البوليمرية يف روسيا.

تضم الرشكة القابضة 17 رشكة زميلة وتابعة.

13 . يف مجال املواد الرتكيبية والتكنولوجيا الخاصة بها والكيمياء
الفنية.

الرشكة القابضة املساهمة«       – خيم
 كومبوزيت»

0.4
مليار روبل – صايف األرباح

RT

حصة الرشكة املساهمة  «      - خيم كومبوزيت » من

 إجاميل إيرادات «روستيخ» 0.56 ٪

RT

RT

RT
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مجلس اإلدارة

  حصة الرشكة املساهمة «ستانكوبروم»

  من أيرادات املؤسسة الحكومية «روستيخ›

0,45٪

النتائج األساسية للرشكة املساهمة »ستانكوبروم « لسنة /2014/

4.4
مليار روبل – اإليرادات

3996 
شخص – إجاميل عدد املوظفني

73 72

رئيس مجلس اإلدارة

سريجي

ألكسندر فاسيليفيتش

 العضو املنتدب يف مشاريع الطريان ب «روستيخ »

 >> خريج معهد موسكو للطريان، حصل عىل درجة املاجستري يف العلوم

املالية من املدرسة العليا التابعة لجامعة لندن.

 >> ترأس قسم الشؤون املالية »أبارونربوم ». كام تقلد منصب العضو

املنتدب يف بنك التجارة الخارجية، ونائب رئيس الرشكة الوطنية

« روس نفط »، ورئيس رشكة املساهمة املفتوحة «سرتوي ترانس غاز».

 >>  2014-2013 عمل مديرا عاما للرشكة املساهمة »ستانكوبروم».

املدير العام

فالريي

فيكتوروفيتش بازدنياكوف

 >> تخرج من أكادميية اللواء األحمر العليا للدبابات يف مدينة كراسنودار، ثم أكمل بعد ذلك

املعهد املايل االقتصادي الرويس عن طريق الدراسة باملراسلة.

شغل منصب املدير العام يف الرشكة املساهمة املقفلة »فور-ترانس » ورئيس اإلدارة

الخاصة بالتعامل مع مؤسسات الدفاع والطاقة الذرية برشكة املساهمة املفتوحة - البنك

 التجاري املساهم »أوروفينانس - موسناربنك».

>> ترأس رشكة املساهمة املغلقة »أبورون بروم ليزينغ » و الرشكة ذات املسؤولية املحدودة

» فو ستانكو- إمبورت».

>> من سنة 2013 إىل 2014 - شغل منصب النائب األول ملدير عام رشكة املساهمة»

ستانكوبروم.

أكيموف
فاسييل

أناتوليفيتش

أليكسييف
يفغيني

ميخايلوفيتش

كوزميتسيك
أليكيس

أليكسييفيتش

نيكيتني
غليب

سريغييفيتش

بانيتشيف
نيكوالي

ألكساندروفيتش

سموتريتسيك
أندري

ألكساندروفيتش

مببادرة من وزارة الصناعة والتجارة الروسية وروستيخ، جمعت الرشكة املساهمة
ستانكوبروم » املؤسسات اإلنتاجية والعلمية ومؤسسات إنتاج املعدات واملؤسسات»
التجارية الحكومية العاملة يف ميدان صناعة اآلالت واملتواجدة يف 8 مناطق روسية.

إن قرار إنشاء الرشكة املساهمة «ستانكوبروم » أملته الحاجة إىل خلق نظام متكامل
يف مجال إعادة تجهيز الرشكات الصناعية العاملة يف القطاعات االسرتاتيجية وتنفيذ
سياسة تقنية موحدة وتوحيد الكفاءات وتنظيم عمليات االنتاج املطلوبة يف روسيا.

 

وتشمل الرشكة القابضة 11 رشكة فرعية وتابعة لها.

14 . يف مجال صناعة اآلالت وإنتاج املعدات.

رشكة املساهمة « ستانكوبروم » القابضة

)0.9(
صايف التعامالت )خسائر(

مليار روبل –
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مجلس اإلدارة

حصة الرشكة املساهمة «الرشكة الوطنية للمستحرضات

الحيوية املناعية » من ايرادات املؤسسة الحكومية

« روستيخ» 0,32 ٪

النتائج األساسية »للرشكة الوطنية للمستحرضات الحيوية املناعية « القابضة لسنة /2014/

3.1
مليار روبل – اإليرادات

5000<
شخص - هو عدد العاملني (مع األخذ يف

االعتبار املؤسسة الحكومية الفدرالية املوحدة
« ميكروجني»(

75 74

رئيس مجلس اإلدارة

أليكساندر
يورييفيتش نازاروف

 العضو املنتدب لشئون أصول «روستيخ»

 >> أنهى بامتياز املدرسة العسكرية العليا التابعة لوزارة الدفاع الروسية

وأكادميية اإلدارة التابعة لوزارة الداخلية الروسية. حاصل عىل درجة
الدكتوراه يف القانون.

 >> خدم ملدة تفوق 24 سنة يف املؤسسة العسكرية والجهات األمنية

الروسية، ثم انتقل للعمل كمستشار للمدير العام ملؤسسة روستيخ.

املدير العام

نيكوالي

يورييفيتش نازاروف

 >> خريج معهد موسكو للطاقة (الجامعة الفنية)

شغل منصب مدير قسم السياسة االبتكارية والعلوم يف وزارة الصحة الروسية، ثم مدير

قسم التحليل والتوقعات وتطوير الصحة وعلوم الطب.

٪0.32

سيمونوف
نيكوالي

سريغييفيتش

كاتلبنسيك
أنطون

فيكينتيفيتش

غينتسبورغ
ألكساندر

ليونيدوفيتش

أوليفري
يوري

فيتاليفيتش

رشكة مستحرضات طبية قابضة متخصصة يف تطوير وإنتاج املستحرضات الحيوية
املناعية. ومتتلك الرشكة كل املقومات واإلمكانات األساسية الالزمة لتطوير وإنتاج

املستحرضات الحيوية املناعية الرضورية وإيصالها للمستهلكني لحامية سكان روسيا
االتحادية من مختلف مسببات األمراض املعدية.

وتعد الرشكة القابضة جزء أساسيا من سياسة الدولة لتوفري حلول متكاملة تهدف إىل
توفري األمن البيولوجي والوقاية من األمراض الوبائية، وكذلك ضامن سيادة واستقاللية

روسيا يف مجال األمن البيولوجي.

تتكون الرشكة القابضة من 9 رشكات فرعية وتابعة لها.

15 . مجال تطوير وإنتاج املستحرضات الحيوية املناعية.

الرشكة املساهمة «الرشكة الوطنية للمستحرضات
الحيوية املناعية » القابضة

0.03
مليار روبل – صايف األرباح
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5. رشكة املساهمة املفتوحة «معهد جينتسفيتميت»

املدير العام املؤقت
بوتيليتسن

فيتايل أليكسييفيتش
 
  

مجاالت العمل الرئيسية:
• القيام بالبحوث العلمية يف قطاع املعادن غري الحديدية، مبا يف ذلك املعادن املنتمية

لفصيلة الذهب والبالتني واملعادن األرضية النادرة، وتطوير تكنولوجيا إنتاج املواد
األساسية للصناعة اإللكرتونية ومعالجة نفايات الصناعات التقنية ونفايات رشكات

التعدين.

 
7. رشكة املساهمة املفتوحة «املنتجع الصحي

«البستان األخرض»

املدير العام
دجيلييف

زاوربيك حسنبيكوفيتش
 
  

مجاالت العمل الرئيسية:
• خدمات املنتجع الصحي؛
• األنشطة الصحية الطبية؛

• تنظيم الرحالت واألنشطة الثقافية الرتفيهية والخدمات والرياضية والصحية.

 
1. رشكة املساهمة املفتوحة «روس أوبورون

 إكسبورت»

املدير العام

إسايكني
أناتويل بيرتوفيتش 

 
  

مجاالت العمل الرئيسية:
• الوسيط الحكومي الوحيد يف روسيا املختص بتصدير واسترياد املنتجات الجاهزة

والتكنولوجيا والخدمات العسكرية والخدمات ذات االستخدام املزدوج.

 
 2. الرشكة املساهمة «أفياتيخ بريومكا»

املدير العام

بورماتوف
سريجي فالدميريوفيتش

 
  

مجاالت العمل الرئيسية:
• مراقبة الجودة وتسلم املنتجات املستعملة يف صناعة الطريان والفضاء والتقنيات

العسكرية وذات االستعامل املزدوج؛

• مراقبة جودة املنتجات العسكرية وذات االستعامل املزدوج واملدنية املصنعة من
طرف مؤسسات الرشكة؛

• مراقبة جودة املواد املوجهة للصناعة الفضائية والصواريخ (باتفاق مع الوكالة
الفضائية لروسيا الفدرالية(.

 
 6. رشكة املساهمة املفتوحة «جيربو تسفيتميت»

املدير العام

بوتليتسني
فيتايل أليكسييفيتش

 
  

مجاالت العمل الرئيسية:
• القيام بالبحوث العلمية من أجل تطوير قاعدة املواد األولية املعدنية لخدمة صناعات

التعدين والقيام بتجهيز التصميامت ملرشوعات بناء وإعادة بناء منشآت استخراج
ومعالجة املعادن ومرشوعات الحديد والصلب.

 
8. رشكة املساهمة املفتوحة «نفط غازافتوماتيكا»

املدير العام املؤقت

ستانيسالفيتشك

قنسطنطني فالديسالفوفيتش
 
  

مجاالت العمل الرئيسية:

• الرتويج للتقنيات الواعدة املبتكرة وللمعدات والحلول الفنية التي تم إنتاجها يف
رشكات املؤسسة، والرتويج ملعدات ومواد املؤسسة يف رشكات الوقود والطاقة، وكذلك

القيام بتنسيق هذه األنشطة.

 
 9. رشكة املساهمة املفتوحة «تسني توتش ماش»

املدير العام املؤقت
سميزوروف

دميرتي يورييفيتش
 
  

مجاالت العمل الرئيسية:
• تطوير وإنتاج األسلحة والذخرية

 
3. الرشكة املساهمة املفتوحة «مركز طب الطريان»

املدير العام

شاخوفا
تاتيانا بيرتوفنا

 
  

مجاالت العمل الرئيسية:
• القيام بالفحوصات املتنقلة والعالج وتقديم اإلسعافات الطبية يف البيت؛

• القيام بفحص حاالت العجز عن العمل وإعطاء شهادة طبية معتمدة؛
• إجراء الفحوصات الطبية قبل الطريان،

• إجراء الفحوصات الطبية األولية والدورية للعامل، ذوي املهن الخطرة؛
• إجراء الفحوصات الطبية الوقائية وتعليم النظافة الشخصية ومنح الشهادات وإصدار

الدفاتر الطبية الشخصية.

 
4- الرشكة املساهمة املفتوحة

املستشفى املركزي لفحص العاملني يف مجال»
 «الطريان

 
املدير العام

شاخوفا
تاتيانا بيرتوفنا

 
  

مجاالت العمل الرئيسية:
• إجراء الفحوصات الطبية الرسيرية واملنزلية لفريق الطيارين بهدف توفري رحالت

آمنة؛

• إجراء عالجات طبية وقائية مشرتكة لفريق الطيارين بهدف متديد سنوات الطريان؛
• تقديم الخدمات الطبية للسكان.

الرشكات الرئيسية
التي تدار مبارشة من املؤسسة

77 76
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3_ 2  تطوير املشاريع 
املهمة للمؤسسة

79 78

 1         –  املوارد العاملية » 3 .«        تنمية األعامل»

الروسية تم إجراء مجموعة من إضافة إىل هذا، ومبساعدة وزارة الصناعة والتجارة 
الفريدة من التقنية  الحلول  البحث عن  مجال  القيمة يف  والتجارب  العلمية  البحوث 

لتنفيذه. التحتية  البنية  تجهيز  بداية  وكذلك  املرشوع،  لتنفيذ  نوعها 

فازت «     - املوارد العاملية » يف إطار كونسورتيوم )ائتالف( مع الرشكة املساهمة
لبناء مصفاة  الحكومية «تات نفط » مبناقصة  «VTB» والرشكة املساهمة « املؤسسة 
النفط يف أوغندا بقيمة أكرث من 3 مليار دوالر أمرييك. ولهذا املرشوع أهمية لتكرير 
تنفيذ املرشوع عدد أوغندا سيشارك يف  إىل  باإلضافة  إقليمية وجيوسياسية كبرية، ألنه 

من دول إفريقيا االستوائية. ويف إطار خلق فاعل جديد يف قطاع صناعة الفحم يف
الفحم يف أغودجينسكو - روسيا متت دراسة مشاريع حول تطوير مناجم استخراج 

سوغودينسك يف منطة أمور، وبناء محطة للفحم مبناء فريا يف دالني ويف إطار العمل
عىل خلق العب جديد يف صناعة الفحم الرويس، تم تحليل ودراسة مرشوعات

وإنشاء رصيف أمورسك  منطقة  أجودجينسك – سوجادينسك يف  منجم  استغالل 
بحري خاص بالفحم يف ميناء فريا يف الرشق األقىص.

الحصول عىل رخصة عملية  وانطالق  امليناء  لبناء  التصميم  أعامل  لبداية  ونتيجة 
الهندسية عىل للعلوم  مركز متخصص  إنشاء  املؤسسة عىل  إدارة  وافقت  للمنجم، 

الفيدرالية واملؤسسة   « »جينتسفيتميت  و   « «غيربو-تسفيتميت  املؤسسات  أساس 
الخام « و » معهد بحوث املوحدة « املعهد الحكومي للتعدين وكيامويات املواد 
والتعدين الفيضانات،  من  الهندسية  املنشآت  وحامية  املعدنية،  والرواسب  الرصف 

املسح وأعامل  الهيدروليكية،  والهندسة  والجيوفيزياء  الجيولوجية  وامليكانيكا  خاص، 
إنجنريينج »، وهي إحدى املغلقة «روس  الجيولوجي « باإلضافة إىل الرشكة املساهمة 

الهندسة يف روسيا. أكرب مؤسسات 

أُنشئت مؤسسة »       تنمية األعامل « سنة 2014
تتكون أصول املؤسسة يف الوقت الحايل من حصص من مجموعة من املؤسسات مثل

و الرشكة ذات املسؤولية املحدودة « أفيا
كابيتال – سريفيس » والرشكة ذات املسؤولية املحدودة «املركز القومي للمعلوماتية » و

الرشكة املساهمة «مؤسسة «فسمبو-أفيسام »، كام يتم التخطيط لرشاء 100 ٪ من أسهم
رشكة «     – املوارد العاملية » ذات املسؤولية املحدودة وحصة أقلية من أسهم الرشكة

 املساهمة «ميجا فون » والرشكة املساهمة «أيروفلوت – رشكة الطريان الروسية».

إن قرار إنشاء املؤسسة أملته الرغبة يف توفري إدارة مهنية لهذه األصول، باإلضافة إىل
.إعطاء دفعة لتطوير أهم األنشطة الواعدة للرشكة مبساعدة أدوات مالية مختلفة

ويدخل ضمن هذه األنشطة األساسية قطاع التكنولوجيا املتطورة واالبتكار، مثل قطاع
،االتصاالت واإللكرتونيات وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإنتاج املواد الحديثة

باإلضافة إىل القطاعات التقليدية مثل املوارد والنقل والبنىة التحتية.

وانطالقا من الخربة املرتاكمة والتمثيل املناسب للرشكات الكربى يف
مجلس اإلدارة ، تستطيع «روستيخ » أن تقدم مساعدة كبرية لهذه

الرشكات يف مجاالت مثل التعامل مع الجهات الحكومية والدمج
وتقديم االستشارات ويف مجاالت أخرى

ومن بني نتائج عمل املؤسسة الجديدة، سنجد ارتفاع القيمة السوقية
للرشكات التي توجد حصة أقلية من أسهمها تحت إدارة «         تنمية

األعامل».

أنشأت الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «    - املوارد العاملية » كمؤسسة متخصصة
التحتية. والبني  األولية  املواد  وإدارة  املشاريع  تنشيط  للرشكة، مختصة يف  تابعة 

املختصة يف للكفاءات  تكوين مركز موحد  للمؤسسة عىل  األساسية  املهمة  تقترص  وال 
التمويل استقطاب  تتعداه إىل  بل  املشاريع،  االستثامري ودعم وإدارة هذه  التخطيط 

والخاص. البنيك 

املوارد العاملية » ضامن الفعالية التامة خالل - » RT من بني األهداف الرئيسية ل
تنفيذ مرحلة  وأثناء  والتصميم  التخطيط  مرحلة  أثناء  املوارد:  استعامل  مراحل  جميع 

التحتية. والبنى  املناجم  وتشغيل  الرئيسية  االستثامرات 

العمل ذات األولوية مجاالت 
الخارجية  األولية  املواد  - تهيئة وتطوير مشاريع 

املناجم مع تصدير منتجات رشكات  إىل  للوصول  - تنفيذ مجموعة حلول متكاملة 
املختلفة؛ التكنولوجيات  نقل  إىل  باإلضافة  » ورشكائها،  «روستيخ  الحكومية  املؤسسة 

الحكومية «روستيخ» للمؤسسة  الروسية  األولية  املواد  دينامييك ملشاريع  - ضامن منو 
امليزانية؛ املايل من خارج موارد  التمويل  استقطاب  مع 

الخاصة  واللوجستيات  الخدمات  التحتية ومشاريع  البنى  - املشاركة يف مشاريع 
من املصنوعة  املبتكرة  واملعدات  التكنولوجيا  باستخدام  األولية  املواد  قطاع  بخدمات 

«روستيخ». الحكومية  املؤسسة  طرف 

املشاريع: تنفيذ  األولوية يف  القطاعات ذات 
والغاز النفط  قطاع 

التقليدية؛  وغري  التقليدية  الحقول  • تطوير 
• تكرير البرتول؛ 

البرتولية؛  النفط واملواد  • بيع 
املعادن

النفيسة؛  • املعادن 
• املعادن الطاقية؛ 

• املعادن األرضية النادرة؛ 
• املعادن غري الحديدية؛ 

الخاصة بصناعة األسمدة  • .املعادن 
الصلة ذات  واملشاريع  التحتية  البنى 

• توليد الطاقة؛ 
للنقل؛  التحتية  • البنية 

• األنابيب؛ 
• إحالل الواردات؛ 

• العقارات والبناء .

نتائج سنة 2014
الصلة يف املواد األولية واملشاريع ذات  وفقا إلسرتاتيجية طويلة األمد لدعم مرشوعات 
استثامرية تم وضع معايري وإجراءات  أنشطتها،  تنويع مجاالت  املؤسسة، وكذلك  إطار 

بداية تحقيقها سنة 2014 ميكن ذكر  تم  التي  الضخمة  للمنجزات  واضحة. وكمثال 
املعادن الكامل ملرشوع خلق العب اسرتاتيجي هام يف قطاع استخراج وإنتاج  التنفيذ 

والنيوبيوم. النادرة 

للتصميم تنظيم مجموعة رشكات  تم   « «إيستك  ،وبعمل مشرتك مع مجموعة رشكة 
الحصول عىل املركز يف منطقة سفريدلوفسك، كام تم  املونازيت  اقتناء مخازن  وتم 

ياكوتيا. يف  تومتور  منجم  لتطوير  رخصة 

املدير العام

كوليكوف

سريجي أليكساندروفيتش

املدير العام

كوروبوف

أندري فالدميريوفيتش

RT». RT-

RT

YotaHolding Limited و Yota Devices

RT

RT

RT

RT
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 4         – إنفورم » 3 .»املركز الوطني للحاسب اآليل»

الكوادر. والعلوم وإعداد  الرويس  التعليم  لتنفيذ مرشوع مامثل يف قطاع  التخطيط  ويتم 
النهائيني عرب وسائل للمستهلكني  التعاون يف شكل خدمات  أن يرتجم هذا  املنتظر  ومن 

التوجيه اإللكرتوين » و »سوق العمل مريحة مثل: «الجامعة اإللكرتونية » و »مركز 
 اإللكرتوين».

للخدمات االجتامعية تنمية سوق جديدة يف روسيا  يتمثل يف  وهناك توجه آخر 
واإللكرتونية املطلوبة املوثوقة ) «الحكومة اإللكرتونية »(. يف إطار هذا املرشوع يتم

املوثوق الثالث  الطرف   » األعامل مثل  بالنسبة ملجال  مبادرة هامة جدا  لتنفيذ  التخطيط 
الطبيعيني املحفوظة يف الوصول إىل املعلومات حول األشخاص  به »، وكذلك خدمات 

الخدمات. اإللكرتوين » وغريها من  »الوثيقة  الحكومية و  البيانات  قواعد 

يعد من التوجهات الواعدة ذات األهمية القصوى - استحداث خدمات
تسهل من عملية استخدام وسائل النقل العام. ويف عام 2014 تم التعاقد

مع الجهات املختصة يف مدينة سانت بطرسربغ الدخال نظام آيل إلدارة
النقل العام يف املدينة والضواحي. وتوفر الحلول املقرتحة من طرف «املركز

الوطني للحاسب اآليل » يف مجال النقل العمومي متكن ضامنة ملراقبة جودة
خدمات النقل وتوفري املعلومات عن الخدمات والتحكم يف تحصيل الرسوم

مقابل الخدمات.

الوطني للحاسب اآليل » عىل استعداد لتقديم حلول ذات عالقة بحوسبة و »املركز 
من شفافية يزيد  مام   )« «االنتخابات  الحكومي  االلكرتوين  )النظام  االنتخابية  العمليات 

السلطة. مستويات  جميع  عىل  االنتخابات  ونزاهة 

، مام يقيض عىل البلديات واملحافظات  أنشطة  أيضا عملية حوسبة  توجها مهام  ويشكل 
الفجوة الرقمية » بني مختلف اإلدارات من جهة، ومن جهة أخرى سيوفر رشوط مريحة»

لجودة موحدة  معايري  تكوين  ويساعد عىل  لألقاليم،  واالقتصادي  االجتامعي  للنمو 
واملحافظات. البلديات  من طرف  املقدمة  الخدمات 

املذكورة يف والحلول  املعلومات  تكنولوجيا  بنجاح مشاريع  تعرض  أن  املمكن  ومن 
، لتدخل يف إطار صادرات روسيا من خدمات تكنولوجيا املعلومات إىل دول املستقبل 

وإفريقيا. وآسيا  الالتينية  أمريكا 

املعلومات تكنولوجيا  لحلول  عاملية  منصة  إنشاء  الحديث عن  يجري  املطاف،  نهاية  يف 
املطلوبة يف العامل سواء من مجال األعامل أو من طرف الدولة، وهذا ما مينح املرشوع
املقرتحة الحلول  نسخ  املساهمني من خالل  أسهم  لقيمة  هيكلة مستقرة ومنو مستمر 

املهتمة. الجهات  لجميع  وتعميمها 

مؤسسات احتياجات  لتلبية  والربمجيات  األجهزة  مستقبال رشاء  الرشكة  وستواصل 
النفقات عن طريق توحيد التوفري يف  التخطيط بهدف  الرشكة. ويف هذا املجال يتم 

أقىص الحصول عىل  وبالتايل  املعلومات،  تكنولوجيا  منتجات  مشرتيات  حجم 
العوامل املشرتاه بفضل  املنتجات  التخفيضات. ومع ذلك سيتم ضامن جودة عالية يف 

: التالية
التجارية ومواصفات ألجهزة املشرتاة ) بفضل تكوين  العالمات  • التحكم يف اختيار 

املؤسسة(؛ لرشكات  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  موحدة يف  تقنية  سياسة 
للموردين . التمهيدي  االختيار  مع  املراحل  متعددة  مناقصات  • تنظيم 

تكنولوجيا  بديلة ملعدات  منتجات  الرشكة حول  كافية ملؤسسات  • توفري معلومات 
والربمجيات؛ املعلومات 

واملشرتيات. التجارية  األنشطة  فعالية  لرفع  وتقنيات  قواعد  وإدخال  • تطوير 
الربع األخري من سنة 2014 فقط يتضح أن الرشكة استطاعت لنتائج عمل  ووفقا 

الخاصة الرشكة  ومؤسسات  القابضة  للرشكات  املعلومات  تكنولوجيا  نفقات  تخفيظ 
. ٪ 8 بنسبة  والربمجيات  املعلومات  تكنولوجيا   مبشرتيات معدات 

قررت مؤسسة روستيخ و «روس تيليكوم « عام 2014 مناصفة تأسيس رشكة »املركز
 الوطني للحاسب اآليل«.

وقامت كلتا الرشكتان الحكوميتان العمالقتان بتوحيد جهودهام من أجل عرض أحدث
وأكرث الخدمات واملنتجات طلبا يف قطاع تكنولوجيا املعلومات عىل مؤسسات الدولة.

ومن املفرتض أن يصبح كل مواطني روسيا االتحادية مستهلكني لهذه املنتجات.

وقد تم اختيار «املركز الوطني للحاسب اآليل » رشيكا تجاريا من طرف املؤسسة
الفدرالية الحكومية «بريد روسيا » يف مرشوع إنشاء الخدمات التجارية للدليل اإلخباري
الجغرايف للمنظومة السكنية وخدمات املرافق العامة. ويتم اآلن تنفيذ مشاريع تجريبية
لهذه األنظمة يف كل من مدينة توال وإفانوف، باإلضافة إىل أن هناك أكرث من 30 خدمة

يف مرحلة الدراسة والتطوير.

ويجري بنجاح العمل منذ سنة 2014 عىل تنفيذ برنامج استعالمات فيدرايل موحد
ومركز للتخصصات يف قطاع الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة الروسية. وقد قدم

املركز الوطني للحاسب اآليل » عام 2014 الدعم للنظم اإلعالمية الفرعية لقاعدة»
البيانات الصحية الحكومية املوحدة. ويستهدف تنفيذ هذا املرشوع بالتعاون مع وزارة

الصحة الروسية إتاحة الخدمات الطبية ذات الجودة العالية بشكل أكرب لجميع مواطني
روسيا االتحادية.

إنفورم « من طرف املؤسسة – « RT تم تأسيس الرشكة ذات املسؤولية املحدودة
تكنولوجيا وخدمات  والربمجيات  األجهزة  لتوريد  « كرشكة  »روستيخ  الحكومية 

املجال. املعلومات من أجل تقليص نفقات املؤسسة يف هذا 

املعلومات تكنولوجيا  الرشاء يف مجال  فعالية عملية  زيادة   – للرشكة  الرئيسية  املهام 
باإلضافة إىل تكوين فضاء معلومايت موحد ل واالتصاالت عن طريق حلول متكاملة، 

التحتية» البنية  املستهدف من  املطلوب  املستوى  توفري  » ومؤسساتها من خالل  روستيخ 
وإنشاء واالتصال  اإلعالم  أنظمة  وإدخال  املعلومايت  واألمن  املعلومات  لتكنولوجيا 

البيانات. املوحد ملعالجة  املؤسسة  قاعدة مركز  خدمات مركزية يف 

ويجب أن تصبح «         – إنفورم » مركزا متخصصا لتكنولوجيا املعلومات
واألمن املعلومايت لكل املؤسسات والرشكات القابضة التابعة للمؤسسة. إن
إنشاء مثل تل لل املراكز املتخصصة يف الرشكة أملته رضورة توحيد وتركيز

مهام تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسة. ولتنفيذ املهام املخططة يف سنة
2014 تحت إرشاف «         – إنفورم » تم إنشاء مركز لالختصاصات املختلفة

يف الهيكل التنظيمي املؤسسة يف شكل قسم الصيانة ومركز التصميامت
املعامرية ومركز املشاريع والتحليل ومركز املوارد.

تحديد: للرشكة ميكن  الرئيسية  العمل  بني مجاالت  ومن 
توفري  الحكومية «روستيخ » مع  للمؤسسة  البيانات  • إنشاء مركز موحد ملعالجة 

أساس » عىل  «روستيخ  لجهاز  التحتية  البنية  لكل  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات 
التحتية(؛ للبنية  موحد  )مرشوع  املركزية  البيانات  معالجة  منظومة 

• املشاركة يف إدخال نظام آيل للخزينة املوحدة للمؤسسة؛ 
باملؤسسة؛  الخاصة  لإليرادات والنفقات  املايل  • إنشاء نظام لجمع وتوحيد املخطط 

؛  الحكومية «روستيخ  للمؤسسة  الرئييس  الجهاز  • «إنشاء نظام موحد ملشرتيات 
• تحديث نظام الكرتوين إلدارة املستندات والوثائق ؛ 

املرجعية؛  البيانات  إدارة وتنظيم  • تكوين مفهوم 
التابعة  القابضة  الرشكات  لصالح  املعلومات  تكنولوجيا  10 مشاريع  أكرث من  • تنفيذ 

«روستيخ». ملؤسسة 
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الواليات املتحدة األمريكية

املكسيك مرص

إثيوبيا

كوبا

فنزويال

الربازيل

الجزائر

ايبمولوك

تونس

ليبيا

النمسا

فنلندا

سويرسا
 

التشيك
املجر

رصبيا بلغاريا
إيطاليا

اليونان

أوكرانيا

تركيا
سوريا

األردن
الكويت اإلمارات العربية املتحدة

اليمن

أوغندا

أنجوال موزنبيق

جنوب أفريقيا

بريطانيا

بلجيكا
أملانيا

فرنسا

إيران

أذربيجان
أرمينيا

أوزبكستان
تركمنستان

كازاخستان

الهند الوس فيتنام

تايالند

ماليزيا

إندونيسيا

اليابان
كوريا

4_ 1  خريطة االنتشار حول العامل 
(أسواق التواجد)
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تقوم مؤسسة »روستيخ « بتصدير املنتجات عالية
التقنية إيل 70 دولة حول العامل
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تويل مؤسسة »روستيخ« ضمن نشاطها التصديري اهتامما باألسواق النامية لبلدان أسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية
مبا يتفق مع توجهات تنمية النشاط االقتصادي الخارجي لروسيا االتحادية.

توضح اإلحصائيات الصادرة عن هيئة اإلحصاء الروسية )روسستات( أن الصادرات الروسية لتلك الجهات مثل بلدان
أسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية لديها إمكانيات منو كبرية.

البلدان غري املجاورة

دول االتحاد األورويب

أملانيا

إيطاليا

هولندا

بولندا

اململكة املتحدة (بريطانيا)

فنلندا

فرنسا

بلدان منتدى التعاون االقتصادي

الصني

الواليات املتحدة

86.5

55.2

8.2

7.9

10.2

3.6

3.4

3.2

2.5

2.6

12.4

5.4

85

53.3

6.3

6.9

13.6

3.8

2.9

3.1

3.1

3.1

16.9

5.2

84.6

51.6

6.6

6.3

12.1

4.1

2.7

2.6

2.9

3.2

17.9

6.8

84.9

52.8

6.7

6.2

14.7

3.8

2.9

2.3

2

2.5

17.4

6.8

86

53.8

7

7.5

13.3

3.7

3.1

2.5

1.7

2.1

18.8

6.8

2005 2010 2011 2012 2013

87 86

4_2 االتجاه ألسواق أسيا وأفريقيا
وأمريكا الالتينية

4_2.1 خصائص اقتصاديات آسيا وأفريقيا
وأمريكا الالتينية

 كام هو موضح بالجدول،
مل يشهد اتجاه النشاط التصديري تغريات جذرية خالل

السنوات العرش األخرية. وميكن تلخيص ذلك يف النقاط التالية:

• حجم الصادرات إيل الواليات املتحدة األمريكية واليابان وتركيا ال يذكر 
•  أكرث من نصف الصادرات الروسية تذهب لدول االتحاد األورويب

• بينام يذهب أقل من 20 ٪ من الصادرات إىل دول منتدي التعاون االقتصادي لدول
آسيا واملحيط الهادئ )آسيان(

• تستحوذ جمهورية الصني الشعبية )ذات االقتصاد األكرث منوا( عيل 7٪ فقط من حجم
الصادرات الروسية

مل يرتفع حجم الصادرات إىل الصني خالل الفرتة
من 2011 وحتي 2013 وبلغ يف املتوسط حوايل

35مليار دوالر
مل يرتفع كذلك حجم الصادرات الروسية إيل
الهند بشكل كبري يف الفرتة من 2010 وحتي

2013 ، إذ بلغ حوايل

7مليار دوالر

  حصة البلدان الرشيكة يف
صادرات روسيا االتحادية، وفقا

لهيئة اإلحصاء الروسية
 )روسستات()%(

2005 2010 2011 2012 2013
1.5

4.5

4.5

13.5

7.5

4.2

2.7

0.2

0.1

0.4

5.1

3.2

5.1

2.2

15

7.7

4.6

2.7

0.2

0.2

0.5

5.8

2.8

4.9

2.2

15.4

7.9

7.6

4.8

2.7

0.2

0.1

0.4

5.9

3

5.2

2

15.1

8.2

7.8 7.2

4.8

3

0.3

0.1

0.4

5.2

3.7

4.8

1.7

14

7.7

3.8

3.3

0.4

0.1

0.5

4.5

 اليابان

تركيا

سويرسا

الدول األعضاء يف الكومنولث

بلدان املجموعة االقتصادية األوراسية

الدول األعضاء يف اإلتحاد الجمريك

بيالروسيا

 كازاخستان

قريغيزيا

طاجيكستان

أوزبكستان

أوكرانيا

مل يتغري حجم الصادرات الروسية إيل
 فيتنام منذ 2011 حيث بلغ

1.3مليار دوالر
يف الفرتة من 2011 -  2013 انخفض حجم 

الصادرات الروسية إىل تايالند

 من 2.1مليار دوالر إيل 

1.2مليار دوالر

من بني بلدان »آسيان« - حسب إحصائيات
«روسستات» - تعترب فيتنام وتايالند

وسنغافورة أكرب الرشكاء التصديريني لروسيا

2.5مليار دوالر
(بعدما بلغت 3.2 مليار دوالر يف عام 2012). إال أنه مقارنة بعام 2010
(حيث بلغ حجم الصادرات الروسية ملرص 1.9 مليار دوالر) نجد أنه قد

حدث منو يف حجم الصادرات.

1.9مليار دوالر
وتعترب هذه الدولة الرشيك التصديري
األسايس لروسيا من بني بلدان املنطقة

بلغ حجم الصادرات الروسية إيل سنغافورة
يف عام 2013

انخفض حجم الصادرات الروسية إيل مرص
يف عام 2013
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تشري اإلحصائيات إيل أن حصة بلدان أسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية يف إجاميل الناتج العاملي
يزداد يف السنوات األخرية بشكل مطرد بينام يرتاجع نصيب الدول التي متثل أسواقا متقدمة.

الجدول التايل يحتوي عيل هذه البيانات بالنسب املئوية:

 

حصة إجاميل الناتج املحيل املحسوبة عيل تكافؤ القوة الرشائية للبلدان يف إجاميل

الناتج العاملي وفقا لصندوق النقد الدويل.

4_2.2  خصائص اقتصاديات آسيا 
وأفريقيا وأمريكا الالتينية

أما دول أمريكا الالتينية فحصتها يف االقتصاد العاملي ثابتة تقريبا منذ عام 2004

بينام تزيد الدول األفريقية من حصتها يف إجاميل الناتج العاملي لكن ليس بصورة
كبرية (إال أنها مستقرة). ومن بني هذه الدول التي تنمو حصتها بشكل أرسع دولة
نيجرييا، لكن التحفظ الوحيد هنا هو أن هذا البلد ينتج املوارد الطبيعية ويعتمد
الجزء األكرب من إجاميل الناتج املحيل له عيل أسعار البرتول وبالتايل فإن مؤرشات

النمو االقتصادي لديه (مبا يف ذلك حجم الناتج املحيل) ميكن أن يتأرجح بشدة بسبب
انخفاض سعر هذا املنتج

أما فيام يخص دول االتحاد األورويب والواليات املتحدة
األمريكية فإن حصتهم يف االقتصاد العاملي ترتاجع تدريجيا

عيل الرغم من أنها حتي هذه اللحظة تظل كبرية جدا
حوايل 40 ٪ من حجم االقتصاد العاملي). كذلك بدأت)

ترتاجع بشكل مطرد حصة أملانيا التي تعد االقتصاد األقوى
٪ يف االتحاد األورويب حيث انخفضت حصتها من 4.5 إيل 3.7

 خالل الفرتة من 2004 وحتي 2014.

يتضح من الجدول أن الصني قد ضاعفت حصتها يف إجاميل الناتج العاملي مبرتني
تقريبا خالل عرش سنوات بينام ازدادت حصة الهند مبرة ونصف تقريبا.

كام تزداد حصة بلدان آسيان يف الناتج العاملي )حيث
 ارتفعت من 3.2 ٪ يف عام 2004 إيل 3.9 ٪ يف عام 2014(
حيث ساهمت اندونيسيا صاحبة أكرب اقتصاد يف املنطقة

يف ارتفاع هذا املؤرش يف الفرتة من 2008 إيل 2014 مبقدار
0.2 ٪ )أي من 1.3 ٪ إيل 1.5 ٪(. كام حافظت ماليزيا صاحبة
االقتصاد القوي يف املنطقة عيل مدار 10 سنوات عيل حصتها

يف إجاميل الناتج العاملي. إن منو هذه املنطقة يعترب متوازنا
إال أن حصة هذه البالد يف االقتصاد العاملي ليست كبرية.

تصدر منتجات املؤسسة املدنية والعسكرية بنجاح إىل أكرث من

70 دولة حول العامل

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

8,8 9,3 10 10,8 11,6 12,7 13,3 14 14,7 15,3 16

4,2 4,4 4,5 4,7 4,8 5,2 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9

3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9

1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

8,4 8,3 8,4 8,4 8,6 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6

3,4 2,9 2,5 2,1 1,7 0,9 0,2 9,9 9,2 8,7 8,4

4,5 4,3 4,3 4,2 4,1 4,1 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7

23 22,7 22,1 21,4 20,9 20,4 19,9 19,6 19,5 19,3 19,2



التقرير السنوي للمؤسسة الحكومية »روستيخ«//  2014النطاق الجغرايف لنشاط الرشكة

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

219419 246951 261176 285805 273453 285416 365165 404343 382340 350779 354150

87845 112248 145430 168675 209196 170651 231597 248187 264196 286470 316035

8081 7702 7122 6881 5900 8157 9445 10956 12472 12951 13607

8438 10038 11011 13549 16377 16546 17181 18212 21243 23053 25583

13248489 13858494 14772247 17092077 18460114 16453584 16365531 17686417 16673318 17371618 18451080

12277025 13095425 13857900 14480350 14720250 14417950 14958300 15533825 16244575 16799700 17528382

2195700 2224400 2313900 2428500 2473800 2374200 2495000 2609900 2666400 2737600 2831339

43003428 46556396 50454884 56838619 62308296 59063465 64524898 71422737 72687658 74699258 77608736
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.تضاعف الناتج املحىل اإلجاميل يف الدول األفريقية خالل 10 أعوام بنحو مرتني ونصف
و تضاعف يف نيجرييا و أوغندا أكرث من 3 مرات. ومن جهة أخرى، فكام ذكرنا من قبل

فإن اقتصاد دول هذه املنطقة يعتمد بشكل كبري عىل استخراج الرثوات الطبيعية، و
.بالتايل يعتمد الناتج املحىل اإلجاميل لهذه الدول عىل األسعار الجارية لهذه البضائع

و ضاعفت دول االتحاد األوريب و الواليات املتحدة من ناتجها املحىل اإلجاميل، و لكن
بصورة أكرث بطأ.

يتضح من الجدول أن الناتج املحىل اإلجاميل للصني قد تضاعف أكرث من خمسة مرات
خالل 10 أعوام، وتضاعف بالفعل ثالثة مرات للهند.

وضاعفت دول اآلسيان خالل عرشة أعوام ناتجها املحىل اإلجاميل ثالث مرات (عالوة
عىل ذلك فقد أرتفع الناتج املحىل اإلجاميل لكل دولة من دول اآلسيان عىل حدة، مام

يشري إىل النمو املتساوي نسبيا للدول الرشكاء(.

تضاعف الناتج املحىل اإلجاميل يف بلدان أمريكا الالتينية خالل 10 أعوام بنحو مرتني
ونصف، وباألخص فقد حدث منو رسيع ىف الربازيل وفنزويال وكولومبيا (تضاعف الناتج

املحىل أكرث من 3 مرات). منو الناتج املحيل اإلجاميل يف األرجنتني وشييل أيضا كبري - 2.5
مرة.

عند تقدير قيمة الناتج املحىل اإلجاميل باألسعار الجارية، فان أرقام املقارنة ستكون أكرث تعبريا.
وتظهر األرقام الدقيقة يف الجدول التايل:

 
الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية (مليون دوالر)، وفقا لصندوق النقد الدويل

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1944674 2287258 2793159 3504605 4547716 5105769 5949648 7314482 8386677 9469124 10355350

721589 834218 949118 1238478 1223206 1365343 1708541 1880102 1858748 1876811 2047811

684013 766387 922805 1099735 1286016 1274727 1588152 1838985 1954240 2012447 2055612

257032 285773 364363 432265 510494 538613 709342 845573 877801 870275 856066

124750 143540 162749 193614 231072 202284 247539 289336 304957 313158 336913

91371 103074 122211 149360 173603 168485 199591 224143 250240 272067 289686

112697 125429 146014 178259 190318 190164 233292 272316 284299 295744 304105

161340 176352 207089 246977 272578 263711 318908 345672 365966 387253 380491

5332 6293 7275 8639 10352 10414 11255 12890 14134 15511 16899

2205678 2682420 3148794 3714637 4326293 4054915 4931687 5640507 5632628 5775307 5697295

151823 181358 212510 260074 324407 305769 367561 444605 475211 488213 4044831

663734 882044 1089255 1366853 1653539 1622311 2142905 2474636 2247745 2242854 2215953

112451 145513 183478 230364 315600 329419 295591 316482 381286 373978 342067

99270 123059 154723 173088 179577 172127 217306 250793 266266 276975 263115

117082 146566 162590 207416 243982 233822 287018 336346 369789 381822 387692

544389 635908 726551 840363 956455 907607 1090624 1241729 1275684 1317916 1401672
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
 متوسط النمو خالل

2013 - 2009

9,2 10,4 9,3 7,6 7,7 7,5 8,8 

8,5 10,3 6,6 4,7 4,3 5 7,9

1,8 7 4,5 6,2 5,1 4,9 4,9 

4,6 6,2 6,5 6,3 5,8 5,4 5,8

1,5- 7,4 5,1 5,6 4,6 5,2 4,4

1,1 7,6 3,6 6,8 7,2 6,4 5,4

0,6- 15 6 1,9 4 3,6 5

2,3- 7,8 0 6,5 2,9 2,5 2,9

5,4 6,4 6,2 5,2 5,4 5,6 5,7

1,3- 6 4,5 3 2,7 2,5 3

0,8 9,2 8,9 1,9 4,2 0,5 5

0,3- 7,5 2,7 1 2,3 1,8 2,5

3,2- 1,5- 4,1 5,6 1 0,5- 0,9

0,9- 5,6 5,7 5,4 4,2 3,6 3,9

1,6 4 6,6 4,2 4,2 4,5 4,2

2,6 5,6 5,5 4,9 4,9 5,3 4,8

1,5- 3,1 3,6 2,5 1,9 2,3 2

7 8 7,3 6,6 6,3 7,1 7

8,2 11,4 11,9 10,5 2,9 4,2 8,2

4,1 6,2 6,2 2,8 6 6,4 5,3
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االستنتاجات:
تباطأت وترية النمو يف الصني والهند، لكنها تبقى مع ذلك من بني أعىل املعدالت يف

العامل، و يعتربان من أعىل البلدان ذات الناتج املحيل اإلجاميل.

يالحظ نفس التباطؤ يف معدل النمو يف دول اآلسيان. منذ عام 2012 ، تباطأ منو
الناتج املحيل اإلجاميل يف جميع بلدان املنطقة تقريبا )باستثناء سنغافورة(. و

مع ذلك تظهر معدالت منو عالية يف الناتج املحىل اإلجاميل يف الفلبني، وإندونيسيا،
وماليزيا، وفيتنام يف ظل الركود العاملي )من 4 ٪ اىل 6 ٪ يف السنة(.

مل تظهر أعىل معدالت النمو ىف دول امريكا الالتينية، باستثناء تشيىل وكولومبيا،
والتى ارتفع بها معدل النمو يف األعوام الخمس األخرية بنسبة 3.9 و 4.2 ٪ عىل

التوايل. بينام تباطأ بشدة منو الناتج املحيل اإلجاميل يف الربازيل واألرجنتني يف
 السنوات الثالث املاضية، وبلغ 1.8 و 0.5 ٪ يف عام 2014.

وميكن وصف النمو يف الدول األفريقية بالدينامييك، ولكن ال يزال دورهم يف
االقتصاد العاملي ضئيال. ففي نيجرييا التى ارتفع بها معدل النمو بنسبة 7٪ خالل

السنوات الخمس املاضية، يرجح ىف املستقبل القريب تدهور مؤرشات االقتصاد
الكىل بها جراء انخفاض أسعار النفط.

وتأىت جنوب افريقيا كابطأ دولة يحدث بها منو من بني دول املنطقة املذكورة يف
 الجدول، حيث يشكل النمو يف األعوام الثالثة األخرية أقل من ٪2.5.

متوسط معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل، وفقا لصندوق النقد الدويل
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وتعتزم جنوب أفريقيا توسيع دورها القيادي يف القارة األفريقية من خالل إرشاك
القوات املسلحة يف عمليات حفظ السالم واإلغاثة من الكوارث واملساعدات اإلنسانية.

يف دول أمريكا الالتينية
تغريت بشكل ملحوظ يف اآلونة األخرية مكانة ودور أمريكا الالتينية يف السياسة

العاملية واالقتصاد. من عام 2003 إىل عام 2010 شهد اقتصاد املنطقة منوا )مبعدل
5٪ (. ارتفعت األجور، وانخفضت البطالة. وبعد ذلك عىل مدار أربع سنوات كان هناك

تباطؤ حاد يف معدل النمو يف االقتصاد. وتكمن األسباب الرئيسية لهذا يف انخفاض
الطلب، وانخفاض أسعار السلع الخام التي تنتجها دول أمريكا الالتينية مثل )الفحم

والحديد وفول الصويا والنحاس والذهب والنب(، و أيضا بسبب تحول الواليات املتحدة
إىل سياسة نقدية جديدة.

ومع ذلك فإن عبء الديون منخفض جدا يف املنطقة، وبها بنوك قوية واحتياطيات
.كبرية من النقد األجنبي، مام يعطي مربرات لتوقع معدالت معتدلة لنمو االقتصاد

وتعترب اآلن األرجنتني، والربازيل، وكولومبيا، واملكسيك وتشييل أكرث الدول الواعدة من
دول املنطقة للتعاون االقتصادي األجنبي

مييز هذه الدول ليس فقط دورها البارز يف الصادرات العاملية للمواد الخام، ولكن
أيضا توافر اإلمكانات العلمية والصناعية العالية.

وابلغ دليل عىل توطيد التعاون االقتصادي والتعاون يف مجال
التكنولوجيا الفائقة بني روسيا وبلدان أمريكا الالتينية ليس فقط
ظهور كربيات الرشكات الوطنية يف أسواقهم ، ولكن أيضا ظهور

 رشكات التكنولوجيا و خاصة املؤسسة الحكومية «روستيخ».

وقد تم مناقشة فرص عمل «روستيخ » يف دول هذه املنطقة يف نهاية عام 2014 يف
موسكو كجزء من أعامل ورشة عمل بعنوان «تطوير التعاون بني روسيا ودول أمريكا
الالتينية. » وقامت مؤسسة «روستيخ » بتطبيق مقرتحاتها لتوريد منتجات وخدمات
تكنولوجيا عالية، وأكدت أيضا عىل اهتاممها بتنفيذ مشاريع مشرتكة يف هذا املجال.

وتعتزم مؤسسة «روستيخ » مواصلة تطوير العالقات اإلسرتاتيجية، وعالقات الثقة مع
دول آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية. وتجري املؤسسة أيضا مباحثات ليس فقط بشأن

توريد منتجاتها، ولكن أيضا حول تنظيم التعاون مع الرشكاء لتطوير اإلنتاج املشرتك
ملنتجات التكنولوجيا الفائقة.

يف دول افريقيا
يقع عىل ساحل البحر املتوسط يف القارة األفريقية أكرب الرشكاء التقليديني لروسيا
يف مجال التعاون العسكري والتقني . لكن الدول الواقعة جنوب الصحراء الكربى

تشغل اليوم 2٪ فقط من تصدير السلع والخدمات الروسية لألغراض عسكرية . ومع
ذلك، يتم تسليح العديد من الدول األفريقية بعدد كبري من األسلحة و تكنولوجيا

التسليح من إنتاج االتحاد السوفيتي، و التي حصلوا عليها يف النصف الثاين من القرن
العرشين. صنعت األسلحة السوفيتية سمعة حسنة لنفسها يف القارة األفريقية، وال يزال

الكثري منها يف الخدمة حتى اآلن.

و ميكن بل و يجب أن تستخدم هذه السمعة لتوسيع التعاون العسكري-التقني
واملدين يف املنطقة. فتحتاج املعدات السوفيتية الصنع التي ما زالت تستخدم، إىل

إصالح وصيانة ذي جودة عالية، مام يسمح بتقديم خيارات مرنة للتعاون، مبا يف ذلك
يف مجال تحديث الذخرية واإلمدادات.

تعد جنوب أفريقيا أقوى دولة اقتصاديا وعسكريا يف املنطقة.
وتعمل هناك الرشكات الصناعية العسكرية الوطنية، وتعمل

الفروع اإلقليمية ألكرباالتحادات االحتكارية الصناعية و
العسكرية متعددة الجنسيات. وتنفق جنوب أفريقيا عىل الدفاع
حوايل 5 مليار دوالر سنويا. يف حني أن جميع البلدان األخرى يف

املنطقة معا تنفق ما يزيد قليال عىل 8.3 مليار دوالر.

  تؤكد البيانات املتعلقة بربامج التصدير لرشكة »روستيخ«
يف عام 2014 عىل أن الرشكات القابضة بالفعل موجهه

اآلن بشكل كبري يف أنشطة التجارة الخارجية نحو األسواق
الواعدة يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية. وتعتزم

املؤسسة التمسك بسياسة التصدير هذه يف األعوام املقبلة.

ففي دول جنوب رشق آسيا وتحت تأثري العقوبات املفروضة عىل روسيا من الواليات
املتحدة واالتحاد األورويب، فإنه ميكن اعتبار أن أكرث األمور خطورة هو التوفري املايل

للصفقات و متويل املشاريع الفردية.

بالطبع، جمهورية الصني الشعبية مع ما متتلكه من احتياطيات
مالية كبرية وإمكانيات، بالتأكيد هي قادرة عىل تزويد الرشكات

الروسية باألموال املناسبة.

باإلضافة إىل ذلك، ميكن للصني أن تصبح رشيكا تكنولوجيا موثوق به، يف الوقت الذي
يكون فيه التعاون مع عدد من الدول املجاورة يف قطاعات التكنولوجيا العالية محدود.

ومع ذلك تطور رشكة «روستيخ » بشكل متوازي تعاونها ليس فقط مع الصني ولكن أيضا
مع بلدان أخرى يف جنوب رشق آسيا، وال سيام كوريا الجنوبية، التي متتلك عدد من

التكنولوجيات املتقدمة.

و يعد تشابه نظم إدارة األعامل يف روسيا ودول جنوب رشق آسيا عامال إيجابيا مهام.

يوجد ىف الصني، كام هو الحال يف روسيا، مامرسات لخلق
تكتالت كبرية تحت سيطرة الدولة.

من السهل أن يحدث اتفاق بني الرشكات ذات أسلوب اإلدارة الواحد – و يعد هذا أمرا
إيجابيا يف العمل.
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أمريكا الالتينية:
بريو

توسعت مؤسسة «روستيخ » يف التعاون بنشاط مع دول املنطقة. ففي بداية عام
2014 ، أعلنت حكومة بريو عن رشاء عدد من طائرات الهليكوبرت طراز إم.آي 171 ش

وأصبح هذا العقد أكرب صفقة يف تاريخ التعاون العسكري التقني بني البلدين.

كام كان توريد حوايل 400 سيارة وتنظيم 11 نقطة بيع و 6 مراكز للخدمة مبثابة
Automotive Company S.A استمرار التعاون بني «افتوفاز » مع رشكة السيارات  

لتقديم سيارة «الدا » اىل السوق املحلية.

شاركت رشكة «كاماز » يف مناقصة لتوريد 615 شاحنة كاماز للقوات املسلحة ىف بريو.

أفريقيا:
أوغندا

فازت الرشكة ذات املسئولية املحدودة«     - املوارد العاملية » التابعة ملؤسسة
« روستيخ » ىف عام 2014 باملرحلة الثانية من املناقصة الخاصة باختيار املستثمر/
املشغل لتصميم ومتويل وبناء وتشغيل مصفاة لتكرير النفط يف جمهورية أوغندا.

أجرت هذه املناقصة حكومة جمهورية أوغندا ممثلة يف وزارة الطاقة و تنمية املوارد
املعدنية.

«إذا حددنا احتياجات السوق من املنتجات البرتولية بشكل
صحيح ، سنتمكن من حساب فرتة اسرتداد رأس مال املرشوع

بشكل رسيع. خصوصا أن سوق املنتجات النفطية يف أوغندا ينمو
-RT» مبعدل 10 ٪ سنويا » -أندري كوروبوف، مدير عام رشكة 

 املوارد العاملية»

،تم تصميم املرشوع لتلبية الطلب عىل املنتجات النفطية يف أوغندا والدول املجاورة
فضال عن تنظيم توريد املنتجات النفطية إىل رواندا وبوروندي وجنوب السودان

واملناطق الرشقية لجمهورية الكونغو الدميقراطية )و التي متثل االسواق الرئيسية(،
وكذلك غرب كينيا وشامل تنزانيا.

و من املتوقع أن يتم تنفيذ مرشوع بناء املصفاة عىل مرحلتني. يتم يف املرحلة األوىل يف
بداية عام 2018 توفري وحدة لتكرير النفط طاقتها تقارب 30 الف برميل / اليوم ( 1.5

مليون طن / العام). ويف املرحلة الثانية (املخطط لها عام 2020 ) ستصل قدرات التكرير
إىل 60 ألف برميل من النفط يوميا ) 3.0 مليون طن سنويا(.

الهند
 يف فرباير 2014 تم توقيع مذكرة تفاهم بني مجموعة «ازميوت » و مجموعة «أوريون«

.» POWER SED التابعني لرشكة «روس إلكرتونيكا » القابضة( و الرشكة الهندية «تاتا ( 
تم االعداد للمشاركة ىف عطاءات لتوريد أنظمة املالحة األرضية ملوانئ النقل الجوى

املدنية، و انظمة االمان للبنية التحتية.

وبناء عىل نتائج اجتامعات الرشكات الهندية تلقينا أكرث من 20 مبادرة بعروض
للتعاون يف مختلف املجاالت، مبا يف ذلك أربعة يف مجال املنتجات املدنية واملنتجات

متعددة االستخدامات:
• Hyderabad Pollution Controls Ltd .-عرض التعاون يف مجال نظم إزالة

الكربيت من غاز املداخن.
• Plasmagen Biosciences Pvt. Ltd .-عرض إقامة تعاون مع الرشكات الروسية

يف مجال توريد الدم البرشي وتصنيع مواد معالجة بالزما الدم
• Premier Explosives Ltd .-عرض تنظيم اإلنتاج املرخص للصواريخ املضادة

لهطول الجليد والربد
• Tesscorn Technologies Pvt. Ltd .-عرض تنظيم توريد أجهزة امليكروويف إىل

الهند.

ميامنار
شاركت رشكة «روستيخ » يف الفرتة 17 - 18 ديسمرب 2014 يف مهمة العمل نظمتها وزارة

التنمية االقتصادية الروسية. وقامت الرشكة بتقديم عروض تقدميية مبشاركة وزراء
الصناعة والتجارة والدفاع والداخلية والتنمية االقتصادية يف ميامنار.

الصني
يف سبتمرب 2014 وقعت »روستيخ » مذكرة تفاهم مع أكرب منتج وموزع للفحم يف العامل-
مجموعة «شينهوا » الصينية. ومبوجب هذا االتفاق تم التخطيط لتنفيذ التعاون يف مجال

االستثامر، واالستخراج املشرتك للفحم من مصادره، وتطوير البنية التحتية املرتبطة بها
يف منطقة الرشق األقىص. باإلضافة إىل ذلك، تعتزم «روستيخ » بناء قدرات التوليد يف

الحقول وخطوط النقل ذات الجهد العايل لصادرات الكهرباء إىل الصني. ويصل إجاميل
حجم االستثامرات يف املشاريع املذكورة نحو 10 مليار دوالر.

أشار سريجي شيميزوف إىل أن « مجموعة روستيخ » تقوم بتطوير
التعاون مع الرشكاء الصينيني يف عدد من املجاالت، وأن تعزيز

« هذه العالقات مفيد لكال الطرفني. و تعترب الرشاكة بني «روستيخ
و »شينهوا » جزء من جهد شامل يهدف لزيادة تواجد الطاقة

الروسية يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ.

AVIC ويف نوفمرب قامت مجموعة «روستيخ » كذلك ورشكة صناعة الطريان الصينية
بتوقيع اتفاقية للتعاون االسرتاتيجي. ومن املخطط تنفيذ مشاريع مشرتكة يف مجال

صناعة الطائرات والطائرات الهليكوبرت، واملحركات، وتصنيع مواد الطريان، والكرتونيات
الطريان وغريها من املجاالت املختلفة.

وتشمل املشاريع الكربى وفقا لهذه االتفاقية:
• التصنيع املشرتك لطائرة هليكوبرت ثقيلة جديدة؛ 
• املشاركة يف تصنيع طائرة مدنية عريضة الهيكل؛ 

•  التطوير و الرتويج املشرتك للجيل الجديد من الكرتونيات الطريان،
وغريها من املجاالت.

عىل الرغم من نظام العقوبات املفروضة عىل روسيا من قبل الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب، واصلت
رشكة »روستيخ » يف عام 2014 العمل عىل تطوير التعاون مع الرشكاء األجانب. وخالل فرتة إعداد هذا التقرير تم توطيد

العالقات القامئة بالفعل، وتم إقامة عالقات جديدة.

كام تم أيضا يف عام 2014 عقد:
• اتفاق مع رشكة            الدولية يف مجال توريد وإعداد وتصنيع املكونات اإللكرتونية.

Nanjing LES(» مذكرة تفاهم مع رشكة «نانجينغ لتكنولوجيا املعلومات •
Information Technology( يف مجال التجهيز املشرتك للمطارات وأنظمة

املراقبة الجوية.
• اتفاق مع رشكة «زد.ىت.اى»                                يف منتجات الكابالت الرقمية، و 

  حلول «املدينة الذكية « ،» نظام النقل الذيك » و «نظام الهوايئ الذيك».

باإلضافة إىل ذلك، يف عام 2014 ، أستمر تطوير التعاون بني مؤسسة «روستيخ » مع
- RT( الرشكاء الصينيني يف مجال التحديث التكنولوجي للصناعة الكيميائية يف الصني 

خيم كامبازيت(، وتصدير منتجات التيتانيوم واأللومنيوم شبه املصنعة ألغراض الفضاء
والطاقة )رشكة » فسمبو-أفيسام »( اىل الصني

CETC

 ZTE Corporation

RT
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ويف عام 2014 ، انتهت الجولة االستكشافية الجيولوجية املفصلة يف املناطق الرئيسية
ملناجم املعادن، و تم التأكد من االحتياطيات املوجودة وفقا املعايري الدولية. ومن

املخطط البدء يف بناء املرحلة األوىل من مصنع تركيز الخامات الخاص، والذي
سيستغرق بناءه ثالث سنوات، ومن املخطط أن يتم ىف عام 2015 البدء يف ضخ

استثامرات بنحو 500 مليون دوالر أمرييك.

وسوف يصل إجاميل االستثامرات لجميع املراحل الثالثة من املرشوع حوايل 3 مليارات
دوالر. و تقدر فرتة اسرتداد رأس املال - 6 سنوات. وعند التنفيذ الكامل للمرشوع

املخطط سيدخل املرشوع ضمن أكرب خمس رشكات يف العامل للبالتني.

الجزائر
يف نوفمرب 2014 فازت رشكة املساهمة املفتوحة «تكنو بروم إكسبورت » مبناقصة إلنشاء
محطة كهرباء تعمل بالديزل يف جنوب الجزائر (إجاميل التكلفة حوايل 250 مليون دوالر
أمرييك). وباإلضافة إىل ذلك، تستمر املشاورات بشأن مرشوع إنشاء رشكة مشرتكة إلنتاج
وإصالح ومد فرتة الخدمة وإعادة تدوير الذخائر املوجهة وغري املوجهة يف الجزائر. ومن
بني الرشكات التى تشارك ىف هذه املشاورات رشكة «روس أبورون إكسبورت » الحكومية

لتصدير األسلحة، و رشكة املساهمة «سبالف » ، ورشكة املساهمة «        »، ورشكة
املساهمة «تيخ ماش».

ميخائيل فويفودين. 

تعترب رشكة «فسمبو-أفيسام » رشيك لرشكة بوينغ ومورد للمواد الخام ومكونات
التيتانيوم، و ذلك عىل أساس عدد من االتفاقات طويلة األجل منذ عام 1997 عندما تم

توقيع العقد األول مع الرشكة الروسية املنتجة للتيتانيوم.

ويف عام 2009 ، افتتحت رشكة «فسمبو-أفيسام » وبوينج مؤسسة مشرتكة مع حصص
متساوية من امللكية - أورال بوينغ للتصنيع)          (، و التى تقع ىف مدينة فريخنيايا

سالدا. و تقوم املؤسسة املشرتكة الحديثة بأعامل املعالجة امليكانيكية ملطروقات
التيتانيوم الخاصة بطائرة بوينغ طراز 787 - 8 ، وبوينغ 787 - 9 درمياليرن.

باإلضافة إىل ذلك، تم يف أكتوبر تسليم مروحيات نقل عسكرية من طراز            17 -5
للجيش الوطني األفغاين. وتم تصنيعها يف مصنع كازان لطائرات الهليكوبرت، والذي

يدخل ضمن الرشكة القابضة «املروحيات الروسية ». ويف إطار العقد املربم يف عام 2011
بني رشكة «روس أبورون إكسبورت » ووزارة القوات الربية األمريكية، تم توريد 63

مروحية إىل أفغانستان.

زميبابوى
دخلت رشكة «روستيخ » يف ائتالف تجارى مع مجموعة الرشكات االستثامرية و الصناعية

«Vi Holding» واملؤسسة الحكومية «بنك التنمية واألنشطة االقتصادية الخارجية 
)Vnesheconombank )VEB وعىل أساس الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، يتم 

تنفيذ مرشوع استخراج املعادن البالتينية يف وادي «دارويندايل » بزميبابوى. وتم توقيع
 االتفاق بني الحكومتني يف سبتمرب 2014.

و تشارك «روستيخ » ىف هذا اإلئتالف التجاري كرشيك تكنولوجي، وتوفر للمرشوع
جميع التقنيات واملعدات الحديثة.

«أنا مقتنع بأن بداية العمل يف املشاريع القامئة سيكون
مبثابة إشارة لتدشني اتجاهات إسرتاتيجية جديدة للتعاون

يف مختلف مجاالت الصناعة فهناك آفاق جادة للتعاون
بني البلدين ». - دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة

الرويس.

سوريا
يف أغسطس 2014 قام وفد سوري بزيارة إىل روسيا. وأجرى الوفد مفاوضات مع

رشكة املساهمة «تكنو بروم اكسبورت »، ورشكة «ازميوت »، و رشكة «كاماز »، و رشكة
«ODK» ، و رشكة  «       - املوارد العاملية »  و رشكة «خيم كمبوزيت » ، و رشكة 

تكنولوجيا ». وكنتيجة للمفاوضات تم توقيع بروتوكول لتوريد منتجات رشكة «خيم»
 كمبوزيت » إىل سوريا.

ويف خالل االجتامع املنعقد يف شهر أكتوبر 2014 ىف مدينة سوتيش
أجرت لجنة الشئون االقتصادية برشكة «      - املوارد العاملية » التابعة

ملؤسسة «روستيخ » مباحثات مع الرشكاء السوريني بشأن التعاون
املمكن يف أعامل استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز يف محافظة

حمص. و عالوة عىل ذلك، فقد تم التأكيد عىل استعداد الطرفني
للتعاون ىف مجال النفط والغاز والتعدين والطاقة والبنية التحتية

ذات الصلة.

الواليات املتحدة األمريكية
إذا أردنا الحديث عن تعزيز العالقات الدولية ملؤسسة «روستيخ »، تجدر اإلشارة إىل

أنه ىف يوليو 2014 قامت رشكة «فسمبو-أفيسام » التابعة ملؤسسة «روستيخ » بتمديد
العقد مع الرشكة املصنعة للطائرات بوينغ لتوريد صفائح التيتانيوم حتى عام 2022

طبقا للكميات السنوية املتفق عليها.

«اننا نقدر هذا التعاون، و نخطط يف املستقبل ليس فقط زيادة

اإلنتاج، ولكن أيضا مواصلة عملنا املشرتك للتوسع يف إنتاج

منتجات ذات مستوى أعمق من املعالجة امليكانيكية ». – رصح

بذلك املدير العام لرشكة «فسمبو-أفيسام
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تم متديد عقد توريد صفائح التيتانيوم من رشكة فسمبو

أفيسام إىل رشكة بوينج حتى عام 2022
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4_4  املشاركة ىف املعارض 

قامت املؤسسة الحكومية روستيخ باالشرتاك يف املعارض العسكرية
الدولية يف الخارج عام 2014 وفقا لتعليامت الوكالة الفيدرالية
 للتعاون الفني والعسكري رقم 71 بتاريخ 6 يونيو 2012.

نتائج أنشطة املعارض يف الخارج

تجدر اإلشارة إىل أن هناك اتجاه للحد من نشاط املعارض يف أوروبا وزيادته يف جنوب 
رشق آسيا وأمريكا الالتينية. ففي بعض املعارض متت زيادة مساحة العرض مرتني

تقريبا.
 

حيث زاد حجم املعروضات الروسية بشكل كبري يف بعض معارض جنوب رشق أسيا،
مثل معرض «دي اس ايه » ومعرض «ايندو ديفينس ». باإلضافة إيل ذلك هناك اتجاه

لتوسيع نطاق املشاركة يف املعارض نظرا الهتامم الرشكات الروسية بالدخول إيل األسواق
الجديدة. ففي عام 2014 تم متثيل روسيا ألول مرة يف املعرض الدويل للصناعات

الدفاعية «أديكس- »2014 )مبدينة باكو، أذربيجان(

 

كام أن هناك اتجاه لتحسني جودة منصات العرض. بحيث
تتوافق العروض مع مستوى أفضل الرشكات األوروبية. وأصبحت
املنصات متاحة وسهلة يف التعامل وأصبحت مجهزة بعينات من

املنتج وأجهزة املحاكاة وعروض الوسائط املتعددة.
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تاريخ و مكان املعرض اسم املعرض

 

11 -16 فرباير

سنغافورة

معرض الطريان الدويل »سنغافورة أيروشو - 2014*

06 -09 فرباير  

دلهى - الهند

«DEFEKSPO INDIA 2014« املعرض الدويل لألسلحة الربية والبحرية 

25- 30 مارس

سانتياغو، شييل

«FIDAE 2014« املعرض الدويل للتكنولوجيا العسكرية وهندسة الطريان

14 – 17 ابريل

كواالملبور، ماليزيا

 «DSA-2014« املعرض الدويل اآلسيوي لألسلحة واملعدات العسكرية

6– 8 مايو

عامن، األردن

   «SOFEKS 2014« املعرض الدويل للقوات الخاصة 

22-25 مايو

أستانا، كازاخستان

املعرض الدويل لألسلحة واملعدات العسكرية »كاديكس 2014»

16- 20  يونيو

باريس، فرنسا

املعرض الدويل لألسلحة واملعدات العسكرية للقوات الربية ووسائل الدفاع الجوي األرضية

»يوروساتوري- » 2014»

9-12 يوليو

مينسك، بيالروسيا

املعرض الدويل لألسلحة واملعدات العسكرية »ميليكس- 2014»

14- 20  يونيو

فارنبورو، بريطانيا

الصالون الدويل للطريان والفضاء »فارنبورو انرتناشيونال – 2014»

11-13 سبتمرب

باكو، أذربيجان

معرض أذربيجان الدويل للصناعات الدفاعية »أديكس- 2014»

17-21 ستمرب

كيب تاون، جنوب أفريقيا

املؤمتر واملعرض الدوليني لألسلحة واملعدات العسكرية لكافة فروع القوات املسلحة

»أفريقيا ايروسبيس أند ديفينس- 2014»

37-21 أكتوب

باريس، فرنسا

املعرض الدويل لألسلحة واملعدات البحرية العسكرية »يورونافال- 2014»

11-16  وفمرب

جوهاي، الصني

املعرض الدويل للطريان والفضاء »أيروشو تشاينا- 2014»

5-8 نوفمرب

جاكرتا، اندونيسيا

املعرض الدويل لألسلحة واملعدات العسكرية »أندو ديفينس – 2014»

يف إطار التعاون العسكري التقني يف عام 2014 قامت مؤسسة «روستيخ » بتنظيم معروضات روسية
موحدة من املنتجات العسكرية لالشرتاك يف 13 معرض دويل للمنتجات العسكرية:

  9500 مرت مربع
إجاميل مساحة معروضات 
روستيخ يف املعارض الدولية.

عدد املشاركني الروس املساحة، مرت مربع عام

230 8000 2012

142 6060.5 2016

206 9500 2014
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4_5  أهم املشاريع الدولية ملؤسسة »روستيخ » 
والرشكات الفرعية التابعة لها يف روسيا

التعاون مع الربازيل
هناك تعاون مع رشكة               للكهرباء يف إطار مجموعة «بريكس » بهدف احالل

الواردات من املنتجات الكهربائية املنتجة يف الواليات املتحدة وأوروبا.

«ODK» وتتضمن املرحلة النهائية من املرشوع مرشوعات تعاون مع رشكة املساهمة 
ورشكة املساهمة املفتوحة «فسمبو-أفيسام » ورشكة املساهمة املفتوحة «كاماز » ورشكة

املساهمة املفتوحة              . كام أعلنت رشكات أخري عن اهتاممها بالتعاون مع
رشكة            مثل «تيكنوبروم اكسبورت » و رشكة املساهمة «كريت » ورشكة املساهمة
تيخ ماش » ورشكة املساهمة «ستانكوبروم » ومجموعة رشكات «كاالشنيكوف » و رشكة»
  املساهمة املفتوحة «مصنع املعدات امليكانيكية يف أيجيفسك » ورشكة «كبال كوشكني».

 

التعاون مع اليابان
يف يوليو تم توقيع اتفاق حول نوايا العمل يف مجال معالجة النفايات الصلبة بني

مؤسسة «روستيخ » الحكومية ورشكة املساهمة «ميتسوبييش للصناعات الثقيلة ورشكة
الهندسة البيئية والكيميائية ورشكة املساهمة املفتوحة «املنطقة االقتصادية الخاصة
«وادي التيتانيوم » ومؤسسة اإلنتاج العلمي «ماش-بروم » )رشكة مساهمة مغلقة(.

التعاون مع أملانيا
تم توقيع اتفاق حول متديد مذكرة التعاون بني مؤسسة روستيخ الحكومية ورشكة

«رودي وشفارتس كو » رقم                              )25.09.2014 (. املوقعة بتاريخ 11
 ابريل 2011.

«إن الهدف الرئييس للرشاكة مع رشكة                               هو
إنتاج معدات قياس السلكية ذات قدرة تنافسية عيل األرايض

 الروسية ». نيكوالي كوليسوف املدير العام لرشكة «كريت

التعاون مع الصني
يف إطار التعاون بني روستيخ ورشكة «بويل جروب » الصينية تم عقد اتفاقية يف
POLY» 31 أكتوبر 2014 بني رشكة املساهمة املفتوحة «ستانكوبروم» ورشكتي

و             » الصينيتني حول التعاون يف إنشاء مصنع مشرتك إلنتاج
اآلالت يف روسيا يف مدينة كيمرا )إقليم تفري(.

التعاون مع إيطاليا
 يف ديسمرب عام 2014 وقعت «روستيخ » ورشكة املساهمة املفتوحة «روس نفط«
مع رشكة «فينميكانيكا » وثيقة «الرشوط األساسية التفاقية التعاون االسرتاتيجي

بني «أجوستا ويستالند » ورشكة البرتول املساهمة «روس نفط » ورشكة املساهمة
 «املروحيات الروسية». 

سجلت الوثيقة نية الجانبني القيام بتجميع مروحيات «أجوستا ويستالند            يف
قاعدة رشكة املساهمة املغلقة «هيليفرت ». كذلك نصت الوثيقة عيل توريد ما يقرب
من 150 مروحية بحلول عام 2025 معدلة لعمليات البحث واإلنقاذ لتلبية احتياجات

رشكة «روس نفط » يف إطار مرشوعات إعداد وتطوير حقول النفط البحرية.

إن إدخال رشكة كربي رائدة يف مجال صناعة النفط مثل رشكة
«روس نفط » يف مرشوعاتنا ميكنه أن يعطي دفعة جديدة لتنمية

مؤسستنا املشرتكة والتوسع يف اإلنتاج » – سريجي تشيميزوف
 املدير العام ملؤسسة «روستيخ».

ويفرتض أن يتم تنظيم عملية التجميع والتسليم وخدمة ما بعد البيع لتلك املروحيات
وكذلك تدريب الطواقم عن طريق رشكة «هيليفرت » أو عن طريق رشكاتها الفرعية

التي ميكن إنشاؤها إذا لزم األمر.

 ويخطط الجانبان يف إطار هذا املرشوع للوصول بنسبة توطني املنتج ل 70 ٪
 بحلول عام 2025.

التعاون مع الواليات املتحدة األمريكية
يف أكتوبر عام 2014 بدأ العمل يف مصنع إنتاج محطات توليد الطاقة بتوربينات الغاز
-وهو مرشوع مشرتك بني                               ورشكة «إنرت راو » ورشكة املساهمة 

 املفتوحة              التي تدخل ضمن رشكات «روستيخ».

يعد بناء مصنع إنتاج محطات توربينات الغاز بداية مرحلة
جديدة يف تطوير قطاع الطاقة الكهربائية يف روسيا حيث ستسمح

هذه املحطات الجديدة برفع كفاءة محطات الطاقة يف مختلف
األقاليم.

ويف يوليو اتفقت مؤسسة «فسمبو-أفيسام » أكرب الرشكات الروسية املنتجة للتيتانيوم مع
رشكة بوينج األمريكية لصناعة الطائرات عيل متديد عقد طويل األجل لتوريد منتجات

 التيتانيوم حتى عام 2022.

مع الوقت تصبح عالقاتنا أكرث عمقا وقوة. فمن بني خططنا يف»
القريب العاجل العمل املشرتك عيل مرشوع إنتاج طائرة جديدة
من طراز                        التي سوف تحتوي عيل تيتانيوم أكرث

بكثري ». جون برين – نائب رئيس رشكة بوينج للطريان املدين.

وفقا لرشوط العقد الذي تم متديده فإن رشكة «فسمبو-أفيسام » سوف تواصل إمداد
رشكة بوينج مبنتجات التيتانيوم لتلبية احتياجات صناعة الطائرات املدنية.
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كام شهد عام 2014 بناء نظام واضح ملؤرشات الكفاءة والذي يسمح بتتبع فعالية ترويج
العالمات التجارية حول العامل بشكل آيل كام تم وضع منهج موحد لخدمات االتصاالت.

واحد اتجاهات اإلسرتاتيجية اإلعالمية ملؤسسة «روس تك » هي تطوير العالمات
التجارية للرشكات القابضة القوية واملستقلة.، حيث تدرك املؤسسة أن العالمة التجارية
اليوم هي احد عوامل القدرة التنافسية وتعظيم رأس مال األصول، وان الرشكات صاحبة

العالمة التجارية القوية هي التي يكتب لها االنتصار يف املنافسة يف السوق العاملي.
فباالعتامد عىل الخربة السابقة يف إجراء إعادة تسويق العالمات التجارية للمنظومات

والتكنولوجيات البرصية والتي تم توفري مظلة جديدة لها حيث متت العودة لالسم
 التاريخي لهذه األنظمة « شفاىب».

 وكذلك مجموعة الرشكات املوحدة « التكنولوجيا الالسلكية اإللكرتونية»
والتي حققت منوذجا قويا لالنتشار وكذلك العالمة التجارية املشهورة محليا « ك ر ا ت»

ويف عام 2014 انضم مصنع « يجيفسك « للصناعات الهندسية إىل مجموعة الرشكات
 املوحدة « كالشينكوف » والتي تحتوي بداخلها عىل ثالثة عالمات تجارية وهي:

» كالشينكوف « ، « بايكال « ، « إيجامش »
ويف ذات الطريق ستظهر مجموعات من الرشكات القابضة التي تستوعب وتتفهم أن
الشفافية املعلوماتية وكذلك العالمة التجارية القوية أصبحت من الرشوط الرضورية

لزيادة القدرة التنافسية سواء يف السوق الروسية أو عىل املستوى الدويل.

املؤرشات الرئيسية املقدمة عن املؤسسة يف املجال املعلومايت
بنهاية العام 2014 ميكن تسجيل مؤرشات النمو سواء من حيث الكم والكيف يف وسائل
اإلعالم « امليديا « عن مؤسسة « روستيخ » وهيكلها التنظيمي. ففي العام املايض ارتفع

عدد املنشورات التي تحتوي عىل ذكر املجموعة بنسبة 154 ٪ وبلغت 229 ألف.

 وارتفع عدد املقاالت الدولية عن املؤسسة بنسبة ٪84
كام نجد أن إجاميل ذكر املؤسسة يف الفهارس املعلوماتية قد تضاعف مبعدل 1.7 )حيث
سجلت 926 ألف نقطة). وكان معدل تناول األخبار االيجابية عن املؤسسة يبلغ خمسة

 أضعاف األخبار السلبية ( 77455 مقابل 15555 عىل الرتتيب(.

 وارتفع املوقف العام لعدد من الرشكات القابضة والهيئات ) كالشينكوف – أفتافاز–
)OPK-يوتا ديفيز – ك ب ا ت – معدات الطريان 

وكذلك تطورت الكفاءة والتنوع يف خطط عمل مراكز الخدمات الصحفية. و سجل منو
يف عدد املطبوعات التي تناولت ( روس أبورون أكسبورت – رشكة املروحيات الروسية

يوتا ديفيز – شفاىب – ك ر ا ت –          (. ولفتت رشكة                األنظار بشدة إليها 
وسجلت مؤرشات مرتفعة.

كان من أبرز األحداث التي وقعت يف 2014 تسمية املؤسسة
رسميا ب «روستيخ ». ففي 23 يوليو وقع الرئيس فالدميري بوتني

قانون «إدخال تعديالت عيل القانون الفيدرايل الخاص برشكة
«روستكنولوجي » الحكومية، الذي متت املوافقة عليه يف مجلس

الدوما يف 1 يوليو وتم اعتامده يف املجلس الفيدرايل بتاريخ 9
 يوليو 2014.

مبوجب هذا القانون تم تعديل قامئة أهداف ومهام الرشكة. منها عيل وجه الخصوص
أن رشكة روستيخ سوف تساهم يف إنشاء مرافق ذات تكنولوجيا فائقة وستشارك يف أية

مرشوعات اجتامعية تحقق مصالح الدولة واملجتمع.

سياسة الشفافية املعلوماتية
تواصل املؤسسة سياسة الشفافية املعلوماتية التي بدأتها يف عام 2012 ، ويتم بشكل
ممنهج تنفيذ نظام العمل يف إطار اللوائح املعتمدة والخاصة باالتصاالت يف مؤسسة
روستيخ » . وتعمل املجموعة والرشكات القابضة يف منظومة من الفضاء املعلومايت»

املنضبط، حيث يتم التخطيط املسبق لألخبار ويتم دمجها يف جدول زمني موحد
للمناسبات اإلعالمية.
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وتجدر اإلشارة إىل املستوى العايل للرشكة من حيث التفاعل وتقديم صورة موحدة
« للبالد وللرشكة باعتبارها تقدم منتجا وطنيا، أي تعميق كلمة «رويس » و »وطني
وتعكس غالبية الكلامت الرئيسة الجودة العالية ملنتجات الرشكة، فضال عن عرصية

تصميامتها. والعنرص األكرث وضوحا هو عنرص االبتكار ) «عرصي « ،» جديد »(، فضال عن
موضوع تحديث جودة املنتجات ) «تطوير « ،» تحديث »(. وينظر إىل املؤسسة التي

تدمج يف كيان واحد أنشطة مختلفة من اإلنتاج باعتبارها منوذجا لضامن الجودة العالية.

العقوبات
أكرث ما مييز عام 2014 توقيع العقوبات.

عىل الرغم من عرض وسائل اإلعالم ملوضوع العقوبات، إال انه يف املجال العام مل يتم
التعرض لالنتقادات التي تشري إىل مخاطر التشهري بالسمعة والخسائر الفعلية. وكان

السبب يف هذه الصورة هو العمل النشط للمركز اإلعالمي يف اإلعالم الجامهريي وتنسيق
جهود املقاومة اإلعالمية وصياغة موقف واضح مع عرض بيانات واقعية عن األثر

الحقيقي للعقوبات عىل الصناعة الروسية مع التعليق العميل املستمر عىل ترصيحات
الساسة الغربيني. ونتيجة لذلك كان هناك بعض التأثري االيجايب للعقوبات كحافز ايجايب

لتطوير التكنولوجيا الوطنية والتخلص من االعتامد عىل االسترياد.
وقد اجتمع الرأي العام الرويس والدويل عىل أن إدراج «روستيخ » يف قامئة العقوبات هو
عمل غري عادل وأيدوا تطوير العالقات طويلة األجل مع الرشكات الغربية التي تؤثر عىل

حياة ماليني البرش حول العامل.

املوقع االلكرتوين والحسابات الرسمية لروستيخ
إن أحد املصادر األساسية للمعلومات الخاصة بروستيخ يف عام 2014 كان املوقع

الرسمي للرشكة. وعند املقارنة بالعام املايض نجد أن عدد زوار املوقع قد زاد مبقدار
مرتني ونصف وبلغ 2 063 485 شخص. كام زاد عدد الزوار املميزين مبقدار 3 مرات

)وصل حتى 1 344 658 (، كام ارتفعت مشاهدات الصفحة مبقدار 1.8 مرة
) حتى 5 224 303(.

وما مييز نشاط املستخدمني هو الزيادة املطردة لالهتامم باملوقع. ففي خالل هذه الفرتة
لوحظ عدة مؤرشات عىل الزيادة املكثفة واملرتبطة بدوافع إعالمية كبرية كانت مبثابة

املحفز لنشاط املستخدمني.

ويبلغ العدد اإلجاميل لزوار موقع الرشكة أكرث من 3 مليون شخص. وامليزة األساسية لهذا
املوقع مقارن بالرشكات األخرى هي خدمة األخبار املحدثة باستمرار والتي تبث بست

لغات عىل املوقع.

من الطبيعي اهتامم الصحافة مبوضوعات االتجاهات الواعدة يف مجاالت التنمية
الصناعية، و التوسع يف االنتشار الجغرايف وكذا الوفاء بالتوريدات وتنفيذ االتفاقات
املربمة يف سياق سياسة العقوبات التي تنتهجها الواليات املتحدة واالتحاد األوريب.

وتجدر اإلشارة إىل أن اهتامم وسائل اإلعالم صار منصبا عىل العقود املربمة مع الرشكات
الصينية.

كام برز يف عام 2014 موضوع التصميامت الجديدة. وكانت املساهمة األكرب من نصيب
رشكة                       والتي قدمت الجيل الثاين من                        . فقد جذب عرض

إزاحة الستار عنه اهتامم الصحافة الروسية والعاملية عىل حد سواء. ويجب اإلشارة
2 كان الهدية التي قدمت إىل الرئيس يش جني بينغ من الرئيس YOTA PHONE إىل أن

الرويس فالدميري بويتن.

املقارنة مع املنافسني
باملقارنة مع كربيات الرشكات والقالع الصناعية األجنبية

نجد أن «روستيخ » قد دخلت قامئة        20 للمؤسسات
التكنولوجية العاملية من حيث طلبات البحث يف محرك

United Technologies البحث جوجل متفوقة عىل 
Corporation, Honeywell International ورشكة

«روس نانو » و »روس أتوم » وغريهم.

ويتيح نرش املواد اإلخبارية والتفاعل مع محطات األخبار بناء منوذج فعال للتعامل مع
مرور األخبار. وسيسمح نظام اختيار املطبوعات واملواد ببقاء املستخدم يف املوقع مع

االرتقاء ليس فقط باملؤرشات الكمية، بل والنوعية للموقع.

إن الجمهور األسايس الذي يستهدفه املوقع هم الناطقون بالروسية. إال انه تجدر اإلشارة
إىل أن هناك تنوع جغرايف للجمهور، وهناك جزء كبري من هذا الجمهور من أمريكا

الالتينية.

وقد تم إطالق شبكة روستيخ بهدف تشكيل نافذة عرض موحدة ملنتجات املؤسسة
عن طريق جمع مواقع الرشكات القابضة واملؤسسة يف نظام واحد. وبعد مرور

 نصف عام من إطالق الشبكة بلغ عدد االنتقال إىل موقع الرشكة حوايل 25000،
وبلغت التغطية اإلجاملية لجميع املواقع ذات العالقة يف هذه الفرتة إىل ما يقرب من

2000000 مستخدم.

وكان احد األسباب الرئيسية يف زيادة جمهور موقع روستيخ هي شبكات التواصل
االجتامعي. فهي متثل حوايل 30 ٪ من حركة املرور عىل املوقع. وقد لوحظ العدد األكرب
من االنتقاالت يف عام 2014 من الفيس بوك 12.4 ٪ ومن فكونتناكت – 8٪ ومن تويرت
-7 ٪. وقد زاد زمن وعمق املشاهدات والخاص باالنتقال من الشبكات االجتامعية من 

متوسط املؤرشات للمرور من محركات البحث. باإلضافة اىل ان خدمة مدونات تويرت
أصبحت هي املساحة األساسية لألخبار، وهو ما كان له اثر كبري عىل مجال املدونات.

وميثل أكرث من 30 % من جمهور روستيخ يف مواقع التواصل
االجتامعي الفئة العمرية األكرث نشاطا من 25 إىل 35 سنة.

وما يؤكد جودة املحتوى كذلك هو أن عدد املشرتكني يف
موقع الرشكة يتجاوز عدد املشرتكني قي مواقع التواصل

االجتامعي من الفئة العمرية املهيمنة 18 - 24 سنة.

كام تجدر اإلشارة إىل أن مستخدمي املوقع من الفئة العمرية 55 - 65 سنة يتجاوزون
0 ٪1 . وقد بلغ إجاميل عدد املشرتكني يف صفحة روستيخ يف مواقع التواصل االجتامعي

يف نهاية عام 2014 - 266979 شخص.
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املنتجات املدنية منتجات التصدير التسليح، املعدات العسكرية والخاصة

يف صناعة الطائرات

• عينات من املعدات العسكرية والخاصة املوجهة 
للتصدير وأطقمها

• وحدات ونظم وعنارص معدات الطريان 
• أنظمة املظالت 

• معدات الدعم األريض 
• املروحيات ومحركاتها 

• األدوات واملعدات الالزمة ملرشوعات تكامل النظم 
• أجهزة ووحدات النقل 

• األجهزة واملعدات الطبية 
• املظالت الرياضية 

• النظم املوحدة للشحن باملظالت 
• الكرتونيات الطريان 

• محركات الطائرات املدنية 

• أنظمة الطائرات 
• وحدات الطائرات ونظم اإلمداد االلكرتوين والحامية 

• معدات املظالت واإلنزال 
• معدات الدعم األريض 

• مجموعة متنوعة من املروحيات 
• محركات الطائرات واملروحيات الحربية 

صناعة الذخائر واملواد الكيميائية الخاصة

• عينات املعدات العسكرية والخاصة املوجهة 
للتصدير ومكمالتها

• البارود والذخرية ألسلحة الصيد والرياضة 
• املعدات الطبية املتخصصة 

• معدات استخراج الفحم والنفط 
• املواد النارية 

• محطات توليد الطاقة بتوربينات الغاز ومحطات 
ضخ الغاز

• املتفجرات الصناعية وأجهزة التفجري 
• املواد النارية 

املعدات الالزمة لصناعة الطاقة مبا يف ذلك 
النفط والتعدين

• املستحرضات الطبية 
• األجهزة الطبية 
• األجهزة املنزلية 

• مواد الدهان 

• قذائف املدفعية مختلفة األغراض 
• ذخائر العيار الصغري 

• منصات إطالق الصواريخ وذخائرها 
• وسائل حمل القنابل جوا ووسائل القتال املبارش 

• املنتجات واملواد النارية 

صناعة األسلحة التقليدية

• عينات املعدات العسكرية والخاصة املوجهة 
للتصدير ومكمالتها

• أسلحة الصيد 
• أسلحة رياضية 

• مسدسات 
• خراطيش وذخائر مختلفة 

• صناعة األجهزة واملعدات الطبية 
• التعدين 

• الدراجات النارية 
• املكونات عالية التكنولوجيا ومكمالت معدات 

الزراعة والبناء والطرق واملرافق
• األسلحة والذخائر املدنية 

• األجهزة البرصية 
• معدات املسح 

• معدات اآلالت واألدوات 

• أنظمة صواريخ القوات الربية 
• األسلحة عالية الدقة 

• األجهزة البرصية –امليكانيكية والبرصية-الكرتونية 
• أسلحة التصويب وذخائرها 

يف الصناعات االلكرتونية

• عينات املعدات العسكرية والخاصة املوجهة 
للتصدير ومكمالتها

• أجهزة قياس الرتدد والوقت 
• نظم وأجهزة احتساب الكهرباء 

•املنتجات االلكرتونية 

• وسائل االتصال 
• أجهزة ونظم األمان 

• رادارات مختلفة األغراض 
• معدات طبية 

• نظم ووسائل البث مبا فيها الرقمية 
• أجهزة املالحة 

• وحدات وأنظمة ووسائل االتصال والتحكم 
اآليل لألغراض الخاصة

• أجهزة اإلرسال 
• وسائل الحرب االلكرتونية 

• أجهزة تحديد الدولة املعادية 
• أجهزة ونظم رادارات الطريان 

• نظم املعلومات واالتصاالت اآللية 
• املنتجات االلكرتونية ومعدات الرتدد العايل 

ملبادئ سياسة الدولة يف مجال تطوير صناعة الدفاع يف روسيا االتحادية حتى عام 2020
وما بعده، وكذلك وفقا ألسس السياسة العسكرية والتقنية لروسيا االتحادية حتى 2020
وما بعده وسياسة روسيا االتحادية يف مجال تطوير العلوم والتكنولوجيا حتى عام 2020

وما بعده، واستهدفت تنفيذ برنامج الدولة يف التسليح للفرتة من 2011 إىل 2020
وإنتاج احتياجات الدولة من السالح لعام 2013 وعامي 2014 و 2015 طبقا للخطة

،وكذلك تنفيذ خطط التعاون العسكري والفني بني روسيا االتحادية والدول الخارجية
ووفقا للربنامج الفيدرايل املوجه «تطوير اإلمكانات الصناعية والدفاعية لروسيا االتحادية

2020-2011 وغريها من الربامج املوجهة».

 :ويدخل يف نطاق األنشطة األساسية لرشكات املؤسسة ما ييل
• اإلنتاج الصناعي 

• األبحاث والتصميامت العلمية 

ويدخل يف نشاط رشكات املؤسسة ما ييل:
• تصميم وإنتاج وتحديث السالح واملعدات العسكرية والخاصة 

• خدمة ما بعد البيع وتخريد املعدات العسكرية والخاصة 
• تصميم وإنتاج وصيانة املنتجات الصناعية لألغراض املدنية 

ونورد يف الجدول التايل االتجاهات األساسية يف تصميم وإنتاج منتجات رشكات املؤسسة
)التنفيذ وتقديم الخدمات( وفقا للمجاالت الصناعية.
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5_1 مساهمة املؤسسة يف  
تطوير الصناعة يف روسيا

تحتل رشكات املؤسسة ذات األصول
الصناعية موقعا مهيمنا يف روسيا

االتحادية يف تصنيع املنتجات التالية:

• الطائرات الهليكوبرت لألغراض العسكرية واملدنية 
• محركات الطائرات، وحدات وأجهزة الطريان، أجهزة االلكرتونية الالسلكية يف 

الطائرات، وأنظمة املظالت
• منظومة الصواريخ التكتيكية، نظم راجامت الصواريخ 

• أنظمة الدفاع الجوي قصرية املدى 
• أسلحة التصويب ووسائل القتال املبارش 

• الذخائر وبادئات اإلشعال 
• األجهزة البرصية-امليكانيكية والبرصية-االلكرتونية 

• نظم التحكم اآليل ووسائل االتصال واألجهزة الالسلكية ورادار االستطالع وأنظمة 
الحرب االلكرتونية املضادة لنظم االتصاالت والتحكم

• نظم ومعدات التشفري 
• املعدات الالسلكية االلكرتونية ووسائل تحديد الهوية 

• منتجات املكونات االلكرتونية وأجهزة الفراغ االلكرتوين 
• الشاحنات 

• سيارات الركوب 
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يف مجال صناعة السيارات

• إنتاج سيارات ألغراض مختلفة 
ىف مجال صناعة الحديد والصلب

• إنتاج املنتجات املعدنية الجاهزة 
• إنتاج اآلالت واملعدات 

• معالجة املواد الخام الثانوية 
يف مجال الصناعات الطبية

• إنتاج املعدات الطبية، واملعدات الجراحية، واألدوات الطبية، و األجهزة التعويضية 
يف مجال صناعة الكيامويات والبرتوكيامويات

• إنتاج املواد املتفجرة، واملواد الكيميائية لألغراض املدنية 
• تجهيز وإنتاج املواد املركبة واملنتجات املصنعة منها 

• معالجة النفايات املشتملة عىل السليلوز 
• إنتاج الوقود الحيوي، واملنتجات الزراعية، واألدوية واملواد الغذائية، و الصناعات الكياموية 

• إدخال تكنولوجيا اللحام االحتكايك، وتوصيل التيار الكهربايئ من صاممات التحكم ، و املضخات القضيبية العميقة، ونظم حسابات التكلفة والنفقات لصناعة البرتول 
املنتجات النفطية والكهرباء

يف القطاع غري الصناعي

• توفري وسائل النقل والخدمات اللوجستية وخدمات أخرى 
مجاالت أخرى لنشاط الرشكة

• تصميم وبناء مرافق الطاقة و اإلنتاج، باإلضافة إىل املرافق اإلجتامعية 

• رشكة تم إعداد برامج إلعادة التأهيل املايل للمؤسسات غري املتعرثة ىف منطقة شامل 
القوقاز الفيدرالية (حجم املديونية 250 مليون روبل) من أجل عرضها عىل اجتامع

فريق العمل من وزارة الصناعة والتجارة الروسية بخصوص تنفيذ التدابري الرامية إىل
منع إفالس الرشكات واملنظامت اإلسرتاتيجية.

وكجزء من صناعة التعدين ىف منطقة شامل القوقاز الفيدرالية:
• قامت املؤسسة باإلضافة إىل جذب الرشكات مثل ) رشكة «املوارد العاملية »، و رشكة 

جيربوسيفتمت »، و رشكة « قربدينو- بلقاريا للتنغسنت و املوليبدينوم »، و رشكة»
« ارديجيىس »( بعملية تدقيق مواد املرشوع االستثامري «املجمع الواحد « ترينياوز»

و املقدم من حكومة جمهورية قربدينو- بلقاريا.
• تم تحديد التدابري الرئيسية لدعم الحكومة للمرشوع، والتى سوف تساعد ىف رفع 

ربحية املرشوع. ومن جانب رشكة « املوارد العاملية » فقد أعلنت اهتاممها باملشاركة
ىف تطوير مرشوع ترينياوز.

وفيام يخص إنشاء / تطوير صناعة اآلالت و املاكينات
عىل أرايض منطقة شامل القوقاز االتحادية:

• بهدف تطوير اإلنتاج إلحالل الواردات من أدوات القطع يف إطار الرشاكة بني 
القطاعني العام والخاص، طلبت رشكة «ستانكا بروم » وتلقت مقرتحات الستخدام

إمكانات الرشكات الصناعية الكربى ىف منطقة شامل القوقاز االتحادية ( و هى
 رشكات «جيدراميتالورج »، ورشكة « بابيديت »، و رشكة « تيليكاملاز»(.

• تم توقيع إتفاقية للتعاون بني رشكة «ستانكا بروم » و رشكة « تيليكاملاز »(، والتي •
يتوقع مبوجبها تطوير الرشكة من حيث إعادة املعدات التقنية الخاصة بإنتاج

وتصنيع املاس باستثامرات إجاملية مببلغ 450 مليون روبل وزيادة حجم توريد
أدوات املاس.

 ففى مجال صناعة اآلالت واملاكينات تصل حصة الواردات من أدوات املاس إىل 70 ٪
و 90 ٪ من مستلزمات وأدوات املسبوكات.

وفقا للقانون الفيدرايل الدستوري رقم 6 – ف ك ز الصادر بتاريخ 21 مارس عام
2014 تم ضم جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول ذات الوضع الفيدرايل إىل روسيا

االتحادية.

ووقعت املؤسسة اتفاقية للتعاون مع السلطات التنفيذية للكيانني الفيدراليني
الروسيني املشار إليهام، فضال عن تنظيم العمل لتنفيذ تكليفات الحكومة الروسية

بشأن القضايا التالية:
1. دمج رشكات املجمع الصناعي الدفاعي يف القرم إىل الرشكات القابضة التابعة

ل «روستيخ »، و عىل وجه الخصوص:
• املؤسسة الحكومية املوحدة بجمهورية القرم مصنع فيودوسيا للبرصيات ( اىل 

 الرشكة املساهمة «شفاىب»;
• معهد البحوث العلمية للتصميم املظىل )مدينة فيودوسيا( اىل الرشكة املساهمة 

« معدات الطريان »
• « رشكة «سيفاستوبل للطريان » إىل الرشكة املساهمة «املروحيات الروسية 
• رشكة «اورانيس لاللكرتونيات » )مدينة سيفاستوبل( إىل الرشكة املساهمة 

 « مجمع «سوزفيزديا »

2. دعم معهد البحوث العلمية للتصميم املظىل، و مصنع فيودوسيا للبرصيات، ورشكة
سيفاستوبل للطريان »، ورشكة «اورانيس لاللكرتونيات » عن طريق خط مشرتيات»

 الدفاع الحكومي.

3. استخدام البنية التحتية مليناء الصيد البحري مبدينة سيفاستوبول لدعم مهامت
التعاون العسكري التقني، وكذلك توريد املنتجات املدنية واملنتجات ذات االستخدام

املزدوج )وفقا لالتفاقية املوقعة بتاريخ 2/ 12 / 2014 ، رقم 00744/ 11              حول
التعاون بني رشكة «لوجيستيكا » و حكومة سيفاستوبول(.

4. إقامة مرافق للطاقة عىل أراىض القرم لتوليد الطاقة الكهربائية وإعادة بناء مرافق
الصناعية للشبكة الكهربائية.

ووفقا لتعليامت رئيس الوزراء الرويس دميرتى ميدفيديف (محرض رقم 11 بتاريخ
(شاركت املؤسسة يف تنفيذ مهام تهدف لتطوير منطقة شامل القوقاز       

الفيدرالية.

وفيام يخص تطوير الصناعة االلكرتونية يف منطقة شامل القوقاز الفيدرالية:
• رشكة تم إعداد مرشوع مفهوم إعادة هيكلة مؤسسات االلكرتونيات ىف منطقة 
شامل القوقاز االتحادية، وإنشاء مجمع صناعي وإنتاجي بها يوحد بني جميع

إمكانات املؤسسات. ومتت املوافقة عىل املرشوع واعتامده يف اجتامع فريق
العمل لتطوير اإلنتاج الصناعي يف منطقة شامل القوقاز الفيدرالية يف إطار اللجنة

 الحكومية )محرض رقم 6 بتاريخ 04 / 02 / 2015(.

/C/MV/

50/11/2014



التقرير السنوي للمؤسسة الحكومية »روستيخ«//  22014التقرير السنوي للمؤسسة الحكومية »روستيخ«//  2014النشاط اإلنتاجي للرشكة

 
 « أفتوفاز»
الدا فيستا

10.3 ثانية
تصل لرسعة 100 كلم/س خالل

وسيتاح للمشرتى ثالث فئات من التجهيزات للسيارة،
واملقسمة إىل التقليدى والعادى واللوكس. يف التجهيز

األساىس لسيارة الدا فيستا سيكون عمود مقود التوجيه
و نظام ، ABS قابل للتعديل، نظام منع إنغالق املكابح

وثالثة مساند للرأس عىل ، ESP التحكم يف اتزان السيارة
وتشتمل قامئة الخيارات األساسية للسيارة .L شكل حرف

.«ERA-GLONASS» نظام االستجابة للطوارئ 

وشهد ضيوف املعرض عىل أن العرض التقدميي للسيارة
إن الهاتف الذيك الجديد أستطاع أن يبهرنا ليس فقط
الجديدة يعد واحدا من أكرث العروض تأثريا وفعالية.

تم اختيار االسم الجديد للموديل مبشاركة رشكة
العالمات التجارية                   . و ترى رشكة افتوفاز
أن االسم الذي تم اختياره للسيارة الجديدة من السهل
تذكره ويحسن وقعه عىل األذن: « فيستا – اسم امرأة،
تم ذكرة ىف أساطري الشعوب املختلفة، مبا ىف ذلك لدى

السالفيني القدامى. ويرتبط هذا االسم مع املنزل،
  والراحة، والربيع وتجدد الطبيعة».

وسيتم تجهيز سيارة فيستا بثالثة محركات بنزين بقوة
ترتاوح من 87 حصان وحتى 114 حصان. و ستزود

السيارة بنوعني من أنواع علبة تروس الحركة )الفتيس(:
عادي وأوتوماتيك. و كالهام من إنتاج املهندسني

املتخصصني مبصنع افتوفاز.

  الدا فيستا – هى الوجه الجديد الفتوفاز، تجسيدا
لهويتها املؤسسية الحديثة. تم إنتاجها عىل منصة
وتم تطويرها من قبل ،B جديدة كليا وهي الدا

مهندسني من افتوفاز بالتعاون مع تحالف رينو-نيسان.

واصبحت فيستا الدا منوذجا لإلنتاج األول الذي يجسد
هويتها املؤسسية – «الدا اكس راى » واملجسد ملفهوم

  السيارة عام 2012.

،وسوف يتم تصنيع الدا فيستا ىف مصنع ايجيفسك
 وستدخل ىف خط اإلنتاج التسلسىل يف خريف 2015.

يوجد يف هذااملصنع األن واحدة من أفضل أنظمة الطالء
ىف روسيا، و خط للتجميع الشامل، وتعمل أيضا أفضل

أنظمة اللحام التجميعي.

وقد تم تقديم منوذج سيارة الدا فيستا السيدان ألول
مرة للجمهور يف معرض موسكو الدويل للسيارات.

 «مستقبل الدا يبدأ من اآلن. فعام 2014 – هو بداية ظهور الشكل الجديد والعالمة التجارية الجديدة لماركة الدا في 
األسواق، ولكن من المهم أن نفهم أن هذه القصة قد بدأت كلها منذ عام 2012 عندما قررنا خلق إستراتيجية جديدة

للتصميم. فقمنا بدراسة أبجديات موديالت السيارات في العالم. أردنا التعرف على الماركات التي تمتلك وجها وتصميما
قويا، و أيها يعد فريد من نوعه. وهنا قررنا صناعة سيارة بهوية خاصة بنا: فهي جريئة، وفريدة، و معروفة، وعاطفية

 جدا، وذات شخصية قوية.

فستيف مايت
 كبري مصممي رشكة املساهمة «أفتوفاز»

115 114

114

5_2 املنتجات و التقنيات  
الجديدة

حصان

Brand Lab
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جي يب إس وجلوناس. هذه املعدات الحديثة التي
متتلكها املروحية تضمن تحقيق أقيص قدر من

استيعاب طاقم الطائرة للمعلومات.

كام تتميز مروحية                       بوجود
مؤرشات معدلة ملوارد الطائرة تسمح بتوفري مبالغ

كبرية يف صيانة املروحية عيل مدار دورة حياتها
الكاملة. حيث زادت موارد اإلصالح الداخيل

للمركبة الجديدة من 1500 ايل 2000 ساعة أما
مدة خدمة املروحية فقد زادت من 25 إيل 35
عام. ومع ذلك انخفضت تكاليف تشغيلها عيل
مدار دورة حياتها بنسبة 25 - 30 ٪ مقارنة مع

النسخة األصلية للمروحية.

 
يف إطار تنفيذ عقد وزارة الدفاع قامت رشكة
املروحيات الروسية « القابضة يف عام 2014«

بتزويد وزارة الدفاع الروسية ب 40 مروحية نقل
عسكرية من طراز                        والتي صممت

عيل أساس مروحيات النقل العسكرية »مي «8
األسطورية.

حيث أصبحت النسخة املطورة من املروحية أكرث
قدرة عيل املناورة وخاصة عيل ارتفاعات

منخفضة بفضل تزويدها مبحركات روسية من
طراز                        ذات القدرة العالية املصنعة

  من قبل رشكة «كليموف».

كام أن وحدة الطاقة املساعدة «يت أ- »14 ذات
القدرة عيل اإلقالع الرتفاع شاهق وإنتاج الطاقة

ساعدت بشكل كبري يف زيادة مدة القاعدة الذاتية
للمروحية                         . وبذلك يقل وقت

إعداد املروحية لإلقالع.

كام أدي استخدام معدات اتصال السليك حديثة
عيل منت املروحية إيل تحسني جودة االتصال. كام

تم تزويد قمرة القيادة بشاشات متعددة الوظائف
تقوم بعرض خريطة رقمية للموقع، وكذلك تم

تزويدها بأحدث معدات املالحة التي تعمل بنظام

Mi-8AMTSh-VA

التحكم والسيطرة للقوات املسلحة يف روسيا
االتحادية.

ويحتوي نظام                  عىل خصائص عالية
األداء، ومجموعة واسعة من إمكانيات نقل

املعلومات، مبا يف ذلك يف أوضاع الدفاع، ويوفر حال
ملشاكل مسارات القيادة واملعلومات والسيطرة.

قام » إتحاد رشكات »أفتوماتيكا « بتصنيع آلة
التحكم ىف وظائف أجهزة االتصاالت املتكاملة
للسيارة املدرعة جاز 233114 

)«تيجر »(. ميكن استخدام                 املجهزة 
مبجموعة من املعدات الخاصة يف النقاط

،اإلسرتاتيجية، والعمليات الحربية اإلسرتاتيجية
و النقاط التشغيلية واإلسرتاتيجية، وتعد عنرصا

متميزا لنقاط التحكم املتقدمة.

وهذا يوفر تحكام لحظيا يف مجموعة القوات
وتنسيقا وتفاعال مع املسئولني املتواجدين يف نقاط

التحكم األخرى املتحركة والثابتة يف جميع نقاط

إنشاء أدوات التحكم الواعدة ومعدات
االتصاالت املتكاملة عىل أساس السيارة

 املدرعة الخفيفة «تيجر- ام».

الرشكة املساهمة املفتوحة
» إتحاد رشكات »أفتوماتيكا«

الرشكة املساهمة «املروحيات
 الروسية»

117 116

سولومني
سريجيي فالدميريوفيتش

النائب األول للمدير العام – و كبري املهندسني يف رشكة
 املساهمة «او – أواز»

 

«كل طائرة هليكوبرت جديدة - هي نتيجة
لتطبيق املعرفة العلمية والتكنولوجية،
ومثرة عمل مدارس الهندسة املتنوعة،

ومزيج من األفكار املختلفة واملتناقضة يف
بعض األحيان، وعمل عظيم وجبار عىل

 مستوى أفراد ومجموعات تقدر باآلالف».
عند تصميم الطائرة الهليكوبرت، تعتمد

الكثري من األمور ليس فقط عىل املعرفة
و الخربة، ولكن أيضا عىل رغبة الفرد يف

اإلبداع».

نائب املدير العام
» إتحاد رشكات »أفتوماتيكا «

أجييب
الكسندر فالدميريوفيتش

 
من بني أنظمة االتصاالت اآلمنة ذات االستخدامات الخاصة يعترب»

نظام                     من أكرث الوحدات املحمولة مرونة وتعمل عىل
توفري نقطة متطورة للتحكم باستخدام « تيجر - إم » - السيارة

.املدرعة الخفيفة ومعدات االتصاالت الجديدة 

MU KAS
MU KAS

)MU KAS(

MU KAS

Mi-8AMTSh
Mi-8AMTSh

Mi-8AMTSh

03-VK-2500

 Mi-8AMTSh
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هو أكرب تلسكوب BTA التلسكوب السمتي الكبري
يف أوراسيا ويحتوي عىل مرآة قطرها 6 مرت. تم
تركيبه يف مرصد الفيزياء الفلكية الخاص التابع

ألكادميية العلوم الروسية، وتم بناؤه عام 1975 يف
جبال كاراتشايفا-تشريكييس. وكان يعترب التلسكوب

 األكرب يف العامل منذ عام 1975 وحتى عام 1993.

 
تقوم رشكة «شفايب » القابضة يتحديث املرآة

BTA الرئيسية للتلسكوب السمتي الكبري
باستخدام تكنولوجيا متقدمة عالية الدقة يف

التصنيع والتحكم يف األجهزة البرصية ذات األبعاد
الكبرية. إن عملية تصنيع املرايا التلسكوبية

بتكنولوجيا عالية الدقة (نانو مرت) تعد واحدة من
 التكنولوجيا الفريدة من نوعها لرشكة «شفايب»

والتي يتم بفضلها تنفيذ مختلف املرشوعات
الفلكية يف كل أنحاء العامل بنجاح.

تطوير وتحسني قدرة املرآة الرئيسية
BTA للتلسكوب السمتي الكبري

بقطر 6 مرت.

 
ومن الخصائص املميزة لجهاز »مايا- «1 وجود
جهاز تنفس صناعي يعمل مبحرك كهريب. مام

يسمح باالستغناء عن الغازات املضغوطة، وبالتايل
ميكننا من القيام بكل أشكال التنفس الصناعي

،أثناء إجراء العمليات الجراحية. باإلضافة إيل ذلك
فإن جهاز «مايا- »1 يحتوي عيل جهاز إلكرتوين

عايل الدقة لقياس جرعة الغازات الطبية، مام
يسمح باستخدام مخدر مكلف مثل الزينون. كام
أن الجهاز مزود بشاشة إضافية لعرض املؤرشات
الحيوية للمريض مام يسمح بالعمل يف ظروف

MINIMAL FLOW و .LOW FLOW

 
أطلقت رشكة »شفايب « سلسلة إنتاج أجهزة تخدير

«مايا- 1» والتي تتفق مع املتطلبات العاملية.
.وبفضل هذا الجهاز فاز فريق املصنعني بجائزة إ

 س. ياملوف «ألفضل إنتاج علمي».

تم تصميم جهاز »مايا- «1 للقيام بعملية التخدير
عن طريق االستنشاق عرب أية دائرة تنفس عند

إجراء كافة العمليات الجراحية مهام بلغت درجة
صعوبتها، سواء يف حالة وضع املريض عيل جهاز
التنفس الصناعي أو يف حالة التنفس الطبيعي.

سلسلة إنتاج جهاز التخدير االستنشاقي
.مايا- »1 متعدد الوظائف»

 رشكة املساهمة »شفايب«

119 118

سيميونوف
أليكسندر بافلوفيتش،

مهندس يف رشكة «لزوس » املساهمة املفتوحة.

 

بعد االنتهاء من تصنيع املرآة يف مدينة ليتكرينو ثم تركيبها يف التليسكوب
وسوف تشكل الخصائص البرصية لها حسب دقة الزاوية أقل من »0.2 وهو
ما يتجاوز بكثري الدقة الزاوية املتاحة وهي »0.6 مام يؤهل التلسكوب ألن

يصبح ضمن أكرث عرشة تلسكوبات دقة عيل مستوي العامل».

2014 مدير الربنامج ومدير
مجمع معامل أجهزة التخدير والتنفس.

ستريلني
يوري جريجوريفيتش

 
 «إننا مل نقم فقط بتصنيع أول جهاز تخدير رويس يلبي كافة املتطلبات

العاملية الالزمة ملثل هذه النوعية من املعدات الطبية بل قمنا أيضا بإطالق
سلسلة إنتاج لهذا املنتج. واليوم أجهزتنا تساعد األطباء يف إنقاذ حياة املرىض

 يف كل أنحاء روسيا.

6  

BTA
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طائرة الركاب
 أم إس - 300-21

121 120
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4 3

رشكة املساهمة «خيم كمبوزيت رشكة املساهمة «تكنوديناميكا رشكة املساهمة «كريت رشكة «املحركات املتحدة » املساهمة رقم

أجزاء مصنعة من مواد بوليمرية مركبة

ملجموعة الذيل )الساريات واألضالع

و وكذلك لوحة متكاملة كبرية األبعاد

للعارضة االلتوائية لزعنفة ذيل الطائرة

واملوازن) ومحرك يب دي- 14 )لوحات

صوتية وقالبة الرتوس عاكسة الحركة

وكذلك لوحة مولد الغاز)) إنتاج

«مؤسسة أوبنينسك لإلنتاج العلمي

«تكنولوجيا » رشكة مساهمة مفتوحة(

تجميع الشاسيه، وعجالت

الفرامل

مؤرش متعدد الوظائف اي إم- 2- 21 )مكتب أوليانوفسك

 ،رشكة مساهمة مفتوحة - ) UKBP ( لتصميم وصناعة األجهزة

ورشكة «أوتيوس » املساهمة املفتوحة(

أوتيوس 1

نظام األمداد بالطاقة الكهربية أجهزة تحكم عن بعد (مكتب أوليانوفسك لتصميم وصناعة 

األجهزة (          )، ورشكة »أوتيوس » املساهمة املفتوحة)

 -  كرة تعقب يب يت- 3

-U2 معرتض متعدد الوظائف 

 - جهاز التحكم والعرض عن بعد

-نظام التحكم الذايت 

2

النظام الهيدرولييك نظام متكامل لألجهزة االحتياطية »إي إس أر يب- 21 (مكتب

أوليانوفسك لتصميم وصناعة األجهزة             ، ورشكة

»أوتيوس » املساهمة املفتوحة)

3

نظام الوقود وصاممات الرصف مكونات أجهزة قياس بيانات الهواء »شفيد- 21 » (الذي 

تنتجه رشكة »أفيابريبور- فوسخود » ومكتب أوليانوفسك

 » لتصميم وصناعة األجهزة              ، ورشكة »أوتيوس

املساهمة املفتوحة)

4

وحدة الطاقة املساعدة وحدات برمجيات وظيفية )معهد األبحاث العلمية ملعدات

الطريان، رشكة مساهمة مفتوحة(:

 - قيادة الطائر ة 

 - عرض واستقبال اإلشارة 

 - نظام قياس بيانات الهواء والتحكم يف قيادة الطائرة عيل السطح 

 - املراقبة والصيانة الفنية 

- التحكم مبعدات الطائرة .

5

UKBP

(UKBP)

(UKBP)

رشكة املساهمة «تكنوديناميكا رشكة املساهمة «كريت رقم

نظام األكسجني نظام متكامل لألجهزة االحتياطية »إي إس أر يب- 21 )مكتب

أوليانوفسك لتصميم وصناعة األجهزة                 ، ورشكة

«أوتيوس » املساهمة املفتوحة(

6

نظام الغاز املحايد مكونات أجهزة قياس بيانات الهواء »شفيد- «21 )الذي

تنتجه رشكة »أفيابريبور- فوسخود « ومكتب أوليانوفسك

  لتصميم وصناعة األجهزة                ، ورشكة «أوتيوس»

املساهمة املفتوحة(

7

مكونات نظام الحامية من الحريق وحدات برمجيات وظيفية (معهد األبحاث العلمية ملعدات

الطريان) رشكة مساهمة مفتوحة(:

 -قيادة الطائرة 

 -عرض واستقبال اإلشارة 

 -نظام قياس بيانات الهواء والتحكم يف قيادة الطائرة عيل 

السطح

 -املراقبة والصيانة الفنية 

-التحكم مبعدات الطائرة .

8

توصيالت نظام التحكم   نصة حاسوبية لنظام التوجيه املتكامل                         - 21

 )«معهد موسكو للمعدات الكهربية واألمتتة»              رشكة 

مساهمة مفتوحة(

9

مكونات نظام متكامل لتكييف الهواء مكونات نظم التحكم مبعدات الطائرات )الذي ينتجه مكتب

أوليانوفسك لتصميم وصناعة األجهزة                ، ورشكة

«أوتيوس » املساهمة املفتوحة(

10

سالمل الطوارئ 11

(UKBP)

(UKBP)

(UKBP)

IVP KSU-MC

MIEA
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عيل جهاز اللدائن الحرارية األوتوماتييك من
خليط من املساحيق املعدنية مع حشوة البوليمري
ثم إزالة الحشوة بعد ذلك. وتسمح هذه الطريقة

بالحصول عيل أجزاء ذات قياسات عالية الدقة
بحيث ال تحتاج القطعة إيل معالجة إضافية.

وباإلضافة إيل ذلك إلنه بفضل هذه التقنية تقل
تكاليف تصنيع القطع املعدنية كثريا.

 
يف عام 2014 أدخلت رشكة »كالشنيكوف « أجزاء
يف تصاميم األسلحة النارية MIM مصنعة بتقنية.
وقد أدي ذلك إيل خفض التكاليف وتقليل الوقت

املستهلك يف تصنيع املنتج النهايئ من خالل
االستغناء عن بعض خطوات العملية التكنولوجية،

كام ساعد ذلك أيضا عىل زيادة جودة املنتج.
ويكمن جوهر تقنية            يف تصنيع األجزاء

املعدنية ذات األشكال املعقدة عن طريق ضغطها

التوسع يف استخدام مكونات مصنعة
بتقنية           يف إنتاج األسلحة النارية

 
إن منظومة »بانتسري « تقف عيل خط موازي

مع النامذج املتطورة من األسلحة فائقة الذكاء يف
العرص الحديث. فهذه املنظومة تستخدم لحامية

املنشآت الصناعية والعسكرية وكذلك لعمل غطاء
حامية ألنظمة الدفاع الجوي

 إس- 300 و إس- 400.

كام تم استخدام منظومة »بانتسري « بشكل فعال
،يف عام 2014 لحامية األهداف الهامة يف الدولة
حيث كان لها دور يف حامية املنشآت األوليمبية
يف سوتيش وكذلك بطولة كأس العامل لكرة القدم

يف الربازيل.

 
بانتسري-إس 1 هي نظام دفاع جوي شامل يصلح

لكافة تشكيالت القوات املسلحة، حيث يوفر
الحامية للمنشات الدفاعية ضد جميع أنواع

وسائل الهجوم الجوي الحديثة واملتطورة – أسلحة
ذات الدقة العالية والطريان – عيل مسافة حتي 20
كم بعدا و 15 كم ارتفاعا. ففي مثل هذه املسافات
يستطيع «بانتسري-إس »1 رضب كل وسائل الهجوم

الجوي الحديثة واملتطورة. ويف الوقت نفسه لديه
.القدرة عيل قصف أربعة أهداف يف وقت واحد
أما بالنسبة لتسليح «بانتسري-إس »1 فهو يحتوي

عيل 12 صاروخا و 1400 قذيفة مدفعية.

منظومة صواريخ الدفاع الجوي
«بانتسري-إس»

رشكة «االتحاد اإلنتاجي العلمي
 «منظومات عالية الدقة » املساهمة

املفتوحة
رشكة املساهمة «مجمع

« كالشنيكوف»
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كوليكوف
أندريه يوريفيتش،

 كبري الفنيني يف مجمع «كالشنيكوف»

 

 «إن مجمع «كالشنيكوف » باستخدامه لتكنولوجيا جديدة ال يقلل
من حجم نفقات االنتاج وحسب وإمنا يجعله يف مصاف الرشكات

 املصنعة لألسلحة النارية األكرث تقدما يف العامل».

  نائب مدير رشكة «مكتب تصميم وصناعة األجهزة»
وكبري مصممي منظومات الدفاع الجوي.

سلوجني
فالريي جيورجيفيتش

 
 «إننا نزود العميل بنظام تسليح يحتوي عيل ست مركبات حربية موحدة يف نظام

تحكم واحد. كل مركبة تستطيع التعامل مع أربعة أهداف يف وقت واحد، وبالتايل، فإذا
كنا نتحدث عن كتيبة مكونة من أربع مركبات فإن هذا يعني إمكانية رضب 16 هدف

دفعة واحدة. وميكن لبلد صغري أن يبني نظام دفاع جوي خاص به عيل أساس ثالثة من
 هذه الكتائب دون الحاجة إيل وسائل دفاعية كبرية.

MIM

MIM
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يتطابق                                 من حيث
املواصفات الفنية مع أفضل اإلنجازات العاملية

يف مجال الكرتونيات امليكروويف. فهذا املضخم
الجديد سوف يسمح بتحسني معايري أجهزة

االستقبال املقاومة االلكرتونية الالسلكية لعدد
من املنظومات مثل «خيبينا-إم » و »كراسنوخا- »4

و »هياماليا » و »ترانتول » مع تحسني معامل
الضوضاء يف الوقت نفسه، كام سيمكننا من

االستغناء عن استخدام املنتجات أجنبية الصنع
التي تدخل يف بعض أنظمة اإلتصال.

 
كانت عملية التصميم تتم بالتزامن مع تجهيز

عملية اإلنتاج. ففي إطار أعامل التجارب والتصميم
تم تصنيع 4 موديالت من وحدات امليكروويف

بنرتات الغاليوم                                  -2 ، و
M421374 M421375(.وبحسب املؤرشات

الفنية فإن املوديالت املصممة كانت عيل مستوي
اإلنجازات العاملية وسوف يتم استخدامها يف

القريب العاجل يف تطبيقات األنظمة اإللكرتونية
الالسلكية املتطورة وكذلك يف املعدات العسكرية.

يف عام 2014 تم تصميم 4 أنواع من مضخامت امليكروويف
«Odnotsvetnik-2» عالية الديناميكية تحت رمز  

الستخدامها يف الوسائل اإللكرتونية الالسلكية الخاصة بنامذج
األسلحة املتطورة.

تم تحقيق مجموعة املواصفات الالزمة للمنتج من
خالل استخدام الهياكل املتغايرة لزرنيخ الغاليوم

وتحديد أبعادها باملعالجة.

أما زيادة املقاومة اإلشعاعية فقد تم ضامنها من
خالل معدنة املغالق عند درجة حرارة مقاومة
للصهر عيل أساس معادن التيتانيوم والبالتينيوم

والذهب. وبهذا فإن املنتج يلبي متطلبات املقاومة
لتأثري العوامل امليكانيكية واملناخية والبيولوجية

وكذلك تأثري البيئات الخاصة.

 
يف أكتوبر من عام 2014 تم تصنيع وتصميم

مضخم الكرتوين عايل الرتدد )ميكروويف( مقاوم
لإلشعاع بتكليف من وزارة الصناعة والتجارة.

ويخصص هذا املضخم لوسائل الحرب اإللكرتونية
.املحمولة واألرضية واألجهزة الخاصة بعلوم الفضاء

ووفقا للمتطلبات الفنية كانت األعامل تجري
بالتوازي مع تطوير سلسلة اإلنتاج. ونتيجة لذلك

تم تطوير وحدتني مضخم مقاوم لإلشعاع عايل
الرتدد منخفض الضوضاء. ومل يتجاوز وزنه 1 ملجم

وكانت أبعاده 1.88 ، 0.82 ، 0.11 ملم.

تصنيع مضخم الكرتوين مقاوم لإلشعاع
عايل الرتدد )ميكروويف(

 رشكة املساهمة «روس إليكرتونيكا»
تصميم أربعة موديالت من مناذج

امليكروويف بنرتات الغاليوم
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دوروفييف
أليكيس أنطولوفيتش،

«ODNOTSVETNIK-21» كبري مصممي 

 

 «إننا نشهد اليوم تعاقب أجيال من التكنولوجيا التي تضمن قفزة 
يف تحسني مواصفات مضخامت القدرة ذات األجسام الصلبة. حيث

 تسمح القاعدة العلمية الفنية التي متتلكها «روس إلكرتونيكا»
GaN بتنفيذ العديد من املرشوعات التي تقوم عيل أساس تقنية

 دون الحاجة إيل استخدام حلول وتصميامت أجنبية».

رئيس مخترب مؤسسة «استوك شوكينا » لإلنتاج العلمي،
وكبري مصممي مضخم «فيسوتكا- 17»

كروتوف
الكسندر فالدميريفيتش

 
 «اتخذت تكنولوجيا امليكروويف الغاليوم بكل ثقة مكانها ىف خط تصنيع

منتجات أنظمة األقامر الصناعية واالتصاالت الالسلكية واملتنقلة، وعلم
الفلك الالَِسلِْك وغريها من التطبيقات التي تتطلب مضخامت فائقة القدرة
ومنخفضة الضوضاء. وهي تعمل أيضا يف نطاق واسع من الرتددات، بحيث
توفر للمضخامت واملولدات ذات النطاق الدينامييك الواسع عامل التضخيم

 العايل وتقلل من التشويش عيل اإلشارة، مام يوفر أقىص قدرة يف الجهد».

«Odnotsvetnik-21»

M421364،1-M421364(
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Yota Devices
YotaPhone 2

4.7 بوصة
EPD شاشة

حجمها

  كام قام الخرباء الروس أيضا بتصميم شكل الجهاز
وورسعة تجهيز الصاروخ لإلطالق. باإلضافة إىل ذلك

الجديد، حيث يحتوي الهاتف عىل أكرث من عرش
تقنيات حاصلة عيل براءة اخرتاع.

باإلضافة إىل ذلك، يتضمن اإلصدار الخاص من الهاتف
الذيك نظام حامية البيانات الذي صممه املهندسون

الروس، مام يجعل الهاتف فريد من نوعه من حيث
درجة األمان.

 «Forbes» ويف نهاية عام 2014 وصفت مجلة فوربس
الهاتف الرويس الذيك بأنه انطالقة العام.

وهناك ما يزيد عن العرشات من وسائل اإلعالم الدولية
املتخصصة يف مجال األعامل واالتصاالت التي اعرتفت بأن
هاتف يوتا فون الجيل الثاين يعد أحدث جهاز تم عرضه

Mobile World Congress )MWC( يف معرض

إن الهاتف الذيك الجديد أستطاع أن يبهرنا ليس فقط
بشاشتيه ولكنه أيضا بتقنياته الحديثة الفريدة من

نوعها.

االعتبار تحفظات املستخدمني للموديل األول وتم
مراعاتها يف تصميم املوديل الثاين. فأصبح التصميم

أكرث أناقة ورفاهية، وأصبح الجهاز نفسه أقل سمكا
وأخف وزنا يف حني متت زيادة أبعاده. كام تم تحسني

املواصفات الفنية للهاتف يوتافون فأصبح األن
Qualcomm » يحتوي عيل معالج رباعي النواة 

      800» )تردد 2.3 جيجاهرتز(
Full وشاشة 5 بوصة                     ذات دقة عرض

1920x1080 وشاشة           ثانية 4.7 بوصة HD
540 والتي أصبحتxذات دقة عرض 960

حساسة للمس بشكل كامل. يف كلتا الشاشتني يستخدم
كام أن الهاتف Gorilla Glass زجاج فائق الصالبة 3

وبإمكانية شحنة السلكيا NFC الذيك مزود بوحدة
.ويبلغ وزنه 144 جرام فقط

 
يف عام 2014 طرح ىف األسواق الجيل الثاين من هاتف
يوتا فون. حيث استطاعت رشكة                       أن
تجمع ىف الجهاز الجديد اإلمكانات األساسية الالزمة

للهواتف الذكية الحديثة مثل السوفت وير فريد من
نوعه، والتصميم املعارص والشاشة الثانية يف الناحية

الخلفية من الجهاز.

 «إن تصميم هاتف يوتا فون 2 المزود بشاشتين وبطارية تعمل لمدة 50 ساعة
متواصلة يسمح بفتح أفاق جديدة كليا في األسواق. حيث تسود شركة

Yota Devices حالة من الثقة في أن روسيا قادرة علي تنفيذ أية أفكار جريئة
وإنشاء مجال عمل حديث ومبتكر إذا تمكنا من تغيير نمط التفكير والتشكيك

 واستبدلناهم بالطموح».

فالديسالف فالديسالفوفيتش مارتينوف،
YOTA DEVICES املدير العام لرشكة

127 126

100
ساعة -

مدة عمل شاشة         ىف
 وضع »القراءة»

EPD

رشكة

Yota Devices

Snapdragon
AMOLED

EPD
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وباإلضافة إيل معهد بحوث الكيمياء التطبيقية،
كان هناك أربع مؤسسات أخري شاركت يف إعداد

األلعاب النارية وهي تابعة لرشكة «تكنولوجيا
صناعة األالت »:مصنع «إيسكرا » للصناعات

امليكانيكية يف نوفوسيرب، اتحاد تشابايف لإلنتاج
يف تشيبوكسار، مصنع األجهزة يف مورومسك و

معهد «كريستال » الحكومي لألبحاث العلمية.

 
يف عام 2014 ، كانت دورة األلعاب األوليمبية
يف سوتيش أكرب حدث شهدته البالد. حيث تم

تنظيم عرض لأللعاب النارية مبشاركة معهد بحوث
الكيمياء التطبيقية، الذي يدخل ضمن الرشكة

القابضة «تكنولوجيا صناعة اآلآلت ». ويعد معهد
بحوث الكيمياء التطبيقية إحدي املؤسسات

الرائدة يف روسيا يف مجال دراسة وتصنيع
وإنتاج والتخلص من مخلفات املنتجات النارية

املستخدمة يف األغراض العسكرية واملدنية.

تحية األوليمبيات «سوتىش 2014»

قامت رشكة                بعمل نظام محدث للمالحة
بالقصور الذايت               ملقاتالت الجيل الخامس
 PAK FA .فهذا النظام قادر عيل معالجة بيانات 
املالحة والطريان وتحديد إحداثيات وأبعاد الحركة

يف حالة غياب التوجيه بالقمر الصناعي ويضمن
أيضا التكامل مع املجموعة املدارية العسكرية

االروسية وأقامر جلوناس. تقوم املجموعة بتنفيذ
مرشوع استثامري إلنشاء خط إنتاج مثل هذه

األنظمة بتكلفة إجاملية 14.5 مليار روبل ال
يوجد له مثيل يف روسيا. وتقوم املجموعة بتوفري

احتياجات املنتجني املحليني من أنظمة املالحة
.بالقصور الذايت ملعدات الطريان واملعدات األرضية
حيث تخطط رشكة                للوصول باإلنتاج ل

 1500 منتج سنويا بحلول عام 2020.

 
تصميم وإنتاج نظام املالحة بالقصور الذايت دون
منصة هي واحدة من األنشطة الرئيسية لرشكة

KRET .فتقوم رشكات املجموعة بتصميم وإنتاج 
جيل جديد من نظام املالحة بالقصور الذايت دون
منصة للطائرات الحديثة املنتجة محليا وطائرات

الهليكوبرت الحديثة، مثل الهليكوبرت من طراز
Mi-28N والطائرات الحربية سو 35 ، تو- 160 

 .PAK FA ومقاتالت الجيل الخامس

نظام املالحة بالقصور الذايت
دون منصة

«KRET» رشكة املساهمة
الرشكة املساهمة «املجمع العلمي

الصناعي «تكنولوجيا صناعة اآلآلت»
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فاريننخ
نيكوالي ميخائيلوفيتش،

املديرالعام ملعهد بحوث الكيمياء التطبيقية

 

 « يتعني علينا دامئا مواكبة التفكري العلمي وإدخال التكنولوجيا
الرشكة القابضة « تكنولوجيا صناعة اآلآلت ». وليس من قبيل

املصادفة أن تشارك رشكات «روستيخ » يف إعداد التحية االفتتاحية
،لدورة األلعاب االوملبية. وأنجزنا هذه املهمة بشكل جيد متاما

 وأبهرنا العامل كله بعرض ال ينىس».

املصمم العام ألنظمة املالحة بالقصورالذايت

كوزنيتسوف
اليكيس جريجوريفيتش

 
 «إن التكامل الكبري بني نظام املالحة بالقصور الذايت ونظام              مع

األنظمة الفضائية يجعل مقاتالت الجيل الخامس                   أكرث كفاءة يف
إطار منوذج الحرب مركزية الشبكة، التي تتطلب توحيد القوات الجوية

 والربية والبحرية يف شبكة واحدة.

SP2M
PAK FA

KRET

KRET
SP2M
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Cummins كام تحتوي الشاحنة أيضا عيل محرك
ISL 380 ذو معيار انبعاث «يورو- »5 وكذلك

ZF Trakson
 علبة تروس ناقل الحركة أوتوماتيك

12 رسعة تضمن سهولة التحكم يف العربة من
خالل أمتتة عملية نقل الحركة وكذلك توفر

إمكانية الحركة عيل الوضعية الكهربائية بدون
استخدام محرك احرتاق داخيل أو نقل الطاقة

لوحدة التخزين.
 

باإلضافة إيل ذلك فإن الشاحنة متتلك ايضا نظام
دفع رباعي باستخدام االالت كهربية عاكسة
عيل مغناطيس دائم لزيادة الثبات والتحكم

يف الشاحنة عيل الطرق الوعرة، وتحتوي ايضا
عيل وحدة تخزين الطاقة من خاليا الليثوم

والتيتانيوم.

 
سمحت التصميامت الحديثة لكاماز وتجسيدها

يف سلسلة موديالت جديدة بأن تظل رشكة كاماز
يف عام 2014 مرتبعة عيل عرش سوق الشاحنات

الوطنية. فقد تم تصميم جرار الشاحنة
كاماز- 65206 املزودة بوحدة الطاقة وذات

6 لنقل البضائع عيل الطرق الرسيعةxاإلطارات 6
.كجزء من قافلة الطريق بإجاميل وزن 46 طن

حيث يسمح استخدام وحدة الطاقة بتوفري الوقود
من 7 ٪ إيل 23 ٪ حسب ظروف التشغيل.

جرار شاحنة كاماز - 65206 املزود
بوحدة طاقة مركبة

بدأت رشكات الروسية ووكالء الشحن بشكل
 متزايد رشاء شاحنات كاماز 5490 )إم 1842(.
حيث أن خصائصها الفنية واإلستهالكية ال تقل

IVECO شأنا عن الشاحنات األوروبية مثل
  ،R 380 سكانيا   ،STRALIS،MAN TGX 

.FH16 مرسيدس-بنز                  1840 أو فولفو  
وتبلغ تكاليف التشغيل لكل كيلومرت يف كاماز يف

2014 حوايل 19 روبل. يف حني أن أقرب منافسيها
إيفيكو سرتاليس بلغت 20.5 روبل، والباقي
يرتاوح ما بني من 21 إىل 25 روبل. انخفاض

تكاليف إستهالك الوقود لكاماز 5490 بحمولة
عىل الطن بالكيلومرت الواحد حوايل 65 كوبيك.

أما السيارات األوروبية تكلف أكرث من ذلك
بكثري ما بني 90 كوبيك ليصل اىل 1.5 روبل لكل

طن بالكيلومرت. باإلضافة إيل ذلك تعترب أسعار
الشاحنات الروسية أقل تكلفة مقارنة مع نظرياتها

األجنبية. إن قدرة كل منوذج من الشاحنات مبا
يف ذلك كاماز الروسية تقاس بحوايل 1 مليون

كيلومرت. كجزء من قافلة تكون جميع العربات
قادرة عىل حمل 36 طنا من البضائع.

ليس من قبيل املصادفة أن يتم اعتبار شاحنة
كاماز إم « 1842 أفضل شاحنة لعام »2014 . وهذا
انجاز تكنولوجى حقيقي لرشكة «كاماز » يف مجال
إنتاج جرارات وشاحنات النقل التجارية. وأهم ما
مييز هذه الشاحنة هي الكابينة التي تم تصنيعها

بالتعاون مع مجمع                        حيث يسمح
التصميم الجديد للكابينة بتحسني ليس فقط

املواصفات األيروديناميكية للشاحنة ولكن أيضا
تحسني خصائصها االستهالكية.

جرار شاحنة إم 1842
) كاماز- 5490(

 رشكة املساهمة املفتوحة «كاماز»
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فالييف
أيجور دانيسالف،

كبري مصممي السيارات الهجينة

 

 «إن وحدة الطاقة املركبة يف شاحنات كاماز 65206 - الجرارة
تسمح بتوفري الوقود ألقىص درجة ممكنة كام أن استخدام نظام
الدفع الرباعي يسمح بتحقيق أعيل معدالت الثبات والتحكم يف

الشاحنة عيل الطرق الوعرة»

املديرالعام ملعهد بحوث الكيمياء التطبيقية

ماكاروف
 يفجيني جيناديفيتش،

 
 «لقد أصبح جرار الشاحنة النموذج املزدوج لكاماز حيث استوعب
املنتج الجديد رشيحة من السوق وهي الرشيحة الوحيدة التي مل

تكن الرشكة فيها ممثلة بالشكل املطلوب. كام أن هناك جانب أخر
يتمثل يف أن شاحنة إم 1842 تعد الشاحنة األويل لكاماز املصممة

كليا بنظام حاسويب ثاليث األبعاد

LS AXOR Daimler AG
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قامئة بالهيئات التابعة ملؤسسة «روستيخ » املشاركة يف تصميم وإنتاج النامذج التجريبية
 إطار تصنيع بدلة «راتنيك»

منظومة تجهيزات قتالية للجندي
 املقاتل بدلة الحامية « راتنيك»
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املشاركة يف التصميم واإلنتاج الرشكة املصممة اسم املنتج رقم

تصميم وإنتاج

معهد األبحاث املركزي لصناعة املعدات

الدقيقة، رشكة مساهمة مفتوحة. مدينة

كليموفسك

بندقية قنص 9 مم املعدلة (يف إس إس إم) 1

تصميم وإنتاج بندقية آلية 9 مم خاصة املعدلة (إيه إس إم)

تصميم خرطوشة عيار 5.45 مم لتحسني دقة إطالق النار

تصميم خرطوشة بندقية قنص عيار 7.62 مم تحتوي عيل رصاصة خارقة للدروع

تصميم وإنتاج منظومة االختباء الشامل

تصميم وإنتاج )أدوات خاصة 1يب

(86-1
 »شفايب لألجهزة » رشكة مساهمة، مدينةحة

نوفوسيبريسك

جهاز تصويب تليسكويب لألسلحة النارية (أوبسو) 6

تصميم وإنتاج جهاز تصويب لييل موحد لألسلحة النتارية عادية العيار (أونرب)

تصميم وإنتاج جهاز تصويب حراري لبندقيات القنص والرشاشات عادية العيار

(أونرب-إن)

تصميم وإنتاج
مجمع »كالشينكوف »، رشكة مساهمة

مفتوحة، مدينة إيجيفسك

بندقية قنص دراغونوف 7.62 مم املعدلة (إس يف دي- إم) 3

تصميم وإنتاج (مرحلة جي

لألدوات الخاصة)

بندقية آلية 5.45 مم

تصميم وإنتاج
الرشكة »تسكيب SOO» رشكة املساهمة

املفتوحة

رشاش مضاد للمشاة عيار 33 مم

طراز حديث             ملم)

4

تصميم  رصاصة تصل ملسافات بعيدة بدقه عاليه

تصميم و إنتاج
الرشكة املساهمة »شفاىب – املخترب

 التكنولوجي »مدينة كازان»

منظار برصي صغري القطر 5

تصميم و إنتاج جهاز محمول قابل لالرتداء لالستطالع

تصميم و إنتاج جهاز قابل للحركة لالستطالع

تصميم وإنتاج )مرحلة التجارب

املبدئية الحكومية – مبواردها

الخاصة)
رشكة املساهمة » تسيكلون»

مدينة موسكو

جهاز كشف حراري موحد لبنادق القناصة والرشاشات من العيار العادي 6

تصميم وإنتاج جهاز كشف حراري موحد لبنادق القناصة والرشاشات من العيار الثقيل

تصميم و إنتاج الرشكة املساهمة »كراسنوجورسىك »

مدينة كراسنوجورسك

جهاز كشف حراري موحد لبنادق القناصة والرشاشات من العيار الثقيل

والعادى

7

تصميم وإنتاج الرشكة املساهمة »شفايب – أجهزة

التصوير»

 مدينة موسكو

محدد أهداف بالليزر لنظام الرؤية النهارية و الليلية 8

AGS30)

(GPD-M )
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وتتكون الوحدة من ثالثة أنواع من محطات
التشويش ومركز التحكم، يتم وضعها يف
ناقالت الجند املدرعة. ويوجد يف تركيب

«بوريسوجليبسك- 2» تسع وحدات من األجهزة
النقالة.

ومقارنة مع سابقتها، لدى الوحدة الجديدة أفضل
الخصائص التقنية: مدى الرتدد املمتد لوسائل

االستخبارات و الحرب االلكرتونية، و زيادة الرسعة
يف مسح الطيف الالسليك، واالستجابة يف وقت قصري
للرتددات غري املعروفة، ولديها دقة أعىل يف تحديد

مصدر االشارة، وزيادة مثبطات القدرات.

وقد تم إعداد برمجة الوحدة طبقا ملتطلبات
موحدة لواجهة مشغيل محطة العمل، والتي توفر
الراحة لعمل املسئولني عند االنتقال من منشأة إىل

أخرى.

 
يف عام 2014 انتهت املرحلة األوىل من توريد

أحدث وحدات التشويش «بوريسوجليبسك- »2 يف
إطار برنامج طموح إلعادة تجهيز القوات الروسية.

فمنظومة »بوريسوجليبسك- 2« متثل األساس
التقني لعنارص الحرب االلكرتونية و االتصاالت

التكتيكية.

وقد تم مضاعفة الطيف الالسليك املتمدد
واملضغوط يف الوحدة أكرث من مرتني ، وازدادت
رسعة كشف اإلشارات بأكرث من مائة مرة. وهو

مصمم إلشارات االستخبارات والتشويش عىل
املوجات القصرية والقصرية جدا من اإلذاعة األرضية

والطريان، والهاتف الخلوي، الخ

»بوريسوجليبسك- 2«

 
وتعترب الخصائص العامة لوحدات محطات بث

امليكروويف من الجيل الجديد
• تحديد اإلحداثيات الجغرافية باستخدام نظام 

جلوناس;
• الحساب اآليل والتمهيدي للمسار الالسليك 

وأوضاع محطة بث امليكروويف;
• التوجيه اآليل لهوايئ املحطة والتنسيق مع 

املحطات التفاعلية;
• إمكانية التغذية الكهربائية من مصادر مختلفة؛ 
• استخدام مركبات الدفع الرباعي كقاعدة نقل .

 
تسمح كل هذه امليزات بزيادة كفاءة إنشاء قنوات

بث امليكروويف، وزيادة استقرار وثبات وحيوية
الفواصل وشبكات االتصاالت، وأيضا تبسيط

جميع عمليات تشغيل محطات التقوية وأنظمة
االتصاالت امليدانية. مع كل ذلك ال تزيد مدة
التجهيز والفرد الكامل للوحدة الجديدة عن

30 دقيقة.

وفقا لرأي كبار الخرباء العسكريني، سوف
يسمح تجهيز القوات املسلحة الروسية بوحدة

R430 بتلبية احتياجات جميع أشكال وأنواع
القوات لتحقيق النقل الرسيع لكميات كبرية من

املعلومات ألي مسافات، وتوفري قنوات اتصال عند
تنفيذ العمليات العسكرية.

 
مع تطور نظم إدارة القوات واألسلحة تتزايد

الحاجة إىل رسعة وتنوع وسائل نقل املعلومات.
فتوفر وحدة محطات بث امليكروويف الرقمية

الجديدة نرش الشبكات وخطوط االتصاالت ليصل
مداها إىل 1500 كم، والتي تعمل يف ظروف

معقدة من التشويش يف حالة الحرب اإللكرتونية
مع العدو.

وميكن لهذه املحطات إرسال وإعادة توليد
التيارات الرقمية، اختبار وتنفيذ معلومات الخدمة

والتشغيل، وتوفر عنوان وخطوط ومجموعات
االتصال، واملراقبة والتحكم عن بعد يف الخطوط

.املتباعدة العديدة ، الخ
وتتكون الوحدة من أربعة أنواع من محطات بث

امليكروويف النقالة:
R-430LE-1, R-430LE-2, R-430UE, R(

)430PE
والتى تتيح ألجهزة بث امليكروويف العمل ىف ستة
أطياف السلكية من 390 ميجا هرتز إىل 40 جيجا

 هريتز، وبرسعة نقل البيانات من 512 كيلوبت/
.ثانية إىل 155 ميجابت / ثانية

وحدة محطات بث امليكروييف
R-430

 الرشكة املساهمة «صناعات الدفاع»

135 134

أرتيموف
،ميخائيل ليونيدوفيتش

 مدير املركز العلمي التقني «الحرب االلكرتونية و االتصاالت الخاصة»

 

 «ألول مرة تسمح الوحدة بعمل جميع الوسائل وفقا لتسلسل 
موحد يف ظل وسائط إشارات االستخبارات والتشويش، مام يتيح
التعرف عىل نقاط الحرب االلكرتونية الهامة لدى العدو وتركيز

،الجهود عليها. فطبقا لخصائص األداء التي تم الوصول إليها
تتوافق «بوريسوجليبسك- »2 مع أفضل نظائرها األجنبية، بل

 وتتفوق عليها ىف عدد من اإلمكانيات».

 رئيس قسم املركز العلمي والتقني «سفياز»

روشني
 فيكتور فالدميريوفيتش،

 
 «اجتازت الوحدة االختبارات 

الحكومية بنجاح، وميكن االستنتاج
من نتائج مواد االختبار والتحليل أن
تستطيع أن تكون الوحدة 

الرقمية األساسية من معدات اتصاالت
امليكروويف املؤمنة من التشويش

لجميع فروع القوات املسلحة وقوات
األمن ىف روسيا االتحادية».

R-430

 :R430
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دبابة قتال رئيسية
-14 «أرماتا»

1

23

4

5

137 136

األجزاء واملكونات املؤسسة )الرشكة القابضة )ذات هيكل متكامل) رقم

جلبة بطانة الجسم املحرتق للقذائف الخارقة للدروع شديدة

االنفجار والقذائف ذات الحشوة الجوفاء

رشكة املساهمة املفتوحة »االتحاد

 العلمي لإلنتاج » » سبالف»

رشكة املساهمة »رشكة اإلنتاج العلمي

» تيخامش»

1

جلبة كهربائية إلشعال شحنة البارود رشكة املساهمة املفتوحة »املؤسسة

 العلمية لإلنتاج » »كراسنوزامينيتس»

رشكة املساهمة »رشكة اإلنتاج العلمي

» تيخامش»

2

متتبع للقذائف الخارقة للدروع والقذائف ذات الحشوة

الجوفاء

رشكة املساهمة املفتوحة »املركز العلمي

اإلنتاجي الفيدرايل »معهد بحوث

 الكيمياء التطبيقية» » نيبخ»

رشكة املساهمة »رشكة اإلنتاج العلمي

» تيخامش»

3

مثبت أسلحة الدبابة؛ نقل هيدروستاتييك؛ نظام التحكم يف

اإلرسال؛ نظام التحكم يف املعدات الهيدروليكية؛ نظام التحكم

يف املدفع هن بعد؛ أجهزة استشعار للميل والتأرجح

االتحاد العلمي إلنتاج املكونات عالية الدقة رشكة املساهمة املفتوحة »كيمز» 4

األجزاء واملكونات املؤسسة )الرشكة القابضة )ذات هيكل متكامل) رقم

جهاز تصويب متعدد القنوات؛ وجهاز بانورامي للقيادة رشكة »شفايب لألجهزة» رشكة املساهمة »شفايب» 5

مكونات املعدات الكهربية وأنظمة إطفاء الحريق رشكة املساهمة املفتوحة

» إليكرتوماشينا»

رشكة املساهمة »أر يت أوتو» 6

محطة السلكية مجمع »سوزفيزديا» رشكة املساهمة »أوبك» 7

يت
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املؤسسة بتصنيع وتركيب نوعني من الغطاء
االنسيايب للصواريخ الحاملة الفئة الجديدة

«أنجارا »1.2 و »أنجارا »5 والذي تم اطالقهام
بنجاح يف عام 2014 أيضا.

باإلضافة إىل ذلك، تم يف عام 2014 أيضا
وضع تكنولوجيا إنتاجية تعتمد عيل استخدام
املواد الحديثة وغطاء الرأس االنسيايب يف إطار
املرحلة الرابعة من تحديث الصاروخ الحامل

«بروتون-    » . إن إدخال مثل هذا الغطاء يسمح
بزيادة مواصفات كتلة الطاقة لدي الصاروخ
«بروتون-     »وتزيد من قدرته التنافسية يف

األسواق الدولية.

جدير بالذكر أنه يف الفرتة من 2010 وحتى 2014
زاد حجم التوريدات من الغطاء االنسيايب من عدد

 8 مجموعات يف عام 2010 إيل 12 يف عام 2014

 
يف 23 ديسمرب 2014 تم إطالق أحدث الصواريخ

الروسية الحاملة من طراز «أنجارا-    »5 من
قاعدة بليسيتسك الفضائية. وقد انطلق هذا
الصاروخ الذي يحمل مجسام غري منفصل إيل
املدار الثابت لألرض عيل ارتفاع نحو 36 ألف

كم. من أجل هذا املرشوع الفريد قامت رشكة
«تكنولوجيا » بتصنيع الغطاء االنسيايب للصاروخ
وعدد من تصميامت القوي املحلية املصنعة من

مادة البوليمري. ويف إطار هذا املرشوع تتعاون
هذه املؤسسة بشكل مثمر عيل مدار عدة سنوات
مع مركز خرونتشيف الحكومي للبحوث واإلنتاج

العلمي الفضايئ الذي صمم منظومة صواريخ
«أنجارا ». ففي عام 2014 فقط قامت هذه

الغطاء االنسيايب للصواريخ الحاملة »أنجارا«.

 رشكة «أر يت-خيم كومبوزيت»

فيموركوف
نيكوالي فالدميريوفيتش،

كبري املهندسيني يف مجمع «كومبوزيت » العلمي اإلنتاجي

 

 « يتعني علينا دامئا مواكبة التفكري العلمي وإدخال التكنولوجيا
الجديدة واملواد الحديثة يف التصنيع. لذلك لدينا دامئا شعور

بالثقة بالنفس وأن خرباتنا ومنتجاتنا دامئا مطلوبة. ويف روسيا
سوف تنمو صناعة املكونات ألن الطلب عليها كبري جدا يف

هذه األيام».

 
وخالل عام 2014 قامت الرشكة القابضة بالتعاون

مع رشكة             بوضع خطة تفصيلية إلنتاج
حلقات القوائم اإلنضغاطية للشاسيه، ومتت

مراجعتها والتصديق عليها من رشكة
باعتبارها الرشكة املوردة. ووفقا 

لخطط تنمية صناعة الطائرات من املقرر أن تصبح
الرشكات املنتجة الروسية املورد الرئييس ألنظمة

 الطائرات املحلية واألجنبية بحلول عام 2050.
بحيث يلزم أن تقل نسبة املكونات األجنبية يف

 طائرات الركاب من طراز                 و
بشكل كبري.

 
يف عام 2014 قام مصنع »أفيا أجريجات«
يف وقت قصري بإنتاج )أول دفعة مجربة(

مكونات حلقات القوائم اإلنضغاطية لطائرة
 الركاب األحدث

هذه املكونات التي تسمح بإنتاج الشاسيه
 يتم تصنيعها بالتعاون مع الرشكة الفرنسية –

 )Messier- Bugatti-Dowty )MBD التي تعد
أك ر منتج ألنظمة اإلق اع والهبوط يف العامل.

مدير مرشوع وحدة التحديث والتنمية واملبيعات

سوسليكوف
أرتيوم فيتالييفيتش،

 
 «يعترب االتفاق بني الرشكة القابضة مع رشكة «الطائرات املدنية

سوخوي » بشأن توريد معدات الطائرة                                   أحد
أهم مرشوعات إحالل الواردات يف إطار إسرتاتيجية تنمية صناعة

الطائرات يف الفرتة حتي عام 2025».

إنتاج حلقات قوائم الشاسيه
SSJ-100 اإلنضغاطية ل

  رشكة املساهمة «تكنوديناميكا»
) «معدات الطريان »)
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M

A

M

OAK

Messier -
Bugatti-Dowty

MC-21 SSJ -100

.Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100
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12
منصة إطالق ضمن

لواء الصواريخ.

وورسعة تجهيز الصاروخ لإلطالق. باإلضافة إىل ذلك
فإن منظومة «إسكندر-إم «لديها إمكانية اإلفالت من

صواريخ العدو بفضل تقنية ستيلس املزودة بها.

وتبقى منظومة »إسكندر-إم « الصاروخية أكرث األسلحة
فاعلية من فئتها متفوقة عيل مثيالتها األجنبية. كام

عززت املنظومة من قدرات سالح الصواريخ واملدفعية
الرويس ومن املتوقع أن تصبح منظومة «إسكندر-إم » يف

املستقبل أساس التشكيالت الصاروخية للقوات الربية.

واليوم تعترب صواريخ «إسكندر » الروسية والتي يتم
إنتاجها يف مكتب تصميامت صناعة اآلالت يف كولومنا

واحدة من أفضل منظومات الصواريخ التكتيكية يف فئتها.
ونتيجة لألداء العايل يف إطالق النريان والقدرة عيل إصابة
هدفني مختلفني بفاصل زمني دقيقة واحدة مع إمكانية

إصابة الهدف عيل مسافة حتي 280 كم فإن منظومة
إسكندر » ميكنها إصابة أية أهداف برية أو صغرية»

الحجم أو عيل السطح.

وتتفوق منظومة »إسكندر - إم « الصاروخية يف خواصها
عيل مثيالتها األجنبية يف هذه الفئة من حيث الدقة

يف عام 2014 يف إطار العقد تسلمت وزارة الدفاع
الروسية مجموعتني من منظومة صواريخ العمليات

 التكتيكية »إسكندر-إم«.

ويحتوي لواء صواريخ العمليات التكتيكية »إسكندر-
إم « عيل منصات إطالق وعربات للنقل والتعمري وعربات

القيادة وعربات التعيني وسيارة الصيانة الفنية وقاعدة
إلعداد املعلومات وكذلك مجموعنت من الصواريخ

املوجهة عالية الدقة وأيضا أدوات التدريب.

 
ISKanDeR-M MISSILe
SYSteM

«إن منظومة الصناعات الدفاعية كانت دائما القوة المحركة لتطوير الصناعة. حيث كانت
المؤسسات الرائدة في هذا المجال علي مدار حياتها تقوم بتطوير وتصنيع منتجات التي تعتبر

اآلن منتجات حديثة ومبتكرة. ولم ينحصر هدفها الرئيسي في التقليد بل التفوق علي أفضل
المنتجات العالمية المناظرة. وكنا دائما نحقق هذه النتائج. وإذا أخذنا بعين االعتبار النمو الذي

يحدث اآلن في مجال الصناعات الدفاعية وزيادة حجم طلبيات وزارة الدفاع فإننا نجد أن
منظومة الصناعات الدفاعية تبقي من جديد القوة المحركة لتطوير الصناعة واالقتصاد في

 روسيا.

فالريي ميخايلوفيتش كاشني،

النائب األول للمدير العام لرشكة
 »KBM« االتحاد اإلنتاجي العلمي «املكونات عالية الدقة » ومدير رشكة «املجمع اإلنتاجي العلمي»
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280

 

 منظومة صواريخ العمليات التكتيكية »إسكندر-إم«
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من املفروض أن تسهل كل هذه االبتكارات عمل املشغل. كام أنه يف مرحلة الحل توجد
قضية توريد املحطات الرئيسية لتوليد الطاقة للقوات البحرية الروسية ، وهي من صنع

أوكراين، وتختص يف املقام األول لسفن الحراسة والفرقاطات، التي تصنع يف مصنع بناء
 السفن «يانتار».

وتعمل مؤسسة «ساتورن » (املجموعة العلمية اإلنتاجية) املتواجدة يف ريبينسك، والتي
تنتمي إىل مؤسسة تصنيع املحركات، بكل ما أوتيت من قوة من أجل إعادة التسليح

التقني. ومصنع رايبنسك «ساتور » جاهز لتقديم مجموعة من محركات البواخر
التوربينية الغازية لقوارب الدوريات وقوارب الصواريخ والطرادات والفرقاطات

ومنصات الحفر واملحطات الكهربائية العامئة وحوامات النقل.

وباإلضافة إىل ذلك، يتم تهيئة قاعدة اختبار لهذه املنتجات. ومبوجب عقد مع وزارة
الصناعة والتجارة الروسية يعمل «ساتورن » عىل بناء مجمع لصنع واختبار محركات

السفن التوربينية الغازية. وهذا يعترب دخوال لعنرص أسايس يف برنامج التحرر النهايئ من
استرياد الصناعة الروسية ملحركات البواخر التوربينية الغازية.

توفر مجموعة وسائل االتصال الحديثة، الروسية الصنع كذلك، لطاقم املروحية اتصاالت
« عالية الجودة يف نطاق واسع من الرتددات. أكدت «روستيخ » ورشكة «روس سيتي

خطة تنفيذ مرشوع مشرتك إلنشاء مركز موحد إلنتاج وتوريد املعدات البديلة للواردات
بالتعاون مع املركزالقومي للكفاءات.

ووفقا ألهداف إحالل الواردات تم تحديد املجاالت الواعدة واملتمثلة يف الحلول
الجديدة الناجحة والبحث والتطوير. ويجري العمل من أجل ضم هذه املجاالت إىل

الربنامج الفيدرايل املوجه «البحث وتطوير مجاالت التنمية ذات األولوية العلمية
والتقنية يف روسيا حتى عام .»2020

« وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة، يتم يف املؤسسة القابضة «تيكنوديناميكا
معدات الطائرات ») تنفيذ عرشة مشاريع تهم إحالل الواردات: يف مجال أنظمة (»

اإلمدادات بالطاقة ومشاريع فرعية، مثل املولد ومفتاح تشغيل برتددات متغرية
واملحوالت وآالت الحامية - مجموعة كاملة، لتحل محل النظم اإلنتاجية األجنبية. عىل
املدى املتوسط سيتم تطوير وإتقان إنتاج نظام توريد الكهرباء، وأجهزة تنظيم الوقود,

وأنظمة توفري األمن ورشوط العمل وأجهزة هبوط وإقالع الطائرات وغريها.

 يعد إحالل الواردات أحد أهم املهام اإلسرتاتيجية املوكلة »
 للمجمع الصناعي التكنولوجي. فإذا مل تحسب مخاطر عدم توريد

 مكونات إنتاج املعدات العسكرية وفقا للتعاقدات السابقة،
 فستنهار الخطة بالكامل، وقد ال تتحقق النتائج املرجوة. وستنهار

 العملية بالكامل كبيت من الورق « نائب وزير الدفاع – األمني
 التنفيذي للجنة الصناعة العسكرية الروسية، يوري بوريسوف

قدمت الرشكة املساهمة «املؤسسة املتحدة لصناعة األجهزة « سنة 2014 نظام التحكم
اآليل يف الصواريخ اإلسرتاتيجية العسكرية من الجيل الخامس. هذا النظام يختلف جذريا

عن سابقه الذي صنع كليا اعتامدا عىل مكونات إلكرتونية محلية الصنع، بتوفره عىل
مقصورة قيادة آلية. بواسطة مكان العمل اآليل الجديد، يستطيع املشغل، من نقطة

واحدة فقط، أن يدير النظام الحريب، ويحل عدد من املهام املعلوماتية. كتلقي األوامر
وإعداد وإرسال التقارير. نظام الجيل الخامس مريح أكرث، ويتميز بربمجيات ُمحسنة

ذكية وسهلة االستعامل وواجهة مريحة.

MI-8AMTSH-V وكمثال عىل إحالل الواردات ميكن ذكر املروحيات الجديدة  
املصنوعة يف معمل الطريان «أوالن أودينسك » يف إطار تنفيذ طلب لصالح الجيش
الوطني. ومن أجل الحد من االعتامد عىل املوردين األجانب، تم تزويد املوديالت

مبعدات حديثة روسية الصنع MI الجديدة من طراز.

األوكرانية الصنع بالنموذج الرويس AI-9V ويعترب استبدال وحدة الطاقة املساعدة
TA-14 التي تنتجها رشكة اإلنتاج العلمي «أيرو سيال » أحد االتجاهات الهامة 

 ،وضع التوليد TA-14 للتحديث. فتوفر وحدة بقوة طاقة وتعمل ملدة أطول فيأكرب
.)AI-9V كام أنها أظهرت مؤرشات عالية يف التشغيل ) 6000 م مقابل 4000 يف حالة 

وهكذا، فإن إمكانية املروحية عند االستخدام يف املناطق الجبلية وعند التوقف الذايت
)يف مكان غري مجهز(، قد ارتفعت بشكل ملحوظ. تم تزويد املروحية مبحركات أكرث قوة

املصنعة من قبل رشكة «كليموف » )جزء من املؤسسة املتحدة لصنع
املحركات( بدال من املحركات أوكرانية الصنع.

وتسمح املحركات الروسية                      بالرفع من املوثوقية والسالمة وتحسني
الخصائص التقنية للمروحية بشكل ملحوظ. عالوة عىل ذلك، فإن زيادة موارد املحركات

الروسية ستنعكس إيجابيا عىل تكاليف استغالل املروحيات.

 «نحن نعي أهمية الحد األقىص من االستقاللية عن املكونات
األجنبية ونعمل بعزم يف هذا االتجاه. وعالوة عىل ذلك، فإن نتائج

هذا العمل تشهد عىل أن استخدام املعدات الروسية يف كثري
 من الحاالت، يسمح بشكل كبري بتحسني خصائص املروحية» ،

 الكسندر ميخييف، املدير العام ل «مروحيات روسيا».

من أجل راحة وسالمة الطاقم والربابنة عىل منت املروحية، تم تركيب رادار طقس جديد
رويس الصنع يتوفر فيه امكانية عرض صور ثالثية األبعاد للتشكيالت الجوية واألجسام.

وللرفع من عمر املروحية الحربية، تم تجهيزها بدرع من السريمت )السرياميك
واملعدن( رويس الصنع، الذي يتميز مقارنة بالدرع الفوالذي، مبقاومة أكرب ووزن أخف.

إن أجهزة املالحة الجوية الوطنية الحديثة وأجهزة االتصاالت الالسلكية وأنظمة الحامية
والتسلح، فضال عن مجموعة واسعة من األجهزة التكميلية، تسمح ملروحيات النقل

العسكر الجديدة                         8 باالستجابة لجميع املتطلبات. إن أجهزة املالحة
نظام الطريان متعدد األغراض » الروسية BMS » املرتبطة باألقامر الصناعة، من ظراز

الصنع، املركبة يف املروحية واملرتبطة باألقامر الصناعية، تعمل سواء مع النظام الوطني
«نظام املالحة باألقامر الصناعية »                   ، ومع النظام األجنبي لتحديد

. GPS املواقع 

تم تنفيذ كافة أنشطة املؤسسة الخاصة بإحالل
الواردات وفقا للجدول الزمني املعتمد.

 :املجاالت األساسية
• تعديل وثائق التصميم للمنتجات املصنعة من أجل استبدال املكونات املستوردة

بنظريتها الروسية؛
• .تنظيم إنتاج املكونات التكميلية واملواد الرضورية يف روسيا االتحادية 

تعمل «روستيخ » بنشاط يف مجال إحالل الواردات، مام يسمح ليس فقط بالتحرر من
التبعية للواردات، ولكن أيضا بخفض كبري يف التكلفة النهائية للمنتج املحيل.

5_ 3  إحالل الواردات  
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قامت رشكة املساهمة املفتوحة »روس أُبورون إكسبورت » يف عام

4 201 بتوريد منتجات عسكرية بقيمة 13.2
مليار دوالر أمرييك.

 تم توقيع الجزء األسايس من العقود املربمة مع العمالء الحكوميني قبل 1 مايو 2014.
ومن أجل السيطرة عىل توريد االحتياجات الوطنية للدفاع، تم تنظيم رقابة أسبوعية
بشكل دائم لرشكات املؤسسة املوقعة للعقود الحكومية يف املؤسسة عىل مدار العام.

وتتم مراقبة انجاز مهمة توفري االحتياجات الوطنية للدفاع من خالل وثائق وتقارير
من رشكات املؤسسة، وكذلك الرقابة عىل خط تصنيع وإنتاج العينات أهم األسلحة

واملعدات العسكرية الخاصة. ويعمل املجلس الرقايب للمؤسسة وإدارة املؤسسة عىل
حل اإلشكاليات التي تظهر أثناء عملية تنفيذ مهمة توفري االحتياجات الوطنية للدفاع.

خالل 2014 نفذت املؤسسة اإلجراءات التنظيمية واملؤسسية لتعزيز دور ومسؤولية.
الرشكات األساسية يف الرشكات القابضة للمؤسسة لتنفيذ مهام توفري االحتياجات

الوطنية للدفاع  

شاركت يف السنة املشمولة بالتقرير 77 رشكة تابعة للمؤسسة يف تنفيذ عقود للتجارة
الخارجية لتصدير املنتجات العسكرية للعمالء األجانب. تم تصدير املنتجات العسكرية

 إىل 59 دولة يف العامل. الرشكاء األساسيني ملنتجات رشكات املؤسسة هم الهند ) ٪25(
والصني ) 22 ٪( والعراق ) 22 ٪( وسوريا ) 5٪( وفنزويال ) 5٪(. أما من الناحية الجغرافية

فالحجم األسايس من صادرات املنتجات العسكرية يذهب إىل دول آسيا ) 75 ٪(، ثم
دول أمريكا الالتينية ) 9٪( ويليهم دول الرشق األوسط ) ٪7(.

ويبلغ حجم الصادرات من املنتجات العسكرية إىل بلدان رابطة الدول املستقلة 0.37
مليار دوالر أمرييك )بلغ يف عام 2013 - 1.05 مليار دوالر أمرييك(، يف حني أن حجم

الصادرات من نفس املنتجات إىل الدول األعضاء يف منظمة معاهدة األمن الجامعي بلغ
2.4 مليون دوالر أمرييك )بلغ يف عام 2013 - 2.7 مليون دوالر أمرييك(.

شاركت 292 رشكة تابعة للمؤسسة عام 2014 يف تنفيذ مهمة توفري االحتياجات
الوطنية للدفاع، من بينها 158 رشكة قامت بإنجاز املهام يف إطار عقود مع العمالء

الحكوميني، و 134 رشكة يف إطار العمل الداخيل يف املؤسسة.

ومقارنة مع عام 2013 ، ارتفع عدد الرشكات التي نفذت مهمة توفري االحتياجات
الوطنية للدفاع عام 2014 بنسبة 33.3 ٪، نتيجة إلدراج منظامت ورشكات قابضة

جديدة عام 2014 يف صفوف املؤسسة – رشكة مساهمة مفتوحة « الرشكة املتحدة
 لإلنشاءات واملعدات » والرشكة املساهمة املفتوحة « مجمع «أفتوماتيكا».

وتم إبرام عقود حكومية طبقا للمهمة املتفق حولها لتوفري االحتياجات الوطنية للدفاع
 لسنة 2014 وللفرتة املشمولة مبخطط املرحلة ما بني عمي 2015 و 2016.

،وشاركت املؤسسة يف تحسني القاعدة التنظيمية يف مجال التعاون العسكري التقني
،ومراقبة تنفيذ االلتزامات التعاقدية لتوريد املنتجات العسكرية للعمالء األجانب
والقيام بأنشطة الرتويج ملنتجات التكنولوجيا العالية يف األسواق الخارجية وقامت

بإعداد مقرتحات بشأن إحالل الواردات من املكونات الغربية الصنع املستخدمة يف
صناعة منتجات الدفاع املوجهة للتصدير. وبصفة عامة، يف سنة 2014 ، حافظت رشكات
املؤسسة، عىل الرغم من العقوبات االقتصادية الجارية، ليس فقط عىل حجم الصادرات

املسجل سنة 2013 من املنتجات العسكرية، ولكنها تجاوزته يف بعض املؤرشات.

،سلمت الرشكة املساهمة املفتوحة «روس أبورون إكسبورت » التابعة للمؤسسة
منتجات عسكرية قيمتها اإلجاملية 13.2 مليار دوالر أمرييك، بزيادة 22 مليون دوالر

أمرييك عن ما تم التخطيط له. وبلغت األموال املحصل عليها يف سنة 2014 نتيجة
لعمليات التصدير، التي نفذتها « روس أبورون إكسبورت »، أكرث من 11.2 مليار دوالر

أمرييك )يف سنة 2013 بلغت 12.8 مليار دوالر أمرييك(.

ووردت رشكات املؤسسة منتجات عسكرية، سواء عن طريق «روس أُبورون إكسبورت»
أو بنفسها بقيمة حوايل 7.1 مليار دوالر أمرييك، أي 6٪ أكرث مام كانت عليه يف سنة

2013 ( 6.7 مليار دوالر أمرييك). مبعنى أنه يف إطار عقود مع « روس أُبورون إكسبورت
«تم توريد منتجات عسكرية قيمتها حوايل 6.4 مليار دوالر أمرييك (يف عام 2013 

5.7 مليار دوالر أمرييك)، وعن طريق العقود املبارشة تم توريد منتجات بأكرث من -
0.67 مليار دوالر أمرييك بواسطة أربعة عرش مؤسسة خاصة بالتعاون العسكري التقني

تنتمي ملؤسسة روستيخ )يف 2013 – 1.03 مليار دوالر أمريىك(

بلغت حصة املنتجات العسكرية، املصنعة من طرف رشكات املؤسسة واملوردة عن
طريق «روس أُبورون إكسبورت ٪48.7 » (يف عام 2013 – 43.1 ٪) من مجمل صادرات

الوسيط الحكومي. وبلغت حصة املنتجات العسكرية، املصنعة واملصدرة للعمالء
األجانب من طرف أعضاء التعاون العسكري التقني حوايل 9.5 ٪ من إجاميل حجم

املنتجات العسكرية املنتجة واملصدرة من طرف رشكات املؤسسة.

نتيجة المتناع البنوك الغربية عن القيام بأعامل الدفع األموال، انخفض حجم الصادرات
يف عام 2014 باملقارنة مع عام 2013 ، بنسبة 18 ٪ وبلغ 6.9 مليار دوالر أمرييك.

وباإلضافة إىل ذلك، سلمت رشكات املؤسسة يف إطار التعاون العلمي والتقني والصناعي
لوزارات الدفاع يف دول رابطة الدول املستقلة منتجات قيمتها أكرث من 4.6 مليار

دوالر أمرييك.

يف إطار تنفيذ الربامج العسكرية التقنية لروسيا
االتحادية مع الدول األجنبية، تم تركيز أنشطة

املؤسسة عىل ما ييل

• تعزيز تصدير املنتجات ذات االستعامل العسكري؛ 
• الرفع من جودة األسلحة واملعدات العسكرية الخاصة؛ 

• إنشاء مشاريع مشرتكة لتطوير وإنتاج األسلحة واملعدات العسكرية الخاصة؛ 
• الرفع من القدرة التنافسية للمنتجات ذات االستعامل العسكري، املوجهة للتصدير؛ 

• تحسني نظام خدمات ما بعد البيع للمنتجات ذات االستعامل العسكري املوجهة 
للتصدير، مبا يف ذلك إنشاء مراكز الخدمات لصيانة وإصالح األسلحة واملعدات

العسكرية الخاصة، عىل أرايض البلدان األجنبية.
• التقليل من الخسائر املحتملة لرشكات املؤسسة من جراء العقوبات االقتصادية 

التي تفرضها الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب وعدد من الدول األجنبية
ضد رشكات املؤسسة عىل حدى (الرشكة املساهمة « كالشنيكوف «، الرشكة

«، املساهمة « تكنولوجيا االتصاالت االلكرتونية »، الرشكة املساهمة »« سوزفيزدي
واتحاد االنتاج العلمي «بازالت »، والرشكة املساهمة املفتوحة «املؤسسة الصناعية

املتحدة للصناعة العسكرية «أبارون بروم » والرشكة املساهمة املفتوحة «مكتب
األكادميي أ. ج. شيبونوف لتصميم صناعة اآلالت »( والرشكات الفرعية التابعة لها

وروسيا االتحادية ككل.

5_ 4 املشاركة يف التعاون العسكري التقني، وتوفري  
االحتياجات الوطنية للدفاع والربامج الحكومية

املوجهة

النسبة من الحجم

 الكيل ،%

مجال الصناعة

59,86 ناعة الطريان

26,6 صناعة األسلحة العادية

11,6 صناعة الذخرية واملواد الكيميائية الخاصة

1,9 صناعة االلكرتونيات ووسائل االتصال

0,04 الصناعات املدنية
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وخالل عام 2014 ، ووفقا لتعليامت حكومة روسيا االتحادية، نفذت املؤسسة مجموعة
من التدابري الرامية إىل ضامن جودة املنتجات العسكرية املوجهة لتلبية االحتياجات

الوطنية للدفاع واملوجهة للتصدير.

وفقا للربامج الحكومي املوجه - 1 الذي يهدف إىل مساعدة رشكات املؤسسة يف حصول
أنظمتها عىل شهادات إدارة الجودة، املعرتف بها يف السوق الدولية، تم استحداث

نظام الشهادات الطوعية «روستيخ » الذي تم اعتامده منالوكالة الفيدرالية للرقابة
\الفنية واملقاييس «روس ستاندار » بتاريخ 30 / 12 / 2014 )رقم التسجيل

يف السجل املوحد لنظم الشهادات الطوعية املسجلة.
 
 

وتتمثل مجاالت عمل نظام الشهادات الطوعية يف »روستيخ » يف:
- نظم إدارة الجودة؛ 
- نظم اإلدارة البيئية؛ 

- نظم إدارة األمن الصناعي؛ 
- نظم تحسني اإلنتاج وإدارة تقنيات التصنيع املرشد لالستهالك؛

- نظام إدارة سالمة أنشطة الطريان )SMS(؛ 
- نظام التقييم املستقل للعمليات التقنية؛ 

- نظام إدارة الخدمات التعليمية )االعتامد املهني العام(؛ 
- نظم إدارة نتائج األعامل الفكرية.

يف مجال إعداد التعبئة االقتصادية للدولة نظمت املؤسسة والرشكات القابضة فعاليات
واجراءات يف عام 2014 وفقا للقانون الفيدرايل رقم 31 الصادر بتاريخ 26 - 02 - 1997
«حول إعداد التعبئة والحشد يف روسيا االتحادية »، ووفقا لتعليامت الحكومة الروسية
وقرارات لجنة الصناعة العسكرية التابعة لحكومة روسيا االتحادية بشأن هذه املسألة.

تشارك رشكات املؤسسة الحكومية «روستيخ » بنشاط يف تنفيذ
الربامج الفيدرالية األساسية املوجهة الهادفة إىل تطوير قاعدة

:الصناعة العسكرية لروسيا االتحادية، مبا يف ذلك
• «تطوير قاعدة الصناعة العسكرية لروسيا االتحادية يف الفرتة 2011 - 2020«

• «تطوير تكنولوجيا الطريان املدين الرويس يف السنوات ما بني 2002 - 2010 والفرتة
حتى عام2015»

• «صيانة وتطوير واستعامل » نظام املالحة باألقامر الصناعية»                    يف الفرتة
ما بني  2012- 2020»

• «القاعدة الوطنية للتكنولوجيا » يف الفرتة ما بني 2007 – 2011 ؛  
• «تطوير التكنولوجيا البحرية لالستخدام املدين » يف الفرتة ما بني 2009 - 2016 ؛ 

• «تطوير صناعة املكونات اإللكرتونية وإلكرتونيات االتصال » للفرتة ما 
بني 2008 - 2015 ؛

• «تطوير صناعة األدوية والصناعة الطبية لروسيا االتحادية يف الفرتة حتى عام 2020 
وما بعده » وغري ذلك.

وخالل عام 2014 عقدت رشكات املؤسسة حوايل 770 اتفاقية بقيمة إجاملية بلغت أكرث
من 88.7 مليار روبل، مبا يف ذلك باستخدام مواردها الخاصة بقيمة 57 مليار روبل.

حجم العقود املوقعة وفقا ملجاالت العمل يف الجدول التايل:

 
 
 
 
 
 
 
 

ويف إطار إجراءات تنفيذ الربنامج الحكومي املوجه «تطوير قاعدة الصناعة العسكرية
لروسيا االتحادية للفرتة ما بني سنوات 2011 - 2020 ) فيام ييل - الربامج الحكومي

املوجه - 1(عملت املؤسسة عىل تنظيم إبرام اتفاقيات بشأن رشوط منح الدعم
للمؤسسة يف شكل مساهمة مبمتلكات روسيا االتحادية من أجل متويل املشاريع

االستثامرية لرشكات املؤسسة.

 أنجزت رشكات املؤسسة بشكل عام مهام توفري االحتياجات الوطنية للدفاع لعام 2014.

يف إطار االحتياجات الوطنية للدفاع لسنة 2014 ، أنجزت رشكات املؤسسة حوايل 9.4
ألف عقد، من بينها 1.1 الف عقد مبارشة مع العمالء الحكوميني، والباقي يف إطار

 التعاون (بني املصانع(. حيث ارتفع عدد العقود املرُبمة، مقارنة مع العدد يف 2013،
بنسبة 54.2 ٪. وارتفع يف املجمل حجم العمل لتوفري االحتياجات الوطنية للدفاع، مقارنة

مع سنة 2013 بنسبة تزيد عن 60 ٪. هذا االرتفاع يعود إىل انضامم عدد من الرشكات
 العاملة يف مجال إلكرتونيات االتصال وصناعة املعدات إىل املؤسسة سنة 2014.

ودون احتساب الرشكات الجديدة، بلغت نسبة االرتفاع يف حجم االحتياجات الوطنية
للدفاع، املنفذ من طرف رشكات املؤسسة يف سنة 2014 ، مقارنة مع 2013 40 ٪. وشهد
مجال الطريان أكرب حجم أعامل منفذة يف عام 2014 ) 40.7 ٪ من الحجم الكيل لألعامل

املنجزة(.

أثناء تنفيذ مهمة توفري االحتياجات الوطنية للدفاع سنة 2014 ، تعاملت املؤسسة
بنجاح مع مؤسسات السلطة التنفيذية الفيدرالية والعمالء الحكوميني، وكذلك مع

الهياكل املتكاملة – املنفذين األساسيني ملهمة توفري االحتياجات الوطنية للدفاع: الرشكة
املساهمة املفتوحة مجمع «املاز أنتي » و الرشكة املساهمة املفتوحة « مؤسسة سالح

الصواريخ التكتيكية » والرشكة املساهمة املفتوحة «مؤسسة «معهد موسكو للتكنولوجيا
الحرارية » والرشكة املساهمة املفتوحة «مؤسسة صناعة الطريان املتحدة » والرشكة

املساهمة املفتوحة «صناعة السفن املتحدة » و » مؤسسة اإلنتاج العلمي «أورال
 لعربات القطارات».

88.7 مليار روبل - قيمة العقود املربمة
من طرف رشكات املؤسسة يف سنة 2014 يف إطار الربامج

الحكومية املوجهة.

9400 عقد تم تنفيذه من طرف
رشكات املؤسسة سنة 2014 يف إطار توفري

االحتياجات الوطنية للدفاع.

ويف إطار تنفيذ أنشطة الربامج الحكومي املوجه - 1 قامت املؤسسة بإبرام عقود طبقا
للمخطط، عن طريق الدعم املقدم من امليزانية االتحادية سنة 2014 ، بخصوص 58
نشاطا بقيمة 14.3 مليار روبل، وبدأ العمل يف سبعة منها وتوقيع محارض استالمها

بشكل نهايئ.

يف سنة 2014 قامت املؤسسة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية باإلعداد
واملوافقة عىل الخطة التنظيمية اإلدارية لعام 2015 يف الجزء املتعلق باالستثامرات
الحكومية يف الرشكات املساهمة املفتوحة للمؤسسة، والتي مبوجبها تم التخطيط

إلنجاز 153 نشاطا لتنفيذ الربنامج الحكومي املوجه - 1، بقيمة إجاملية بلغت 25.1
مليار روبل.

يف إطار األنشطة املُنظمة من طرف وزارة الصناعة والتجارة الروسية لتشجيع أعامل
الربنامج الحكومي املوجه - 1، أعدت املؤسسة مقرتحات حول إعادة توزيع املوارد

.لتنفيذ مشاريع الربامج الحكومية املوجه - 1 ذو األولوية
يف عام 2014 شاركت املؤسسة يف صياغة برنامج الحكومة لتطوير قاعدة الصناعة
 العسكرية يف السنوات 2016 - 2025 ( يذكر الحقا – الربنامج الحكومي - 2025(.

 وتضم مجموعة العمل الحكومية املشرتكة املكلفة بوضع الربنامج الحكومي - 2025–
2025 ممثلني عن املؤسسة. تم إعداد مقرتحات حول البحوث العلمية وأعامل تجريبية
تصميمية، فضال عن مشاريع استثامرية تهم إعادة التسليح العسكري التقني وتحديث

اإلنتاج لتضمينها يف الربنامج الحكومي لتطوير قاعدة الصناعة العسكرية.

وأثناء إعداد املقرتحات الخاصة باملؤسسة تم بلورة املعلومات الخاصة باألنشطة
املدرجة يف الربنامج الحكومي لتطوير قاعدة الصناعة العسكرية والتصورات حول
مكوناته واملبادئ األساسية لتشكيله وتنفيذه ومتويله بالتعاون مع وزارة الصناعة

والتجارة الروسية والرشكات القابضة )ذات الهياكل املتكاملة( وهيئات قاعدة الصناعة
العسكرية.

وعند بلورة تلك املقرتحات تم الحفاظ عىل استمرارية تنفيذ الربامج الفيدرالية
املوجهة الجارية واملقرتحات املعدة، مبا يف ذلك املشاريع ذات األولوية يف الربنامج
الحكومي لقاعدة الصناعة العسكرية – 2025 . وقامت املؤسسة بتنظيم جلسات

استامع للعروض املقدمة من طرف الرشكات القابضة )ذات الهياكل املتكاملة( ورشكات
املؤسسة ملراجعة قوائم مشاريع البحوث العلمية واألعامل التجريبية التصميمية

واملشاريع االستثامرية املُخطط تنفيذها يف إطار الربنامج املُعد.

ونتيجة لجلسات االستامع حول مقرتحات منظامت الرشكات القابضة )ذات الهياكل
املتكاملة) ومؤسسات اإلنتاج الرئيسية، وبعد تعديلها وإقرارها من وزارة الصناعة

والتجارة الروسية، تم إرسال مقرتحات مؤسسات البحث العلمي واألعامل التجريبية
التصميمية حول إعادة التسليح التقني وتحديث اإلنتاج من أجل ضمها إىل الربنامج

 الحكومي املوجه لتطوير قاعدة الصناعة العسكرية – 2025.

)RU.B1308.04ZhUB0
ROSS No

GLONASS

الحجم، مليار روبل  مجال الصناعة

88,7 اإلجاميل

21,8    صناعة الطريان

9,6 صناعة الذخرية واملواد الكيميائية الخاصة

34,2     صناعة إلكرتونيات االتصال

19,3   صناعة األسلحة العادية

3.8     الصناعات املدنية
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 5_6  تحول املؤسسة من مجموعة رشكات  
حكومية موحدة إىل رشكة مساهمة مفتوحة

تم تحويل حصة ممتلكات روسيا االتحادية إىل املؤسسة وفقا لقرارات رئيس
روسيا االتحادية الصادرة: بتاريخ 26 نوفمرب 2007 ، املرسوم رقم 1577 ، ويف 10 يوليو

 2008 ، املرسوم رقم 1052 ، ويف 6 مارس 2009 ، املرسوم رقم 243 ، ويف 17 مايو 2012،
املرسوم رقم 621 ، ويف 14 يناير 2014 املرسوم 20 ، ومبوجب هذه املراسيم تم التحويل

إىل رشكات مساهمة مع نقل نسبة 100 ٪ من أسهم 187 رشكة حكومية موحدة إىل
  املؤسسة، منها 181 تم تحويلها إىل رشكات مساهمة مفتوحة باملرسوم رقم 1052.

 
 

خالل الفرتة من 1/ 1/ 2014 إىل 31 / 12 / 2014 تم تم مالحظة الديناميكية
التالية يف تحول الرشكات الفدرالية الحكومية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف عام 2014 ، متت مواصلة األعامل الهادفة من طرف املؤسسة لحل املشاكل
التي تحول دون تسجيل املمتلكات وإنهاء خصخصة الرشكات الفدرالية

الحكومية.

ومع ذلك، طالت عملية خصخصة عدد من الرشكات بسبب رضورة استثناء
كل األرايض من مكونات امللكية املخصخصة، مبا يف ذلك الرشكات الفدرالية

الحكومية املهيأة سابقا للخصخصة، طبقا ألحكام الفقرة 5 من املادة 27 من
قانون األرايض بروسيا االتحادية ووجود منظمة يف السجل موحد ملنظامت

مجمع الصناعة العسكرية، املصادق عليه من طرف وزارة الصناعة والتجارة
الروسية.

وقد تكللت األعامل املنفذة من طرف املؤسسة بخروج قرار إيجايب للوكالة
الفدرالية إلدارة ممتلكات الدولة بشأن إدراج األرايض الخاصة بالرشكات

الفيدرالية الحكومية يف املمتلكات املخصخصة. وهكذا، سيتم تنفيذ خصخصة
الرشكات الفدرالية الحكومية املتبقية مع ضم األرايض إىل مكونات امللكية املراد

خصخصتها.

يف عام 2014 ، استمر تنفيذ تدابري ضامن التحول
من مجموعة رشكات حكومية فيدرالية موحدة إىل

رشكات مساهمة مفتوحة، وتم نقل أسهمها إىل
املؤسسة كمساهمة حكومية يف شكل ممتلكات

لروسيا االتحادية.

فقامت رشكة املساهمة »شفايب « بإعادة تخصيص وتوجيه:
•  مصنع تجميع رشكة املساهمة املفتوحة « شفايب – للمعدات البرصية «، وكان يف

العنوان: مدينة موسكو، شارع بليخانوف، عامرة 2/ 46 بناية 5، نُقل إىل مصنع
اإلنتاج للرشكة املساهمة املفتوحة « شفايب – ألنظمة التصوير »، مام أدى إىل

تحرير منطقة لإلنتاج مساحتها 10.9 ألف مرت مربع و قطعة أرضية مساحتها 5.4
مرت مربع؛

•  مصنع الرشكة املساهمة املفتوحة « أوريون » املتوفر وساحة اإلنتاج «بليخانوف»،
املتواجدة يف موسكو، طريق إنتوزياستوف، بناية 42 / 2، نُقل إىل ساحة اإلنتاج ل
كوسينسك »، يف العنوان: مدينة موسكو، شارع كوسينسك، عامرة 9، مام أدى إىل»

تحرير مساحة 54.0 ألف مرت مربع.

تم إدخال حلول متكاملة للرشكة املساهمة «املعهد املركزي للبحث العلمي » متثلت يف
أمتتة التصميم وتجهيزات اإلنتاج مام مكن من خلق مواقع لإلنتاج مؤمتتة بنسبة إىل
80 -85٪، والحد من دورة اإلنتاج 3- 6 مرات، وزيادة اإلنتاجية مبعدل 2- 3 مرات.

وتم إدخال تكنولوجيا جديدة إىل الرشكة املساهمة املفتوحة «مكتب تصميم صناعة
األجهزة » عدمية الشوائب لتذويب و تشكيل القوالب من مكونات السرياميك يف جناح

الورشة رقم 3. ويف الورشة رقم 29 تم إدخال نظام إعادة تدوير املياه بتكنولوجيا
التناضح العكيس لتربيد املعدات يف موقع االختبارات الهيدروليكية.

يف سنة 2014 تم إدراج الرشكة املساهمة املفتوحة «املكتب املركزي للتصميامت
األوتوماتيكية » يف قامئة 100 أفضل رشكة روسية يف مجال البيئة واإلدارة البيئية، وذلك

اعرتافا مبساهمتها يف التخفيض من اآلثار السليبة عىل البيئة يف السنوات الخمس
األخرية.

تم تنفيذ عملية إعادة التنظيم (إعادة هندسة) القدرات اإلنتاجية يف الرشكة املساهمة
املفتوحة «مصنع توتاييف للمحركات » بهدف الوصول إلنتاج مركز موفر للطاقة وعايل
التكنولوجيا إلنتاج منتجات تنافسية، مبا يف ذلك إعادة تجهيز املنطقة االنتاجية ودعم

معدات اإلنتاج.

يف عام 2014 استمرت عملية إعادة بناء وتجهيز الرشكة املساهمة املفتوحة «اتحاد
اإلنتاج العلمي «إلكرتونيكا » إلنتاج املعدات الكهربائية الخاصة باملنتجات املوحدة

للمؤسسة.

خيم كومبوزيت » باملعدات – »RT يف عام 2014 متت إعادة تجهيز الرشكة املساهمة
التقنية القوية، إلنتاج مساحيق النيرتيد املتناهية الصغر السداسية والتوربوسرتاتيكية

وكربيد البورون )منتجني( واملحفزات واملثبطات بكميات كبرية وصغرية )خمسة
منتجات(.

رشكة املساهمة »املروحيات الروسية « تم االنتهاء من مرشوع إعادة بناء الرشكة
 املساهمة املفتوحة «مصنع كازان للمروحيات».

وأنهت الرشكة املساهمة « املعهد الرويس للبحوث العلمية «سيجنال » مرشوع إعادة
بناء اإلنتاج من أجل الرفع من إنتاج املحركات الهيدروليكية ألجهزة توجيه الهوائيات.

وتم تحديث اإلنتاج امليكانييك والصناعي والبرصيات وصناعة األدوات ووضع اللمسات
األخرية والتجميع يف الرشكة املساهمة «مصنع فولجا جراد للعدسات امليكانيكية». 

يف الرشكة املساهمة «مصنع ليتكار للعدسات الزجاجية » بدأ تشغيل قطاع صب
ومعالجة نوعية جديدة من زجاج الليزر فائق القوة، وخط ملعالجة حاويات

جريوسكوب الليزر من جيل جديد يتميز بدقة أكرب.

وتم يف الرشكة املساهمة «مصنع أورال للبرصيات وامليكانيكا » البدء يف استغالل الطالء
اآليل املجلفن ومعدات التنظيف وتكنولوجيا النظام املغلق لتنقية مياه الرصف الصحي

وهناك مركز خاص بصناعة أجزاء مكونات الصناديق الكبرية ومركز ألشغال الخراطة
بنظام التفريز.

  يف إطار إجراءات تحسني اإلنتاج يف عام 2014 ،
أصدرت املؤسسة 16 تكليفا لحرص العقارات غري
املستغلة يف عمليات اإلنتاج الرئيسية وضمها إىل

األصول غري املستعملة. وتم تنفيذ هذه التعليامت
عىل 1267 عقار تم ضمهم لألصول غري املستعملة.

5_5 التطوير وإعادة هيكلة اإلنتاج  

عام اإلجاميل

2014

بتاريخ

30.12.2014

بتاريخ

01.01.2014

9 172 163 مجموع الرشكات الفدرالية

الحكومية املحولة 163
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5_7 إدخال الحاسب اآليل يف عمليات  
اإلدارة واإلنتاج

إن توفر قاعدة علمية ومساحة للتكنولوجيا يسمح للرشكة بإنتاج معداتها التكنولوجية
الخاصة وتطوير برمجياتها املعقدة. وهذا العمل جار بالفعل، ويجري الرتكيز عىل

املعدات التي تتامىش مع نظم الربمجيات. وهناك توجه آخر يكمن يف تطوير تطبيقات
برمجيات عىل أساس الحلول الربمجية القامئة بالفعل. عىل العموم تركز املؤسسة بشكل

متزايد عىل الربمجيات الوطنية. ومن بني املنتجات الهامة التي طورتها املؤسسة نذكر
نظام املعلومات التحليلية الخاصة. وهو نظام معتمد وآمن يسمح بجمع وتخزين

وتحليل مؤرشات التقارير املحاسبية، واإلحصائية، واإلدارية.

وتسمح قاعدة األجهزة والربمجيات بربط مشاركني جدد وتدفق معلومات جديدة،
وتوفر إمكانية التوسع وتطوير نظم تحليل املعلومات. من املفروض ان يجمع هذا
النظام بني تدفق املعلومات من جميع رشكات الرشكة القابضة، مام يسمح يف نهاية
املطاف بزيادة فعالية جميع الرشكات القابضة للمؤسسة بشكل كبري. يف عام 2014

تم التشغيل التجريبي لنظام املعلومات التحليلية ل «روستيخ ». ويف املستقبل القريب
سوف يتم الرتكيز عىل الزيادة الكبرية يف تعبئة نظم املؤرشات املالية والتشغيلية

للرشكات القابضة وتوسيع وظائفها.
 
 
 

كان عام 2014 عاما حاسام يف كل ما يتعلق
بتكنولوجيا املعلومات يف املؤسسة الحكومية

روستيخ ». ففي إطار إتباع أفضل املامرسات»
الدولية، عملت املؤسسة عىل تغيري نهجها يف

هذا املجال وتم طرح جزء من الوظائف املرتبطة
بتكنولوجيا املعلومات ملتعاقدين خارجيني.

ولتنفيذ تلك األهداف تم إنشاء مؤسسة البنية التحتية الفرعية الرشكة ذات املسؤولية
 املحدودة «      إنفورم » )انظر التفاصيل يف القسم «عرض لرشكات املؤسسة»(.

ويف عام 2014 تم تكليف الرشكة بتقديم خدمات دعم البنية التحتية لتكنولوجيا
معلومات املؤسسة. ومن بني النتائج امللموسة إلنشاء «      -إنفورم » هو التقليص

 الكبري - 85 ٪ - يف عدد موظفي إدارة تكنولوجيا املعلومات ل «روستيخ».

وأصبحت هيكلة التكاليف أكرث شفافية، وازدادت فعالية تقديم الخدمة، ويرجع ذلك
يف املقام األول إىل العالقات الواضحة بني«     -إنفورم » واملؤسسة، وكذلك بسبب
التسعرية الواضحة للخدمات ، سيستمر العمل يف عام 2015 بالتعاقد الخارجي يف

مجال تكنولوجيا املعلومات ملؤسسة «روستيخ ». وحاليا تعمل املؤسسة عىل تطوير
السياسة التقنية التي سوف تحتوي عىل القواعد واملعايري األساسية يف مجال تكنولوجيا

املعلومات. ومن بني املعايريإسناد كل خدمات تكنولوجيا املعلومات إىل متعاقد
خارجي.

مبساعدة السياسة التقنية الجديدة، ستقوم رشكات املؤسسة بتحسني مجال املعلومات
واالتصال الخاص بها، أما مراكز الكفاءة املُحدثة – ستقدم خدمات مركزية لصيانة

وتطوير الخدمات املطلوبة. وبصفة عامة ينحرص دور«     -إنفورم » يف أن تصبح مركزا
مختصا يف تكنولوجيا وأمن املعلومات لجميع الرشكات التابعة للمؤسسة، والهياكل
الصناعية الحكومية األخرى. وتعترب املؤسسة الحكومية «روستيخ » يف هذا املجال

فريدة من نوعها، ألنها تعترب مستهلكا ملنتجات تكنولوجيا املعلومات يف نفس الوقت
وأكرب منتج لها.

للكهرمان « املزمع تحويلها إىل رشكات مساهمة طبقا للمرسوم الرئايس الرويس رقم 20
والرشكة الفدرالية الحكومية «مركز البحث الصناعي لصناعة توربينات الغاز «ساليوت»، 

 املزمع تحويلها إىل رشكة مساهمة وفقا للمرسوم الرئايس الرويس رقم 621.

وهكذا، فنتيجة للعمل املنسق واملنظم للمؤسسة، والوكالة الفدرالية إلدارة ممتلكات
الدولة، ورؤساء الرشكات الفدرالية الحكومية تم اتخاذ جميع التدابري املمكنة من أجل

ضم أكرب عدد ممكن من العقارات واألرايض املراد خصخصتها وفقا لترشيعات روسيا
االتحادية، من أجل تكوين قاعدة ممتلكات للرشكات املساهمة املنشأة، وكذلك تم

حل املشاكل األكرث تعقيدا التي عرقلت عملية خصخصة األرايض ألهم ساحات اإلنتاج
الخاصة بالرشكات الفدرالية الحكومية.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن الرشكة تعاملت باستمرار مع الوكالة الفدرالية إلدارة ممتلكات
الدولة وهيئاتها اإلقليمية ومع إدارة ممتلكات بلدية موسكو والسلطات التنفيذية

األخرى من أجل تسهيل حل القضايا املتعلقة بتسجيل أرايض ممتلكات الرشكات يف
 ،مرحلة تحولها لرشكات مساهمة قدر اإلمكان.

ونتيجة لذلك، تم حل القضايا املتعلقة بتسجيل األرايض ومناطق اإلنتاج الرئيسية
للرشكة الفدرالية الحكومية «مصنع موسكو ألجهزة االتصال » وللرشكة الفدرالية

الحكومية «رشكة اإلنتاج العلمي » توريي » وللرشكة الفدرالية الحكومية « « رشكة اإلنتاج
العلمي «بويسك »، مام يسمح بإدراج أراض مبساحة إجاملية أكرب 70 هكتار يف مدينة

موسكو ومنطقة سان بطرسبورج ضمن ممتلكات مجمع الرشكات املساهمة املُنشأة.

استمر العمل من أجل الحفاظ عىل العنارص املهمة للرشكات الفدرالية الحكومية التي
يتطلب تسجيل ممتلكاتهاا وقتا أكرب، عن طريق ربطهم مبنظامت متخصصة، مام سمح

بتحويل الرشكة الفدرالية الحكومية « املعهد الوطني للبحث العلمي للمعادن غري
الحديدية » إىل رشكة مساهمة سنة 2014 والرشكة الفدرالية الحكومية « الرشكة الوطنية
 الختبار العقود «ريتم » والرشكة الفدرالية الحكومية «مكتب تصميم أشباه املوصالت».

ساهم العمل املكثف للمؤسسة مع وزارة الطوارئ الروسية يف حل مشكلة شطب
منشآت الدفاع املدين للرشكة الفدرالية الحكومية « املعهد الوطني للبحث العلمي

للكيمياء وتكنولوجيا »، مام سمح بدمج قطعة أرض مساحتها 0.51 هكتار، متواجدة يف
العنوان: مدينة موسكو طريق إنتوزياست، عامرة 38 ، ضمن ممتلكات الرشكة املساهمة

«املعهد الوطني للبحث العلمي للكيمياء وتكنولوجيا ».

ويف عام 2014 تم التحضري أيضا لخصخصة ممتلكات مجمعات الرشكة الفدرالية
الحكومية « املعهد املركزي للبحوث االقتصادية واملعلوماتية وأنظمة التحكم » )تم

تحويله إىل رشكة مساهمة بتاريخ 23 - 12 - 2014 ( والرشكة الحكومية «مصنع كالينينجراد

انخفاض مصاريف تكنولوجيا املعلومات بأكرث من 8 % خالل
الربع الرابع فقط من 2014 بفضل التطوير املنفذ.

RT
RT

RT

RT
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5_8 إنشاء الخزينة املوحدة للمؤسسة ورشكاتها القابضة  

يف عام 2014 تم إعداد الوثائق التالية التي تحدد األسس املنهجية املتبعة يف إعداد
:التقرير املايل املوحد

- محيط توحيد الرشكات الفرعية والهيئات التابعة للمؤسسة. ووفقا للوضع يف 
31.12.2013 يضم محيط التوحيد 1657 هيئة روسية وأجنبية من ضمنها 597 رشكة

فرعية و 446 رشكة تابعة و 10 رشكات مشرتكة و 603 هيئة أخري.
• املبادئ املوحدة للسياسة املحاسبية . هذه الوثيقة تستخدم بهدف إثبات الدخول 
املوحدة عند وضع التقرير املايل املوحد للمؤسسة وفقا للمعايري القياسية الدولية

للتقارير املالية.
• منهجية وضع التقارير املالية املوحدة للمؤسسة وفقا للمعايري القياسية الدولية

للتقارير املالية. تحدد هذه الوثيقة أساليب تحويل وتوحيد البيانات وإعداد
التقارير املالية املوحدة وكذلك منهجية إعداد التفسريات املرتبطة بالتقرير

املوحد؛ ويحدد منوذج التحويل والنموذج املوحد لجمع البيانات ودليل إجراء
تقييم األصول غري املتداولة وتقييم التزامات املجموعة؛

• ميثاق املرشوع. وثيقة تحدد أهداف ومهام ومواعيد وحدود تنفيذ مرشوع وضع 
التقرير املايل املوحد للمؤسسة وفقا للمعاير القياسية الدولية إلعداد التقارير
املالية؛ كام تحتوي الوثيقة عيل خطة إدارة املوارد واالتصاالت وأسلوب إدارة

املخاطر والتغريات التي تطرأ عيل املرشوع، ولوائح تنظيم التفاعل بني املشاركني
يف املرشوع.

كان أول تقرير مايل موحد للمؤسسة الحكومية «روستيخ » وهيئاتها )التقرير األويل(
الذي تم إعداده وفقا للمعايري القياسية الدولية للتقارير املالية.

يتضمن التقرير املايل املوحد للمؤسسة وهيئاتها (فيام ييل – مجموعة املؤسسة) الذي
تم وضعه وفقا للمعايري القياسية الدولية للتقارير املالية عيل ما ييل:

• األصول وااللتزامات التي تتحكم بها املؤسسة بشكل مبارش أو غري مبارش من 
خالل رشكاتها الفرعية؛

• االستثامرات 
• االلتزامات طويلة األجل مع عمالء مجموعة املؤسسة. 

يف عام 2014 تم إعداد الوثائق التالية التي تحدد األسس املنهجية املتبعة يف إعداد
:التقرير املايل املوحد

- محيط توحيد الرشكات الفرعية والهيئات التابعة للمؤسسة. ووفقا للوضع يف 
31.12.2013 يضم محيط التوحيد 1657 هيئة روسية وأجنبية من ضمنها 597 رشكة

فرعية و 446 رشكة تابعة و 10 رشكات مشرتكة و 603 هيئة أخري.
• املبادئ املوحدة للسياسة املحاسبية . هذه الوثيقة تستخدم بهدف إثبات الدخول 
املوحدة عند وضع التقرير املايل املوحد للمؤسسة وفقا للمعايري القياسية الدولية

للتقارير املالية.
• منهجية وضع التقارير املالية املوحدة للمؤسسة وفقا للمعايري القياسية الدولية

للتقارير املالية. تحدد هذه الوثيقة أساليب تحويل وتوحيد البيانات وإعداد
التقارير املالية املوحدة وكذلك منهجية إعداد التفسريات املرتبطة بالتقرير

املوحد؛ ويحدد منوذج التحويل والنموذج املوحد لجمع البيانات ودليل إجراء
تقييم األصول غري املتداولة وتقييم التزامات املجموعة؛

• ميثاق املرشوع. وثيقة تحدد أهداف ومهام ومواعيد وحدود تنفيذ مرشوع وضع 
التقرير املايل املوحد للمؤسسة وفقا للمعاير القياسية الدولية إلعداد التقارير
املالية؛ كام تحتوي الوثيقة عيل خطة إدارة املوارد واالتصاالت وأسلوب إدارة

املخاطر والتغريات التي تطرأ عيل املرشوع، ولوائح تنظيم التفاعل بني املشاركني
يف املرشوع.

كان أول تقرير مايل موحد للمؤسسة الحكومية «روستيخ » وهيئاتها )التقرير األويل(
الذي تم إعداده وفقا للمعايري القياسية الدولية للتقارير املالية.

يتضمن التقرير املايل املوحد للمؤسسة وهيئاتها (فيام ييل – مجموعة املؤسسة) الذي
تم وضعه وفقا للمعايري القياسية الدولية للتقارير املالية عيل ما ييل:

• األصول وااللتزامات التي تتحكم بها املؤسسة بشكل مبارش أو غري مبارش من 
خالل رشكاتها الفرعية؛

• االستثامرات 
• االلتزامات طويلة األجل مع عمالء مجموعة املؤسسة. 

تنفيذا للتعليامت الصادرة عن الرئيس الرويس
 فالدمير بوتني(رقم 1032 بتاريخ 07 / 05 / 2014)

وحكومة روسيا االتحادية ( 13 - 6008 يف 8 أغسطس
2014 )»حول إنشاء الخزائن املوحدة للمؤسسات

والرشكات التابعة لها »، وكذلك وفقا للمفهوم
املعتمد من قبل مجلس اإلدارة تعمل املؤسسة

بنشاط عىل بناء نظام اإلدارة املالية الحديثة من
خالل خزينة موحدة للمؤسسة واملنظامت التابعة

لها.

ويهدف إنشاء الخزينة املوحدة إىل إضفاء الطابع املركزي عىل إدارة التدفقات املالية
ملجموعة الرشكات، والحد من املخاطر املالية وتكاليف التشغيل، وتعظيم ربحية

استثامر املوارد املالية الحرة.

الوظائف الرئيسية للخزينة املوحدة هي:
• تنظيم العالقات مع البنوك لتوفري االستغالل األمثل لهيكل الحسابات املرصفية،
والتقليل من تكاليف نفقات التشغيل للبنوك ومعدالت الفائدة املرصفية عىل

القروض مع االستفادة القصوى ملجموعة الرشكات،
• التخطيط التشغييل وتحسني التدفقات النقدية،

• تخصيص املوارد داخل املجموعة،
• استثامر األموال املتاحة،

• السيطرة، مبا يف ذلك التحكم بتنفيذ امليزانية من حيث حركة األموال ووضع حدود،
والسيطرة عىل صحة تنفيذ املدفوعات واملقبوضات وااللتزام مبوعدها، والرصد

املستمر والسيطرة عىل الحسابات الدائنة واملدينة،
• إدارة املخاطر املالية، مبا يف ذلك الحيطة (التأمني) عىل معدالت الفائدة والعملة

ومخاطر أسعار السلع،
• وضع ورصد حدود ملختلف بنود اإلنفاق، والسيطرة عىل تنفيذ الجدول الزمني 

للدفع،
• بناء نظام آيل للخزينة املوحدة من شأنه أن يوفر التشغيل اآليل للوظائف املتقدمة 

للخزينة املوحدة، ودمج حلول الخزينة مع نظم اإلنتاج واملحاسبة للوحدات
املتجاورة عىل مستوى املؤسسة.

وفقا للمفهوم املعتمد يتم إنشاء الخزينة املوحدة للمؤسسة ومنظامتها عىل أساس نظام
مركزي موحد للمعلومات واملناهج التكنولوجية من أجل توفري اإلطار القانوين للتفاعل
مع الرشكات عند إجراء العمليات املالية، فضال عن تطبيق نظام تكنولوجي متخصص

يتكامل مع أنظمة الدفع يف البنوك املقدمة للخدمات ويسمح بأمتتة العمليات التجارية
للخزينة.

الدعم املنهجي
كجزء من أنشاء الخزينة املوحدة تم وضع واعتامد الوثائق املنهجية املشرتكة التي تنظم

األنشطة والعمليات التجارية للخزينة املوحدة:
• أمر املؤسسة «بإنشاء الخزينة املوحدة»،

• الجدول الزمني للخطوات إلنشاء الخزينة املوحدة للمؤسسة،
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5_9 إعداد التقرير املايل املوحد للمؤسسة  
ورشكاتها القابضة

يف عام 2014 تم إعداد الوثائق التالية التي تحدد األسس املنهجية املتبعة يف إعداد
:التقرير املايل املوحد

- محيط توحيد الرشكات الفرعية والهيئات التابعة للمؤسسة. ووفقا للوضع يف 
31.12.2013 يضم محيط التوحيد 1657 هيئة روسية وأجنبية من ضمنها 597 رشكة

فرعية و 446 رشكة تابعة و 10 رشكات مشرتكة و 603 هيئة أخري.
• املبادئ املوحدة للسياسة املحاسبية . هذه الوثيقة تستخدم بهدف إثبات الدخول 
املوحدة عند وضع التقرير املايل املوحد للمؤسسة وفقا للمعايري القياسية الدولية

للتقارير املالية.
• منهجية وضع التقارير املالية املوحدة للمؤسسة وفقا للمعايري القياسية الدولية

للتقارير املالية. تحدد هذه الوثيقة أساليب تحويل وتوحيد البيانات وإعداد
التقارير املالية املوحدة وكذلك منهجية إعداد التفسريات املرتبطة بالتقرير

املوحد؛ ويحدد منوذج التحويل والنموذج املوحد لجمع البيانات ودليل إجراء
تقييم األصول غري املتداولة وتقييم التزامات املجموعة؛

• ميثاق املرشوع. وثيقة تحدد أهداف ومهام ومواعيد وحدود تنفيذ مرشوع وضع 
التقرير املايل املوحد للمؤسسة وفقا للمعاير القياسية الدولية إلعداد التقارير
املالية؛ كام تحتوي الوثيقة عيل خطة إدارة املوارد واالتصاالت وأسلوب إدارة

املخاطر والتغريات التي تطرأ عيل املرشوع، ولوائح تنظيم التفاعل بني املشاركني
يف املرشوع.

كان أول تقرير مايل موحد للمؤسسة الحكومية «روستيخ » وهيئاتها )التقرير األويل(
الذي تم إعداده وفقا للمعايري القياسية الدولية للتقارير املالية.

يتضمن التقرير املايل املوحد للمؤسسة وهيئاتها (فيام ييل – مجموعة املؤسسة) الذي
تم وضعه وفقا للمعايري القياسية الدولية للتقارير املالية عيل ما ييل:

• األصول وااللتزامات التي تتحكم بها املؤسسة بشكل مبارش أو غري مبارش من 
خالل رشكاتها الفرعية؛

• االستثامرات 
• االلتزامات طويلة األجل مع عمالء مجموعة املؤسسة. 

مبوجب القانون الفيدرايل رقم 270 تلتزم املؤسسة
بعمل تقرير مايل موحد ويجب أن تراعي فيه
متطلبات القانون الفيدرايل رقم 208 الصادر
بتاريخ 27.07.2010 بخصوص »التقرير املايل

املوحد » وفقا للمعايري القياسية الدولية للتقارير
املالية.

دأت املؤسسة يف إعداد التقرير املايل املوحد لعام 2014 يف الوقت الذي بلغ فيه
التابعة لها يتم وضع وتنفيذ املنهجيات الالزمة إلدارة مختلف أنواع املخاطر املالية:

االئتامن والعملة والفائدة ومخاطر إيداع األموال املتاحة للمؤسسة مؤقتا، وإدارة
املخاطر املالية للمشاريع االستثامرية.

وتطبق أدوات إدارة املخاطر املالية يف جميع العمليات التجارية عىل مستوى املؤسسة
والرشكات التابعة لها.

يف عام 2014 قامت الخزينة املوحدة مبا ييل من حيث إدارة املخاطر املالية:
• وضع وتنفيذ أنظمة إلدارة املخاطر املالية للمؤسسة،

• استحداث آليات ملراقبة املخاطر التي تتحملها املؤسسة عند إصدار القروض 
والضامنات سواء يف مرحلة اتخاذ قرار منح القرض أو الضامن أو خالل فرتة

صالحية االتفاق،
• تنفيذ 28 إجراءا للحد من املخاطر عىل القروض والضامنات الصادرة ضمن 

املؤسسة بصفتها الكيان القانوين.

باإلضافة إىل ذلك، أنجزت الخزينة املوحدة يف عام 2014 خطوات ناجحة لزيادة حصة
املؤسسة من رأس مال الرشكة املساهمة «نوفيكوم بنك » (من 17.6 ٪ إىل 57.67 ٪) أحد

أكرب رشكاء املؤسسة املاليني الذين لهم رصيد ضخم يف التعامالت مع رشكات املؤسسة.
كام يشارك «نوفيكوم بنك » كونه املركز التكنولوجي يف بناء الخزينة املوحدة للمؤسسة.

نظام إدارة املخاطر املالية
تعرتف املؤسسة بوجود مخاطر ميكن أن يكون لها تأثري عىل أنشطة املؤسسة والرشكات

التابعة لها.

ومن أجل إيجاد نهج منظم إلدارة املخاطر ووفقا لربنامج أنشطة املؤسسة املعتمد من
قبل املجلس اإلرشايف لعام 2014 وفرتة التخطيط لعامي 2015 و 2016 ويف إطار إنشاء

الخزينة املوحدة قامت املؤسسة بتشكيل نظام إدارة املخاطر املالية.
والغرض من إدارة املخاطر يف املؤسسة هو توفري ضامنات معقولة فيام يتعلق بتحقيق

أهداف املؤسسة عىل النحو املحدد يف إسرتاتيجية التنمية.

مهام نظام إدارة املخاطر هي:
• التقليل من املفاجآت التي ميكن أن يكون لها تأثري سلبي عىل تحقيق أهداف 

املؤسسة عىل النحو املحدد يف إسرتاتيجية التنمية،
• الكشف عن املخاطر يف الوقت املناسب، وتحليلها وتقييمها ورصدها واتخاذ تدابري 

للحد من املخاطر و)أو( أو نشوئها،
• استخدام أكرث كفاءة وتخصيص املوارد،

• دمج إدارة املخاطر يف العمليات التجارية للمؤسسة،
• مشاركة كل موظف يف املؤسسة يف عملية إدارة املخاطر،

• تنظيم وتنفيذ إدارة املخاطر يف جميع املنظامت التابعة للمؤسسة.
 

إن تحقيق األهداف والغايات يف مجال إدارة املخاطر املالية يتم توفريها من خالل:
• تشكيل إطار منهجي إلدارة املخاطر املالية،

• تحديد املخاطر وتقييمها،
• إعالم إدارة املؤسسة واملوظفني باملخاطر،

• وضع وتنفيذ تدابري إلدارة املخاطر،
• رصد املخاطر،

• رصد االمتثال إلجراءات إدارة املخاطر املتبعة.

تعمل املؤسسة عىل وضع وتنفيذ نظام إدارة املخاطر املالية.
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5_10 البيئة  

تم اختيار االتحاد العلمي اإلنتاجي «ساتورن » التابع للمؤسسة املتحدة لصناعة
املحركات كأحد أفضل الهيئات الروسية يف مجال الحفاظ عيل البيئة. حيث حصلت
الرشكة عيل امليدالية الذهبية يف مسابقة «أفضل 100 رشكة روسية. البيئة واإلدارة

البيئية».

 وتعمل مكاتب التصميم التابعة لرشكة »ساتورن»  عيل تصنيع
 غرف احرتاق منخفضة االنبعاثات، وكذلك زيادة الخصائص
 البيئية ملحركات توربينات الغاز. وقد قامت الرشكة بإنشاء

. ISO 14001 نظام فعال لإلدارة البيئية يتفق مع متطلبات 
 وأسندت إدارة الرشكة هذه املهمة للرشكات ذات األولوية من

املستوى األعىل.

كل هذه املرشوعات التي ذكرناها ما هي إال جزء من النشاط البيئي الضخم واملتنوع
ملؤسسة «روستيخ » والتي يعترب هدفها النهايئ رفع ثقافة العمل واإلنتاج لضامن

أقيص قدر من الحفاظ عيل البيئة. ويف إطار برنامج الدولة «لتوفري الطاقة ورفع كفاءة
الطاقة حتي عام 2020 » وقعت رشكة املساهمة «شفايب » عقدا طويل األجل مع إدارة
مدينة نيجني تاجيل بخصوص تنفيذ أعامل تصميم وبناء وصيانة نظام اإلضاءة الخارج

للمدينة خالل دورة حياته الكاملة.

 كام قامت رشكة «االتحاد اإلنتاجي «مصنع األورال لألجهزة البرصية وامليكانيكية»
بتشغيل خط اإلنتاج األوتوماتييك الكهربايئ املزود مبرافق وتقنيات معالجة مياه الرصف

الصحي يف األنظمة املغلقة.

كام قامت رشكة «روسيا لاللكرتونيات » بإعداد تقنيات للحصول عيل الليثيوم من
املحاليل امللحية.

ويف رشكة «محطة التعدين واملعالجة » التابعة لرشكة «ألروسا » يجري يف الوقت الحايل
ضخ محاليل الليثيوم امللحية وخلطها باملياه األخرى ومعالجتها. إن استخدام التقنيات

املشار إليها يحسن بشكل كبري من الوضع البيئي يف املنطقة.

تقوم املؤسسة ورشكاتها القابضة )الهيكل
املتكامل) بتنفيذ عدد من الربامج املوجهة لحامية

البيئة والحفاظ عيل املوارد الطبيعية.
 حيث قامت رشكة املساهمة املفتوحة »كاماز»
بعمل كردون للمناطق الصحية حول املساحة

التي تشغلها، مام يسمح إيل حد كبري بزيادة نسبة
السالمة البيئية وتقليل تأثري العوامل السلبية عيل

.البيئة

  يسمح الربنامج الذي وضعته رشكة كاماز ألعوام 2009-
بتقليل نسبة االنبعاثات الضارة سنويا مبقدار 49

ألف طن وكذلك تقليل نسبة إلقاء املخلفات الكيميائية يف
نظام الرصف الصحي واملسطحات املائية مبقدار 422 طن

سنويا وكذلك تقليل حجم مخلفات اإلنتاج مبقدار 101
ألف طن سنويا.

وقد خصصت الرشكة ما يقارب 16.5 مليار روبل لتنفيذ
هذا الربنامج، من بينها 9 مليار روبل لرفع الكفاءة البيئية

لإلنتاج، و 7.5 مليار روبل إلعادة إعامر وبناء مرافق
بيئية جديدة، و 33 مليار روبل ملختلف التدابري الوقائية

والتنظيمية األخرى.

إنخفاض نسبة االنبعاثات الضارة يف الهواء مبقدار 49 ألف طن نتيجة
لتنفيذ برنامج رشكة »كاماز » لحامية البيئة.

• إجراء تحليل موضوعي متعدد املستويات لنشاط املجموعة ككل ونشاط الرشكات
القابضة كل عيل حدة )الهيكل املتكامل(؛

• املقارنة بني التقارير املالية الالحقة والسابقة بهدف تحديد النتائج املحققة 
واختيار البدائل االقتصادية؛

• تقييم فاعلية نظام إدارة الهيئات التابعة للمجموعة.

بدأت املؤسسة يف إعداد التقرير املايل املوحد لعام 2014 يف الوقت الذي بلغ فيه
حجم محيط توحيد الرشكات أكرث من 1700 هيئة مع نقل أو تخطيط نقل أصول هذه

الرشكات للمؤسسة يف هيئة أصول للحكومة الروسية وفقا لقراري رئيس روسيا االتحادية
رقم 20 بتاريخ 14.01.2014 ورقم 1052 بتاريخ 10.07.2008

يف عام 2014 ووفقا للقانون الفيدرايل رقم 44 بتاريخ 05.04.2013 بخصوص «نظام
 التعاقد يف مجال رشاء السلع واألعامل والخدمات لتلبية احتياجات الدولة والبلدية»

قامت املؤسسة بإجراء مناقصة علنية لعقد اتفاق تقديم خدمات املراجعة الالزمة
للتقرير املايل املوحد للمؤسسة ألعوام 2014 و 2015 و 2016 . ووقع االختيار عيل رشكة

املراجعة «            روس» ذات املسئولية املحدودة.

يف إطار عملية إعداد التقرير املايل املوحد تم القيام باألعامل اآلتية:
• التقييم الكامل للقيمة العادلة لألصول غري املتداولة للمجموعة؛ 

• التقييم الكامل اللتزامات املجموعة حيال برامج املعاش والربامج االجتامعية؛ 
• تقييم األصول املتداولة بني الهيئات التابعة ملجموعة املؤسسة.

• إعداد اللوائح القانونية الخاصة باملؤسسة مبا يف ذلك مجموعة اإلجراءات التي 
تضمن إعداد التقرير املايل املوحد للمؤسسة ورشكاتها القابضة يف الوقت املحدد.

 ميتلك التقرير املايل املوحد للمؤسسة ورشكاتها القابضة لعام 2013 درجة «رسي».

حجم توحيد رشكات املؤسسة إذا أخذنا بعني االعتبار البنية املتنوعة للمجموعة
واألهمية االجتامعية لرشكاتها سنجد أن التقارير املالية املوحدة للمجموعة والتي ليس

لها مثيل سواء يف روسيا أو يف الخارج تسمح ب:
• ضامن رفع مستوي صحة البيانات مع األخذ يف االعتبار تعديالت مواجهة التضخم 

وكذلك عند اتخاذ القرارات اإلسرتاتيجية واالقتصادية واإلدارية؛
• الحصول عيل أكرث النتائج املالية واقعية وكذلك توفري املعلومات حول القيمة 

الفعلية لألصول؛
• تحسني جودة وشفافية تقارير اإلدارة وتقارير املحاسبة (املالية) وفقا للمعايري 

الروسية للمحاسبة.
• اتخاذ إجراءات تحسني هيكل ديون الدائنني واملدينني يف الوقت املناسب؛ 

• التنبؤ املنطقي بنشاط مجموعة املؤسسة؛ 

RCM
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حجم متويل األعامل
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الوطنية يف ۲۰۱4
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التقرير السنوي للمؤسسة الحكومية »روستيخ«//  2014النشاط االستثامري

يف عام 2014 قامت املؤسسة مبراقبة تنفيذ الربامج االستثامرية للرشكات القابضة )الهيكل املتكامل)
والهيئات التي تتبع إدارتها مبارشة.

كام تم فحص تقارير تنفيذ الربامج التي تم اعتامدها يف وقت سابق واعتامد تنفيذ 15 برنامج استثامري
للرشكات القابضة بإجاميل مشاريع يزيد عن 600 مرشوع.
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6_ النشاط االستثامري  

وقعت مؤسسة روستيخ اتفاقية امتياز مع روسيا االتحادية ممثلة يف وكالة الطرق
الروسية الفيدرالية إلنشاء نظام تحصيل مبالغ التعويضات عن األرضار التي تلحق
بالطرق العامة والناجمة عن وسائل املواصالت ذات التي يتعدي وزنها أقيص وزن
مسموح به وتزيد عن 12 طن. وقد قامت املؤسسة بإنشاء رشكة «أر يت-إنفست

ألنظمة املواصالت » ذات املسئولية املحدودة.

  رشكة املساهمة املفتوحة «روس نانو»
يف عام 2014 قامت املؤسسة بدراسة فعالة إلمكانية املشاركة يف الرشكات التي تستثمر

فيها رشكة «روس نانو ». وكان من نتائج هذه الدراسة اختيار 18 مرشوع ميكنها أن
تندمج يف سالسل اإلنتاج للمؤسسة. وسوف يتم توقيع االتفاقيات امللزمة يف عام 2015

يف حال التوصل لحلول وسط بشأن قيمة األصول.

تكوين الرشكات القابضة
عيل مدار عام 2015 تم تنفيذ عدة إجراءات بشأن زيادة رأس مال الرشكات القابضة

التابعة للمؤسسة، كام تم تحويل أسهم بإجاميل مبلغ 38.7 مليار روبل. وتم إنشاء
 رشكات قابضة بشكل نهايئ مثل رشكة املساهمة املفتوحة «أر يت-خيم كومبوزيت»

ورشكة املساهمة «تكنوديناميكا » )ملعدات الطريان( ورشكة املساهمة املفتوحة
«تيخامش » ورشكة املساهمة املفتوحة «مجمع التكنولوجيا الالسلكية » ورشكة املساهمة

 املفتوحة «أبارون بروم » ورشكة املساهمة املفتوحة «ستانكوبروم»

  رشكة املساهمة املفتوحة «رامبورت أيرو»
 تم البدء يف تنفيذ مرشوع رشكة  «روسيا» إلنشاء مطار يف مدينة جوكوفسيك

مخصص لرشكات الطريان منخفضة التكلفة. ومن املفرتض أن ينفذ املرشوع مبشاركة
مستثمر أجنبي من القطاع الخاص. وقد تم توقيع الوثائق الالزمة وتم البدء يف إنشاء

صالة الوصول . وسوف يتكلف املرشوع 1.3 مليار روبل منه مليار روبل سوف يتم
ضخها من قبل املستثمر الخاص يف صورة نقدية.

رشكة املساهمة املفتوحة «مجمع كالشنيكوف » ورشكة املساهمة املفتوحة «مصنع
 اآلالت امليكانيكية يف إيجيفسك»

يف عام 2014 اتخذت إجراءات االنتعاش املايل ملجمع «كالشنيكوف » عن طريق
إصدار أسهم إضافية يتم دفع قيمتها عيل حساب أموال صندوق التنمية االستثامرية

واالبتكارية التابع للمؤسسة مبا يقدر بحوايل 400 مليون روبل وكذلك صندوق
االنتعاش املايل التابع للمؤسسة مبا يقدر بحوايل 78.5 مليون روبل. كام تواصلت عيل

مدار العام إجراءات توحيد وضم «مصنع اآلالت امليكانيكية » ليدخل ضمن تكوين
الرشكة القابضة لصناعة األسلحة لجذب مستثمر اسرتاتيجي.

  رشكة املساهمة املفتوحة «مركز طب الطريان»
تم اعتامد مرشوع إنشاء مركز طبي متعدد الوظائف – مركز طب الطريان. وتبلغ

تكلفته حوايل 2 مليار روبل منها 1.4 مليار روبل استثامرات سائلة من مستثمر خاص.
رشكة املساهمة املفتوحة «أر يت –إنفست ألنظمة املواصالت.

وبهدف رفع كفاءة دراسة الربامج االستثامرية لهيئات املؤسسة والتوافق عليها
واعتامدها وأيضا مراقبة تنفيذها فقد تم اعتامد إجراءات استثامرية جديدة للمؤسسة
يف عام 2014 . باإلضافة إىل ذلك تم إنشاء صندوق تنمية االستثامرات املتقدمة التابع
للرشكات القابضة واملؤسسة بهدف دعم تنفيذ املرشوعات ذات التقنية العالية. ويتم

متويل هذا الصندوق من خالل بيع األصول غري األساسية للمؤسسة.

ويتم متويل املرشوعات االستثامرية يف إطار خطة تنفيذ الربامج املستهدفة من خالل
املؤسسة. ومن مميزات خطة التمويل تلك القدرة عيل التحكم يف استخدام موارد

.امليزانية وكفاءة توزيعها لتصل للمتلقي النهايئ لها
ويف نهاية عام 2014 وبهدف الحد من مخاطر انخفاض قيمة أموال صناديق املؤسسة

تم دمجها مع املوارد املالية السائلة.

وتهدف السياسة االستثامرية للمؤسسة لضامن تنفيذ
الهدف الرئييس ألنشطة مؤسسة روستيخ والذي نص عليها

قانون »املؤسسة الحكومية »روستيخ » الفيدرايل رقم
270 ( 23.11.2007 ) وهو تسهيل تصميم وإنتاج وتصدير

املنتجات الصناعية عالية التقنية من خالل توفري الدعم
الالزم للهيئات الروسية يف األسواق الداخلية والخارجية

من مصنعني ومنتجني للمنتجات الصناعية عالية التقنية
والهيئات التي تشارك املؤسسة بالنصيب األكرب يف رأس مالها

أو – وفقا لالتفاقيات املوقعة بينهم أو بأي شكل كانت
-متتلك املؤسسة القدرة عيل التأثري يف قراراتها، وكذلك 

من خالل جذب االستثامرات لهذه الرشكات والهيئات يف
مختلف املجاالت الصناعية مبا يف ذلك مجال الصناعات

الدفاعية.
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مرشوعات 

البحث والتطوير

التطوير 

التكنولوجي 

إجراءات أخرى 

ويشمل التصور املستقبيل ما ييل:
• تحديد التوجهات والتصورات عن التطور العلمي-الفني العاملي داخل مجاالت

عمل الرشكة.
ا باملقارنة بنظرية يف  ا ومستقبليً • تقييم املستوي العلمي والفني داخل املؤسسة حاليً

الداخل والخارج.
• تحديد النتائج العلمية-الفنية والتى من املمكن أن تضمن قدرات تنافسية 

للمؤسسة يف اسواق املنتجات ذات التقنية العالية يف الداخل والخارج عيل املدي
البعيد وتقيض عيل التخلف يف املجاالت الحرجة لألمن القومي الرويس.

• ،إعداد املقرتحات يف مجاالت األعامل العلمي-الفني ذات األولوية داخل املؤسسة 
والتى تتمتع بقدرات تطبيقية من أجل إنشاء وإنتاج وترويج منتجات مبتكرة ذات

تقتية عالية قادرة عيل املنافسة داخل األسواق الداخلية والخارجية.
• أعداد املقرتحات الخاصة بقامئة أهم منتجات الرشكة املبتكرة، املستهدف إنتاجها 

يف إطار املرشوعات املتجددة التى تسعي إلصدار منتجات مبتكرة ذات تقنية
عالية وتنظيم العمل أثناء عملية اإلنتاج داخل املصانع وعرضه يف األسواق

لالستعامل التجاري.

وانطالقًا من التوجهات والتصورات عىل صعيد التطور العلمي-الفني والتكنولوجي عيل
مستوي العامل، وانطالقًا من تقييم املؤسسة عىل نفس املستوي، والنتائج العلمية والفنية

املتوقعة، تم تحديد 60 عنرصا علمي وفني يف إطار عمل الرشكة، والتي ميكن تطبيقها
بشكل كبري بهدف إنشاء وإنتاج وترويج املنتجات املبتكرة ذات التقنية العالية يف

األسواق الداخلية والخارجية.

استناًدا عيل تلك العنارص املختارة التي تتمتع بأولوية عيل املستوي العلمي-الفني
- للرشكة تم إعداد قامئة ألهم منتجات الرشكة املبتكرة يف الفرتة ما بني عامي 2016

2020 ويف الفرتة حتى عام 2025 ، والذي يشمل 200 منتج.
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7_4 تنفيذ برامج التطوير االبتكاري يف الرشكة  
 الفرتة ما بني 2011 - 2020 خالل عام 2014

7_1 تنفيذ برامج املؤسسة الخاصة بالتطور العلمي  
والتقني بني عامي 2011 -2015

يف عام 2014 أُرسلت برامج اإلجراءات الرئيسة إىل قطاعات املؤسسة لتنفيذ األبحاث
العلمية واإلعداد، إنشاء منتجات ذات تقنية عالية وإجراء التحديثات التكنولوجية

لتوفري عقود التوريد الحكومية والربامج الفيدرالية، واالستخدام الفعال للطاقة وإتباع
معايري البيئة أثناء مراحل اإلنتاج، وإنشاء بنية تحتية مطورة للرشكة.

ومن بني العنارص ذات األولوية اإلجراءات الخاصة لزيادة تأهيل عامل املؤسسة
والرشكات القابضة يف مجال إدارة عملية التطوير، وإعداد الوثائق النظرية التقليدية

بتلك العملية.

انصب االهتامم يف املرحلة النهائية عيل تنشيط وتسويق املنتجات التي تصدرها
قطاعات املؤسسة يف املستقبل من خالل ابتكار عمل تجاري صغري ومتوسط، اعتامًدا
عىل استخدام الوسائل املبتكرة مفتوحة املصدر وتنفيذ املرشوعات الخاصة بتشكيل

البنية التحتية للمؤسسة. وتم توسيع نطاق تعاون هيئات املؤسسة مع املعاهد
التعليمية واملنظامت العلمية عند إجراء أعامل البحث والتطوير، كام ازداد التعاون مع

الهيئات التكنولوجية.

صدقت إدارة الرشكة بتاريخ 21 / 04 / 2015
(بروتوكول رقم 31 ) عيل التقرير الخاص مرشوع

تنفيذ برنامج تطوير مؤسسة »روستيخ » الحكومية
 للف رة 2011 - 2025 خالل عام 2014.

من املنتظر التصديق عيل التقرير من جانب
املجلس الرقايب يف النصف األول من شهر مايو.

من أجل اعداد تصورات عن مجاالت العمل طويل
،األمد يف املجال العلمي والفني داخل روستيخ

من املمكن يف تلك املرحلة الحصول عيل معلومات
جديدة، وتحقيق انجازات علمية وفنية، واتخاذ
قرارات فنية تضمن أفضلية عيل صعيد املنافسة

يف أسواق املنتجات ذات التقنية العالية داخلًيا
وخارجًيا، ولهذا قام املجلس العلمي-الفني بالرشكة

بإعداد تصور مستقبيل لتطوير الوسائل العلمية
والفنية والتكنولوجية يف مجاالت عمل مؤسسة
»روستيخ » الحكومية يف الفرتة حتى عام 2025

 والتصورات ملا بعد ذلك (توقعات – عام 2025).

8.2 مليار روبل - ايرادات تصدير املنتجات املبتكرة
          يف 2014

القانون الفيدرايل رقم 270 بتاريخ 23 نوفمرب حول املؤسسة

الحكومية روستيخ

2014-2011 1

36.8
15.9

9.4

33.3
51.9

7.1

61.3
37.7

11.2

77.3
65.6

16.4

2011

2012

2013

2014
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والتطوير بالنسبة لحجم العائد

حصة املنتجات االبتكارية بالنسبة 

لحجم العائد

 

 

 

 

مرشوعات 

البحث والتطوير

العالمة التجارية  أخرى مرشوعات 

البحث والتطوير

العالمة التجارية  أخرى

1 تشمل املوارد الخاصة واألموال املجتذبة للهيئات التابعة للمؤسسة

2 إجاميل العائد املوحد ملؤسسات الرشكات القابضة التي تقوم بتنفيذ برامج التنمية االبتكارية .

3 االنخفاض الطفيف يف حصة النفقات عيل مرشوعات البحث والتطوير (٪) بالنسبة لحجم العائد

يف حالة النمو الكبري للقيم املطلقة للنفقات عيل األبحاث والتصميامت خالل أعوام 2011 - 2014

يفرس بزيادة حجم إجاميل العائد للرشكات القابضة التي تقوم بتنفيذ برامح التنمية االبتكارية.
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الشكل رقم 3 يعرض مثاال لقيم مؤرشات «حصة املنتجات االبتكارية بالنسبة لحجم
العائد » و » حصة النفقات الخاصة مبرشوعات البحث والتطوير بالنسبة لحجم العائد»

 خالل الفرتة من 2011 وحتي 2014.

تنفيذ أنشطة الربامج الرئيسية
وجهت أنشطة الربامج يف عام 2014 لحل املسائل األساسية التالية:

• تنفيذ أنشطة تحسني أعامل إدارة النشاط االبتكاري؛ 
• اكتساب اختصاصات جديدة ورفع كفاءة العاملني يف مجال التنمية االبتكارية؛ 

• القيام باألبحاث التطبيقية والتطوير مبا يضمن يف املقام األول تنفيذ الربنامج 
الفيدرايل املركزي وتنفيذ طلبيات وزارة الدفاع وتطوير وإدخال التكنولوجيا

املتقدمة يف املنتجات الصناعية واالبتكارية؛
• تنفيذ التحديث التكنولوجي للرشكات بهدف تصميم وإنتاج منتجات التكنولوجيا

الفائقة ذات خصائص االستهالكية الجديدة؛
• استيعاب التقنيات الجديدة لرفع الكفاءة اإلنتاجية وزيادة الكفاءة البيئية 

للعملية اإلنتاجية وإدخال أنظمة جديدة ملراقبة الجودة؛
• إنشاء بنية تحتية جديدة للنشاط االبتكاري عيل مستوي املؤسسة والرشكات 

القابضة والهيئات التابعة للمؤسسة؛
• إنشاء نظام لتسويق التقنيات الواعدة لهيئات املؤسسة؛ 

• التعاون مع الجامعات واملعاهد العليا واملؤسسات العلمية ورشكات األعامل 
الصغرية واملتوسطة لتنفيذ املرشوعات االبتكارية الحديثة لهيئات املؤسسة؛

• تنظيم التعاون مع املعاهد الوطنية للتنمية والصناديق االستثامرية.

مؤرشات الكفاءة الرئيسية:
تشري معظم مؤرشات الكفاءة الرئيسية إىل ارتفاع بعض القيم مقارنة بالعام املايض.

وهذا إمنا يعكس فاعلية النشاط االبتكاري للرشكات القابضة والهيئات التابعة
للمؤسسة.

وتعد أكرث هذه املؤرشات أهمية من حيث تحقيق أهداف الربنامج ما ييل:
• إجاميل النفقات التي أنفقت عيل تنفيذ الربنامج 159.3 مليار روبل )حسب 

املخطط – 155.8 مليار روبل(؛
• العائد من تصدير املنتجات االبتكارية الحديثة 80.2 مليار روبل (حسب املخطط 

58.0 مليار روبل(
• حصة املنتجات االبتكارية الحديثة (الوزن النوعي للسلع واألعامل والخدمات 

 االبتكارية الحديثة ) بالنسبة إلجاميل مبيعات السلع واألعامل والخدمات ٪24.0
) حسب املخطط ٪22.7(

• إجاميل النفقات يف مجال األبحاث والتصميامت التي تم تنفيذها عيل حساب 
موارد امليزانية واملوارد الخاصة 77.3 مليار روبل )حسب املخطط 76.6

مليار روبل(
• حجم النفقات عيل األبحاث والتصميامت املنفذة خارج حسابات امليزانية 

)باألموال الخاصة وأموال االستثامرات( 21.8 مليار روبل (حسب
املخطط 20.3 مليار روبل(

• نسبة النفقات التي متت عيل األبحاث والتصميامت إىل نسبة العائد 2- ٪9.6 
 حسب املخطط ٪9.5

• نسبة النفقات الخاصة عيل األبحاث والتصميامت إىل نسبة العائد 2.7 ٪ (حسب 
(٪ املخطط 2.7

• الوزن النوعي لألصول غري املادية حسب إجاميل قيمة األصول 3.4 ٪ (حسب 
املخطط ٪3.0(

• كمية براءات االخرتاع التي تم الحصول عليها 862 )حسب املخطط 845( 
• كمية الحلول الفنية والتكنولوجية بنظام حسب 817 )املخطط 292( 

«Now - How»

• االستفادة من براءات االخرتاع - 59.2 ٪ )حسب املخطط - 58.8 ٪(؛
• اإلنفاق عىل األبحاث والتصميامت التي تقوم بها الجامعات بتكليف من هيئات 

املؤسسة 2898 مليون روبل (حسب املخطط 2737 مليون روبل(؛
• عدد املشاريع االبتكارية التي تنفذها املؤسسة باالشرتاك مع الجامعات واملعاهد 

واملؤسسات البحثية 580 (حسب املخطط - 361 (؛
• عدد العاملني باملؤسسة وهيئاتها، املسئولني عن التنمية االبتكارية والذين تم 

 تدريبهم عيل برامج إدارة النشاط االبتكاري 862 )حسب املخطط - 859(
• و بشكل عام، فإنه خالل الفرتة من 2011 - إىل 2014 ، حافظت املؤسسة عيل 

ديناميكية إيجابية ملؤرشات الكفاءة الرئيسية للمؤسسة.

تركزت جهود األقسام االبتكارية يف الرشكات عيل إنشاء نظام فعال ملراقبة النشاط
االبتكاري عيل ثالث مستويات: املؤسسة، الرشكات القابضة، الهيئات التابعة للمؤسسة
وكذلك إنشاء «فريق االبتكار والتحديث » التابع للمؤسسة والذي يضم النائب األول

للمدير العام للمؤسسة ورئيس املجلس العلمي الفني للمؤسسة ونواب رؤساء الرشكات
القابضة الخاصة بالتنمية االبتكارية وكذلك رؤساء أقسام التنمية املبتكرة للمؤسسة

والرشكات القابضة والهيئات التابعة والعاملني بها.

يف شهري سبتمرب وديسمرب من عام 2014 وتنفيذا للبند رقم 11 من قامئة تكليفات
 DM-P36 -رئيس وزراء روسيا االتحادية دميرتي ميدفيديف بتاريخ 09.08.2014 رقم 
6057 قامت الهيئات الفيدرالية للسلطة التنفيذية مبشاركة من متخصصني من صندوق

«سكولكوفو» بإجراء فحص تنفيذ برنامج املؤسسة وبرامج التنمية املبتكرة لخمس
رشكات قابضة )رشكة «معدات الطريان » ورشكة «املروحيات الروسية » و »املؤسسة

املتحدة لصناعة املحركات » ورشكة «شفايب » و »الروسية لأللكرتونيات »( خالل الفرتة من
2011 وحتي 2013 . وكانت نتائج تقييم النشاط االبتكاري وكذلك تقييم نظام املراقبة

عيل التنمية املبتكرة كلها إيجابية.

متويل أنشطة الربامج:
بلغ يف عام 2014 إجاميل حجم متويل أنشطة الربنامج 159.3 مليار روبل مام يشكل

102.9٪ من القيم املخططة ) 154.8 مليار روبل( من بينها:
• موارد امليزانية الفيدرالية – 97.8 مليار روبل 

• املوارد الخاصة – 61.5 مليار روبل 
الشكل رقم 1 يوضح حجم متويل أنشطة الربنامج ألعوام 2011 - 2014 . كام يتضح من

الشكل نالحظ ثبات ديناميكية املؤرشات اإليجابية للنفقات عيل مرشوعات أعامل
البحث والتطوير والتحديث التكنولوجي، مام يعكس التحسن املستمر للنشاط

االبتكاري للهيئات التابعة للمؤسسة املشاركة يف تنفيذ الربنامج.

ويظل املصدر الرئييس لتمويل أنشطة الربامج موارد امليزانية الفيدرالية. ومع ذلك
تعطي األولوية يف توزيع موارد ميزانية برامج التنمية االبتكارية لتمويل مرشوعات

أعامل البحث والتطوير التي تشارك فيها هيئات املؤسسة بشكل فعال. الشكل رقم 2
يوضح توزيع نفقات امليزانية الفيدرالية واملوارد الخاصة للهئيات التابعة للمؤسسة عيل

 أنشطة الربنامج خالل عام 2014.

إن الدعم الحكومي املبارش يف متويل مرشوعات أعامل البحث والتطوير وتحديث
التكنولوجيا والكثري من أنشطة برامج التنمية االبتكارية للرشكات القابضة يف إطار

الربامج الفيدرالية املستهدفة )حيث بلغ 97.8 مليار روبل حيث زاد بنسبة 48 ٪ مقارنة
بالعام 2013 ( قد ساعد كثريا يف حل املسائل التي كانت تظهر أمام هيئات املؤسسة فيام

يخص مجال االبتكار والتحديث. ومع ذلك فقد تضاعف حجم متويل مرشوعات الربامج
 حتى وصل إىل 61.5 مليار روبل من املوارد الخاصة لهيئات املؤسسة )زيادة مبقدار ٪39

 مقارنة بعام 2013(

2.8 مليار روبل هو حجم متويل األعامل البحثية والتكنولوجية وأعامل
التصاميم للمرشوعات التي يتم تنفيذها باالشرتاك مع مؤسسات التعليم العايل

 الوطنية الرائدة يف 2014.

2011-2014الشكل رقم   . ديناميكية مؤرشات الكفاءة الرئيسية ألعوام                    ، ٪ 3

الشكل رقم   توزيع موارد امليزانية واملوارد الخاصة عيل أنشطة الربنامج مرشوعات البحث 

A والتطوير\ العالمة التجارية \ أخرى
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يف عام 2014 ، كام هو الحال يف السنوات السابقة، شاركت هيئات املؤسسة بنشاط
يف تطوير التكنولوجيات الصناعية األساسية والحيوية. وتضم قامئة التكنولوجيات

الصناعية واألساسية والحيوية للفرتة من عام 2011 إىل عام 2020 ، و املصدق عليه يف
يوم 22 . 09 . 2010 من قبل اللجنة العسكرية الصناعية التابعة للحكومة الروسية، عدد
571 من التكنولوجيات: األساسية ( 340 )، والحيوية ( 231 )، و ذلك يف أنشطة الهيئات

التابعة للمؤسسة.

يف 2011 - 2014 يف إطار برنامج «الهدف اإلتحادي » )تنمية املجمع الصناعي الدفاعي
يف روسيا االتحادية للفرتة 2011 - 2020 ( بدأ تطوير 487 من التكنولوجيات، تم االنتهاء

من تطوير 215 تكنولوجيا ) 129 للتكنولوجيات األساسية، 86 للتكنولوجيات الحيوية(،
والتي تهدف إىل خلق منتجات ذات قدرة تنافسية وفائقة التكنولوجيا لتلبية احتياجات

الدولة. وتظهر رسعة تطور بيانات مرشوعات البحث العلمي و التطوير الخاصة
بالتكنولوجيات األساسية و الحيوية يف الجدول رقم 2.

يتوافق عدد التقنيات الصناعية املتقدمة ورسعة منوها بشكل عام مع إجراءات برنامج
« الهدف االتحادي » )تنمية املجمع الصناعي الدفاعي يف روسيا االتحادية للفرتة 2011-

2020 (. وكنتيجة لتغري األوضاع تشارك الرشكات القابضة وهيئات املؤسسة بنشاط يف
تعديل الئحة التكنولوجيات الصناعية واألساسية والحيوية، والتي يعد لتطويرها يف

 الفرتة من 2016 إىل 2025.

باإلضافة إىل ذلك، يف عام 2014 يف إطار برامج حكومية أخرى، انتهت هيئات املؤسسة
من تطوير 27 من التكنولوجيات األساسية، و 36 من التكنولوجيات الحيوية. وخالل

الفرتة املشمولة بالتقرير، أدخلت هيئات املؤسسة يف اإلنتاج 45 نوعا من التكنولوجيا
الصناعية الجديدة.

يعرض حجم التمويل املخطط و الفعيل لتدابري برامج البحث العلمي و التطوير حسب
القطاع يف جدول رقم 3.

ارتفعت التكلفة اإلجاملية لتنفيذ مشاريع البحث و التطوير يف عام 2014 بنسبة
26.1٪ مقارنة بعام 2013 ) 61.3 مليار روبل، مبا يف ذلك 19.8 مليار روبل من أموالها
الخاصة(. وظلت نفقات األموال الخاصة لهيئات املؤسسة عىل البحث والتطوير دون
تغيري. وتالحظ أكرث األنشطة االبتكارية يف صناعة الذخائر واملواد الكيميائية الخاصة،

واألسلحة التقليدية واألنظمة اإللكرتونية.

اإلجاميل 2014 2013 2012 2011

487 128 11 70 178 بدء التطوير، مبا يف ذلك

295 84 66 36 109 األساسية

192 44 45 34 69 الحيوية

345 292 218 178 تم تنفيذ التطوير، مبا

يف ذلك

220 172 137 109 األساسية

125 120 81 69 الحيوية

215 73 75 37 30 انتهى التطوير، مبا يف ذلك

128 54 36 31 8 األساسية

86 19 39 6 22 الحيوية

حجم التمويل يف

عام 2014

حجم التمويل املخطط

ملرشوعات البحث

  والتطوير يف عام 2014،

باملليون روبل
النسبة املئوية

% ،للتنفيذ

مبا يف ذلك

النفقات

الخاصة، مليون

روبل

اإلجاميل، مليون

روبل

100,9 21794,0 77275,4 76581,7

مبا يف ذلك الصناعات:

الرشكات القابضة لصناعة الطريان

82,7 8548,7 20214,9 24434,4

الرشكات القابضة لصناعة الذخائر واملواد الكيميائية الخاصة

130,8 455,5 7031,82 5375,0

الرشكات القابضة لصناعة األسلحة التقليدية

109,5 3689,7 15452,6 14117,0

الرشكات القابضة لألنظمة اإللكرتونية

106,0 6917,2 33872,4 31954,2

الرشكات القابضة لألنظمة اإللكرتونية

106,0 917,26 872,433 954,231

الرشكات القابضة للصناعات املدنية

100,4 182,9 703,9 701,1

الواقع اسم املؤرشات رقم

652 عدد مشاريع البحث العلمي والتطوير، التي انتهت

:بتطوير تكنولوجيات ومنتجات جديدة، مبا يف ذلك

1

423 مشاريع بطلب من الدولة 2

229 مشاريع املبادرة 3

68 عدد مشاريع من التحديث التكنولوجي املنجزة 4

45 عدد التقنيات املبتكرة املستخدمة يف اإلنتاج 5

108 عدد املنتجات املبتكرة والتي خرجت إىل األسواق 6

الجدول 2. تفاصيل نتائج تطوير التكنولوجيات الصناعية لصناعة الدفاع.

الجدول 1. البيانات عن عدد املشاريع يف عام 2.

الجدول 3. أحجام متويل مرشوعات البحث و التطوير.

• تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية، فرتة التخطيط - يف عام 2020.
• إنشاء وتطوير نظام رصد األوضاع الجيوفيزيائية عىل أرايض روسيا االتحادية

للفرتة 2008 - 2015
• دعم وتطوير واستخدام نظام غلوناس للفرتة 2012 - 2020 

• تطوير وإنعاش وتنظيم إنتاج املواد اإلسرتاتيجية، والنادرة، ومواد االستعاضة عن 
الواردات، وكمياء البوليمرات لألسلحة، واملعدات العسكرية الخاصة للسنوات

2019- 2011والفرتة املمتدة حتى عام 2015؛
• تطوير نظام النقل؛ 

• تطوير الصحة، الفرتة املخططة حتى عام 2020. 

يتم عرض بيانات مجمعة لعدد مرشوعات البحث العلمي والتطوير والتحديث
التكنولوجي، الذي تقوم به وتنفذه هيئات املؤسسة يف عام 2014 ، إىل جانب اإلشارة إىل

نتائجهم يف جدول رقم 1.

أعامل البحث العلمي و التطوير

يعترب هذا االتجاه أولوية تهدف لتحقيق التنمية املبتكرة للرشكات القابضة التابعة
للمؤسسة ومنظامتها.

وجرى تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتطوير يف عام 2014 يف مجاالت التنمية املبتكرة
ذات األولوية لهيئات املؤسسة. وتقوم الهيئات التابعة ل »روستيخ » بتنفيذ جزءا كبريمن

مشاريع البحث والتطوير يف إطار برنامج «الهدف الفيدرايل » (تنمية املجمع الصناعي
الدفاعي يف روسيا االتحادية)، مام يعنى أن القيام بأنشطة البحث والتطوير يظل كام

كان ىف السابق هو املحتوى الرئييس ألنشطة اإلبتكار يف الهيئات التابعة للمؤسسة
بهدف تلبية احتياجات الدولة.

وتشارك هيئات املؤسسة يف تنفيذ برامج الدولة التالية:
• تنمية املجمع الصناعي الدفاعي يف روسيا االتحادية لفرتة 2011 - 2020; 

• تطوير صناعة الطريان يف الفرتة من عام 2013 إىل عام 2025; 
• تطوير الطريان املدين يف روسيا يف الفرتة من 2002 إىل عام 2010 ، والفرتة املمتدة

  حتى عام 2015;
• تطوير الصناعات اإللكرتونية والالسلكية يف السنوات 2013 - 2025;

• تطوير قاعدة املكونات اإللكرتونية والالسلكية يف الفرتة 2008 - 2015;
• تطوير صناعة السفن للفرتة 2013 - 2030;

• تطوير الصناعات الدوائية والطبية للفرتة 2013 - 2020;
• األنشطة الفضائية الروسية للفرتة 2012 - 2020;

• تطوير العلوم والتكنولوجيا، فرتة التخطيط - يف عام 2020;
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صناعة األسلحة التقليدية

وصل إجاميل املرشوعات التي نفذتها رشكات هذا القطاع التابعة
للمؤسسة عام 2014 إىل 547 مرشوعا للبحث و التطوير. أنتهى

منهم 191 م روع بالفعل. باإلضافة إىل ذلك، تم اإلنتهاء من تطوير
30 مرشوعا للتكنولوجيات االساسية، و 9 للتكنولوجيات الصناعية
والحيوية، وتم إدخال 18 من التقنيات املبتكرة يف اإلنتاج، وظهرت

يف االسواق 11 من املنتجات املبتكرة.

مقارنة بعام 2013 ميكن مالحظة زيادة يف نفقات تنفيذ مرشوعات البحث والتطوير
من امليزانية االتحادية بنسبة 29.7 ٪ )من 1.9 مليار روبل إىل 11.8 مليار روبل، مع

خفض النفقات املتزامن لألموال الخاصة عىل األبحاث و التطوير من 5.5 مليار روبل
إىل 3.7 مليار روبل(.

الخاصة الكيميائية  واملواد  الذخرية  صناعة 

وصل إجاميل املرشوعات التي نفذتها رشكات هذا القطاع التابعة
للمؤسسة عام 2014 إىل 102 مرشوعا للبحث والتطوير. انتهى

منهم 30 م روع بالفعل. باإلضافة إىل ذلك، تم االنتهاء من تطوير
14 مرشوعا للتكنولوجيات األساسية، و 8 للتكنولوجيات الصناعية

والحيوية، وتم إدخال 31 من التقنيات املبتكرة يف اإلنتاج، وظهرت
يف األسواق 25 من املنتجات املبتكرة.

البحث تنفيذ مرشوعات  مقارنة بعام 2013 ميكن مالحظة زيادة يف نفقات 
4.5 مليار 2.7 مليار روبل إىل  والتطوير من امليزانية الفيدرالية يف عام 2014 )من 
روبل(، ومن حساب األموال الخاصة عىل األبحاث و التطوير )من 1.3 مليار روبل

إىل 2.5 مليار روبل(.

2014 هي: والتكنولوجية يف عام  العلمية  للتنمية  األولوية  املجاالت ذات  وتعترب 
الدقة ألغراض مختلفة. عالية  الذخائر  • تطوير 

أساس عىل  والكهرومغناطيسية  والحارقة  املتفجرة  الكفاءة  عالية  الذخائر  • تطوير 
املعدنية. لألجسام  املتفجرة  التشتت  طاقة  استخدام 

وتصميم  الواعدة  بالتكنولوجيات  الخاصة  والتكنولوجية  العلمية  اإلمكانات  • خلق 
األسلحة الواعدة من عينات  للنامذج  الذخائر  مناذج جديدة ومحسنة من 

الروسية املسلحة  للقوات  الجديدة  الصورة  من  انطالقا  العسكرية،  واملعدات 
للجيل  املتعددة  الصواريخ  لقاذفات  الدقة  عالية  أنظمة  أعامل تصنيع  • استمرار 

واملدفعية الصواريخ  من  الجديد 
• إدخال عمليات اإلنتاج الجديدة وعالية اإلنتاج واملتقدمة وذات األساس 

املوارد؛ لتوفري  االقتصادي 
التي تستخدم  املنتجات  اإلنتاج من  تقنيا، وتحديث  • خلق تصاميم جديدة متقدمة 

الجديدة؛ والتكنولوجيات  املواد 
الطاقة  التقني من  التحديث  الواعدة، فضال عن  والتقنيات  العمليات  • تطوير 

القابضة. للرشكات  اإلنتاجية 

املدنية للمنتجات  الواعدة  التطوير  بعمليات  الطبية  املعدات  تصنيع  أنشطة  وتتعلق 
للحفاظ عىل والعالجية  والتشخيصية  اآللية  الوحدة  )مثل  التنافسية  القدرة  ذات 

النفط الخاصة بصناعة  التربيد واملعدات  اإلنسان(، وأنواع جديدة من وحدات  حياة 
الخ. والغاز، 

الطريان صناعة 

قامت هيئات املؤسسة املتعلقة بصناعة الطريان بتنفيذ 98 مرشوع
للبحث والتطوير يف عام 2014 . انتهى بالفعل منهم 17 مرشوعا.

باإلضافة إىل ذلك، تم االنتهاء من تطوير 6 تكنولوجيات أساسية، و 4
تكنولوجيات صناعية وحيوية. أدخلت 8 تقنيات مبتكرة يف اإلنتاج،

وظهرت يف األسواق 9 من املنتجات املبتكرة.

وتجدر اإلشارة إىل أنه باملقارنة مع عام 2013 ، فقد انخفضت بشكل كبري نفقات
التطوير عىل حساب و  البحث  لتنفيذ مرشوعات  الطريان  مؤسسات صناعة 

امليزانية الفيدرالية )من 16.5 مليار روبل إىل 11.7 مليار روبل(، مع زيادة يف
8.5 مليار روبل(. 6.9 مليار روبل إىل  النفقات الخاصة عىل البحث والتطوير )من 

والتطوير البحث  الخاصة مبشاريع  التخطيط  نفقات  أحجام  الفشل يف  ويرجع 
املساهمة للرشكة  ثالثة مشاريع  وبالتايل متويل  لألنشطة،  الفعيل  الوقف  إىل  أساسا 

الهليكوبرت نطاق واسع،  الرسعة عىل  عالية  »: طائرة هليكوبرت  «مروحيات روسيا 
والهليكوبرت إقالعها 4.5 طن،  لوزن  األقىص  األغراض والحد  الخفيفة متعددة 

الخفيفة ذات محرك واحد من درجة 2.5 طن.

)الطائرات وطائرات الطائرات  أساسية من معدات  تطوير مجموعة  ويعد 
أساس الطريان عىل  والتطوير يف مجال معدات  للبحث  نتيجة  الهليكوبرت( 

الطريان املطورين ألجهزة  بالتعاون مع  لها  أساس  مكونات ونظم موحدة وتشكيل 
الهليكوبرت الطائرات  و  الطائرات  منت  معدات  األساسية من  املوحدة  للمجموعة 
وتقليل التكاليف  وتخفيض  والجودة  التنافسية  زيادة  لضامن  والتجارية،  املدنية 

الطائرات. تصنيع  وقت 

املقررة تم املواعيد  كاملة ويف  الهليكوبرت بصورة  تكنولوجيا طائرات  يف مجال 
الطائرات تحديث  و  تصنيع  الخاصة مبرشوعات  لها  املخطط  التدابري  تنفيذ 

MI-38، MI-171A2،MI-17B5 ، )MI-8MTB-5.(( :الهليكوبرت من طراز
)AHCAT، MI 28HM، Ka-52، MI26T2، Ka-226T 

والتطوير، البحث  تعد أهم مرشوعات  الطائرات والصواريخ  يف مجال محركات 
التالية: والتي تم تنفيذها يف عام 2014 هي املرشوعات 

• العمل إلنشاء محرك  PD-14، مبا يف ذلك العمل عىل محركات حديثة، ومحركات
املواد التصميم والشهادة عىل املحرك األسايس، وأعامل تأهيل  قدمية، أعامل 

• إنشاء محرك «معامل» RD-33MK مع زيادة قوة الدفع ومصدر الستخدامها
29K / KUB كجزء من الطائرة املمركزة عىل حاملة الطائرات من طراز ميج  

وتعديالته ، 
العلمي عىل أنظمة منفصلة خاصة مبرشوع إنشاء محرك طائرة  البحث  • أعامل 
الغاز، الخاصة مبولد  الوقود  متقدمة ألنظمة  (تطوير وحدات  واعد  هليكوبرت 
للنظام اإللكرتونية  والوحدة  اإللكرتونية،  البيانات  تخزين  وحدة  من  وعينات 

الغاز( مولد  للتحكم يف  االحتياطي 
الكامل للتدابري املخطط لها والخاصة مبشاريع «باك فا» و «باك دا» •  التنفيذ 

الطاقة  عالية  الغاز  توربينات  وإنتاج محركات  لتصميم  فعالة  تكنولوجيات  • تطوير 
التكنولوجي. التقدم  تحقيق  بهدف  الربية  الكهرباء  توليد  ملحطات 
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• بفضل النظام الهنديس الخاص لنظم املالحة بالقصور الذايت بدون منصة، املنشأ 
عىل ثالثة جريوسكوبات تعمل بالليزر وثالث مقياسات التسارع من الكوارتز) تم
زيادة دقة تحديد املوقع مرتني مقارنة باألنظمة الحالية للمالحة وتحديد املواقع.

• تطوير واستخدام جيل جديد لوحدات الحرب االليكرتونية املثبتة يف الوحدات 
الطائرة.

 

املعادن األرضية النادرة
تشارك الرشكة القابضة املساهمة «روس إليكرتونيكا » بنشاط يف استعادة صناعة العنارص

  األرضية النادرة يف روسيا.

يف عام 2014 اشرتكت رشكات املؤسسة يف تنفيذ 13 مرشوع يف البحث والتطوير يف اطار
الربنامج رقم « 15 تطوير صناعة املعادن النادرة واملعادن األرضية النادرة » والربنامج

الحكومي «تطوير الصناعة وتحسني قدراتها التنافسية»
ولدى قاعدة مجمع األبحاث العلمية القدرة عيل تصميم وتطوير مجموعة عريضة

من التكنولوجيات االبتكارية بدء من إنتاج وتحويل املواد الخام مع واستخالص منتج
نصف جاهز ومركزات املعادن النادرة و املعادن األرضية النادرة حتي تكنولوجيا صناعة

التكنولوجيا املتقدمة وصناعات أخري.

املدنية الصناعات 

يف عام 2014 نفذت رشكات املؤسسة 24 مرشوعا يف البحث
والتطوير يف مجال الصناعات املدنية اكتملت منها 15

مرشوعا واكتملت أعامل التصميم ل 3 تكنولوجيات أساسية
و 7 تكنولوجيات حساسة للصناعة. وأدرجت يف الصناعة 3

تكنولوجيات حديثة.

وخالل تنفيذ البحث والتطوير يف مجل املواد الرتكيبية تم تنفيذ مشاريع البتكار
واستخدام التكنولوجيات الجديدة

• تطوير تكنولوجيا اإلنتاج من الجيل الجديد للمواد املركبة التصميمية الوظيفية
والحلول اإلنشائية لتدعيم األبنية بالزجاج املقاوم للكرس،

• تطوير التكنولوجيات املميكنة واملعدات التكنولوجية الخاصة بإنتاج عنارص وقود 
القذائف الصلبة.

• تطوير تكنولوجيا اإلنتاج الصناعي لألغلفة املقاومة لإلشعاع واملوجات الالسلكية 
ملخروطات الصواريخ العالية الرسعة.

• تطوير املواد الخرفية الشفافة املقاومة للموجات الالسلكية عىل أساس 
األوكسيدات والنرتيدات العالية الحرارة، وتكنولوجيا إنتاجها للمستقبالت

الالسلكية.

الالسلكية االلكرتونية  االتصاالت  تكنولوجيا  مجال 

يف عام 2014 نفذت رشكات املؤسسة 1173 مرشوع يف البحث
والتطوير يف هذا املجال. اكتمل منها 399 مرشوعا وتم االنتهاء أيضا

من تصميم وتطوير 28 تكنولوجيا أساسية و 8 تكنولوجيات حساسة
للصناعة. وتم إدراج 29 تكنولوجية مبتكرة يف الصناعة و 63 منتجا

مبتكرا.

هذا وقد حدثت زيادة يف االنفاق االجامىل عىل تنفيذ مشاريع البحث والتطوير من
18.5 مليار روبل اىل 33.9 مليار روبل باملقارنة بعام 2013 من خالل زيادة امليزانية

البحث لتنفيذ مشاريع  27.0 مليار روبل املخصصة  االتحادية من 12.5 مليار روبل اىل 
للمؤسسة. الالسلكية  االلكرتونية  االتصاالت  تكنولوجيا  مجمع  برشكات  والتطوير 

االتصاالت تكنولوجيا  مجمع  ملؤسسة  والتطوير  البحث  يف  االبتكارية  املشاريع  وأمثلة 
كالتايل:  2014 تنفيذها يف عام  تم  التي  الالسلكية  االلكرتونية 

• تطوير االنظمة ذات القدرة عىل التصوير الحراري والشاشات عىل اساس 
الفيديو لوحدات  الحجم  والشاشات صغرية  العضوية  الثنائية  الصاممات 

الخاصة العمليات  او خوذة رجال االطفاء والطيارين ورجال  الرأس  املحمولة عىل 
والعسكريني.

االلكرتونية  لالجهزة  العضوية  املرنة  املواد  النتاج  االساسية  التكنولوجيا  • تطوير 
الكفاءة. العالية  الثنائية  الصاممات  و   الالسلكية 

الحرارة  الذكية ووحدات األشعة ووحدات  البيوكيميائة  الرشائح  • تطوير 
وإنشاء والفائق  العايل  فوق  بالرتدد  العالج  وأجهزة  العالية  الكهرومغناطيسية 

الرسيرية. للبحوث  بيوكيميائة  نانواليكرتو  استشعار  مجسات 
االلكرتونية  املالحة  لوحدات  املسلسل  االنتاج  التجارب وتسجيل وتجهيز  • اجراء 

املحيل املدين  للطريان  النمطية  املتكاملة  االليكرتونية  املالحات  أساس  للطيارات عىل 
املالحة التشغيل وفقا ملتطلبات  الطريان وضامن  زيادة سالمة  التي تساهم يف 

واملدنية. املروحية  الطائرات  استخدام  وزيادة  الدولية  الجوية 
MS21 -.تم الركاب  املتكامل للمالحة االلكرتونية لطائرة  النظام  إنشاء  • يف مجال 
لنظام املعلومات  أجهزة  الطائرات ووحدة  توجيه  أجهزة  التحكم يف  نظام  تطوير 

الدويل ووسائل التعرف  ونظم  الهوائية  البيانات  قياس  ونظام  العام  التحكم 
املختلفة التحكم  القيادة متضمنة وحدات  الطوارئ وقمرة  االتصاالت يف حاالت 

املختلفة. واملؤرشات  املحمولة  التحكم  ووحدات 
• تطوير نظم املالحة بالقصور الذايت بدون منصة، الذي يحدد موقع الطائرة يف 

األرضية. بالخدمات  والتواصل  الصناعية  االقامر  التحكم عن طريق  غياب  حاالت 

املؤسسة وهيئاتها يف  لتدريب موظفي  املستويات  برنامج جديد متعدد  • تطوير 
واملايئ. والربي  الجوي  النقل  لتصميامت  الزجاجية 

املركبة  املواد  الجديد من  الجيل  إلنتاج  والتكنولوجية  العلمية  القاعدة  • تطوير 
املختلطة املركبة  واملواد  املتانة  العالية  إيثيلني  البويل  خيوط  باستخدام  الخفيفة 

الزجاجية واأللياف  املتانة  العالية  إيثيلني  البويل  نسيج خيوط  أساس  عىل 
النانو. بتكنولوجيا  هيكلية  محسنات  باستخدام 

ذلك. املنافسة وغري  القادرة عىل  والتكنولوجيات  املركبة  البوليمرية  املواد  • تطوير 
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يف عام 2014 جرت تغيريات هيكلية يف نظام إدارة التطوير االبتكاري
التابعة االبتكاري  التطوير  االبتكار يف شعبة  تنظيم  وأعيد  املؤسسة  عىل مستوي 

واملشاريع االبتكاري  للتطوير  إدارة جديدة  لتصبح  االسرتاتيجي  التطوير  إلدارة 
مهام تتغري  مل  ذلك  ومع  للمؤسسة  التكنولوجي  العلمي  للمجلس  تابعة  الجديدة 

بها عىل حالها. املكلفة  العمليات  ير كثريا وظلت  تغريا جذريا  الوحدة 

الفريق االبتكاري الذي يضم نواب املدراء يف عام 2014 استمرت عمليات تطوير 
االبتكاري يف رشكات التطوير  الرئيسية يف مجال  واملديرين واملوظفني يف األقسام 
األقاليم يف  تجتمع  التي  االبتكارية  العمل  مجموعات  وتعترب  روستيخ  ومؤسسات 

االبتكاري وفتح الفريق  أداة فعالة يف تشكيل  املؤسسة  تنظمها  والتي  ملدة يومني 
الجديدة. االبتكارات  أمام  الطرق  كل 

الفكري النشاط  نتائج  ملكية  لحقوق  إدارة  نظام  إنشاء 
تم بشكل نشط العمل يف عام 2014 من اجل إنشاء نظام إدارة لحقوق نتائج

الفكري النشاط  نتائج  معظم  وتعترب  اإلنتاج  واستخدامه ألغراض  الفكري  النشاط 
بروسيا ملكية خاصة  الحكومية  لألغراض  والتطوير  البحث  إطار  تحققت يف  التي 

حكومي. عميل  الدولة  باعتبار  االتحادية 

للعميل الفكري  النشاط  نتائج  التعامل عىل  االخرتاع وحقوق  براءات  و سلمت 
الشهادات أو يف إطار عقود نقل الحكومي بعد تسجيل االخرتاعات واستالم 

األخر. للطرف  امللكية دون مقابل  حقوق 

الفكري يف النشاط  نتائج  استعامل  وتسجيل حقوق  واستصدار  تنظيم  ويتم 
الحديثة ذات التقنيات  ابتكارية يف مجال  تنفذ مشاريع  التي  املؤسسة  رشكات 

النشاط نتائج  الحقوق عىل  أيضا إدخال ونقل واستغالل  الواسع. ويتم  األفق 
املؤسسة. الفكري عىل مستوى رشكات 

وقد تم يف أغسطس عام 2014 إنشاء مجلس لشؤون إدارة الحقوق عىل امللكية
الفكرية (الحقا - املجلس) يرتأسه النائب األول ملدير عام املؤسسة ف. ف.

املجلس هيئة الفكرية ويعترب  امللكية  إدارة حقوق  نظام  بهدف إصالح  أرتياكوف 
نتائج إدارة حقوق  لقضايا  األولية  باملناقشة  يختص  باملؤسسة  استشارية خاصة 
ويعمل عىل للمؤسسة  القابضة  الرشكات  يف  الفكرية)  (امللكية  الفكري  النشاط 

العام ويختص بضامن املؤسسة ومديرها  إدارة  اقرتاحات وتوصيات ملجلس  تقديم 
املحدودة«RT. -إنتيليكت املسؤولية  ذات  الرشكة  ألنشطته  املجلس  تنفيذ 

الفكرية» التي تعترب مركز الخربة يف مجال « إدارة حقوق امللكية  إكسبورت » 
للمؤسسة

تم للمؤسسة  القابضة  للرشكات  االتحادية  روسيا  تعليامت من حكومة  وبناء عىل 
تم تحقيقها التي  الفكرية  امللكية  للحقوق عىل  العام 2014  نهاية  إجراء عملية جرد يف 

التكنولوجيا العلمية والبحوث وتطوير  األبحاث  تنفيذ  2014 خالل  الفرتة 2010 -  يف 
الفيدرالية. وتم امليزانية  التي مولت من  املزدوج  االستخدام  والصناعات ذات  الحربية 

التي اتخذت لضامن حصول روسيا االتحادية عىل الجرد واإلجراءات  نتائج  إرسال ملخص 
لرباءات الروسية  الفيدرالية  واإلدارة  االقتصادية  التنمية  إىل وزارة  الفكرية  امللكية  حقوق 

االخرتاع.

وقد استحدثت يف املؤسسة مناذج جديدة للتقارير تم تصميمها يف الرشكة ذات
املسؤولية محدودة «RT - إنتيليكت إكسبورت « : » التقارير الدورية عن نتائج النشاط

الفكري » التي تحتوي عىل 10 مؤرشات نوعية و 15 مؤرشا كميا.

7_3 تنفيذ برامج التطوير االبتكاري   

تشكيل البنية التحتية االبتكارية مبا فيها نظام إدارة
حقوق نتائج النشاط الفكري.

ويوضح يف الجدول رقم 5 بيانات عن حقوق امللكية الفكرية يف الفرتة 2011 - 2014
الفكرية وبراءات االخرتاع) كام تم وضع اإلطار )وفقا لبيانات إدارة حقوق امللكية 

املؤسسة مستوى  الفكرية عىل  امللكية  إدارة حقوق  لنظام  الفعال  واملنهجي  التنظيمي 
الفكرية واالخرتاعات  امللكية  الالزمة لحقوق  الحامية  القابضة مام يضمن  - والرشكات 

بالرشكات. تبتكر  التي 

العلمية والهيئات  الجامعات  مع  التعاون  دعم 
والهيئات والجامعات  للمؤسسة  القابضة  الرشكات  بني  نشيطا  تعاونا  عام 2014  شهد 
الجامعات كلفت  وقد  والتطوير  والبحث  التطبيقية  البحوث  تنفيذ  مجال  يف  العلمية 

باالشرتاك يف والتطوير  البحث  الحكومية ومبادرات  الربامج  إطار  العلمية يف  والهيئات 
املؤسسة. مع  املشرتكة  البحوث  تنفيذ 

مالمح والتكنولوجية  العلمية  والجهات  الرئيسية  الجامعات  مع  بالتعاون  وتحددت 
وبلغ حجم املؤسسة  ومنظامت  والبحثية  التعليمية  املؤسسات  بني  التعاون  واتجاهات 

املشرتكة للمشاريع  التكنولوجية  والحلول  والتصميم  العلمي  البحث  أعامل  متويل 
مع الجامعات - 2,8 مليار روبل تم تنفيذ 164 مرشوع ابتكاري يف إطار التعاون مع

الجامعات يف عام 2014

2014 2013 2012 2011 رشؤملا

فعيل مخطط فعيل مخطط فعيل مخطط فعيل مخطط

3.4 3.0 2.7 2.2 3.8 1.4 1.4 - الوزن النوعي لألصول

غري املادية يف إجاميل

 قيمة األصول%

821 768 1135 698 594 650 612 240 عدد طلبات الحصول

عىل براءات اخرتاع

28 51 41 41 15 40 12 60 مبا فيها الطلبات

املقدمة يف الخارج

862 845 579 767 558 685 549 120 عدد براءات االخرتاع

 املستلمة

0 40 9 26 6 18 14 5 مبا فيها خارج البالد

817 292 729 268 204 232 255 50 عدد الحلول الفنية

والتكنولوجية بنظام

املشمولة بحقوق

ملكية فكرية

59.9 58.8 59.2 57.1 53.0 45.8 34.2 - معامل استعامل براءة

% االخرتاع
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االشرتاك يف تنفيذ القواعد التكنولوجية
تشرتك املؤسسة والرشكات القابضة يف تنفيذ وتطوير القواعد التكنولوجية الوطنية

وتنسيق العمل يف أربعة اتجاهات رئيسية:
• «الصناعات البيولوجية واملوارد الحيوية » )بيو تيك - 2030 ( ، املنسق املشارك رشكة 

  املساهمة ؟عامة «RT بيو  تيخربوم»

• « قاعدة الربامج الوطنية » ، املنسق رشكة املساهمة «اليكرتونيكا الروسية »

• «تكنولوجيات الرتددات العالية )امليكروويف( »، املنسق رشكة مساهمة «اليكرتونيكا 
 الروسية»

• «معدات وتكنولوجيا الطريان « الرشكة الفيدرالية الحكومية – املعهد املركزي لعلوم 
الطريان التابع للمؤسسة الحكومية روستيخ، ورشكة املساهمة املفتوحة « مؤسسة

بناء الطائرات املتحدة » التابعة لرشكة روستيخ.

ويف إطار املناهج والربامج التكنولوجية «املنهج الربمجي الوطني » و »تكنولوجيا الرتددات
العالية - امليكروويف » تم يف عام 2014 عرض فكرة إجراء تعديالت يف هيكل املشاركني

يف املناهج التكنولوجية وتحسني الهياكل التنظيمية للمناهج والقواعد التكنولوجية
وتطوير برامج األبحاث اإلسرتاتيجية وآليات التنظيم الذايت واملساعدة يف تدريب وتطوير
مهارات العلامء واملهندسني وتطوير البنية التحتية العلمية واالبتكارية وتطوير االتصاالت

يف مجال التكنولوجيا العلمية واالبتكارية.

واشرتكت رشكة صناعة الطائرات القابضة التابعة للمؤسسة يف إعداد املقرتحات الخاصة
بالربنامج االسرتاتيجي البحثي وسبل تطوير املنهج والقاعدة التكنولوجية «معدات

وتكنولوجيا الطريان » يف إطار هذا املنهج قامت رشكة املساهمة «KRET»  بتجهيز وتقديم
اقرتاحات للمؤسسة البحثية الفيدرالية الحكومية املعهد املركزي لعلوم الطريان حول

مرشوع «الخطة الوطنية للتنمية العلمية والتكنولوجية يف مجال صناعة الطريان حتى
عام 2025 وما بعد ذلك » التي تعترب استكامال للربنامج الحكومي لعلوم الطريان وتقنياته

«تطوير صناعة الطريان يف الفرتة 2013 – 2025»

وتجدر اإلشارة إىل أن العمل باملناهج التكنولوجية يسهل تبادل املعلومات العلمية
والتكنولوجية بني هيئات املؤسسة ورشكائها وإيجاد الحلول التكنولوجية الجديدة و

تطوير االبتكار ونقله إىل الواقع االنتاجي. إن استخدام آليات املناهج التكنولوجية يسمح
بتوحيد وتعزيز الجهود الرامية إىل بناء التكنولوجيا املتقدمة، وتطوير وتسويق املنتجات
الجديدة )الخدمات( وجذب موارد إضافية للبحث والتطوير عىل أساس مشاركة متفق

عليها من جميع األطراف املعنية: مجال األعامل، والعلوم والدولة واملجتمع املدين.

 التعاون مع مؤسسات التنمية، مبا يف ذلك مركز االبتكار «سكولكوفو»
ويتطور بأكرب قدر التعاون الفعال بني املؤسسة وصندوق الدراسات املتقدمة

حيث تنفذ يف إطار هذا التعاون 8 مشاريع ابتكاريه لرشكات املؤسسة.

يف عام 2014 اشرتك ممثلو رشكات املؤسسة يف األنشطة املنظمة من قبل مؤسسات
التنمية: املؤمترات وورش العمل واالجتامعات واملوائد املستديرة وقدموا تقارير حول

املسائل املتعلقة بتطوير الصناعة يف روسيا. ويتم التعاون مع الرشكة املساهمة « الرشكة
االستثامرية الروسية » يف إطار مرشوع صندوق رأس املال «تكنولوجيا صناعة الدفاع

 املدين».

التفاعل مع صندوق «سكولكوفو » تم توجيه ويف إطار آلية 
قواعد العميل عيل  العلمي  التدريب  بالغة ألمور  عناية 

متطورة ابتكارية  مشاريع  وتنفيذ  سكولكوفو  مركز  يف  اإلبتكار 
النشاط األكرب يف هذا متسقة مع ما متارسه املؤسسة. وشهد 
الروسية» املروحيات   » املساهمة  الرشكة  التعاون بني   املجال 

و رشكة مساهمة « الرشكة املتحدة لبناء املحركات » و الرشكة
إلكرتونيكا». «روس  املساهمة 
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• إن مراعاة املستوى السائد يف السوق من ناحية األجور وتطبيق مستويات السوق  
 عىل نظام األجور يسمح بجذب الكفاءات العالية من املوظفني واإلبقاء عليهم،

فضال عن تعزيز العالمة التجارية للرشكة كصاحب عمل.

• استخدام نظام تقييم مهارات املوظفني للوقوف عىل مستوى تنمية قدراتهم 
ومهاراتهم القيادية واإلدارية ، باإلضافة إىل تقديم املكافئات.

• مراعاة مدى صعوبة وأهمية املهام التي توكل للموظف لتحديد ما يستحقه فعليا 
نظري خدماته.

• تشجيع القيادات عىل تحقيق أهداف عىل املدى املتوسط والطويل من خالل 
أدوات تحفيز فعالة.

ومن أجل تحديد العوامل الرئيسية املحددة للمكافآت والحوافز،املرتبات واملكافئات والحوافز
املطبقة يف أكرب الرشكات القابضة الروسية املتنوعة، فضال عن الرشكات

ذات األصول اإلنتاجية املتقاربة يف الحجم والتخصص مع الرشكات
القابضة (هياكل متكاملة)التابعة لروستيخ.

ووفقا إلسرتاتيجية تنمية املؤسسة يدير املكتب املركزي )مركز املؤسسة( املنظامت
املحورية كالرشكات القابضة )هياكل متكاملة( التي تعترب مراكز لخلق القيمة وتم

اعتامد هيكل موحد ملؤرش األداء األسايس ملدير عام املنظمة الرئيسية و|أعضاء مجلس
اإلدارة وأعضاء املكتب املركزي للمؤسسة.

ويضم هيكل مؤرش األداء األسايس ليس فقط املؤرشات االقتصادية العامة بل وأيضا
املؤرشات الخاصة لكل منظمة رئيسية يف الرشكة القابضة وفقا إلسرتاتيجيتها للتنمية

وبرنامج أنشطتها.

يعترب مؤرش «اإلنتاجية لكل عامل » من مؤرشات األداء األساسية
ملديري العموم يف املنظمة الرئيسية للرشكات القابضة والذي يحدد

مكافآتهم السنوية.

أنه قد تم االنتهاء من فرتة تنظيم ويأخذ نظام األجور واملكافآت املعتمد يف االعتبار 
الرئيسية أصول املؤسسة إىل حد كبري ونقلت أسهم رشكات املؤسسة إىل املنظامت 
األجور إدارة  املؤسسة يف  املؤسسة ستقترص صالحيات  وبالتايل  القابضة  والرشكات 
اإلدارة ومنظامت  الرئيسية  للمنظامت  العموم  ومديري  القيادات  واملكافآت عىل 

املبارشة.

وألول مرة يكون هناك مربر جديد للحرمان من األجور أو املكافآت
يف حاالت مخالفة متطلبات األمن الصناعي (عند حدوث حاالت وفاة

أثناء العمل وحاالت اإلصابات التي تؤدي إىل اإلعاقة والعجز عن
العمل). إن تجنب حدوث إصابات العمل يعترب من أفضل الحوافز

لتحسني وتطوير عمليات اإلنتاج.

اعتمدت املؤسسة عام 2014 أساليب جديدة لنظام
مؤرشات فعالية األداء وأجور قيادات املؤسسة )تذكر
الحقا - القيادات( التي ستشكل أساسا لتحسني نظام

الحوافز وتنمية قدرات الجهاز اإلداري.

181 180

8_1 نظام مؤرشات فعالية األداء   
وأجور القيادات

  وبلغت اإلنتاجية لكل عامل يف عام 2014 اكرث من 2.176 مليون روبل ،
 يف حني أنها كانت يف عام 2009 – اقل من 1 مليون روبل
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موسكو جامعة  للمؤسسة:  الرشيكة  الرائدة  التعليمية  املؤسسات  من  ونذكر 
و الروسية  الخارجية  لوزارة  التابع  الدولية  للعالقات  موسكو  ومعهد  الحكومية 
(جامعة للطريان  موسكو  معهد  التقنية مبوسكو  الحكومية  بومان  ن.ا.  جامعة 

وجامعة لالقتصاد  العليا  املدرسة   – للبحوث  الوطنية  الجامعة  و  للبحوث)  وطنية 
التطبيقية العلوم  وجامعة  بطرسربج  سان  وجامعة  الروسية  االقتصادية  بليخانوف 
املؤسسات من  وغريها  الروسية  الخارجية  لوزارة  التابعة  الدبلوماسية  واألكادميية 

وروسيا. موسكو  يف  الشهرية  التعليمية 

بشأن اتفاقات  املؤسسة  متكاملة) ورشكات  (هياكل  القابضة  الرشكات  كام وقعت 
إنشاء وتحسني نظام التدريب املهني اإلضايف مع أكرث من 200 من املؤسسات

للتدريب رئيسية  أقسام  ثالثة  تأسيس  وتم  روسيا.  أنحاء  التعليمية يف جميع 
العليا وموظفي املؤسسة يف جامعات موسكو وبدأت اإلدارة  مبشاركة مبارشة من 

الفعيل: العمل 

العالية » يف معهد  التقني والتكنولوجيا  العسكري  التعاون  • «أسس اإلدارة يف مجال 
تدريب إىل  الروسية ويهدف  الخارجية  لوزارة  التابع  الدولية  للعالقات  موسكو 
ذات الفائقة  التكنولوجيا  ملنتجات  املتقدمة  النامذج  ترويج  مجال  املديرين يف 

تنفيذ املزدوج، ومعالجة مشكالت  االستخدام  واملدين وذات  العسكري،  االستخدام 
املشرتكة. الدولية  املشاريع 

8_2 التدريب وتطويراملهارات   

املتكاملة للرشكات يف صناعة وتصدير منتجات  االقتصادي واإلدارة  • «التحليل 
إعادة الروسية يف مجال  االقتصادية  بليخانوف  » يف جامعة  الفائقة  التكنولوجيا 
ودراسة العلمي  والبحث  وهيئاتها  املؤسسة  ملوظفي  املتقدم  والتدريب  التأهيل 

للدولة. والعسكرية  والفنية  الصناعية  للسياسة  واالقتصادية  املالية  الجدوى  وإعداد 

بالتدريب  الخارجي يف الصناعة» – وتختص  • «إدارة االبتكار والنشاط االقتصادي 
املؤسسة وهيئاتها يف مجال االحرتايف ملوظفي  والتدريب  التأهيل  وإعادة  املهني 

داخل نتائجه  واستخدام  االبتكاري  والنشاط  العالية  التقنية  ذات  املبتكرة  املشاريع 
وخارجها. املؤسسية  القطاعات 

التعليمية حوايل 8000 من موظفي الحايل يف املؤسسات  الوقت  ويتدرب يف 
التابعة. وقد تم إعادة تدريب وتأهيل حوايل 120 ألف املؤسسة ورشكاتها 

بينهم حوايل من  للمؤسسة  متكاملة)  (هياكل  القابضة  الرشكات  من  موظف 
التقنية والهندسية يف عام 2014. التخصصات  العاملني يف   36380 شخص من 

(الرشاكة التعليمية  املؤسسات  مع  للتعاون  اإلجاملية  التكلفة  وتجاوزت 
االجتامعية) لكربى الرشكات القابضة فقط 137550000 روبل، و أنفق يف عام

2014 فقط عىل التدريب 636648000 روبل فقط.

كام تم يف عام 2014 يف املكتب املركزي للمؤسسة تنظيم تدريب إضايف ألكرث من
1314410 روبل. التكلفة  80 شخصا، وبلغت 

وتعترب املؤسسة أحد أكرب املستثمرين يف مجال التعليم العايل من
حيث حجم متويل املشاريع اإلجاميل بني الرشكات اململوكة للدولة.
وكثريا ما حصلت املؤسسة عىل إشادة من مجلس رؤساء الجامعات

الرويس بسبب مستوى تنظيم وفعالية برامج التعاون مع الجامعات و
نظام التدريب العميل املتطور بها والتدريب املهني التأهييل لطالب

الجامعات واملعاهد.

املشرتك مع معهد الربنامج  متكامل لطالب  تدريب  نظام  بتطوير  الرشكة  وقامت 
الجامعات ولطالب  الروسية  الخارجية  لوزارة  التابع  الدولية  للعالقات  موسكو 

الروسية. الخارجية  األخرى ومدرسة وزارة 

املركزية للمؤسسة أكرث يتدربون يف اإلدارة  الذين  العدد اإلجاميل للطالب  يبلغ 
من 90 طالبا سنويا وأكرث من 5000 طالب يف رشكات ومنظامت املؤسسة.

لتدريب وتوفري القادمة  السنوات  الجامعات يف  املشرتك مع  التعاون  ويعترب 
ملوظفي التدريب  وزيادة  املوجه  التدريب  نظام  للموظفني،وتحسني  املهني  النمو 

العملية املؤسسة  ألنشطة  اإلسرتاتيجية  التوجهات  أهم  أحد  وهيئاتها  املؤسسة 
باملؤسسة، واإلنتاجية  والعلمية  التعليمية  اإلمكانات  تكامل  أجل ضامن  من 

لتصب يف صالح الرشكات والقواعد الصناعية العسكرية. ويقدم نظام التعليم
املستمر برامج تدريب طويلة وقصرية األجل للعاملني يف املؤسسة، تنظمها

املؤسسات الرائدة الهيئات التعليمية املنظامت االبتكارية. وقد دعي إىل هذا
أبرز املحارضين والعلامء املحليني واألجانب وخرباء مجال األعامل االبتكاري.

وتعقد الدروس يف شكل محارضات وندوات وورش عمل، وتدريبات وألعاب
عملية.

ويتحقق نظام التعليم املستمر للمؤسسة يف االتجاهات الرئيسية التالية
• تطوير برنامج جديد متعدد املستويات لتدريب موظفي املؤسسة وهيئاتها يف 

مجال االقتصاديات املبتكرة واألعامل)مبا يف ذلك التدريب االحرتايف لتسويق
التكنولوجيا، وإدارة االبتكار واالستثامر يف املشاريع املبتكرة وإدارتها، وتشجيع

املنتجات يف األسواق املحلية والخارجية(
• تحسني الربامج املوجودة وابتكار برامج جديدة للتدريب املهني وإعادة تدريب

املوظفني التقنيني.
• التجهيز العلمي للمتخصصني واملديرين عن طريق حصولهم عىل الدراسات العليا

ودرجة الدكتوراه.
 

باإلضافة إىل ذلك، وملواجهة تحديات التعليم التقني الحديث ورفع مكانة مهنة
الهندسة اشرتكت روستيخ بنشاط يف الربامج الكربى عىل املستوى الفيدرايل.

وتم يف عام 2014 يف ايكاتريينبورغ تنظيم بطولة للحرفيني وفقا ملواصفة
WorldSkills Russia وقد اشرتك فيها شباب املوظفني من روستيخ ورشكاتها

.القابضة هذا وقد تقدمت 21 رشكة باملؤسسة بطلبات لالنضامم للبطولة
وتنافس املشاركون عن روستيخ يف 6 من أصل 11 مسابقة. وتشكلت أكرب الفرق
من رشكات قابضة مثل «املروحيات الروسية» واملؤسسة املتحدة لبناء املحركات

  روس اليكرتونيكا» و»شفايب».

وفاز ممثلو روستيخ يف البطولة من حيث العدد اإلجاميل للميداليات.
وساعدت البطولة الوطنية يف تفعيل آليات توفري العامل املهرة يف صناعات
التكنولوجيا الفائقة وفقا للمعايري الدولية. كام بدء تطوير املعايري الوطنية

WorldSkills International املهنية والتعليمية عىل أساس املعايري الدولية 
للمهن الحرفية و املهن األكرث طلبا يف قطاعات االقتصاد الرويس.

واليوم، تهدف العديد من رشكات روستيخ إىل خلق مناذج تعليمية خاصة ، حيث
يتم الدمج بني كل من النظرية والتدريب العميل. فمثال تنفذ الرشكة القابضة

«روس اليكرتونيكا» النظام الجديد للتعليم الفردي املستمر ويبدأ الفنيون
الشبان عملهم يف الرشكات من السنة الثالثة يف الجامعة. ويجري تطوير هذه

الربامج بالتعاون مع 38 جامعة روسية رائدة.

يتم التدريب املهني وتطوير مهارات وإمكانات
موظفي املؤسسة وهيئاتها يف إطار التعاون مع

الجامعات الروسية الرائدة واملؤسسات التعليمية
والعلمية وهيئات البحث العلمي

ويتم العمل مع املؤسسات التعليمية عىل أساس
اتفاقيات طويلة األجل لبلورة وتحسني نظام

التدريب املوجه إلعداد املتخصصني للعمل باملؤسسة
والتدريب املهني اإلضايف ملوظفي املؤسسة وهيئاتها.
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وقد ألقي الضوء أيضا عىل مسألة تدريب املتخصصني منذ مرحلة املدرسة.
كام عقد يف عام 2014 االوليمبياد الرويس األكرب واألكرث شعبية بني طالب التخصصات

الهندسية «النجم - املوهبة يف خدمة الدفاع واألمن». 

تنافس يف االوليمبياد طالب الصفوف من 6 إيل 11 من جميع أنحاء البالد.
وقد قام بتنظيم ورعاية األملبياد للعام الثاين اتحاد مصنعي األالت الرويس الذي يرتأسه

مدير روستيخ سريجي شيميزوف.

باإلضافة إىل ذلك برزت روستيخ كرشيك عام للمرحلة الروسية يف األوملبياد العاملي
يف كازان )World Robot Olympiad )WRO  للروبوت.

يعقد االوليمبياد العاملي للروبوت منذ أكرث من عرشة سنوات وألول مرة يعقد خارج
موسكو يف عام 2014 . وقد اشرتك يف املسابقة حوايل ألف مصمم للروبوتات من جميع

:أنحاء روسيا من سن 6- 20 سنوات وتنافس املشاركون يف اوليمبياد كازان يف ست فئات
.RoboTrafficاألسايس والحر واإلبداعي والطاليب، وكرة قدم الروبوتات و 

»أتوجه بخالص الشكر ملوظفي افتوفاز عىل عملهم العظيم! 2014
كان عاما صعبا للرشكة، ولكن كنا قادرين عىل تحقيق تحسني يف

الجودة بنسبة 50 % ورفع لإلنتاجية بنسبة %20»
بو أندرسون، رئيس رشكة افتوفاز.

يف عام 2014 واصل املكتب املركزي لروستيخ
الجهود الرامية إىل تحسني الهيكل التنظيمي

للمؤسسة.

• تم خفض أعداد املوظفني؛
الهيكلية الوحدات  إدارة املؤسسة عن طريق ترتيب مهام  • تم تحسني نظام 

الجامعي العمل  طريق  عن  التنفيذية  الهيئة  كفاءة  تحسني  وكذلك  للمؤسسة 
- (مبا يف ذلك خفض عدد أعضاءه للمؤسسة  التنفيذي  املركزي واملجلس  للمكتب 

ليصل إىل عرشة أشخاص(.

120 ألف موظف يف الرشكة القابضة باملؤسسة حصلوا عىل
 برامج إعادة تأهيل وتدريب لرفع كفاءتهم الوظيفية يف عام 2014.

أطلقت مجموعة »كالشينكوف » برنامجا واسع النطاق لتطوير نظام
اإلنتاج، يخطط من خالله زيادة إنتاجية العاملة أربع مرات، وتقليص

تكاليف اإلنتاج ورأس املال العامل إىل النصف، فضال عن ترسيع
عملية تطوير وإطالق منتجات جديدة أربع مرات.

إن أحد أهم العوامل املطلوبة لتنفيذ طفرة تكنولوجية يف روسيا
 يتمثل بكل تأكيد يف وجود العاملة املحرتفة»

نيكوالي فولوبو يف، نائب مدير عام روستيخ

الحدث املستقبل- 2014« وقد عقد هذا  أقيم منتدى »مهنديس  روستيخ  وبرعاية 
تقاليد بناة اآلالت بروسيا وبدعم من روستيخ وتقتيض  اتحاد  الرابعة مببادرة من  للمرة 

املؤسسة. تتبع  التي  الرشكات  املتخصصني من شباب  أفضل  اشرتاك   املنتدى 

الجامعات بارزون وشخصيات عامة من روسيا وأساتذة من  املنتدى علامء  وقد حرض 
االبتكار قضايا  املشاركون  وناقش  .روس  وبرملانيون  الرائدة،  واألجنبية  املحلية  التقنية 
تبادل تنظيم  إمكانية  عن  فضال  الحديث،  التقني  التعليم  ومشاكل  اإلنتاج،  وتحديث 

الشباب. الفنيني  من  املهني  التدريب 



تم إعادة تأهيل وتدريب ۱۲۰ ألف
موظف يف الرشكات القابضة

التابعة للمؤسسة يف عام ۲۰۱4
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تم إعادة تأهيل وتدريب 120 ألف موظف يف
الرشكات القابضة التابعة للمؤسسة يف عام 2014

التدابري يف عام 2014 نفذت املؤسسة سلسلة من 
االجتامعية السياسة  أدوات  إىل تحسني  الرامية 

بالطرق املوظفني  برنامج لإلسكان يهدف إىل دعم  بتنفيذ  املؤسسة  1. قامت 
التالية: الثالث 

• تعويض أو دعم املوظف يف دفع الفائدة أو الدفعة األوىل من قروض التمويل 
العقاري،

• تعويض أو دعم املوظف بدفع دفعات اإليجار ورسوم املرافق العامة،
• تقديم الدعم التنظيمي واملنهجي واملايل للتعاونيات اإلسكانية للعاملني يف املؤسسة

يف مجال الصناعات الدفاعية )بالتعاون مع صندوقلدعم بناء املساكن بناء عىل
االتفاقية املربمة معه(. و بقرار من إدارة املؤسسة واملجلس الرقايب سيتم يف الحاالت

االستثنائية منح التعاونيات اإلسكانية قطع أراض مجانا.

ومن املتوقع أنه سيتم يف إطار الربنامج تحسني أسعار الفائدة للموظفني وجعلها أكرث
جاذبية باملقارنة مع ظروف السوق القياسية. أما اإلقراض العقاري فستقوم به البنوك

 الرشيكة (مبا يف ذلك مرصف «NOVIKOMBANK» التابع ل »روستيخ » والقائم بتطوير
التمويل العقاري)، وكذلك البنوك الرشيكة لوكالة اإلقراض العقاري لإلسكان والتي

دخلت املؤسسة يف اتفاق معها.

كام سيجري أيضا يف إطار الربامج الهامة مثل «سكن األرسة الروسية » يف إطار الربنامج
الحكومي «لتوفري مساكن مريحة بأسعار معتدلة مزودة باملرافق ملواطني روسيا

االتحادية».

2. يف عام 2014 قامت املؤسسة أيضا باإلجراءات الهادفة إىل تطوير نظام
الرعاية الطبية واملنتجعات الصحية ملوظفي املؤسسة.

تتحمل املؤسسة والرشكات التابعة لها نفقات التأمني الصحي الطوعي للموظفني والذي
يشمل مبوجب رشوط الربنامج املؤسيس أفراد األرسة، فضال عن تعويض نفقات املوظفني

عىل رشاء القسائم العالجية يف املصحات وفقا لقوانني املؤسسة ومنظامتها.

ومن أجل بناء نظام موحد متكامل للرعاية الصحية )الوقاية والتشخيص والعالج وإعادة
التأهيل( تم تخصيص األصول الطبية االجتامعية )ويوجد يف روسيا االتحادية

77 موقعا من هذه األصول( وعىل أساسها يخطط إلنشاء نظام لتقديم الرعاية الصحية
املحرتفة ملوظفي املؤسسة، مبا يف ذلك باستخدام املعدات الطبية والتقنيات واألدوية
املنتجة من قبل رشكات املؤسسة. كام تم تشكيل وحدات لتنمية هذا النظام لتغطي

املناطق الرئيسية التي تتواجد فيها املؤسسة. ومن املقرر أنه سيتم إطالق املرشوع عىل
 نطاق كامل يف 2015 - 2016.

3. يف عام 2014 تم الرشوع يف إجراءات خصخصة الرشكة املساهمة
صندوق التقاعد غري حكومي «التحالف الصناعي األول » وهو الصندوق

األسايس للمؤسسة الذي يعمل عىل تحقيق خطط املعاشات التقاعدية
لصالح موظفي ومنظامت املؤسسة.

من شأن إعادة تنظيم الصندوق أن تزيد من كفاءة إدارة املوارد التقاعدية املقررة
وتنويع منتجات التقاعد، فضال عن البدء يف ضامن مدخرات التقاعد، األمر الذي سيزيد

من سالمة أموال املشاركني واملودعني التي ترصف لدفع معاشات التقاعد.

9_ املسئولية االجتامعية  

4. ومن أجل إيجاد مصادر إضافية لتمويل الربامج االجتامعية للمؤسسة
والرشكات التابعة لها وزيادة كفاءة إدارة التكاليف االجتامعية ملنظامت

املؤسسة ومتويل األنشطة يف إطار إنشاء وتطوير نظام طبي موحد
للمؤسسة تم يف عام 2014 الرشوع يف اتخاذ تدابري إلنشاء الصندوق

االجتامعي للمؤسسة والذي سيتم دعمه من إيرادات بيع أصول املؤسسة
الفرعية املخصصة لألغراض الصحية واالجتامعية.

وسيتم إنفاق األموال عىل تطوير الربامج االجتامعية للمؤسسة والرشكات القابضة
واملنظامت التابعة لها، باإلضافة إىل استخدامها كاحتياطي للوفاء بااللتزامات االجتامعية

أمام املوظفني عىل املدى الطويل.

5. ويف عام 2014 أطلقت املؤسسة أيضا مرشوعا يهدف إىل إنشاء بطاقات
الوطني املدفوعات  نظام  تطوير  » ضمن  «روستيخ  للمدفوعات ملوظفي 

للمؤسسة. االجتامعية  السياسة  وتنفيذ 

التحكم باألسعار يف إطار ومن خالل إدخال هذا املنتج سوف تتمكن املؤسسة من 
املؤسسة ألغراض محددة ملوظفي  االجتامعية  املدفوعات  وتحويل  املرتبات،  مشاريع 

للموظفني. العالية  التقنية  ذات  الدفع  توفري وسيلة  إىل  باإلضافة 
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تشمل السياسة االجتامعية للمؤسسة تهيئة الظروف الجتذاب
الكفاءات واملحافظة عىل املهنيني ذوي املهارات العالية، وتحسني

نوعية حياة املوظفني، ودعم الشباب. ويف هذا الصدد تشارك
»روستيخ » يف املناسبات الهامة اجتامعيا للمنطقة والبلد بأكمله.
وبدعم من املؤسسة تقام مناسبات رياضية وأنشطة ثقافية، ويتم

تطوير الربامج البيئية وتنفيذ املشاريع يف القطاع الصحي.

الرياضة
سوتيش 2014

لقد قامت املؤسسة «روستيخ » والرشكات القابضة التابعة لها بدعم واحد من أهم
األحداث الرياضية للعام وهو األلعاب األوملبية الشتوية ال 22 التي أقيمت يف سوتيش.
فقد استخدمت تكنولوجيا «روستيخ » لتوفري األمن للحدث، وكذلك ساهمت املؤسسة

يف إنجاز الصيانة الكاملة للمنتجع «زيلونايا روشا » (املرج األخرض) الذي استقبل يف هذا

العام املشجعني وضيوف األوملبياد.
،وترعى «روستيخ » والرشكات القابضة التابعة لها مختلف البطوالت اإلقليمية والوطنية

وتقدم كذلك الدعم للفرق الرياضية املحرتفة.

الرماية رياضة 
تويل «روستيخ » ومجموعة «كالشينكوف » التابعة لها اهتامما كبريا لدعم وتطوير رياضة

الرماية. يف عام 2014 فاز فريق «روستيخ - كالشنيكوف » باملركز األول يف بطولة روسيا
للرماية يف سانت بطرسربغ، كام فازت بامليدالية الفضية يف املسابقة املرموقة يف هذه

الفئة وهي كأس العامل.

يف يوليو 2014 تم اإلعالن عن إنشاء أول فريق رويس للرماية للسيدات، وشمل الفائزات
يف العديد من املسابقات الروسية والدولية يف الرماية بالبندقية. وستتمكن املؤسسة

من خالل إنشاء فريق للسيدات يف هذه الرياضة ليس فقط من تحقيق نتائج رياضية
عالية فحسب بل أن تكون أكرث استجابة الحتياجات جمهور النساء يف تصميم وتحسني

األسلحة الرياضية أيضا.

ركوب الدراجات
أخذت رياضة ركوب الدراجات يف التطور الرسيع يف روسيا يف السنوات األخرية، ويعود

السبب إىل حد كبري إىل تنفيذ املرشوع الوطني الرويس لتطوير ركوب الدراجات والنجاح
الذي حققه فريق الدراجات الوطني «كاتيوشا ». وتعترب مؤسسة «روستيخ » الراعي

الرسمي لهذا الفريق إىل جانب دعمها النشط لهذا املرشوع.

9_1 املوارد الواردة حسب نظام املساهمة  

2000 شخص حرضوا إىل موسكو للمشاركة يف أحد أكرب
أكرث من

 الفعاليات الرياضية تحت عنوان «روستيخ - األلعاب الجامعية»

للرشكات الروسية

وبالتعاون مع وزارة الرياضة الروسية واإلدارة الرياضية لدورة ألعاب الرشكات واملؤسسة
«الرياضة» واملؤسسة الحكومية الفيدرالية املستقلة «إدارة تنظيم وإقامة الفعاليات

لرياضية».

عقدت األلعاب بني موظفي الرشكات الروسية واألجنبية الكبرية بهدف تطوير التعاون
الريايض الدويل ودعم الرياضات الجامعية والرتبية البدنية، وإنشاء العالقات بني

الرشكات من خالل الرياضة وبناء منط حياة صحي.

قدمت كربى األوركسرتا العسكرية والفرق الفنية ووحدات حرس الرشف للرؤساء من
روسيا والدول األجنبية يف الفرتة من 30 أغسطس إىل 7 سبتمرب 2014 عروضا فنية

يف الساحة الحمراء يف موسكو. وقد تجاوز عدد الحضور اليومي للمهرجان يف الساحة
الحمراء فقط

االتحاد الرويس للهويك عىل الجليد
منذ سنوات عديدة هناك عالقة تربط بني اتحاد الهويك الرويس و »روستيخ » وتتمثل يف

دعم املنتخبات الوطنية األساسية والشبابية للهويك.

الثقافة
تدعم «روستيخ » األحداث الكربى املهمة يف الحياة الثقافية والعامة. ومبساعدة من

املؤسسة أقيم يف عام 2014 مهرجان «سباسكايا باشنيا » للموسيقى العسكرية.

قدمت كربى األوركسرتا العسكرية والفرق الفنية ووحدات حرس الرشف للرؤساء من
روسيا والدول األجنبية يف الفرتة من 30 أغسطس إىل 7 سبتمرب 2014 عروضا فنية

يف الساحة الحمراء يف موسكو. وقد تجاوز عدد الحضور اليومي للمهرجان يف الساحة
الحمراء فقط 7000

 سريغي شيميزوف هو رئيس مجلس أمناء اتحاد الدراجات.
الروسيوتقدم املؤسسة دعام كبريا للمرشوع و »كاتيوشا ». وتعمل إدارة

الفريق عىل تعزيز الجانب الرويس من املرشوع، ومن املتوقع أن
يكون لذلك تأثريا إيجابيا يف القريب العاجل عىل نتائج الرياضيني

الروس الشباب واملحرتفني عىل حد سوا ء.

سيسكا
وواصلت الرشكة القابضة «املروحيات الروسية » يف عام 2014 تعاونها مع نادي سيسكا

لكرة القدم حيث تم يف أبريل توقيع عقد لدعم النادي. وشدد يفغيني غيرن رئيس
نادي سيسكا لكرة القدم عىل أهمية الرشاكة كون الفرق الروسية تحتاج إىل دعم من

كبار ممثيل القطاع الصناعي لالقتصاد الرويس.

ويوجد هناك نقاط مشرتكة بني الصناعة والرياضة وتتمثل يف املقام األول يف السعي
إىل تعزيز صورة روسيا كقوة عظمى حديثة تحقق نجاحات يف الرياضة واالقتصاد

والتكنولوجيا املتقدمة عىل حد سواء
كأس العامل لكرة القدم.

كأس العامل لكرة القدم
قامت املؤسسة بدور الراعي الرسمي لنهائيات كأس العامل 2014 فقدمت ألول مرة

رشيط إعالنات لها عىل التلفزيون. وكان الفيديو الرتويجي للمؤسسة يعرض قبل بدء
 كل مباراة يف البطولة، مام ساعد عىل تعريف الجمهور بالعالمة التجارية ل »روستيخ»

،أكرث فأكرث. وقد وصل متوسط نصيب الجمهور الذي شاهد مقطع الفيديو إىل ٪57
وبلغ تصنيفها 6.5 ٪، وتجاوز عدد املشاهدين الكيل 200 مليون مشاهد .

باإلضافة إىل ذلك، فقد عزز ذلك بشكل كبري العالمة التجارية للمؤسسة من حيث
املوارد البرشية حيث جمعت جميع املوظفني تقريبا من املدير العام وحتى العامل يف
فريق واحد من املشجعني. وشعرت جميع املنظامت التابعة ل »روستيخ » باتصالها مبا

يحدث بسبب العالمة التجارية املشرتكة.

مسابقات الرشكات
 تقوم املؤسسة تقليديا بدور الرشيك الرئييس يف الحدث الريايض الجامعي الهام وهو«

روستيخ - ألعاب روسيا للرشكات ». يف عام 2014 شارك يف البطولة أكرث من 2000 شخص
قدموا إىل موسكو من جميع أنحاء روسيا.

وتضمنت األلعاب مباريات يف الرياضات التالية: الهويك، وكرة القدم الخامسية، والكرة
الطائرة، وكرة قدم الشوارع، وكرة الطالء، والسباحة، وألعاب القوى، وركوب الدراجات،

والتنس، والكارتينج، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة، وشد الحبل، والبلياردو الرويس،
والبلياردو األمرييك، والبولينج، والشطرنج، ولعبة الداما، ولعبة الطاولة، ورمي السهام،

وهويك الطاولة، ولعبة الهويك الهوايئ، ورفع األثقال، واإلبحار، والرماية وغريها من
الرياضات.

ويف 15 - 17 أغسطس 2014 أقيمت يف املرافق الرياضية يف سوتيش ألعاب تحت عنوان
«روستيخ – األلعاب العاملية للرشكات ». وقد تم تنظيم هذا الحدث مبشاركة «روستيخ»
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32 يتوقع أنه سيتم يف فرتة 2013 - 2016 بناء 
مركزا ملا قبل وبعد الوالدة

 ومراكز لألمومة والطفولة يف 30 منطقة األكرث احتياجا يف روسيا مبشاركة «روستيخ»
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9_2 الربامج االجتامعية للرشكات  
القابضة واملؤسسات

ووصل العدد اإلجاميل ملن شاهدوا فعاليات املهرجان إىل 50 ألف شخص (وقد تجاوز
عدد املتابعني مبا يف ذلك عن طريق االنرتنت والبث التلفزيوين 100 مليون شخص(.

وبدعم من «روستيخ » أيضا بدأت «دار الفنانني » وضع مرشوع عميل إلعادة تجهيز
املرسح الرئييس وتغيري املصاعد وتجديد قاعة االستقبال بالفندق.

وعىل خشبة مرسح دار الفنانني تقام حفالت لنجوم املرسح والسينام الروسية بحضور
موظفي «روستيخ » بشكل دوري.

عىل مدى عدة سنوات تقدم املؤسسة «روستيخ » الدعم يف نرش املجلة الرسمية
ملجلس النرش للكنيسة األرثوذكسية الروسية والتي تحمل العنوان «استعراض للكتب

األرثوذكسية». تساعد املجلة القراء والنارشين يف العثور عىل كتب مفيدة وتسلط الضوء
عىل أحداث هامة يف عامل الكتب األرثوذكسية وتتحدث بالتفصيل وبطريقة مشوقة عن

املشاريع التي ينفذها مجلس النرش بهدف إحياء االهتامم بالكتب والقراءة.

وكجزء من األعامل الخريية أيضا ساعدت املؤسسة يف ترميم كاتدرائية عيد الغطاس،
وكذلك واجهة الكنيسة الكاتدرائية - كنيسة القديس نيكيتا الكائنة يف شارع ستارايا

بسامنايا أحد اآلثار الرائعة للطراز البارويك الرويس. عالوة عىل ذلك، فقد قدمت
املؤسسة دعمها لقسم موسكو من دير القديس فاالم.

وبالتعاون مع وزارة الثقافة الروسية وبنك «غاز بروم بانك » دعمت «روستيخ » املرشوع
 الوطني يف املعرض املعامري املقام يف البندقية بعنوان FAIR ENOUGH )عادل مبا فيه

الكفاية) تحت عنوان »كيف أصبحت العامرة حديثة: 1914 - 2014.»

 

الرعاية الصحية
 تشارك «روستيخ » يف برنامج تطوير مراكز طبية لألمومة والطفولة يف روسيا، جنبا إىل
جنب مع وزارة الصحة الروسية وصندوق التأمني الصحي اإللزامي والهيئات التنفيذية
ملناطق روسيا االتحادية. ويهدف الربنامج إىل توفري الرعاية الصحية الجيدة ومعتدلة

التكلفة لألمهات واألطفال. ويتوقع أنه سيتم يف فرتة 2013 - 2016 بناء 32 مركزا ملا قبل
وبعد الوالدة يف 30 منطقة األكرث احتياجا يف روسيا. ووفقا ملرسوم رئيس روسيا االتحادية

رقم 46 الصادر بتاريخ 04 / 03 / 2014 واالتفاقات مع مناطق روسيا االتحادية تم تكليف
«روستيخ » يف عام 2014 بأن تكون الجهة املالكة لضامن تنفيذ الدراسات الهندسية

وإعداد وثائق التصميم لبناء املراكز الطبية ملا قبل وبعد الوالدة يف 14 منطقة روسية
تالية:

الجمهوريات - بشكرييا، بورياتيا، داغستان إنغوشيا، كاريليا وساخا )ياكوتيا(،

• املقاطعات - أرخانجيلسك، بريانسك، لينينغراد، أورينبورغ، بينزا، بسكوف، تامبوف
وأوليانوفسك.

وستبلغ القدرة االستيعابية للمراكز 110 - 170 رسيرا، وستبلغ مساحتها من 21.5 إىل
• 34 ألف مرت مربع، وستشمل وحدات العناية املركزة والرعاية املركزة وأمراض األطفال

حديثي الوالدة.

ومن املقرر أن يتم افتتاح املراكز وتبدأ األنشطة العالجية بها قبل نهاية عام 2016. 

يف عام 2014 تم افتتاح مركز طبي لألمومة والطفولة إلقليم برميورسك يف مدينة
فالديفوستوك، وتستطيع أن تستقبل 200 مريض يوميا. علام بأن «روستيخ » ساعدت

أيضا يف بنائه وتجهيزه مبعدات حديثة.

من خالل تنفيذ برنامج تطوير املراكز الطبية ملا قبل وبعد الوالدة
يخطط لتخفيض نسبة وفيات األمهات والرضع إىل حد كبري باإلضافة
إىل تقليل معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة وزيادة نسبة توليد

النساء ذوات الوالدات املبكرة من 40 % يف عام 2012 إىل 60 % يف
املراكز ملا قبل وبعد الوالدة. يتوقع أيضا زيادة معدل بقاء األطفال ذو

األوزان القليلة واملنخفضة جدا عىل قيد الحياة يف مستشفى الوالدة.

العمليات الالزمة لغرف  باإلضافة إىل ذلك، قفد قامت «روستيخ » برشاء املعدات 
املرىض. لألطفال  املساعدة  3 مبوسكو وقدمت  لألطفال رقم  فيالتوف  ملستشفى 

بالدم. الطوعي  التربع  برنامج تطوير   « تنفذ «روستيخ  كام 
عىل سبيل املثال، استجاب املوظفون يف املؤسسة «روستيخ » يف يوليو 2014 للدعوة
العاصمة، حني حدث حادث مأساوي يف مرتو بالدم ملساعدة املستشفيات يف  للتربع 

الخطورة. متفاوتة  إصابات  129 شخصا  وتلقى  األنفاق 

 إيغور ليامن والعروض التي قدمها مرسحا كازان «كامل » و »كاتشالوف ». كام شارك
موظفو كاماز بنشاط يف الفعاليات الثقافية والرياضية التي أقيمت عىل مستوى الرشكة

واملدينة والبالد.

 

VSMPO-AVISMA فسمبو - أفيسام
 استثمرت هذه املؤسسة التي تعمل يف صناعة التيتانيوم يف عام 2014 أكرث من مليار

روبل يف تنفيذ الربامج االجتامعية. وازداد اإلنفاق عىل الرعاية الصحية والرياضة
والثقافة والعمل الخريي والدعم املايل للموظفني وقدامى املحاربني بنسبة 70 مليون

روبل مقارنة مع عام 2013 وبلغت مليارا و 72 مليون و 15 ألف.

 

 « املروحيات الروسية»
منذ سنوات عدة تقوم الرشكة القابضة «مصنع كازان لصناعة املروحيات » ضمن

الربنامج االجتامعي الشامل لها برعاية دار لأليتام، ويف عام 2014 أهدت الرشكة لرعايا
 املؤسسة حافلة صغرية من طراز «سوبول».

وباإلضافة إىل ذلك، ال يزال مصنع كازان لصناعة املروحيات يعمل عىل تهيئة الظروف
إليجاد فرص عمل لخريجي دار األيتام وتكييفهم مع املجتمع. ويشارك مصنع كازان
لصناعة املروحيات يف مشاريع خريية أخرى ويساهم يف الحياة الثقافية واالجتامعية

للمدينة، كام أنه يساعد عىل إعادة بناء النصب التذكارية ويدعم الفرق الرياضة.

 

مركز «إمبولس » للدراسات واإلنتاج
يقدم املساعدة املالية لألطفال يف دور األيتام ودور األطفال الصغار واملدارس الداخلية.

ويف إطار هذا العمل تم توقيع االتفاق الثاليث للتعاون والعمل املشرتك مع مؤسسة
«تعزيز األرسة» للوقاية من التيتم االجتامعي ورشكة «سبورت سيتي» ذ.م.م. وتجري

بهدف توجيههم مهنيا وتعزيز SOS لقاءات دورية مع التالميذ يف قرى األطفال
أسلوب حياة صحي ونرش رياضة سباق السيارات (فإن الرشكة لديها فريقها الخاص

الذي يشارك بانتظام يف الفعاليات التي تقام عىل مستوى املدينة وتلك التي تعترب هامة
اجتامعيا(.

االجتامعية لألهداف  املنظامت  تخصصها  التي  لألموال  فعالية  أكرث  والستخدام 
باإلضافة أسس مشرتكة،  وإدخال  للميزانية،  التوجيهية  املبادئ  بوضع   « تقوم «روستيخ 

نوعية إىل تحسني  تهدف  والتي  التحتية  بالبنية  املعنية  التابعة  الرشكات  إنشاء  إىل 
للموظفني. االجتامعية  الحزمة  ومعايري 

الهامة املجاالت  التي تشمل  األمد  املنهجية وطويلة  الربامج  تطوير  الرتكيز عىل  ويتم 
والعالج الصحية  والرعاية  اإلسكان  للموظفني ومن ضمنها:  االجتامعي  الضامن  من 

املوظفني والتأمني عىل حياة وصحة  الصعبة،  املواقف  والدعم يف  الصحية،  ،باملنتجعات 
املحاربني-. لقدامى  املالية  واملساعدة  الشباب،  وشؤون  اإلضافية،  التقاعد  ومعاشات 

التابعة القابضة  التأكيد مرارا عىل أن الرشكات  هذا وقد تم 
 ل »روستيخ » هي منظامت مسئولة اجتامعيا. وتقوم الرشكات

للرشكات القابضة بتنفيذ عدد من الربامج التي تهدف إىل تحسني
الظروف االجتامعية للموظفني.

كاماز
والرتفيهية والرياضية  الثقافية  األنشطة  لتنفيذ  روبل  مليون   28.5 الرشكة برصف  قامت 

والعناية مبراكز املهني  نشاطهم  املوظفني إلنجازات خاصة يف  استحقاقات  ودفع 
الفنية ألوركسرتا الحفالت  العام املايض متكن موظفو كاماز من حضور  االستجامم. ويف 

وهناك ضوابط تحكم السياسات االجتامعية يف جميع املنظامت التابعة للمؤسسة واتفاقات جامعية تنص عىل إمكانية رصف حتى
%10 من صايف األرباح للسنة املالية عىل الربامج االجتامعية.
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مكافحة
الفساد

مليار روبل
تم تجنب خسائر بقيمة 2.01 مليار روبل

يف سياق التدابري املشرتكة مع وزارة الداخلية
الروسية التي تهدف إىل كشف ومنع جرائم الفساد يف

املؤسسة ومنظامتها
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10_ مكافحة الفساد  

 يجري العمل ملكافحة الفساد يف املؤسسة عىل أساس القوانني
 الفيدرالية واملراسيم الصادرة عن رئيس روسيا االتحادية
 وقرارات الحكومة الروسية، فضال عن األحكام واللوائح

القانونية الصادرة عن وزارة العمل الروسية

الوقاية من الفساد وغريه من  ومبوجب أمر من إدارة املؤسسة تم إسناد مهمة تنظيم 
 الجرائم إىل نائب املدير العام ن أ فولوبويف. وتقوم إدارة مكافحة الفساد )جزء من
الفيدرايل القانون  تنفيذ مقتضيات  التي تشكلت يف مارس 2014 بضامن   إدارة األمن( 

والجرائم الفساد  من  والوقاية  الفساد  مكافحة  املحلية يف مجال  القانونية   واألحكام 
األخرى يف املؤسسة.

الرئايس املرسوم  املوافقة عليها يف  التي متت  الفساد  الوطنية ملكافحة  الخطة   وبناء عىل 
 رقم 226 الصادر يف 11/4/2014 وضعت خطة ملواجهة الفساد يف املؤسسة «روستيخ» لـ

التنفيذ. قيد  2014-2015 وهي 

الروسية والرامية إىل كشف ومنع جرائم الداخلية  التدابري املشرتكة مع وزارة   ومن خالل 
املادية إعادة األصول وتعويض األرضار  املؤسسة ومنظامتها متت  يتعلق   الفساد فيام 

بقيمة تصل إىل 400 مليون روبل، وتم منع خسائر وأرضارتبلغ ما يقارب  ملياري روبل.

 

 ومن أجل تنفيذ أحكام القانون الفيدرايل وتقديم اإلرشادات لألنشطة األساسية ملكافحة الفساد
 توجد يف املؤسسة قاعدة قانونية ذات صلةويتم تحسينها  باستمرار وفقا للتغيريات الترشيعية.

ويف عام 2014 فقط وضعت املؤسسة واعتمدت 17 الئحة ووثيقة تنظيمية محلية يف إطار
مكافحة الفساد .

 وعىل وجه الخصوص، وضعت مدونة لقواعد السلوك والسلوك الرسمي ملوظفي املؤسسة،
 باإلضافة إىل قانون املفوض لألخالق، ومذكرات حول ترشيعات مكافحة الفساد ملوظفي املؤسسة

الستخدامها يف العمل اليومي.

 وقد تم تعديل منوذج الختيار األشخاص لشغل مناصب املديرين التنفيذيني الفرديني للمؤسسة
 واملنظامت التابعة لها بناء عىل قدراتهم املهنية ليتوافق مع قرار الحكومة الروسية رقم 134 الصادر

 يف 1 مارس 2001.

كام أدخلت تغيريات يف تعليامت املؤسسة بشأن إيجار عقارات الرشكات اإلدارية التي متتلك
املؤسسة أسهام بها.

كام يوجد هناك لجنة االمتثال ألحكام السلوك الرسمي ملوظفي الرشكة وحل املنازعات )من اآلن
    فصاعدا – اللجنة(.

 يف عام 2014 عقدت اللجنة 4 اجتامعات حيث نظرت يف قضايا تتعلق بتحسني أنشطة مكافحة
 الفساد، فضال عن استعراض نتائج التحقيقات يف عدم تقديم بيانات الدخل بالنسبة إىل 9 موظفني

 يف املؤسسة أو النقص يف البيانات. وبناء عىل نتائج التحقيقات تم اتخاذ تدابري تأديبية  بحق 7
.موظفني

وهناك قسم خاص مبكافحة الفساد يف املوقع الرسمي للمؤسسة
يتم تحديثه باستمرار لتلبية متطلبات القوانني الفيدرالية.

لعام 2013 الشخصية  الدخل  بيانات  مناسبة الستقبال  إجراءات  املؤسسة  اتخذت   وقد 
املوظفني وتحليلها يف وقت الحق. فئات   لبعض 

يف تفتيشا  االتحادية  بروسيا  العامة  النيابة  أجرت  الفساد  ملكافحة  الوطنية  للخطة   ووفقا 
بقوانني مكافحة املؤسسة  التزام  للتحقق من مدى  يوليو- أغسطس 2014   املؤسسة يف 

القضاء العامة يف تقريرها أن املؤسسة بذلت جهدا كبريا من أجل  النيابة   الفساد. وذكرت 
الفساد مقارنة مع عام 2013. كام تم إعداد اإلطار  عىل االنتهاكات لترشيعات مكافحة 

الفساد من مكافحة  مجال  املؤسسة يف  املعتمدة يف  القانونية  النصوص  ملراجعة   التنظيمي 
ومعالجتها. الفساد  عوامل  أسباب  الكشف عن  أجل 

 تم تجنب أرضار وخسائر بقيمة 2 مليار روبل يف
 سياق التدابري املشرتكة مع وزارة الداخلية الروسية

  التي تهدف إىل كشف ومنع جرائم الفساد فيام يتعلق
املؤسسة ومنظامتها



۲۱
8 قطع أرايض

عقارا  و
  تم منحهم للمؤسسة
بينهم 16 مبنى مملوك

للمؤسسة طبقا لنظام املساهمة بأصول
روسيا االتحادية

تقرير الترصف يف
ممتلكات الرشكة
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11_2 إدارة األوراق املالية   11_1 األرايض والعقارات  

وفقا لقرار حكومة روسيا االتحادية رقم 873
الصادر بتاريخ 21 / 11 / 2008 )والتعديالت رقم

163 بتاريخ 17 / 03 / 2010 ورقم 397 بتاريخ
18/05/2011 ورقم 966 بتاريخ 23 / 11 / 2011 ورقم

733 بتاريخ 19 / 07 / 2012 ( واألوامر الصادرة عن
الحكومة الروسية رقم 2131 بتاريخ 30 / 12 / 2009
ورقم 682 بتاريخ 21 / 04 / 2011 حصلت املؤسسة
عىل 12 قطعة أرض و 27 عقارا من ضمنها بناء غري

مكتمل.

ويف 01 / 01 / 2014 كانت املؤسسة متلك 10 قطع أراض و 26 عقارا بعد أن
املساهمة نظام  الفيدرالية حسب  املمتلكات  وكالة  من  بأمر  عليها  حصلت 

االتحادية. لروسيا  التابعة  باألصول 

يف عام 2014 سجلت املؤسسة أيضا ملكية قطعة أرض تقع يف: مقاطعة
قدرها إجاملية  مبساحة  أوسبينسكوي،  بلدة  أودينتسوفو،  منطقة  موسكو، 

24315 مرت مربع.

يف عام 2014 وفقا لقرار إدارة املؤسسة (محرض رقم 6 بتاريخ
05/02/2013 ) ومبوجب عقد رقم 1436 - 8785 لالستحواذ عىل األسهم من

العامة املساهمة  الرشكة  اإلضافية حصلت  تكنولوجيات – »RT اإلصدارات 
البناء »عىل 5 مبان و 3 قطع أراض.

وهكذا، ففي نهاية عام 2014 كان هناك 8 قطع أراض
و 21 عقارا ومن ضمنها 16 مبنى يف حوزة املؤسسة بعد
التابعة باألصول  املساهمة  نظام  عليها حسب  أن حصلت 

االتحادية. لروسيا 

 

بطرسربج وسان  موسكو  املوظفني يف  للمؤسسة إلسكان  اململوكة  العقارات  تستخدم 
باإلضافة إىل تأجريها حسب األصول. وكراسنودار، 

 
باألصول املساهمة  نظام  املحصول عليها حسب  العقارات  تأجري  الناتجة عن  األرباح  أما 

الرئيسية واألهداف  الغايات  تحقيق  عىل  إنفاقها  فيجب  االتحادية  لروسيا  التابعة 
. للمؤسسة

بتاريخ الصادر عن رئيس روسيا االتحادية  وفقا للمرسوم رقم 621 
إلنتاج العامة  املساهمة  الرشكة  أسهم  املؤسسة  امتلكت   17/05/2012

الكائنة يف مدينة روستوف والرشكة املساهمة  « املروحيات «روست فريتول 
واإلنتاج. العلمية  لألبحاث   « «ساتورن  العامة 

العمومية للمؤسسة أسهام 12 / 2014 شملت امليزانية  واعتبارا من 31 / 
التابعة إدارية حصلت عليها حسب نظام املساهمة باألصول  ل 328 رشكة 

االتحادية. لروسيا 

تشكيل يتعلق  فيام  اإلصالح  برنامج  تنفيذ  بإجراءات  املؤسسة  لقيام  نظرا 
الصناعات يف  للعمل  للمؤسسة  متكاملة)  (هياكل  القابضة  الرشكات 

الصادر عن رئيس للمرسوم رقم 1052  املدنية وفقا  الدفاعية والصناعات 
روسيا االتحادية يف 10 يوليو 2008 وقرار حكومة روسيا االتحادية رقم

873 الصادر يف 21 نوفمرب 2008 ، اعتبارا من يوم 31 / 12 / 2014 كانت
أسهم 171 رشكة مساهمة دخلت يف الرأسامل املرصح به ل 9 رشكات

باملؤسسة. القابضة  الرشكات  تشغيل حصص  مقابل  قابضة 

األرباح الحصول عىل  الحق يف  للمؤسسة  االتحادية،  وفقا لترشيعات روسيا 
ويجوز للمؤسسة.  مملوكة  (حصصها)  أسهمها  تكون  التي  الرشكات  من 
الرشكات أسهم  أرباح  التي تحققت من  باإليرادات  الترصف  للمؤسسة 

غايات لتحقيق  الوحدوية  الحكومية  الفيدرالية  املؤسسات  أرباح  من  وجزء 
للقانون للمؤسسة ووفقا  الرقايب  املجلس  بقرار من  املؤسسة  وأهداف 

االتحادي رقم 270 الصادر يف 23 نوفمرب 2007.

الرئايس رقم 1052 املرسوم  لتنفيذ  واستكامال 
الصادر يف 10 يوليو 2008 وقرار حكومة روسيا

االتحادية رقم 873 بتاريخ 21 نوفمرب 2008
للمرسوم للمؤسسة أسهم ل 8 رشكات. ووفقا  نقلت 

الرئايس رقم 20 الصادر يف 14 يناير 2014 وقرار
حكومة روسيا االتحادية رقم 365 بتاريخ 21

إمكانية متثيل املؤسسة عىل  أبريل 2014 حصلت 
تجاه االتحادية  نيابة عن روسيا  املساهمني  حقوق 

69 رشكة مساهمة.
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 يف عام 2014 تلقت املؤسسة أمواال عىل شكل مساهمة باألصول التابعة لروسيا
االتحادية واملنح املقدمة من املناطق الروسية مجموعها 18746105 ألف روبل، مبا يف

ذلك:
• األموال الواردة حسب نظام املساهمة باألصول التابعة لروسيا االتحادية لتنفيذ

مجموعة من التدابري إلعادة هيكلة املنشآت الصناعية املستخدمة يف إنتاج الذخرية
 -2300000 ألف روبل ،

• األموال املخصصة لربنامج «تطوير الصناعة وزيادة قدراتها الدفاعية » والربنامج 
الثانوي «تطوير صناعة اآلالت واملعدات» - 2127150 ألف روبل،

• األموال املخصصة للربنامج الثانوي «تنمية الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية»
،والربنامج الثانوي «الطاقة الكهربائية وهندسة الطاقة » - 100000  ألف روبل

• املنح املقدمة من املناطق الروسية لبناء مراكز طبية ملا قبل وبعد الوالدة يف مناطق
روسيا - 13318955 ألف روبل.

وبلغ االستخدام الفعيل لألموال الواردة حسب نظام املساهمة باألصول التابعة لروسيا
االتحادية واملنح املقدمة من املناطق الروسية 4610668 ألف روبل، مبا يف ذلك:

• األموال الواردة حسب نظام املساهمة باألصول التابعة لروسيا االتحادية واملخصصة
لبناء وتشغيل املراكز الفدرالية للتكنولوجيات الطبية املتقدمة، فضال عن بناء وتجهيز

املراكز الصحية يف منطقة برميورسيك – 327654 ألف روبل،

• األموال الواردة حسب نظام املساهمة باألصول التابعة لروسيا االتحادية لتعزيز حصة 
روسيا يف الرشكة املساهمة العامة «كاماز» - 129644  ألف روبل؛

• األموال الواردة حسب نظام املساهمة باألصول التابعة لروسيا االتحادية لدعم
املؤسسة يف تنفيذ األنشطة لصالح الرشكة املساهمة العامة «خيم بروم » الكائنة يف

 مدينة فولغوغراد عىل أن يتم رصف األموال يف عام 2015،

• األموال الواردة حسب نظام املساهمة باألصول التابعة لروسيا االتحادية لدعم 
املؤسسة يف متويل إنجاز املرشوع الرشكة املساهمة العامة «تياج بروم إكسبورت» 

للتجارة الخارجية - 3493356 ألف روبل،

• األموال الواردة حسب نظام املساهمة باألصول التابعة لروسيا االتحادية لتنفيذ 
مجموعة من التدابري إلعادة هيكلة القدرات الصناعية املستخدمة يف صناعة الذخائر

- 542516 ألف روبل،

• األموال الواردة حسب نظام املساهمة باألصول التابعة لروسيا االتحادية لتنفيذ
الرحالت الجوية الخاصة والخاصة جدا – 32683 ألف روبل،

• املنح املقدمة من املناطق الروسية لبناء املراكز الصحية ملا قبل وبعد الوالدة يف
مناطق روسيا – 84815 ألف روبل.

وبلغ رصيد األموال الواردة حسب نظام املساهمة باألصول التابعة لروسيا االتحادية
واملنح املقدمة من املناطق الروسية يف تاريخ 01 / 01 / 2015 22637643 ألف روبل.

ال يتضمن التقرير استخدام األموال الواردة للمؤسسة حسب نظام
املساهمة باألصول التابعة لروسيا االتحادية لتنفيذ الربامج الفيدرالية

املوجهة (حفاظا عىل الرسية)

  بلغ رصيد األموال الواردة حسب نظام املساهمة باألصول التابعة لروسيا االتحادية يف 1 يناير 2014 -
8502206 ألف روبل.

203 202

11_4 املوارد املكتسبة من خالل املنح   11_3 املوارد الواردة حسب نظام املساهمة  
باألصول التابعة لروسيا االتحادية واملنح

املقدمة من مناطق روسيا االتحادية

وقد بلغت القيمة اإلجاملية للممتلكات التي تم التنازل عنها لصالح الدولة الروسية
ولإلدارة التنفيذية املستقبلية لجامعة الرشق األقىص االتحادية مليار روبل.

وبلغ حجم متويل بناء املركز الصحي اإلقليمي (ملا قبل وبعد الوالدة)
يف مدينة فالديفوستوك من قبل املؤسسة 1.3 مليار روبل. وقامت

املؤسسة بالتنازل عن حصتها يف أصول املركز بالكامل لصالح الدولة يف
منطقة برميورسيك.

وفقا للمرسوم رقم 771 الصادر عن رئيس روسيا
االتحادية بتاريخ 11 / 06 / » 2011 حول التدابري
الخاصة بتمويل إنشاء وتجهيز املراكز الصحية يف

منطقة برميورسيك » أكملت املؤسسة بناء وتجهيز
الفندق ومركز التأهيل التابع للمركز الطبي يف

جامعة الرشق األقىص االتحادية. كام تم االنتهاء من
بناء وتجهيز املركز الصحي اإلقليمي )ملا قبل وبعد

الوالدة( بالتعاون مع إدارة منطقة برميورسيك يف
مدينة فالديفوستوك.
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11_5 التربعات  

وفقا التفاقيات التربعات تلقت املؤسسة يف عام 
2014 تربعات بقيمة 1483868 ألف روبل.

واستخدمت هذه األموال لتحقيق األهداف الرئيسية
للرشكة، مبا يف ذلك تشكيل صندوق االبتكارات

واالستثامرات وصندوق التحفيز املايل وفقا للقانون
الفيدرايل رقم 270.
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