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البرنامج( للشركة ذات المسؤولية المحدودة "مصنع بوتليخ للمعدات  -)الحقًا  2024-2018برنامج التطوير االبتكاري  اسم البرنامج:

، وفقًا لما أقره المدير العام للشركة ذات المسؤولية المحدودة "مصنع 2024-2018الشركة( للفترة -الالسلكية" )الحقًا 

 .1، األمر رقم 2018.02.01بوتليخ للمعدات الالسلكية" بتاريخ 

أسباب وضع ملخص 

 البرنامج:

 ؛2018يناير/ كانون الثاني  9لتاريخ  4/1محضر اجتماع الجمعية العامة للمؤسسين رقم 

المبادئ التوجيهية حول تطوير ونشر ملخصات التعريف بالبرامج لبرامج التطوير المبتكرة والمعلومات حول النتائج 

 السنوية لتنفيذ برامج التطوير المبتكرة.

الغرض من وضع ملخص 

 للتعريف بهذا البرنامج:

توفير إطار معلوماتي يمكن استخدامه من قبل مؤسسات التعليم العالي والمنظمات العلمية والمؤسسات اإلبداعية الصغيرة 
والمتوسطة والمنصات التكنولوجية ومجموعات االبتكار اإلقليمي والشركاء المحتملين اآلخرين للتفاعل مع الشركة 

 وفروعها. 

اجب معالجتها المهام الو

باستخدام ملخص التعريف 

 بالبرنامج:

إبالغ مؤسسات الطرف الثالث التي يمكن أن العمل كشركاء محتملين في تنفيذ أنشطة البرنامج حول سبل النمو المبتكرة 

 للشركة ومجاالت التركيز التي لها صلة ملحة بالشركة؛

التي حققت تقدًما وتمتلك الكفاءات في المجاالت التي تكمل تسهيل تنفيذ البرنامج من خالل إشراك المؤسسات الخارجية 
 جهود التطوير العلمية والتقنية والمبتكرة للشركة.

 أهداف

 جمانربلا

 تطوير وتسويق المنتجات والخدمات والتكنولوجيات ذات التنافسية العالمية التي ستوفر التفوق التكنولوجي؛
جات اإلنتاج من حيث المنتجات المبتكرة المصممة لالستخدامات العسكرية، زيادة مستوى تنويع النشاط في الشركة ومخر

 واالستخدامات ذات االستخدام المزدوج، أو غير العسكرية.

مجاالت التطوير المبتكرة 

 ذات األولوية

 تشمل األنشطة ذات األولوية التدابير تم وضعها وفقًا ألولويات التنمية العلمية والتكنولوجية وتهدف إلى:

 تشكيل بنية تحتية حديثة ومبتكرة ذات قدرة عالية للشركة؛ -

 إنشاء وتطوير نظام إلدارة الكفاءات التكنولوجية الفريدة؛  -

 إنشاء وتسويق منتجات وخدمات قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي؛  -

االستهالكية تطوير وإدخال تكنولوجيات جديدة ذات مستوى عالمي؛ وتحقيق تحسن كبير في الخصائص  -

 للمنتجات المصنعة؛

تشجيع التحديث والتطوير التكنولوجي للشركة من خالل تحسين مؤشرات األداء الرئيسية لعمليات اإلنتاج،  -
 بما في ذلك من خالل التدابير التالية: 

 تحسين فعالية إدارة العمليات التطوير وتصنيع منتجات التكنولوجيا الفائقة؛  -
 تكنولوجيات الصناعية األساسية والحرجة الواعدة وتكنولوجيات اإلنتاج المتقدمة؛االدخال الفعال لل -

االستخدام الواسع النطاق لتكنولوجيات الطباعة ثالثية األبعاد وحلول الروبوتات، واالستفادة من األساليب والتقنيات  -
 الجديدة للتصميم والهندسة، واستخدام مواد جديدة؛

 تحسين إنتاجية القوى العاملة؛  -

 تحقيق وفورات كبيرة في استخدام موارد الطاقة في العملية اإلنتاجية؛  -

 تحسين األداء البيئي لعمليات اإلنتاج والتخلص من النفايات ذات الصلة؛  -

للمنتجات  تسويق التقنيات الواعدة للشركة وتعزيز تنويع اإلنتاج على نطاق واسع لزيادة مخرجات اإلنتاج -

 غير العسكرية؛ 

 تفعيل العالقات مع مجتمع االبتكار الخارجي، ووضع آليات االبتكار المفتوحة في استخدام واسع النطاق؛ -

 رفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في األقسام المبتكرة -

 



  2024 – 2018الفترة ما بين األعوام  مواعيد تنفيذ البرنامج

 األهداف الرئيسية
 ، تخطط الشركة لتحقيق النتائج التالية: 2024بحلول العام 

 حصة مبيعات المنتجات المبتكرة كنسبة مئوية من إجمالي المبيعات

– %99 

% عدد براءات االختراع المراد تسجيلها 95 -النسبة المئوية من إجمالي اإليرادات المخصصة لنفقات البحث والتطوير 

– 30 

 المتوقعةالنتائج النهائية 
 تحقيق التفوق التكنولوجي وتطوير أسرع للشركة في مجاالت النشاط الرئيسية؛

 إنشاء وتسويق منتجات مبتكرة قادرة على المنافسة عالميًا؛ وتحديث القدرات التكنولوجية ألنظمة اإلنتاج.



 أنشطة 

 ةركتبملا ريوطتلا

 ةيسيئرلا

المتعلقة بالتحديث التكنولوجي في إطار البرامج الحكومية التالية التي تشارك إجراء البحوث والتطوير وتنفيذ المشاريع . 1

 فيها الشركة:

 :2020-2014البحث والتطوير في مجاالت النمو ذات األولوية لقطاع العلوم والتكنولوجيا في روسيا للفترة بين األعوام 

 ؛2020-2011تطوير قطاع الصناعات العسكرية في روسيا االتحادية للفترة 

؛ باإلضافة إلى تطوير قطاع صناعات اإللكترونيات والمعدات 2025-2013تطوير قطاع صناعة الطيران للفترة 
 ؛2025-2013اإللكترونية الالسلكية للفترة 

 ؛ 2030-2013تطوير قطاع صناعة السفن للفترة 

 ؛2020التخطيط لغاية العام ؛ تطوير العلوم والتكنولوجيا فترة 2020-2012األنشطة الفضائية لروسيا للفترة 

 تطوير القطاعات الصناعية وزيادة قدرتها 

 .تالصاوملا ماظن ريوطت ؛2020 طيطختلا ةرتف ،ةيسفانتلا

 

 التي تركز البحث والتطوير  مشاريع  تنفيذ  .2

 على تطوير منتجات التكنولوجيا الفائقة والحلول التكنولوجية الواعدة مثل:

 الجديد؛نظم االتصاالت من الجيل 

 المكونات اإللكترونية والمعدات العاملة بالموجات الُصغرية؛ 

 أنظمة التحكم اآللي وأجهزة القياس الراديوية اإللكترونية من الجيل الجديد؛ 

 المواد والمنتجات المركبة الجديدة وتصنيع المنتجات منها والمصممة لالستخدام في الطيران وصناعة الفضاء؛ 

 ة ثالثية األبعاد؛تكنولوجيات الطباع

األجهزة واألنظمة اإللكترونية البصرية من الجيل الجديد لألنظمة الواعدة التي يتم نشرها على األرض أو في الفضاء أو 
 في الهواء )فوق الماء( أو تحت الماء؛ 

 المعدات الطبية الحديثة؛ نظم إدارة اإلنتاج، وما إلى ذلك. 

 
الشركة، بما في ذلك عن طريق فتح فروع للشركة في مدن روسيا االتحادية، تطوير البنية التحتية لالبتكار في  .3

حيث يتم التركيز من المواهب العلمية الرائدة وكذلك تأسيس شركات تابعة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث األكاديمي 
 إلجراء البحوث والتطوير المشترك

 
ية الرائدة التي تشارك في تنفيذ المشاريع في إطار تعزيز المشاركة النشطة بين الشركة والجامعات الروس .4

 البرنامج.

 المجاالت الرئيسية للتعاون بين الشركة والجامعات هي كما يلي:

نحو األهداف في إطار  موجه  تدريب للمتخصصين  توفير  -
 برامج التعليم المهني العالي؛ 

نظام التعليم المهني اإلضافي  إطار   ضمن الموظفين  تدريب  -
 للشركات؛ 

 إجراء البحوث المشتركة واالبتكارات. -

تعمل الشركة بنشاط مع الجامعات والمؤسسات البحثية في إجراء البحوث التطبيقية وأعمال البحث والتطوير. وتشارك 
ومبادرة البحث والتطوير. تشارك الجامعات والمنظمات العلمية كمتعاونين في الجهود البحثية في إطار البرامج الحكومي 

الشركة بنشاط في تنفيذ البرنامج الحكومي المستهدف "البحث والتطوير في مجاالت النمو ذات األولوية لتطوير قطاع 

"، وكذلك في إطار تنفيذ خطة العمل، والتي تمت الموافقة عليها بموجب 2020-2014العلوم والتكنولوجيا الروسي للفترة 
"تدابير الدعم الحكومي لتنمية التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الروسية  218ة روسيا االتحادية رقم مرسوم من حكوم

 . 2010.04.09والمنظمات التي تنفذ مشاريع شاملة إلنشاء مرافق إنتاج عالي التقنية" الصادر بتاريخ 



 برنامج التوظيف 

  ذيفنتل مزاللا

 جمانربلا

 لتنفيذ البرنامج هو التطوير المهني المستمر لموظفي الشركة في المجاالت التالية:أحد أهم الشروط األساسية 

 إدارة العمليات التجارية المبتكرة؛ وإدارة الشركات المبتكرة الصغيرة؛

 تطوير الحلول التكنولوجية والمنتجات المبتكرة بما يتماشى مع اتجاهات نمو البحوث والتكنولوجيا األساسية للشركة.
الشركة اهتماًما كبيًرا بتحسين كفاءات الموظفين في وحدة االبتكار من خالل جعل الموظفين يكملون دورة تعليمية  وتولي

 لرفع مستوى الكفاءة في مجال إدارة االبتكار. 

وأحد األهداف الرئيسية التي تسعى الشركة لتحقيقها عند التعامل مع الجامعات هو ضمان قدرتها على تدريب الموظفين 
 لى مستوى الدراسات العليا القادرين على قيادة التطور السريع للشركة بما يتماشى مع آفاق التحديث التقني والتكنولوجي.ع

جامعة رائدة، وقد أبرمت معها اتفاقيات تعاون خاصة لتوفير تدريب للمتخصصين موجه نحو  30تتعاون الشركة مع 
صة بالمجاالت )العلمية والتكنولوجية( ومجاالت البحث المشترك الهدف ولتعزيز تعاونها في مجاالت التركيز الخا

 )التصميم والتكنولوجيا(.

 



اآلليات التي تحدد كيفية 

تفاعل الشركاء المحتملين 

 مع الشركة

بالبريد اإللكتروني إلى  نرحب بالشركاء المحتملين لتقديم مقترحاتهم عبر موقع الشركة على اإلنترنت أو إرسالها

info@brz.su  مع تحديد بيانات مقدم الطلب.  سيتم تقييم هذه المقترحات، بما  ملخصات موجزة للمشروععلى شكل

، فيما إذا بتمويل المشاريع المبتكرة )أعمال البحث والتطوير، المرحلة األولية، بدء التشغيل(في ذلك المقترحات المتعلقة 
 مشروع المحدد المقترح مجدي تقنيًا وقابل للتطبيق اقتصاديًا وما إذا كان لها قيمة مبتكرة. كان ال

تحافظ الشركة على تعاونها العلمي والتكنولوجي مع الجامعات والمؤسسات البحثية العلمية من خالل إشراك الجامعات 

 إنشاء حلول تقنية مبتكرة جديدة.  والمؤسسات البحثية العلمية في مشاريع البحث والتطوير التي تركز على

وتتيح الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع مؤسسة األبحاث المتقدمة، وهيئة المبادرات االستراتيجية، وشركة المشروع 

 الروسي، وصندوق 

  .ةدعاولا ةركتبملا اهعيراشم ذيفنتل ةديدج ليومت رداصم نيمأت ةكرشلل "وفوكلوكس"

كما يشارك ممثلو الشركة بنشاط مع المؤسسات التنموية في البالد في تنفيذ أعمال مشتركة تركز على المجاالت الواعدة 

 التالية في إطار المبادرة التكنولوجية الوطنية: 

AeroNet  تطوير طائرات هليكوبتر بدون طيار وأنظمة التحكم الخاصة بها، باإلضافة إلى أنظمة المالحة والبحث(

الخاصة بها؛ تصنيع طائرات هليكوبتر بدون طيار وأنظمة التحكم الخاصة بها، باإلضافة إلى أنظمة المالحة والبحث 

 فيها؛ شراء مركبات جوية خفيفة بدون طيار الستخدامها نقل البضائع إلى المؤسسات(؛

EnergyNet  أنظمة اإلمداد بالطاقة المستقلة(؛)تطوير وتصنيع مصادر التيار الكهربائي والبطاريات الغلفانية؛ وشراء 

SafeNet  تطوير وتصنيع حلول األمن السيبراني ألنظمة التحكم في المعدات العسكرية وغير العسكرية وكذلك أجهزة(

 االستشعار(؛

NeuroNet من نوع المحاكاة   )تطوير وتصنيع األنظمة الطبية والمرافق التدريبية 

 القائمة على حلول التكنولوجيا 

 صبونية؛ وشراء المواد المتعلقة باستخدام تكنولوجيا التعليم العصبيالع

 والطب العصبي(؛ 

HealthNet تطوير وتصنيع المعدات الطبية المحمولة(؛( 

TechNet .)تكنولوجيا التصنيع المتقدمة( 

تشارك الشركة في تطوير منصات التكنولوجيا الوطنية مثل، تقنية الموجات الصغرية وحركة الطيران، وتكنولوجيات 

 تخطط لالنضمام إلى الشركات التكنولوجية األخرى حيث توسع نطاق عملياتها في المستقبل.الطيران، كما 
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