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Languages spoken in Belarus:
Belarusian and Russian.
National holidays in Belarus:
Victory Day, 9 May.
Independence Day, 3 July.
People’s Unity Day, 17 September.
Currency of Belarus:
Belarusian rouble (Br).
State structure:
unitary democratic social state.
State power in the Republic of Belarus is exercised 

on the basis of its division into legislative, executive 
and judicial power.

The President of the Republic of Belarus is the Head 
of State, the Protector of the Constitution, the rights 
and freedoms of man and citizen.

The Parliament — the National Assembly of the Re-
public of Belarus — is the representative and legisla-
tive body country.

The executive power in the Republic of Belarus is 
exer cised by the Government — the Council of Minis-
ters of the Republic of Belarus.

The judicial power in the Republic of Belarus be-
longs to the courts.

BASIC FACTS ABOUT THE REPUBLIC OF BELARUS

حقائق أساسیة عن جمھوریة بیالروسیا 

اللغات الرسمية
البيالروسية, الروسية

 عطلة رسمية
 مايو  :يوم النصر 

 يوليو  : ياعيد استقالل جمهورية بيالروس
 سبتمبر  :يوم الوحدة الوطنية 

 العملة الوطنية
 ()الروبل البيالروسي 

 الدولة هيكل
 موحدة ديمقراطية اجتماعية دولة يابيالروس جمهورية

.القانون سيادة مهاتحك
 على يابيالروس جمهورية في الدولة سلطة وتمارس

 .ائيةوقض وتنفيذية تشريعية سلطة إلى تقسيمها أساس
 والضامن الدولة، رئيس هو يابيالروس جمهورية ورئيس
 والمواطن اإلنسان وحقوق بيالروسيا، جمهورية لدستور

.حريتهما و

 وه بيالروسيا، لجمهورية الوطنية الجمعية  —البرلمان 
 ويتألف بيالروسيا، لجمهورية والتشريعية التمثيلية الهيئة

 .الجمهورية ومجلس النواب مجلس هما مجلسين، من
 بيالروسيا جمهورية في التنفيذية السلطة وتمارس
 .بيالروسيا جمهورية وزراء مجلس — الحكومة
 .محاكملل تابعة بيالروسيا جمهورية في القضائية السلطة
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BASIC FACTS ABOUT THE REPUBLIC OF BELARUS

حقائق أساسیة عن جمھوریة بیالروسیا 

Commodity structure of export (2020):
• mineral products — 13.4 %;
• chemical industry production, rubber — 19.8 %;
• cars, equipment and vehicles — 19.2 %;
• black, nonferrous metals and products from

them — 7.6 %;
• articles of food and agricultural raw materials —

19.7 %;
• others — 20.3 %.
Commodity structure of import (2020):
• mineral products — 21.2 %;
• cars, equipment and vehicles — 26.5 %;
• black, nonferrous metals and products from

them — 10.2 %;
• chemical industry production, rubber — 16.4 %;
• articles of food and agricultural raw materials —

12.9 %;
• others — 12.8 %.

() للصادرات األساسية السلع هيكل
٪— المعدنية المنتجات ・
٪ — الكيميائية الصناعة ・
٪ — والمركبات والمعدات اآلالت・
٪ ومنتجاتها الحديدية وغير الحديدية المعادن ・
 الغذائية المواد صناعة ・

— 
٪

٪ أخرى ・

:() للواردات األساسية السلع هيكل
٪ المعدنية المنتجات ・
٪  والمركبات واألجهزة اآلالت・
٪ ومنتجاتها الحديدية وغير الحديدية المعادن ・
٪ الكيميائية الصناعة ・
٪ والزراعية الغذائية السلع・
٪ أخرى ・

 —

 —
 —

 —
 —

 —
 —

 —
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2018 2019 2020

Average annual size of population employed in the economy, thousand 
people 4,337.9 4,334.2 4,315.6

Gross domestic product, billion US dollars 60.1 64.4 60.4

Industrial production, billion US dollars 54.2 55.3 47.8

Agricultural products in all categories of farms, billion US dollars 9.2 9.8 9.4

Investments in basic stock, billion US dollars 12.3 13.8 11.8

Commissioning of residential houses with a total floor area of million 
square meters 4.0 4.1 4.2

Freight ton-miles, billion ton kilometers 138.8 130.8 123.2

Passenger turnover, billion passenger-kilometers 25.8 27.6 18.4

Retail turnover, billion USD 22.2 23.7 21.8

Paid services to the population, billion USD 5.7 6.1 5.1

Revenues of the consolidated budget, % of GDP 30.8 29.0 26.7

Expenditures of the consolidated budget, % of GDP
27.1 26.7 28.6

Surplus, deficit (–) of the consolidated budget, % of GDP
3.8 2.3 –1.8

Nominal average monthly wages, USD 477.0 522.6 513.7

Average pensions (as of the end of the year), USD 187.2 206.2 198.2

The foreign trade of goods and services, billion US dollars 83.6 84.4 72.2

export 42.3 42.0 37.1

import 41.3 42.4 35.1

surplus 1.0 –0.4 2.0

Source: Belarus in figures. Statistical data book. 2021

SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS OF THE REPUBLIC OF BELARUS

بيالروسيا لجمهورية واالقتصادية االجتماعية الخصائص

متوسط عدد السكان العاملین في االقتصاد السنوي ، باآلالف

الناتج المحلي اإلجمالي ، ملیار دوالر

الناتج الصناعي ، ملیار دوالر 

اإلنتاج الزراعي من جمیع الفئات ، ملیار دوالر

االستثمارات في رأس المال الثابت ، ملیار دوالر

التكلیف بالمباني السكنیة ، ملیون متر مربع. م المساحة اإلجمالیة 

كم طن مليار ، الشحن ( دوران )معدلالبضائع دوران معدل

حركة الركاب ، ملیار راكب كم 

حجم تجارة التجزئة ، ملیار دوالر

الخدمات المدفوعة للسكان ، ملیار دوالر

إیرادات الموازنة الموحدة ،٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 

نفقات المیزانیة الموحدة ،٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 

اإلجمالي المحلي الناتج من ٪، الموحدة الميزانية( -) عجز ، ائضف

المتوسط االسمي للراتب الشھري المستحق ، بالدوالر

بالدوالر ،( العام نهاية في) المخصصة المعاشات مبلغ توسطم

حجم التجارة الخارجیة في السلع والخدمات ، ملیار دوالر

التصدير

االستيراد

فائض

. اإلحصائي الجمع. باألرقام بيالروسيا: المصدر
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SCIENTIFIC POLICY IN THE REPUBLIC OF BELARUS

STATE COMMITTEE ON SCIENCE AND 
TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF BELARUS

The State Committee on Science and Technology of 
the Republic of Belarus (SCST) is the Republican Body 
of State Administration that conducts state policy 
and implements the function of state regulation and 
management in the sphere of scientific, technical and 
innovative activities, as well as protection of rights to 
intellectual property.

SCST focuses on innovative developments and 
latest technologies. It is such support of the State 
for enterprises active in innovation allows to achieve 
better results at the current stage and implement 
new projects.

THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF 
BELARUS

The National Academy of Sciences The National 
Academy of Sciences of Belarus is the highest State 
Scientific Organization of Belarus, the largest Research 
and Coordination Center in the field of fundamental 
and applied research and development.

It maintains leadership in publishing activity 
among scientific organizations and institutions of 
higher education of the Republic of Belarus.  جمهورية في والتكنولوجيا للعلوم الحكومية جنةالل

يابيالروس
 جمهورية في والتكنولوجيا للعلوم الحكومية اللجنة

 تقوم الدولة إلدارة تابعة جمهورية هيئة هي  يابيالروس
 يف وإدارتها الدولة تنظيم وظيفة وتنفذ الدولة بسياسة
 نع فضال واالبتكارية، والتقنية العلمية األنشطة مجال
.الفكرية الملكية حقوق حماية ضمان
 هوريةجم في والتكنولوجيا للعلوم الحكومية اللجنة تركز

 هذا. التقنيات وأحدث المبتكرة التطورات على بيالروسيا
 هو الدولة من مبتكر بشكل النشطة الشركات من الدعم
 حاليةال المرحلة في عالية نتائج بتحقيق لنا يسمح الذي
 .دةجدي مشاريع وتنفيذ

يابيالروس في للعلوم الوطنية األكاديمية
األكادیمیة الوطنیة للعلوم في بیالروسیا ھي أعلى منظمة 
علمیة حكومیة في بیالروسیا، وھي أكبر مركز للبحوث 

والتنسیق في مجال البحث والتطویر األساسي والتطبیقي. 
ویحتفظ المركز بقیادة في مجال نشر األنشطة بین 

المنظمات والمؤسسات العلمیة للتعلیم العالي في جمھوریة 
بیالروسیا. 

 يابيالروس جمهورية في العلمية السياسة
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REPUBLIC OF BELARUS IN WORLD RANKING

DOING BUSINESS 2020 
In the new World Bank’s Doing Business 2020 ra-

ting, Belarus ranked 49th among 190 economies 
(DB 2019 — 37th). Our country ranked among the 
top 30 countries in the world for 4 of the 10 compo-
nents (“Starting a Business”, “Getting Electricity”, “Reg-
istering Property” and “Sales Abroad”).

HUMAN DEVELOPMENT INDEX
According to the 2020 UN report, the Republic of 

Belarus ranked 53th among 189 economies in human 
development. Further, Belarus joined the group of 
62 economies with a very high human development.

2016–2019 demonstrate a positive trend of growth 
in the total value of the human development index. 
The main factor in the improvement of the index was 
the indicator “Life Expectancy at Birth”.

THE COMPETITIVE INDUSTRIAL PERFORMANCE
According to the UNIDO report, the index value 

for Belarus for 2020 was 0.063, ranking 47th among 
152  countries. Belarus scored highest in such CIP 
index as “Manufacturing Value Added share in total 
GDP” — ranked 10th in the world with the value of 
22.5 %. Further, Belarus ranked 33rd in the world in 
the Share of High-Tech Activities in Total Manufactur-
ing Export Index with the value of 40.01 %. Among 
EEU countries, based on the CIP index, Belarus is only 
behind Russian Federation which ranks 32nd in the 
world with the value of 0.097.

 عام في الدولي التصنيف في بيالروسيا جمهورية

 — التجارية األعمال ممارسة

 نشطةأ ممارسة مجال في الدولي للبنك الجديد التصنيف في
 بين  المرتبة بيالروسيا احتلت ، لعام األعمال

 أصل من  حيثمن ).  المركز — ( دولة
 تسجيل" ،"الكهرباء توليد" ،"التجارية األعمال بدء("

 في بالدنا دخلت ،")الخارج في المبيعات" ،"الممتلكات
.العالم في دولة  أفضل
البشرية التنمية مؤشر

 جمهورية احتلت ، لعام المتحدة األمم لتقرير ووفقا
 مؤشر على العالم في دولة  بين  المرتبة ابيالروسي
 ابيالروسي دخلت ذلك، إلى وباإلضافة. البشرية التنمية

 التنمية من عالٍ  مستوى ذات دولة  ال البلدان مجموعة
.البشرية
 نمو في إيجابي اتجاه هناك ،– الفترة خالل
 العامل وكان. البشرية التنمية لمؤشر النهائية القيمة

 العمر متوسط" مؤشر هو المؤشر تحسين في الرئيسي
 ".الوالدة عند المتوقع

التنافسي الصناعي األداء مؤشر 

 الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة لتقرير قًاوف
 لبيالروسيا المؤشر قيمة كانت ،  لعام ،) اليونيدو(

. دولة  بين  المركز مع يتوافق ما وهو ، 
 األداء ( مؤشر في األولى المرتبة بيالروسيا تحتل

 للصناعة المضافة القيمة حصة") التنافسي الصناعي
 يف العاشرة —" اإلجمالي المحلي الناتج في التحويلية

 بيالروسيا تحتل ، ذلك إلى باإلضافة. ٪ بقيمة العالم
 التكنولوجيا إنتاج حصة" حيث من العالم في  المرتبة
 التيو ،" التحويلية للصناعة المضافة القيمة في الفائقة
 االقتصادي االتحاد دول بين من. ٪ قيمتها بلغت

 تحتل ،  مؤشر على االسيوية األوروبية للمنطقة
 تبلغ يالذ ، الروسي االتحاد بعد الثانية المرتبة بيالروسيا

.العالم في  المرتبة ويحتل  قيمته
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GLOBAL INNOVATION INDEX
In WIPO Global Innovation Index 2021, Belarus 

ranked 62nd having improved by 2 positions com-
pared with 2020 (rank 64). The positive ranking trend 
became possible since Belarus is producing more in-
novative goods, while reducing expenditure on inno-
vation. Our country ranks high in such aggregated in-
dices as “Knowledge and technology outputs” (37th), 
“Human capital and research” (38th) and “Innovation 
Infrastructure” (59th). The progress in Belarus’ ranking 
is a response to the state policy towards develop-
ment of the educational environment for innovation, 
communication and information technologies, and 
improvement of innovative solutions in IT technolo-
gies and IT-services export.

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS
Following the 2021 results, SIR ranked 4 Belaru-

sian institutions  (6 institutions in 2020). The highest 
ranking have the Belarusian State University (the 1st 

among Belarusian institutions, or 750th in ranking) 
and the Belarusian National Tech University (the 2nd, 
or 821st rank). The Belarusian State Medical Universi-
ty has been ranked for the fi rst time in its history and 
took the 3rd place, or 854th rank. The 4th place (866th 
rank) was taken by the Belarusian State University of 
Informatics and Radioelectronics.

REPUBLIC OF BELARUS IN WORLD RANKING

 عام في الدولي التصنيف في بيالروسيا جمهورية

 العالمي االبتكار مؤشر
 للملكية العالمية للمنظمة العالمي االبتكار مؤشر في

 حسنت أن بعد ،  المركز يابيالروس احتلت ،الفكرية 
 و).  المرتبة(  بعام مقارنة مركزينب ترتيبها
 بسبب ةممكن الترتيب في اإليجابية الديناميكيات أصبحت
 ، تكرةالمب المنتجات من المزيد تنتج بيالروسيا أن حقيقة
 في اليةع مرتبة بالدنا تحتل و. االبتكار تكلفة تقليل مع
 المعرفي الناتج" مثل  الموسعة المؤشرات هذه مثل

 البشري المال رأس" و ،)  المرتبة" (والتكنولوجي
 "لالبتكارات التحتية البنية" و)  المرتبة" (والبحوث

 بيالروسيا ترتيب في التحسن يعكس و).  المرتبة(
 وتقنيات لالبتكار تعليمية بيئة تطوير بشأن الدولة سياسة

 مجال يف المبتكرة الحلول وتحسين تكنولوجیا المعلومات
 لوجياتكنو خدمات وتصدير المعلومات اتكنولوجي تقنيات

 .المعلومات

 العلمية للمؤسسات  تصنيف

 مؤسسات   الترتيب يشمل ،  عام لنتائج وفقًا
 تحتلها المناصب أعلى).  —  في( بيالروسية

 بين األول المركز( الحكومية بيالروسيا جامعة
) تصنيفال في  المرتبة و  ، البيالروسية المؤسسات

 كزالمر( البيالروسية الوطنية التقنية الجامعة وكذلك ،
 دخلت ، تاريخها في مرة ألول).  والمرتبة الثاني

 احتلتو التصنيف البيالروسية الحكومية الطبية الجامعة
 الرابع المركز في.  854 المرتبة أو ، الثالثة المرتبة

 الحكومية بيالروسيا جامعة كانت)  المرتبة(
. )( الراديوية اإللكترونياتو لمعلوماتل
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took the 3rd place, or 854th rank. The 4th place (866th 
rank) was taken by the Belarusian State University of 
Informatics and Radioelectronics.

The importance of this ranking is that once ranked, 
a research or educational institution considerably 
improves its reputation in the national and interna-
tional educational markets, becomes more attractive 
not only for applicants, students and professors, but 
for investors as well.

WEBOMETRICS UNIVERSITY RANKING
The Webometrics World Ranking shows positions 

of almost all world’s higher education institutions, 
over 28.6 thousand universities at present.

Currently, the top-5 Belarusian universities is as fol-
lows:

• Belarusian State University (ranking 767th);
• Belarusian National Tech University  (ranking

2629th);
• Francysk Skoryna Gomel State University (ranking

3277th);
• Belarusian State University of Informatics and Ra-Belarusian State University of Informatics and Ra-

dioelectronics (ranking 3281st);
• Yanka Kupala Grodno State University (3344th).

REPUBLIC OF BELARUS IN WORLD RANKING

 عام في الدولي التصنيف في بيالروسيا جمهورية

العالمياالبتكارمؤشر
للملكيةالعالميةللمنظمةالعالمياالبتكارمؤشرفي

حسنتأنبعد،المركزيابيالروساحتلت،الفكرية 
و(. المرتبة)بعاممقارنةمركزينبترتيبها

بسببةممكنالترتيبفياإليجابيةالديناميكياتأصبحت
،تكرةالمبالمنتجاتمنالمزيدتنتجبيالروسياأنحقيقة

فياليةعمرتبةبالدناتحتلو. االبتكارتكلفةتقليلمع
المعرفيالناتج"مثلالموسعةالمؤشراتهذهمثل

البشريالمالرأس"و،( المرتبة" )والتكنولوجي
"لالبتكاراتالتحتيةالبنية"و( المرتبة" )والبحوث

بيالروسياترتيبفيالتحسنيعكسو(.المرتبة)
وتقنياتلالبتكارتعليميةبيئةتطويربشأنالدولةسياسة

مجاليفالمبتكرةالحلولوتحسينتكنولوجيا المعلومات
لوجياتكنوخدماتوتصديرالمعلوماتاتكنولوجيتقنيات

.المعلومات

العلميةللمؤسساتتصنيف

مؤسساتالترتيبيشمل،عاملنتائجوفقًا
تحتلهاالمناصبأعلى(.—في)بيالروسية

بيناألولالمركز)الحكوميةبيالروسياجامعة
(تصنيفالفيالمرتبةو،البيالروسيةالمؤسسات

كزالمر)البيالروسيةالوطنيةالتقنيةالجامعةوكذلك،
دخلت،تاريخهافيمرةألول(. والمرتبةالثاني

احتلتوالتصنيفالبيالروسيةالحكوميةالطبيةالجامعة
الرابعالمركزفي.  854المرتبةأو،الثالثةالمرتبة

الحكوميةبيالروسياجامعةكانت(المرتبة)
.()الراديويةاإللكترونياتولمعلوماتل

 مؤسسة دخول أن حقيقة في التصنيف هذا أهمية تكمن
 في اسمعته من كبير بشكل يزيد إليها تعليمية أو علمية

 جاذبية أكثر وتصبح ، والدولية الوطنية التعليمية األسواق
 ًضاأي ولكن ، والمدرسين والطالب للمتقدمين فقط ليس

 .للمستثمرين

 تقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات

 جميع مواقف لويبوميتركس طبقا العالمي التصنيف يظهر
 أكثر ناكه حاليا. العالم في تقريبا العالي التعليم مؤسسات

 .جامعة ألف  من

 :يلي كما اليوم بيالروسيا في جامعات 5 أفضل تبدو
 في  المركز) الحكومية بيالروسيا جامعة• 

(.التصنيف

 .() البيالروسية الوطنية التقنية الجامعة•  

 .()  الحكومية جوميل جامعة• 

 اإللكترونياتو  للمعلومات الحكومية بيالروسيا جامعة •
)الراديوية )) (). 

 (.)   الحكومية جرودنا جامعة •
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IMPLEMENTING STATE SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRAMS 
IN 2016–2020

NUMBER OF TASKS FROM STATE CUSTOMERS IMPLEMENTED IN 2016–2020 / 

2016–2020 RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMS EFFICIENCY RATIO / 

275Ministry of Health
الصحة وزارة

 National Academy of Sciences of Belarus
بیالروسیا في للعلوم الوطنیة األكادیمیة

Ministry of Industry
الصناعة وزارة

 Ministry of Education
والتعلیم التربیة وزارة

State Committee for Standardization
القیاسي للتوحید الحكومیة اللجنة

Ministry of Forestry
الغابات وزارة

Ministry of Natural Resources and Environmental Protection
البیئة وحمایة الطبیعیة الموارد وزارة

Ministry of Agriculture and Food
واألغذیة الزراعة وزارة

State Authority for Military Industry
الحكومیة العسكریة الصناعیة اللجنة
Ministry of Emergencies

الطوارئ حاالت وزارة
Operative Analytical Centre of the Presidential Office of the Republic of Belarus

 تحت رئاسة رئیس جمھوریة بیالروسیا مركز العملیات والتحلیل
Ministry of Energy

الطاقة وزارة
Ministry of Architecture and Construction

والتشیید المعماریة الھندسة وزارة
0 50 100 150 200 250 300
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The effi  ciency ratio is the ratio of monetary 
proceeds from the sale of scientifi c-technical 
outputs (products) introduced into civil 
circulation, to funding of science and 
technology program over specifi c period, and 
is based on accounting and reporting data.
Authority: guidelines, State Committee on 
Science and Technology Resolution No. 9 of 
20.04.2017

– في للدولة والتقنية العلمية البرامج تنفيذ

 العلمية ةاألنشط نتائج بيع من النقدية العائدات نسبة هي الكفاءة نسبة
 كلفةت إلى المدني التداول في إدخالها تم التي) المنتجات( يةوالتقن
 لمحاسبةا إلى وتستند معينة زمنية لفترة وتقني علمي برنامج تمويل
 . التقارير وإعداد

 . رقم  أبريل  في والتكنولوجيا للعلوم الدولة لجنة قرار

– في الفترة المنجزة الحكوميين للعمالء المهام عدد

Building Structures, Materials and Technologies /
ھیاكل البناء والمواد والتقنیات

 Agro-Industrial Cluster — 2020
الصناعي الزراعي المجمع

Resource Conservation, New Materials and Technologies — 2020
الجدیدة — 2020 والتقنیات والمواد الموارد توفیر

Machine building and mechanical engineering technologies
الھندسیة والتقنیات المیكانیكیة الھندسة

Intellectual Information Technologies
الفكریة المعلومات تكنولوجیات

Low-tonnage Chemistry
المنخفضة الحمولة ذات الكیمیاء

 Radioelectronics-3
 (radioelectronics) الرادیویة اإللكترونیات

Forests of Belarus — Resilient Management, Innovative Development, 
Resources بیالروس غابات والموارد االبتكاریة والتنمیة المستدامة اإلدارة

Microelectronics
الدقیقة اإللكترونیات

Protection from Emergencies — 2020
الطوارئ حاالت في الحمایة

Industrial Bio- and Nanotechnology — 2020
النانو وتقنیة الصناعیة الحیویة التكنولوجیا

Robotic Systems and Aerospace Technologies
الجوي الفضاء وتكنولوجیات اآللیة المجمعات

Environmental Management and Environmental Risks
البیئیة والمخاطر اإلدارة

Standards and Scientific Instruments
العلمیة واألدوات المرجعیة المعاییر

Information Protection — 3
المعلومات حمایة

New Methods of Medical Care
الصحیة للرعایة الجدیدة النھج
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والتكنولوجي العلمي التقدم وفاعلية الكفاءة نسبة
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ELECTRIC PASSENGER LOW-FLOOR BUSES 
WITH FAST CHARGING AT LAST STOPS 
(STATE RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAM “MACHINE BUILDING  
AND MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES”,  
SUBPROGRAM “AUTO-TRACTOR-COMBINE HARVESTERS ENGINEERING”. IMPLEMENTING ENTITIES: BELKOMMUNMASH 
HOLDING MANAGEMENT COMPANY, STADLER MINSK CLOSED JOINT STOCK COMPANY,  
THE JOINT INSTITUTE OF MECHANICAL ENGINEERING OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS)

The bus is a promising ecological means of public transportation for the Republic of Belarus. 32 items for more than USD 
11,000 have been manufactured and sold to public transport companies.

NEW GENERATION URBAN LOW-FLOOR BUS 
(STATE RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAM “MACHINE BUILDING AND MECHANICAL ENGINEERING 
TECHNOLOGIES”, SUBPROGRAM “AUTO-TRACTOR-COMBINE HARVESTERS ENGINEERING”.

IMPLEMENTING ENTITIES: JSC MAZ — BELAUTOMAZ HOLDING MANAGEMENT COMPANY,  
THE JOINT INSTITUTE OF MECHANICAL ENGINEERING OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS)

The main features are the maximum model range unification, new exterior design, the use of modern materials and 
technologies to reduce curb weight, hardening of the most loaded areas affecting safety, optimized passenger compartment 
layout to ensure quick boarding and unboarding with maximum comfort, introduction of emission-reducing systems (Euro-
6 engines, gas equipment, electric power units, optimized gearboxes to reduce fuel consumption, etc.). The enterprise starts 
the newly developed import-substitution and export-oriented production in 2021.

TOP  OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRAMMES 
DEVELOPMENTS IN 2016–2020

– في والتقنية العلمية للبرامج تطورات أهم

ركاب الكهربائية ذات األرضية المنخفضة حافالت ال
 بشحن سريع عند نقاط التوقف النهائية

.  الهندسة وتقنيات الميكانيكية الهندسة( والتقني العلمي الدولة برنامج)
 الشركة إدارة: "  المنفذة المنظمات " "  الفرعي البرنامج
" " نسكمي ستادلر" مساهمة شركة  " "  القابضة
 يف للعلوم الوطنية لألكاديمية التابع الميكانيكية للهندسة المتحد المعهد

(" بيالروسيا

. ابيالروسي لجمهورية العام للنقل واعدة إيكولوجية وسيلة التطور هذا ويعد
 القيمة وتبلغ. العام النقل لمؤسسات وبيعها وحدة  مجموعه ما تصنيع وتم

 . أمريكي دوالر ألف  حوالي اإلجمالية

 الحضرية ذات األرضية المنخفضةالجيل الجديد من الحافالت 
 الفرعي نامجالبر ،"  الھندسة وتقنيات الميكانيكية الھندسة" والتقني العلمي الدولة برنامج

" Autotractor."المنفذة المنظمات :JSC " "MAZ — لشركة المديرة الشركة 
BELAVTOMAZ ةلألكاديمي التابع الميكانيكية للھندسة المتحد والمعھد ، القابضة 

")  بيالروسيا في للعلوم الوطنية

 ستخداما و ، جديد خارجي تصميم ، النماذج لسلسلة األقصى التوحيد: الرئيسية المزايا
 علىتؤثر  التي تحمياًل  األكثر المناطق تعزيز ، الوزن لتقليل الحديثة والتقنيات المواد

 نقدر م بأقصى والنزول الصعود لضمان الركاب مقصورة تصميم تحسين ،السالمة 
 ركاتمح( الضارة االنبعاثات تقليل لضمان أنظمة وتنفيذ ،السريع االنطالق و الراحة

Euro-6 ، المحّسنة التروس وعلب ، الكھربائية الطاقة ومحطات ، الغاز ومعدات 
 موجھةو لالستيراد بديل ھي حديثًا المطورة المنتجات.). إلخ ، الوقود استھالك لتقليل
  .2021 عام في المصنع في اإلنتاج سيبدأ. التصدير نحو
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Vityas EC-301 / Vityas EC-302 stationary ElECtriC Charging stations, and Vityas 
EC-401 stationary ElECtriC Charging station for passEngEr ElECtriC Cars
(State ReSeaRch and technology PRogRam “RadioelectRonicS-3”. 

ImplementIng entIty: JSC VItyaS)

Products performance is in compliance with analogues manufactured in Spain. the ec-301 and eU-302 stations are designed 
for charging electric vehicle batteries with three-phase (single-phase) current, the ec-401 station is for charging electric 
vehicle batteries with direct current. these are import-substituting products matching the world level.

in 2018–2020, the enterprise manufactured and sold 181 item of Vityas ec-301 / Vityas ec-302, including 2 stations exported 
to Russia; 23 items of Vityas ec-401 were supplied. 20 items were supplied to the home market to develop the state network 
of electric charging stations.

nEw domEstiC multifunCtional additiVE for diEsEl fuEl 
(State ReSeaRch and technology PRogRam “low-tonnage chemiStRy”.

ImplementIng and deSIgnIng entIty: ReSeaRCh InStItute foR phySICal ChemICal pRoblemS of the belaRuSIan 
State unIVeRSIty)

the additive has been designed to improve lubricating, antioxidant and 
washing capacity of fuel. this is an import-substituting and export-oriented 
product. the multifunctional additive to diesel fuel does not concede to 
foreign counterparts and is registered in deutsche BP no-harm list as the 
product allowed for use in the eU countries. in 2020, 28.99 tons of additives 
were produced.

الديزل وقود إلى الوظائف متعددة جديدة محلية إضافة
 المنفذة المنظمة". " الحكومية والتقنية العلمية المؤسسة) 

( لحكوميةا يايالروسب جامعة في والكيميائية الفيزيائية للمشاكل العلمي البحث معهد: والمطّورة

 المستوردة المنتجات إحالل.  الوقود وتنقية األكسدة ومضادات التشحيم لتحسين مصمم
 من أدنى ليست الوظائف متعددة الجديدة المحلية الديزل وقود مضافات. للتصدير والموجهة

 يوروباأل االتحاد في لالستخدام المعتمدة اإلضافات قائمة في مسجلة وهي األجنبية نظائرها
.طنًا   إنتاج تم ،  عام في". "

– في والتقنية العلمية للبرامج تطورات أهم

TOP  OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRAMMES 
DEVELOPMENTS IN 2016–2020

 ،" Vityas EC-301" / "Vityas EC-302" ثابتة كھربائية شحن محطات
 لكھربائيةا للسيارات المباشر للتيار ثابتة كھربائية شحن محطة إلى باإلضافة
EC-401 للركاب

 مساھمة شركة") Vityas:  "المنفذة المنظمة 3- الالسلكية اإللكترونيات والتقني العلمي الدولة برنامج(

 لشحن مخصصة EC-302 و EC-301 المحطات. إسبانيا في المصنوع النظير مستوى مع المنتجات تتوافق
 بطاريات لشحن — EC-401 محطة ،) الطور أحادي( الطور ثالثي بتيار الكھربائية السيارات بطاريات
 2020–2018 في.  العالمي المستوى مع تتوافق المستوردة المنتجات. المباشر بالتيار الكھربائية السيارات
 تصديرھما تم محطتان ذلك في بما ، Vityas EC-301 / Vityas EC-302 وحدة 181: والمباعة المصنعة

 الدولة شبكة لتطوير المحلي للسوق وحدة 20 ووضعت.Vityas EC-401 محطة 23 تسليم تم ؛ روسيا إلى
 .الكھربائي الشحن لمحطات

ً
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TOP  OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRAMMES 
DEVELOPMENTS IN 2016–2020

– في والتقنية العلمية للبرامج تطورات أهم

SMALL-SIZED TRANSFORMER SUBSTATIONS 
(STATE RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAM “ENERGY”. 

IMPLEMENTING ENTITY: OJSC BELSELELEKTROSETSTROY)

This is the most promising type of substations that can be used in limited areas, reduce transportation and installation costs 
due to smaller weight and volume of the fi nished product. The scope of application — Belarusian power system facilities. 
The company has manufactured 136 small-sized reinforced concrete transformer substations. 

RECLOSER FOR 6–10 KV NETWORKS  
(STATE RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAM “ENERGY”. 

IMPLEMENTING ENTITY: JSC BELELECTROMONTAZHNALADKA)

The recloser has been designed for automatic shutdown of damaged 6–10 kV power line sections, remote control and 
network reconfi guration, performs the functions of automatic input of backup power and automatic re-activation. It 
corresponds to the best home and foreign analogues. The enterprise has manufactured and sold 522 reclosers on the 
domestic market.

TECHNOLOGY FOR RECEIVING NEW TYPES OF WRITING AND PRINTING PAPER
(STATE RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAM “RESOURCE CONSERVATION, NEW MATERIALS AND 
TECHNOLOGIES — 2020”. 

IMPLEMENTING ENTITY — BELARUSIAN STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY)

High performance technology. Savings of bleached pulp imported to the Republic of Belarus roughly in line with 20 percent 
reduction in the import intensity of products for fi brous semi-fi nished products. In 2019–2020, the enterprise produced and 
sold on the domestic market about 1,800 tons for USD 1.87 million.

Recloser  6–10   
)    "Energy ."  "  :Belelektromontazhnaladka "

  (  

        6–10         
     .           

    .   522 .        

          
)    "     — 2020 ."  :    

(  

   .          20       
    .    1800   1.87        2019–2020.  

     
)    "Energy ."  "  :Belelektromontazhnaladka "  (  

     .                
  .       .  136       .  
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The original design of The aorTic sTenT grafTs and Technology of using 
aorTic sTenT grafTs for Thoracic aorTic aneurysms surgery during 
operaTions wiTh arTificial blood circulaTion 
(State ReSeaRch and technology PRogRam “new methodS of medical caRe”. 

ImplementIng entIty: the RepublIcan ScIentIfIc and pRactIcal centeR “caRdIology”)

the newly developed aortic stent graft system and its application method integrates the effectiveness of hybrid technology, 
a combination of advantages of open and endovascular surgery, low cost and the possibility of technical improvement. the 
enterprise organized a serial production of aortic stent grafts. 101 stent grafts has been manufactured with the economic 
effect on one product being about USd 12.0 thousand.

high-qualiTy cheeses made from normalized milk mixTure wiTh an increased 
solids and/or proTein conTenT and Technology of baromembrane 
preparaTion  
of mixTures for cheese making
(State ReSeaRch and technology PRogRam “agRo-indUStRial clUSteR — 2020”,  
SUbPRogRam “agRo-indUStRial clUSteR — efficiency and QUality”.

ImplementIng entIty: InStItute of meat and daIRy InduStRy ReSeaRch RepublIcan unItaRy enteRpRISe)

the project will optimize the technological process, increase cheese output per piece of equipment, reduce the amount of 
secondary raw milk and thereby produce high-quality cheeses independent of seasonality. in 2019–2020, 918.18 tons of 
such cheeses were produced and sold for the amount of USd 3.25 million.

– في والتقنية العلمية للبرامج تطورات أهم

 اوتكنولوجي األبهري الدعامات لنظام األصلي التصميم
 لتمدد الجراحي للعالج األبهري الدعامات نظام استخدام
 ذات العمليات في الصدري األبهري الدموية األوعية
 االصطناعية الدموية الدورة

".  " وتقنية علمية يةحكوم مؤسسة)
"(القلب أمراض" والعملي العلمي الوطني المركز: المنفذة المنظمة

 لتكنولوجياا فعالية بين تطبيقه وتقنية األبهر جدار لتطعيم المطور النظام يجمع
 ، الدموية األوعية وداخل المفتوحة الجراحة مزايا بين والجمع ، الهجينة

 سلسليالت اإلنتاج تنظيم تم. الفني التحسين وإمكانية المنخفضة لتكلفةوا
 على االقتصادي األثر وكان ،  دعامة   إصدار تم. األبهرية للدعامات

 .أمريكي  دوالر ألف  حوالي واحد منتج

TOP  OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRAMMES 
DEVELOPMENTS IN 2016–2020

 وأ/  و الجافة المادة من عالية نسبة على يحتوي الذي الطبيعي الحليب خليط من الجودة عالية أجبان
  الجبن لصنع البارميمبراين خليط وتكنولوجيا البروتين محتوى

 الكفاءة — Agro-Industrial Cluster " الفرعي البرنامج ،" Agro-Industrial Cluster — 2020" وتقنية علمية حكومية مؤسسة(
 ")واأللبان اللحوم صناعة معھد:  "المنفذة ظمةالمن. "والجودة

 أجبان إنتاج تاليوبال ، لأللبان الثانوية الخام المواد كمية وتقليل ، المعدات من وحدة من الجبن إنتاجية وزيادة ، التكنولوجية العملية بتحسين  سيسمح
  .أمريكي دوالر مليون 3.25 بمبلغ وبيعھا األجبان ھذه من طن 918.18 تصنيع تم 2020–2019 في. الموسمية عن النظر بغض الجودة عالية

ً
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A PROMISING FIRE/RESCUE HELMET MODEL
(STATE RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAM “PROTECTION FROM EMERGENCIES — 2020”. 

IMPLEMENTING ENTITY: THE RESEARCH INSTITUTE FOR FIRE SAFETY AND EMERGENCIES OF MINISTRY OF EMERGENCIES OF 
BELARUS)

The helmet kit includes several neck curtains of various designs (in the form of a ring, as well as providing complete neck 
protection for a firefighter-rescuer). The helmet body design may be completed with auxiliary equipment (flashlights, 
including headlamps, thermal camera, action camera, etc.).
By its ergonomic, protective properties and technical characteristics the helmet is at the level of its world 
counterparts (France, Poland, Russian Federation) and has a lower cost.
The invention obtained a patent of the Republic of Belarus (industrial design), and there is an effective license agreement.
5,300 items were manufactured for the needs of the Ministry of Emergencies of the Republic of Belarus.

TECHNOLOGICAL PROCESS OF MANUFACTURING SPECIAL BOROSILICATE GLASS
(SUBPROGRAM “OPTICAL TOOL DESIGN, TECHNOLOGY OF OPTICAL AND MECHANICAL PRODUCTION”. 

IMPLEMENTING ENTITY: JSC “PLANT “OPTIC”)

This is a new type of production for the Republic of Belarus. The main characteristics of the glass are in compliance with 
foreign counterparts. The advantage is its low manufacture cost. The products are import-substituting and export-oriented. 
The company produced 70.43 tons of glass for the sum of USD 3.03 million, products for USD 2.86 million were exported to 
Russia.

الخاص البورسليكات زجاج وتصنيع لصهر التكنولوجية العملية
 ساهمةم شركة"  اوبتيك" مصنع:  "المنفذة المنظمة". البصري الميكانيكي اإلنتاج تكنولوجيا ،   البصرية اآلالت أدوات" يالفرع البرنامج)

 هي المنتجات .المنخفضة اإلنتاج تكلفة هي ميزتها. األجنبية نظائرها مع تتوافق للزجاج الرئيسية الخصائص. بيالروسيا لجمهورية جديد إنتاج
 دوالر مليون  بقيمة منتجات تصدير تم. دوالر مليون  بمبلغ الزجاج من طن  إنتاج تم. التصدير نحو وموجهة رادلالستي إحالل
 .روسيا إلى

– في والتقنية العلمية للبرامج تطورات أهم

TOP  OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRAMMES 
DEVELOPMENTS IN 2016–2020

واإلنقاذ اإلطفاء رجال لخوذة واعد نموذج
".  — الطوارئ حاالت من الحماية" الحكومية والتقنية العلمية المؤسسة)

 تابعال الطوارئ وحاالت الحرائق من للسالمة العلمي البحث عهدم: المنفذة المنظمة
(يابيالروس في الطوارئ حاالت لوزارة

 ، حلقي قطاع شكل في) مختلفة بتصميمات الرؤوس من عددا   الخوذة وتشمل
ا اإلطفاء رجل عنق إغالق على القدرة توفير إلى باإلضافة  ميمتص يوفر(. تمام 

 كذل في بما ، يدوية مصابيح) مساعدة بمعدات الهاستكم إمكانية الخوذة هيكل
 (.ذلك إلى وما ، حركة وكاميرا ، حراري وتصوير ،( األمامية المصابيح

 قنيةالت وخصائصها والوقائية المريحة بخصائصها اإلطفاء رجال من المنقذ خوذة
( يالروس االتحاد ، بولندا جمهورية ، فرنسا) العالم في نظائرها مستوى على هي
( لصناعيا التصميم) بيالروسيا لجمهورية اختراع براءة استالم تم. أقل بتكلفة ،

 االتح وزارة احتياجات لتلبية صنعت. سارية الترخيص واتفاقية ، للتطوير
.قطعة  بيالروسيا جمهورية في الطوارئ
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IMPLEMENTING OF THE STATE PROGRAM INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

The State Program of Innovative Development of 
the Republic of Belarus for 2016–2020  (GPIR 2016–
2020) was approved by the Presidential Decree  
No. 31 of January 31, 2017 and is focused on attaining 
the priorities of socio-economic development of the 
Republic of Belarus for 2016–2020 in effective invest-
ments and accelerated development of innovative 
sectors of the economy, as well as implementation of 
the most important state innovation policies.

GPIR 2016–2020 has implemented 126 initiatives 
for starting new industries that are critical for innova-
tive development of the Republic of Belarus, as well 
as 23 activities to develop innovative infrastructure 
of the Republic of Belarus. Based on GPIR 2016–2020 
outcomes, 74 projects were commissioned  (includ-
ing 13 in 2020).

For instance, ADANI Unitary Enterprise has built a 
research and production complex  (the core of the 
cluster) with a flexible automated production system 
for development, release and maintenance of medi-
cal equipment new for the Republic of Belarus, safety 
systems, non-destructive testing and analytical in-
strument engineering;

In the field of electronic industry and instrument 
engineering, OJSC S. I. Vavilov Minsk Mechanical 
Works — the Managing Company of BelOMO Holding 
has created production of optoelectronic equipment 
based on thermal imaging and laser systems with the 
use of electro-optical converters and high-precision 
optical components.

B. I. Stepanov Institute of Physics has launched
production of optical components and laser systems 
with new-generation diode pumping.

بيالروسيا لجمهورية المبتكرة للتنمية الدولة برنامج تنفيذ

 ابيالروسي لجمهورية المبتكرة للتنمية الدولة برنامج
 الدولة برنامج – . )– للفترة

 جمهورية رئيس مرسوم بموجب( المبتكر للتطوير
 إلى ويهدف 31 رقم  يناير  بتاريخ بيالروسيا

 قتصاديةواال االجتماعية التنمية أولويات تحقيق
 مجال في. – للفترة بيالروسيا لجمهورية

 لقطاعات المتسارعة والتنمية الفعالة االستثمارات
 ةسياس توجهات أهم تنفيذ وكذلك ، المبتكرة االقتصاد
 .لالبتكار الدولة

،–  المبتكر للتطوير الدولة برنامج إطار في
 أهمية ذات يدةجد صناعات إلنشاء مشروًعا  تنفيذ تم

 ، بيالروسيا لجمهورية االبتكارية للتنمية حاسمة
 مهوريةلج  التحتية البنية لتطوير تدبيراً   إلى باإلضافة
 المبتكر للتطوير الدولة برنامج  لتنفيذ نتيجة. بيالروسيا

 ذلك في بما) مشروًعا  بـ التكليف تم ،–
(. عام في مشروًعا 

 البحوث مجمع إنشاء تم"  "  في وهكذا،
 مرن آلي إنتاج نظام مع( )واإلنتاج
 الجديدة الطبية المعدات وصيانة وإنتاج لتطوير

 االختبار ومعدات األمن، ونظم ، بيالروسيا لجمهورية
 .التحليلية واألجهزة المدمرة غير

 مصنع" األجهزة و اإللكترونية الصناعة مجال في
 —  اسم يحمل الذى و"   الميكانيكي مينسك
 إلنتاج القابضة" " لشركة المديرة الشركة
 اريالحر التصوير على تعتمد ضوئية إلكترونية معدات
 الكهروضوئية المحوالت باستخدام الليزر وأنظمة

 .الدقة عالية البصرية والمكونات

  اسم يحمل الذى   الفيزياء معهد في
 ضخ مع الليزر وأنظمة البصرية المكونات إنتاج  نظم

 .جديد جيل من الثنائي الصمام
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IMPLEMENTING OF THE STATE PROGRAM INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

The Republican Research Center of Pediatric Sur-
gery has created an infrastructure to provide surgical 
care for children, and the National Anti-Doping Lab-
oratory has created an infrastructure for biosimilars 
quality control.

In the pharmacy sector, Belmedpreparaty has 
launched a pilot production of oral anti-tumor drugs 
using barrier technologies, and production of aseptic 
powdering of antibiotics started at Borisov Plant of 
Medical Preparations.

In the field of chemical technologies, Vitebsk Car-
pets JSC has started the production of polypropylene 
fibers  (BCF, BCF heat set, BCF frieze) which are not 
made in our country and used in fleece coating in 
carpets production.

One of the major projects for Belarus on passen-
ger cars assembly has been implemented at BELGEE 
Closed Joint Stock Company.

Production of gas meters in the pressure range 
of up to 0.6 MPa with a nominal gas flow rate from 
160 to 1,000 m3/h was launched at RUSBELGAZ LLC, 
a modern production of new types of 20 kV electrical 
switchgears and gas-insulated switchgears at Raton 
JSC, production and release of a mini-gas stations 
and mobile gas filling station with compressed natu-
ral gas at Novogrudok Plant of Gas Equipment.

The construction of a wind power park has been 
completed in the vicinity of Grabniki vilage in the 
Novogrudok district.

بيالروسيا لجمهورية المبتكرة للتنمية الدولة برنامج تنفيذ

 لجراحة والعملي العلمي الجمهوري المركز أنشأ وقد
 لألمراض الطبية الخدمات لتوفير تحتية بنية األطفال

 لمكافحة الوطني المختبر وفي ، األطفال لدى الجراحية
.يويةالح البدائل جودة لمراقبة يةالتحت البنية - المنشطات

)  شركة أنشأت الصيدلة، مجال في
 جمهورية في األدوية  شركات أكبر من واحدة هي

 لفمويا للورم المضادة لألدوية تجريبي إنتاج( " بيالروسيا
 بوريسوف مصنع" العازلة، وفي التقنيات نوع في

 يمالعق لتشتتا إنتاج إنشاء تم" الطبية للمستحضرات
 . الحيوية للمضادات

 سجاد)  شركة أتقنت ، الكيميائية التقنيات مجال في
  بروبلين البولي خيوط إنتاج(  فيتيبسك

 المنتجة غير( , )
 صنيعت في الوبر سطح في لالستخدام والمخصصة بلدنا في

.السجاد منتجات

 ياراتس تجميع لتنظيم للبالد اريعالمش أكبر أحد تنفيذ تم
.   شركة في الركاب

 ضغط نطاق في الصناعية الغاز عدادات إنتاج نظمت
 من للغاز اسمي تدفق بمعدل باسكال ميجا  إلى يصل
  مصنع) ساعة/  مكعب متر  إلى 

 المنتجات من جديدة ألنواع حديث وإنتاج ،( 
,  الكهربائية ( ( ,  شركة" "

 المضغوط الطبيعي الغاز تعبئة محطات وإنتاج وإنتاج
 الطبيعي بالغاز المتنقلة الغاز ومحطات الصغيرة

. (الغاز لمعدات"  "    مصنع)  المضغوط

 يف جرابنيكي  في الرياح طاقة حديقة بناء من االنتهاء تم
 .نوفاجرودسك  منطقة
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ImplementIng OF tHe StAte pROgRAm InnOVAtIVe DeVelOpment 
OF tHe RepUBlIC OF BelARUS

Following GPIR 2016–2020 outcomes, the out-
put volume made about 6 billion rubles, of which 
3,810.5 million rubles (64 %) were exported.

Based on results of activities implemented to de-
velop the innovative infrastructure, the network of 
innovative entities covers all regional centers, the cit-
ies of Baranovichi, Novopolotsk, Pinsk, Gorki, Skidel 
and Borisov district, and includes 17 technoparks,  
7 technology transfer centers and the Belarusian  
Innovation Fund.

Over the five-year period, more than 2.5 thou-
sand jobs were created in technoparks, and the total 
number of staff exceeded 3 thousand people which 
is almost 3 times more than in 2015. Production out-
put by technoparks residents has increased 6 times 
over the five-year period — from 33.7 million rubles 
in 2015 to 198 million rubles in 2020.

Based on 2020 results, implementation of GPIR 
2016–2020 made it possible by 2015 to increase the 
share of innovatively active companies within total 
number of industrial enterprises to 26.2  %  (an in-
crease of 6.6 percent points), the share of shipped in-
novative products within total volume of shipped in-
dustrial products to 17.8 % (an increase of 4.7 percent 
points), the share of exports of science-intensive and 
high-tech products within total exports to 38.4 % (an 
increase of 7.5 percent points). In 2016–2020, more 
than 11 thousand jobs were created and modernized 
within the program.

The ShaRe OF exPORT OF ScIeNce-INTeNSIve aNd hIGh-
Tech PROducTS wIThIN TOTal BelaRuSIaN exPORTS, % /

33.2 31.9
33.3

35.6
38.4

2016 2017 2018 2019 2020

The ShaRe OF cOmPaNIeS acTIve IN INNOvaTIONS,  
IN The TOTal NumBeR OF INduSTRIal eNTeRPRISeS, % / 

بيالروسيا لجمهورية المبتكرة للتنمية الدولة برنامج تنفيذ

 لمنظماتل اإلجمالي العدد في  النشطة المبتكرة المنظمات حصة
 ٪ الصناعية،

 جمالياإل الحجم في العالية والتقنية العلمية المنتجات تصدير حصة
٪، البيالروسية للصادرات

13.1

20.4 21.0
23.3 24.5

26.2

2015 2016 2017 2018 2019 2020

 كرالمبت للتطوير الدولة برنامج مشاريع تنفيذ نتائج على بناءً 
 تم ، روبل مليارات 6 حوالي اإلنتاج حجم بلغ ، 2020–2016
)٪64( للتصدير منھا روبل مليون 3810.5 شحن

  تغطي ، كارلالبت التحتية البنية رتطوي تدابير لتنفيذ نتيجة
 زالمراك جميع لالبتكار التحتية البنية موضوعات شبكة

 كوبينس ونوفوبولوتسك بارانوفيتشي ومدن ، اإلقليمية
 تكنولوجيًا مجمًعا 17 وتشمل وبوريسوف وسكيدل وغوركي

  . يالبيالروس االبتكار وصندوق التكنولوجيا لنقل مراكز 7و

 عمل فرصة 2500 من أكثر لوجياالتكنو مجمعات خلقت
 اإلجمالي العدد تجاوز حين في ، سنوات خمس فترة خالل

 كان ما أضعاف ثالثة من يقرب ما وھو ، 3000 للموظفين
 سكان قبل من المنتجات إنتاج وزاد. 2015 عام في عليه

 من — أضعاف 6  سنوات خمس لمدة التكنولوجيا مجمعات
 في روبل مليون 198 لىإ 2015 عام في  روبل مليون 33.7
  .2020 عام

 بحلول 2020–2016 االبتكار لتطوير الدولة برنامج تنفيذ أتاح
 بشكل النشطة المنظمات حصة نمو  2020 عام نھاية

 ٪26.2 إلى الصناعية المؤسسات عدد إجمالي في ابتكاري
 حجم إجمالي حصة و ،) مئوية نقطة 6.6 قدرھا زيادة(

 4.7 زيادة( ٪17.8 إلى يصل نةالمشحو المبتكرة المنتجات
 ةالقائم المنتجات من الصادرات حصة وتصل ،) مئوية نقطة
 يف التقنية عالية والمنتجات المكثف العلمي االستخدام ذات

 نقطة 7.5 قدرھا بزيادة(  ٪38.4 إلى الصادرات حجم إجمالي
 11 من أكثر توفير تم  ، 2020 و 2016 عامي بين). مئوية
  .البرنامج إطار في حديثھاوت عمل فرصة ألف
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Draft State Program of InnovatIve  
DeveloPment of the rePublIc of belaruS 
for 2021–2025

The State Committee on Science and Technology 
has drafted a State Program for Innovative Develop-
ment of the Republic of Belarus for 2021–2025 (GPIR 
2021–2025) based on its concept endorsed at SCST 
Board meeting in February 2020, taking into account 
proposals submitted by national public authorities, 
the National Academy of Sciences of Belarus, other 
agencies subordinate to the Government of the Re-
public of Belarus, regional executive committees and 
the Minsk City Executive Committee, in line with pri-
orities of social and economic development of the 
Republic of Belarus “Increasing economy innovation”.

ThE NuMBER oF CREATED (MoDERNIzED) joBS, uNIT / 

1,758

2,155

2,883

1,851
1,567

1,802

2,158

2,908
2,677

1,716

2016 2017 2018 2019 2020

 Plan Fact

ImplementIng OF tHe StAte pROgRAm InnOVAtIVe DeVelOpment 
OF tHe RepUBlIC OF BelARUS

بيالروسيا لجمهورية المبتكرة للتنمية الدولة برنامج تنفيذ

( التحديث قيد)  الوظائف و الوحدات عدد

 يةلجمھور االبتكارية تنميةلل الدولة برنامج مشروع
 2025–2021 للفترة بيالروسيا

 برنامج مشروع والتكنولوجيا للعلوم الدولة لجنة وضعت
 للفترة بيالروسيا لجمھورية المبتكرة للتنمية الدولة
 على) 2025–2021 اإلدارية المعلومات نظام. (2025–2021
 سمجل  اجتماع في عليه الموافقة تمت الذي ، مفھومھا أساس
 األخذ مع ، 2020 فبراير في  والتكنولوجيا للعلوم الدولة لجنة
 الحكومية الھيئات من المقدمة المقترحات االعتبار في

 ، بيالروسيا في للعلوم الوطنية واألكاديمية ، الجمھورية
 ، بيالروسيا جمھورية لحكومة التابعة األخرى والمنظمات
 وفقا مينسك ةلمدين نفيذيةالت واللجنة اإلقليمية التنفيذية واللجان
 روسيابيال لجمھورية واالقتصادية االجتماعية التنمية ألولوية

 ".االقتصاد في االبتكار زيادة"
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The main provisions of GPIR 2021–2025 comply 
with the Presidential Decree No. 156 of May 7, 2020 
on priority areas of scientifi c, technical and innova-
tive activities for 2021–2025, the National strategy for 
sustainable social and economic development of the 
Republic of Belarus up to 2030, the program will facil-
itate achieving the goal of sustainable development 
“Building resilient infrastructure, promoting inclusive 
and sustainable industrialization and innovation”.

GPIR 2021–2025 is aimed at achieving the level of 
innovative development of the leading countries in 
the Eastern Europe region by the Republic of Belarus 
based on realizing the intellectual potential of the Be-
larusian nation.

To achieve this objective, it is assumed that the fol-
lowing challenges will be solved:

• creating the best conditions in the Eastern Europe 
region to perform and boost science, technical and 
innovative activities through implementing the best 
world practices;

•  ensuring the innovative development of tradi-
tional sectors of the national economy at the EU level, 
through increasing the science intensity of production;

• starting new and accelerating the development of 
existing science-intensive and high-tech economies;

• increasing the presence and consolidating the po-
sition of the Republic of Belarus in the world markets 
of science-intensive and high-tech products.

In line with the GPIR 2021–2025 objectives, the fol-
lowing major areas of the national innovation policy 
of the Republic of Belarus for 2021–2025 have been 
determined.

Creating the best conditions in the Eastern Europe 
region to perform and boost scientifi c, technical and 
innovative activities through implementing the best 
world practices presumes:

• concentration of state support on priority areas
of scientifi c, technical and innovative activities for 
2021–2025;

• accelerated development of invention, innovation 
and engineering creativity in the Republic;

• development of the national intellectual property
system;

• accelerated development of infrastructure in the
areas of scientifi c, technical and innovative activities;

IMPLEMENTING OF THE STATE PROGRAM INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

بيالروسيا لجمهورية المبتكرة للتنمية الدولة برنامج تنفيذ
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• building a complex system of preferential treat-
ments, tax benefits and financing mechanisms cover-
ing all stages of the innovation cycle;

• increasing the role and prestige of the “creative
class”  (scholars, designers, inventors, innovators, en-
trepreneurs-innovators) as a key subject of innovative 
and socio-economic development of the country.

Ensuring the innovative development of tradi-
tional sectors of the national economy at the EU level 
through increasing the science intensity of produc-
tion presumes:

• creating a technological basis for the innovative
development of traditional sectors of the national 
economy based on the tasks of scientific and techno-
logical programs and innovative projects that are in 
compliance with high-tech industries based on the 
5th and the 6th technological stages, including the 
use of national developments;

• digital transformation of traditional sectors of the
national economy.

Starting new and accelerating the development of 
existing science-intensive and high-tech economies 
presumes:

• arranging for elaboration and implementation of
complex projects, particularly through the commer-
cialization of domestic developments;

• development of innovative entrepreneurship in
high-tech industries;

• balanced development of the high-tech sector in
all regions of the Republic of Belarus.

Increasing the presence and consolidating the posi-
tion of the Republic of Belarus in the world markets of 
science-intensive and high-tech products presumes:

• development of mutually beneficial international
research and technological and innovative coopera-
tion with attracting world-class technologies and for-
eign investments in research, scientific-technological 
and innovative areas, to the country’s economy;

• diversification of the nomenclature and geo-
graphical structure of exports of science-intensive 
and high-tech products.

Implementation of GPIR 2021–2025 aims at:
• creating of more than 100 highly profitable ex-

port-oriented industries;
• creating of more than 12 thousand new (modern-

ized) jobs, etc.

 يةالضريب والحوافز التفضيلية للنظم شامل نظام إنشاء •
. االبتكار دورة مراحل جميع يغطي التمويل وآليات

 العلماء،" )اإلبداعية الطبقة" ومكانة دور زيادة •
 المشاريع وأصحاب والمبتكرين، المخترعين،و والمطورين،
 االجتماعية للتنمية رئيسي كموضوع( المبتكرين

.البلد في المبتكرة واالقتصادية

 القتصادل التقليدية للقطاعات االبتكارية التنمية ضمان  يشمل 
 زيادة أساس على األوروبي االتحاد مستوى على الوطني
:يلي ما لىع ينطوي العلم مجال في اإلنتاج كثافة

 تللقطاعا االبتكارية للتنمية تكنولوجي أساس تشكيل •
 لميةالع البرامج مهام أساس على الوطني لالقتصاد التقليدية
 صناعات مع تتوافق التي المبتكرة والمشاريع والتقنية

 لخامسةا التكنولوجية الهياكل على القائمة العالية التكنولوجيا
 . الوطنية التطورات استخدام ذلك في بما والسادسة،

.الوطني لالقتصاد التقليدية للقطاعات الرقمي التحول •

 قطاعات تطوير وتسريع جديدة قطاعات إنشاء يتطلب
 الفائقة والتكنولوجيا المعرفة على تعتمد التي القائمة االقتصاد

:يلي ما

 قتسوي أساس على وذلك وتطويرها، معقدة مشاريع تنظيم •
. المحلية التطورات

 التكنولوجيا صناعات في المبتكرة األعمال ريادة تطوير •
. العالية

 جميع في العالية التكنولوجيا لقطاع متوازنة تنمية تحقيق •
.يابيالروس جمهورية مناطق

 جمهورية مراكز وتعزيز وجود نطاق توسيع يشمل 
 رفةالمع كثيفة للمنتجات العالمية األسواق في بيالروسية

:يلي ما العالية التقنية وذات

دولية وتقنية علمية متبادلة فائدة تطوير •

 المستوى ذات التكنولوجيات جذب مع االبتكاري التعاون •
 التقنيةو  العلمية المجاالت في األجنبية واالستثمارات العالمي

. البالد القتصاد واالبتكارية

ImplementIng OF tHe StAte pROgRAm InnOVAtIVe DeVelOpment 
OF tHe RepUBlIC OF BelARUS

بيالروسيا لجمهورية المبتكرة للتنمية الدولة برنامج تنفيذ

ثيفةك المنتجات لصادرات الجغرافي والھيكل النطاق تنويع•
.التقنية عالية والمنتجات المعرفة

 لفترةل االبتكار لتطوير الدولة برنامج  خطة لتنفيذ ونتيجة
  :أن المقرر من ،2025–2021

الربح عالية للتصدير موجھة صناعة 100 من أكثر إنشاء•
... إلخ.) حديثة( جديدة وظيفة ألف 12 من أكثر خلق•.
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL  
AND INNOVATIVE COOPERATION WITH THE STATE COMMITTEE 
ON SCIENCE AND TECHNOLOGY PARTICIPATION

In 2020–2021, as part of bilateral international  
contracts, the State Committee on Science and 
Techno logy organized and implemented intergov-
ernmental commissions  (working groups) on sci-
entific and technical cooperation with China, India,  
Turkey, South Africa, Pakistan, Azerbaijan, Kazakhstan, 
Tajikistan, Hungary, Iran, Armenia and St. Petersburg, 
as well as meetings of the CIS Interstate Council  
on science, technical and innovative cooperation, 
the Commission for establishing a common scientific 
and technological environment of the Union State, 
and a joint meeting of the Ministry of Education, State 
Committee on Science and Technology, the Ministry 
of Education and Science and the Ministry of Educa-
tion of Russian Federation. For the first time, contests 
of joint scientific-technological projects with Turkey, 
Indonesia and Tajikistan were held. 

2021 implemented 134 international scientific-
technological projects with Germany, Israel, Slova-
kia, Turkey, Armenia, Vietnam, India, China, Lithua-
nia, Latvia, Moldova, Serbia, Tajikistan, Ukraine and  
Uzbekistan.

 نةلج مشاركة مع الدولي واالبتكاري والتقني العلمي التعاون
 والتكنولوجيا للعلوم الدولة

 ، ةالثنائي الدولية المعاھدات تنفيذ إطار في 2021–2020 في
 انلج ونظمتھا والتكنولوجيا للعلوم العليا اللجنة نظمت
 العلمي التعاون بشأن)  العمل مجموعات(  دولية حكومية
 اكستانوب أفريقيا وجنوب وتركيا والھند الصين مع والتقني

 وإيران والمجر وطاجيكستان وكازاخستان وأذربيجان
 المجلس اجتماعات وكذلك ، بطرسبرغ وسانت. وأرمينيا
 تقنيةوال العلمية المجاالت في للتعاون الدول بين المشترك

 ، المستقلة الدول رابطة في األعضاء للدول واالبتكارية
 حاداالت لدولة واحد وتكنولوجي علمي فضاء تشكيل ولجنة

 ، والتعليم التربية وزارة لمجموعات مشترك واجتماع ،
 العلومو التعليم ووزارة ، والتكنولوجيا للعلوم الدولة ولجنة
 علمية لمشاريع مسابقات أقيمت مرة وألول. روسيا في

  .وطاجيكستان وإندونيسيا تركيا مع مشتركة وتقنية

 وتقنيًا علميًا مشروًعا 134 تنفيذ ضمان تم ، 2021 عام في
 اوأرميني وتركيا وسلوفاكيا وإسرائيل ألمانيا مع دوليًا
 صربياو ومولدوفا والتفيا وليتوانيا والصين والھند وفيتنام

  .وأوزبكستان وأوكرانيا وطاجيكستان
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL  
AND INNOVATIVE COOPERATION WITH THE STATE COMMITTEE  

ON SCIENCE AND TECHNOLOGY PARTICIPATION

In 2020–2021, SCST was actively involved in 
elaborating strategic documents in the field of 
scientific and technological development within 
integration associations: the Interstate Program of 
Innovative Cooperation of the CIS Member States for 
the period up to 2030 was developed and adopted.

2021 implemented 4 programs of the Union 
State, aimed at developing technologies to create 
key elements of space-based tools, new innovative 
genomic technologies, innovative energy-saving 
equipment in agriculture, etc.

Belarusian scientists have expanded their 
international cooperation in fundamental physics. 
Inside the participation of the Republic of Belarus in 
the Joint Institute for Nuclear Research (Dubna), since 
2016, Belarusian enterprises have been involved into 
a number of high-tech contracts to implement the 
NICA mega-science project (constructing a complex 
of superconducting rings on intercepting beams 
of heavy ions) including contracts for design and 
creation of electronics, mechanical structures, and 
magnetic system elements. 

 نةلج مشاركة مع الدولي واالبتكاري والتقني العلمي التعاون
 والتكنولوجيا للعلوم الدولة

 والتكنولوجيا للعلوم العليا اللجنة قامت 2021–2020 في
 المج في االستراتيجية الوثائق تطوير في نشط بدور

 تم :التكامل جمعيات إطار في والتكنولوجي العلمي التطور
 للتعاون الدول بين المشترك البرنامج واعتماد تطوير
 ترةللف المستقلة الدول رابطة في األعضاء للدول المبتكر
  .2030 عام حتى

 ، االتحاد لدولة برامج 4 تنفيذ ضمان تم ، 2021 عام في
 ناصرع إلنشاء تقنيات لتطوير التخطيط تم لذلك ونتيجة
 مبتكرةال الجينوم وتقنيات ، الفضائية للمركبات رئيسية
 ، الزراعة في الطاقة لتوفير مبتكرة ومعدات ، الجديدة،

  .ذلك إلى وما

 مجال يف البيالروسيين للعلماء الدولي التعاون توسيع تم
 ابيالروسي جمھورية مشاركة من كجزء. األساسية الفيزياء

 عام منذ ،) Dubna( النووية للبحوث المشترك المعھد في
 قودع من عدد بتنفيذ البيالروسية الشركات تقوم ، 2016

 الضخمة للعلوم NICA مشروع لتنفيذ الفائقة التكنولوجيا
 لفيةالخ الحزم على التوصيل فائقة الحلقات من مجمع بناء(

 وإنشاء تطوير عقود ذلك في بما ،) الثقيلة لأليونات
 النظام وعناصر الميكانيكية والھياكل اإللكترونيات
  .المغناطيسي
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2020–2021 continued cooperation with the United 
Nations Economic Commission for Europe  (UNECE), 
assisted by the presidency of Belarus in this 
organization. SCST in association with UNECE 
implemented two projects of technical assistance to 
Belarus: Innovations for Sustainable Development 
Review (2016–2017) and Program for improving the 
government agencies capacity on state scientific-
technical and innovation policy and risk (2019–2020). 
Belarus was actively involved in development and 
testing of a new international index assessing the 
effectiveness of state innovation policy within UNECE 
project “Sub-regional Innovation Policy Outlook for 
the Eastern Europe and the South Caucasus”.

 نةلج مشاركة مع الدولي واالبتكاري والتقني العلمي التعاون
 والتكنولوجيا للعلوم الدولة

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL  
AND INNOVATIVE COOPERATION WITH THE STATE COMMITTEE 
ON SCIENCE AND TECHNOLOGY PARTICIPATION

 المتحدة األمم لجنة مع التعاون استمرار 2021–2020 في
 من ، تيسيرھا تم والتي ،) UNECE( ألوروبا االقتصادية

 ھذه في بيالروسيا رئاسة خالل من ، أخرى أمور بين
 ، والتكنولوجيا للعلوم العليا اللجنة نفذت. المنظمة

 ، ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم لجنة مع باالشتراك
 كاراالبت مراجعة: لبيالروسيا التقنية للمساعدة مشروعين

 تحسين وبرنامج) 2017–2016( المستدامة التنمية أجل من
 للعلوم الدولة سياسة مسألة على الحكومية الوكاالت قدرة

 كما). 2020–2019. (والمخاطر واالبتكار والتكنولوجيا
 مؤشر واختبار تطوير في نشط بدور بيالروسيا قامت
 إطار يف الحكومية االبتكار سياسة فعالية لتقييم جديد دولي

 ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم لجنة مشروع
 رقيةالش ألوروبا اإلقليمية دون االبتكار سياسة استعراض"

 ".والقوقاز
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In 2020, Belarusian research institutions and 
companies continued their participation in projects 
of the EU programs for science and innovation (2014–
2020): Horizon 2020, COST, ERASMUS+. More than 
half of the projects implemented within Horizon 
2020 Program with the involvement of Belarusian 
researchers refer to the Marie Sklodowska-Curie 
Program. The Program funds career growth, staff 
exchange and international mobility of researchers. 
It involves 15 institutions and 266 scientists from 
Belarus and 234 scientists from the EU representing 
dozens of partner organizations. Our country is 
consistently among the five most active international 
partners of the Marie Sklodowska-Curie Program, at 
the beginning of 2021 being only behind Argentina, 
Chile and South Africa.

At the end of 2020, the share of science-intensive 
and high-tech exports in total exports made 38.3 %, 
or up 2.7 p. p. vs 2019 and up 7.4 p. p. vs 2015 figures. 
In value terms, the volume of science-intensive high-
tech exports made USD 14.2 billion, or up 40.3  % 
against 2015.

Computer services make a significant contribution 
to the positive dynamics of science-intensive and 
high-tech exports: if in 2015 the volume of exports 
made USD 818 million, by 2019 it increased to USD 
2.11 billion, and by the end of 2020 — USD 2.51 
billion (increase in the amount of exports by 19.2 %, 
or USD 404.6 million against 2019).

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL  
AND INNOVATIVE COOPERATION WITH THE STATE COMMITTEE  

ON SCIENCE AND TECHNOLOGY PARTICIPATION

 نةلج مشاركة مع الدولي واالبتكاري والتقني العلمي التعاون
 والتكنولوجيا للعلوم الدولة

 العلمية والشركات المنظمات واصلت ،  عام في
 تحاداال برامج لمشاريع المسابقات في المشاركة للجمهورية
دورة في واالبتكار العلوم مجال في األوروبي

. +  ، ،"  هوريزون: "-
 هوريزون في المنفذة المشاريع نصف من أكثر ينتمي

 برنامج إلى بيالروسيا من حثينبا بمشاركة 
 الوظيفي التطوير البرنامج هذا يمول. 

. نللباحثي الدولي والتنقل ، الموظفين وتبادل ، البحثي
 البيالروسي الجانب من عالًما  و مؤسسة  يحضره

 من العشرات يمثلون ، األوروبي االتحاد من عالًما  و
 أكثر بين من الدوام على بالدنا تعد. ةالشريك المنظمات

 برنامج في نشاطاً  دوليين شركاء خمسة
 في كانت  عام بداية وفي ، 

.يقياإفر وجنوب وتشيلي األرجنتين بعد الثانية المرتبة

 المنتجات من الصادرات حصة بلغت ،  عام نهاية في
 ، ٪ الصادرات إجمالي من العالية والتقنية العلمية
 بـ وأعلى ،  عام مستوى عن مئوية نقطة  بزيادة

 ، القيمة حيث من.  عام مستوى عن مئوية نقطة 
 لتيا الفائقة التكنولوجيا منتجات من الصادرات حجم بلغ

 ، أمريكي دوالر مليار  مكثف بشكل العلوم على تعتمد
. عام عن ٪ بزيادة

 الديناميكيات في كبير بشكل الكمبيوتر خدمات تساهم
 ركيزالت وذات التقنية عالية المنتجات لتصدير اإليجابية
 إلى  عام في الصادرات حجم بلغ إذا: العلمي
 عام بحلول حجمها ارتفع فقد ، أمريكي دوالر مليون
.  عام نهاية وبنسبة ، أمريكي دوالر مليار  إلى
 المبيعات قيمة في زيادة) أمريكي دوالر مليار  لغتب

 بعام مقارنة أمريكي دوالر مليون  أو ٪ بنسبة
.)
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 نةلج مشاركة مع الدولي واالبتكاري والتقني العلمي التعاون
 والتكنولوجيا للعلوم الدولة

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL  
AND INNOVATIVE COOPERATION WITH THE STATE COMMITTEE 
ON SCIENCE AND TECHNOLOGY PARTICIPATION

 CIS COUNTRIES
1.  Azerbaijan 
2. Armenia
3. Kazakhstan
4. Kyrgyzstan 
5. Moldova
6. Russia
7. Tadjikistan 
8. Turkmenistan
9. Uzbekistan
10. Ukraine

EUROPE 
11. Bulgaria 
12. Great Britain 
13. Hungary
14. Germany
15. Greece
16. Georgia 
17. Denmark 
18. Italy 
19. Cyprus
20. Lithuania
21. Latvia 
22. Macedonia 
23. Poland 
24. Serbia 
25. Slovakia
26. Turkey
27. Czech Republic

ASIA
28. Bangladesh 
29. Vietnam 
30. India 
31. Indonesia
32. Iran 
33. Qatar
34. China 
35. Korea
36. Lao P.D.R.
37. Mongolia
38. Pakistan
39. Syria 
40. Japan
41. Saudi Arabia
42. United Arab Emirates

AMERICA 
43. Venezuela 
44. Cuba
45. USA
46. Ecuador

AFRICA
47. Algeria
48. Egypt
49. Zimbabwe
50. Sudan
51. South Africa

Agreements for scientific 
and technical cooperation had been 

concluded with 51 countries.
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وقد أبرمت اتفاقات بشأن التعاون العلمي والتقني مع51 بلدا من بلدان العالم. 

بلدان رابطة الدول المستقلة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

 أذربیجان  
أرمینیا  

كازاخستان  
قیرغیزستان  

مولدوفا  
روسیا  

طاجیكستان  
تركمانستان  

أوزبكستان 
 أوكرانیا

أوروبا
بلغاریا 

المملكة المتحدة 
المجر 
ألمانیا 
الیونان

جورجیا  
الدنمارك

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

إیطالیا  
قبرص 
لیتوانیا
التفیا  
مقدونیا
بولندا 

صربیا 
سلوفاكیا 

تركیا 
جمھوریة التشیك

آسیا 
بنغالدیش

فیتنام 
الھند 

إندونیسیا 
إیران 
 قطر 

 الصین 
كوریا 
الوس

 منغولیا 
 باكستان 
 سوریا 
 الیابان 

 المملكة العربیة السعودیة
 اإلمارات العربیة المتحدة

.28

.29

.30

.31

.32

.33

.34

.35

.36

.37

.38

.39

.40

.41

.42

أمریكا
.43
.44
.45
.46

 فنزویال
كوبا

 الوالیات المتحدة األمریكیة 
اإلكوادور 

.47

.48

.49

.50

.51

الجزائر 
مصر 

زمبابوي
 السودان

 جنوب أفریقیا

أفریقیا
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INTELLECTUAL PROPERTY MARKET 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

The development of the National Intellectual Prop-
erty (IP) system in 2020 was ensured pursuant to the 
main areas of State policy in IP sphere defined in the 
national strategy in the field of intellectual property 
for 2012–2020, approved by Resolution of the Coun-
cil of Ministers of the Republic of Belarus No. 205 of 
March 2, 2012.

NCIP on constant basis has been providing consult-
ing and patent information services in the field of IP 
to individuals and legal entities, including on IP com-
mercialization. For instance, in 2020, NCIP:

• provided 4913 free consultations to individuals
and legal entities (in 2019 — 5,696);

• signed 1,171 agreements for patent and informa-
tion services (in 2019 — 897).

2020 also showed an increase in the number of is-
sued copyright documents — 9,727 items of intellec-
tual property rights which is up 10.0 % against 2019. 

In Belarus, in 2020, foreign applicants  (exclud-
ing trademarks and service marks) filed 20.98  %  (in 
2019 — 23.20 %) of the total number of applications 
for the issue of IP copyrights documents and received 
22.1  %  (in 2019  — 23.65  %) of the total number of 
registered IP rights.

بيالروسيا جمهورية في الفكرية الملكية سوق

The ShaRe oF FoReIgN aPPlICaNTS IN The ToTal NuMBeR oF aPPlICaTIoNS  
aNd Newly RegISTeRed IP RIghTS By The eNd oF 2020, %
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عالمات تجاریة وعالمات الخدمات 

 أصناف نباتیة  

التصامیم الصناعیة 

االختراعات  

النماذج المفیدة 

التسجیل تطبیق

 للطلبات اإلجمالي العدد في األجانب نالمتقدمي حصة
٪، عام نهاية في حديثا المسجلة واألشياء

 في الفكرية للملكية الوطني النظام تطوير تحديد تم
 ريةالفك الملكية مجال في بيالروسيا جمھورية استراتيجية

 مجلس قرار عليھا وافق التي ،2020–2012 المعلومات لنظم
.205 رقم 2012 مارس 2 في بيالروسيا جمھورية وزراء

 كياناتوال لألفراد باستمرار الوطنية التحقيقات شعبة وتقدم
 في البراءات عن ومعلومات استشارية خدمات القانونية
 غراضأ بتسويق يتعلق ما ذلك في بما الفكرية، الملكية مجال
:2020 عام في لذا،. الفكرية الملكية

 يةالقانون والكيانات لألفراد مجانية استشارة 4913تقديم تم•
 . )5696 — 2019 في(

 في( البراءات معلومات خدمات لتقديم عقدا 1171إبرام تم•
2019 — 897.(

 األمنية الوثائق عدد في زيادة أيضا حدثت ،2020 عام وفي
 وھو المشاريع، خدمات مكتب من وحدة 9,727 — الصادرة

  .2019 عام عن ٪10.0 بنسبة يزيد ما

 األجانب الطلبات مقدمو قدم ،2020 عام في بيالروسيا، في
 في( ٪20.98) الخدمة وعالمات التجارية العالمات باستثناء(

المتعلقة بالوثائق ا�منية لمكتب الوثائق ) 23.20٪ — 2019
 — 2019 في( ٪22.1 على وحصلوا  التقنية الواردة

عدد الطلبات المسجلة لدى مكتب  إجمالي من) 23.65٪
  .الوثائق التقنية
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NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS TO SUPPORT INNOVATIONS

The major areas of the national innovation policy of 
the Republic of Belarus are as follows: 

• organization of development and implementa-
tion of innovative projects of state importance; 

• development of innovative ventures;
• improved management of the national innova-

tion system; 
• enhancing the effectiveness of commercialization

of research and development deliverables and cre-
ation of the sci-tech market; 

• infrastructure development in the field of sci-tech
and innovative activities; 

• creating an institutional environment that enables
innovative activities; 

• development of the technological forecast system
and improvement of efficiency of scientific and tech-
nical activities; 

• development of international scientific, technical
and innovative cooperation; 

• development of export of science-intensive pro-
ducts and technologies; 

• staffing support of innovative development of the
national economy.

With regard to international scientific, technical 
and innovative cooperation, it is expected: 

• to continue to form a unified scientific and tech-
nical space within the framework of the Union State 
and the Eurasian Economic Union; 

 لدعم بيالروس لجمهورية والتقنية العلمية الدولة سياسة
 االبتكارات

 هوريةجم في الحكومية االبتكار لسياسة الرئيسية االتجاهات
 :هي سيابيالرو

.المبتكرة المشاريع وتنفيذ تطوير تنظيم •

.المبتكرة المبادرة روح تنمية •

. الوطني االبتكار نظام إدارة كفاءة تحسين •
 تشكيلو والتقنية العلمية األنشطة نتائج تسويق كفاءة زيادة •

.والتقنية العلمية للمنتجات سوق

 التقنيةو لعلميةا األنشطة مجاالت في التحتية البنية تطوير •
.واالبتكارية

.االبتكار تحفز مؤسسية بيئة تكوين •
 ةاألنشط كفاءة وزيادة التكنولوجي للتنبؤ نظام تطوير •

.والتقنية العلمية

.الدولي واالبتكاري والتقني العلمي التعاون تطوير• 
 العلوم ىعل تعتمد التي والمنتجات التقنيات تصدير تطوير•  

.مكثف بشكل

. الوطني لالقتصاد المبتكر التطوير كوادر • 
 ، الدولي واالبتكاري والتقني العلمي التعاون حيث من

 : يُفترض
 االتحاد دولة داخل واحد تقني مجال تشكيل في االستمرار •
.االسيوية األوروبية للمنطقة االقتصادي االتحاد و
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NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS TO SUPPORT INNOVATIONS

• to intensify participation of the national organiza-
tions in implementing the international scientific, sci-
tech and innovative projects, including with the en-
gagement of scientists-countrymen working abroad, 
and in the international programs; 

• to attract foreign innovative companies and trans-
national corporations as strategic investors, establish 
venture organizations and create conditions to ob-
tain funding from the structures of the Eurasian Eco-
nomic Union and the European Union. 

The priority areas of innovative activities for 2021–
2025 are as follows:

• digital information, communication and interdis-
ciplinary technologies and production operations 
based on them; 

• biological, chemical, medical and pharmaceutical
technologies and production facilities; 

• energy, ecology and rational use of natural re-
sources; 

• mechanical engineering and innovative materials;
• agro-industrial and agricultural technologies;
• ensuring the security of the individual, society and

state.

Republican youth innovation pRoject 
“100 ideas foR belaRus”

Supported by SCST, the Central Committee of the 
Belarusian Republican Youth Union is implementing 
the republican youth innovation Project “100 Ideas 
for Belarus”. 

The Contest Rules amended the list of project 
nominations defined in accordance with the priority 
areas of science and technical activity of the Repub-
lic of Belarus: energy, including nuclear energy, and 
energy efficiency; agro-industrial technologies and 
production; industrial and construction technolo-
gies and production; medicine, pharmacy, medical 
equipment; chemical technologies, petrochemicals; 
bio- and nanoindustry; information-communicative 
and aerospace technologies; rational use of natural 
resources and deep processing of natural resources; 
national security and defense capability, protec-
tion from emergencies; society, economy and social 
sphere.

 لدعم بيالروس لجمهورية والتقنية العلمية الدولة سياسة
 االبتكارات

 فكرة " المبتكر الجمهوري الشباب مشروع
 "لبيالروسيا

 ريةلجمهو الشباب اتحاد"  لـ التابعة المركزية اللجنة وتنفِّذ
 عمشرو ينفذ للشباب العليا اللجنة من بدعم" بيالروسيا
 وتحدد". لبيالروسيا فكرة " المبتكر ريالجمهو الشباب

 طةلألنش األولوية ذات للمجاالت وفقا للمشروع الترشيحات
 تقنيات ، الطاقة:  بيالروسيا لجمهورية والتقنية العلمية
 ائيةواإلنش الصناعية التقنيات ، الزراعية الصناعات وإنتاج

 تاالتقني ، الطبية والتكنولوجيا واألدوية الطب ، واإلنتاج
 عاتصنا و الحيوية الصناعة ،والبتروكيماويات الكيميائية

 ، ويالج والفضاء واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ، النانو
 األمن ، الطبيعية للموارد العميق واالستغالل البيئية اإلدارة
 والمجال واالقتصاد المجتمع ، الدفاعية والقدرات القومي

 .االجتماعي

المشاريع تنفيذ في الجمھورية منظمات مشاركة تكثيف•
الدولية؛ واالبتكارية والتقنية و العلمية

يةالوطن عبر والشركات المبتكرة األجنبية الشركات جذب•
 المشاريع منظمات وخلق استراتيجيين، كمستثمرين
 الوحدة خالل من التمويل على للحصول والظروف
  ..األوروبي االتحاد وھياكل األوروبية االقتصادية

:ھي. 2025–2021 للفترة األولوية ذات االبتكار مجاالت

و والتكنولوجيات واالتصاالت الرقمية المعلومات•
. عليھا القائمة التخصصات المتعددة نتاجاتاإل

لدوائيةا والتكنولوجيا والكيمياء والبيولوجيي التكنولوجيا•
. واإلنتاج

. البيئية واإلدارة والبيئة الطاقة•

. المبتكرة والمواد الميكانيكية الھندسة•

. الزراعية والتكنولوجيات الزراعية الصناعة•

.والدولة والمجتمع الفرد أمن ضمان•
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REPUBLICAN CONTEST  
OF INNOVATIVE PROJECTS

To boost the implementation of promising innova-
tive projects, assist in search of investment support to 
innovative projects, commercialize the outcomes of 
research and developments, and involve young peo-
ple in innovation activity, the State Committee on Sci-
ence and Technology, with participation of the Minis-
try of Education, the National Academy of Sciences of 
Belarus, the Belarusian Republican Youth Union, the 
Belarusian Innovation Fund and other stakeholders, 
conducts the annual Republican Contest of Innova-
tive Projects. The Contest addresses promising in-
novative projects, participation in the Contest helps 
to inform potential investors and consumers about 
promising innovative developments of participants, 
and promote projects.

The Contest winners continue to develop their 
projects and achieve results in other activities. Their 
projects are introduced in educational processes of 
the leading Belarusian universities, recognized as 
promising and are further promoted within financing 
by venture funds, are registered and implemented in 
the EEU, and are also applied at Belarusian enterpris-
es and institutions.

NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS TO SUPPORT INNOVATIONS

 لدعم بيالروس لجمهورية والتقنية العلمية الدولة سياسة
 االبتكارات

االبتكار مشروعل الوطنية المنافسة
 حثوالب ، الواعدة المبتكرة المشاريع تنفيذ تحفيز أجل من
 البحث نتائج وتسويق ، المبتكرة للمشاريع االستثمار دعم عن

  ، االبتكاري النشاط في الشباب إشراك وكذلك ، والتطوير
.سنويا االبتكارية للمشاريع الوطنية المسابقة تعقد

 مشاريعهم تطوير في قةالمساب هذه في الفائزون ويواصل
 يف مشاريعهم وتنفذ. األخرى الفعاليات في نتائج وتحقيق
 يعترفو بيالروسيا، في الرائدة للجامعات التعليمية العمليات

 نم التمويل إطار في الترقية من المزيد وتتلقى واعدة بأنها
 في وتنفذ مسجلة وهي ، االستثماري المال رأس صناديق
 ومنظمات مؤسسات في أيضا تخدموتس األوروبي، االتحاد

 .بيالروسيا جمهورية
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THE COMPREHENSIVE FORSIGHT OF SCIENTIFIC 
AND TECHNOLOGICAL PROGRESS IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

FOR 2021–2025 AND FOR THE PERIOD UP TO 2040

The Comprehensive forecast of scientifi c and tech-
nological progress in the Republic of Belarus for 
2021–2025 and for the period up to 2040 is a scien-
tifi cally based idea of possible options for scientifi c 
and technological development of the Republic of 
Belarus in the medium and long term in the context 
of the world scientifi c and technological develop-
ment. It forms a basis for determining the priorities of 
scientifi c, sci-tech and innovative activities in Repub-
lic of Belarus, advanced breakthrough technologies, 
pro duct groups and innovative products. 

Priority areas of scientifi c, technical and innovative 
activities for 2021–2025 have been defi ned by the 
Presidential Decree No. 156 of May 7, 2020 “On prior-
ity areas of scientifi c, technical and innovative activi-
ties for 2021–2025”.

PRIORITY AREAS OF SCIENTIFIC, TECHNICAL 
AND INNOVATIVE ACTIVITIES

1. Digital information, communication and interdis-
ciplinary technologies, and related industries.

2. Biological, medical, pharmaceutical and chemi-
cal technologies and production.

3. Energy, engineering, ecology and environmental
management. 

4. Machine building and mechanical engineering
technologies, instrumentation and innovative 
materials: 

5. Agro-industrial and food technologies.
6. Human, society and the state security.

      
   2021–2025    2040

       
  2021–2025    2040  

        
      

       
 .       
       

      
 .  

        
   2021–2025    

   7  2020  156 " 
       

 2021–2025"  

       
  

1 .     
    .

2 .      
.

3 .    .

4 .      
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5.   -  .

6 .    .  
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Гродно

Б. Берестовица

Свислочь

Волковыск
Зельва

Мосты

Щучин

Лида

Вороново

Ивье

Ошмяны

Островец

Кореличи

Новогрудок
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Каменец

Пружаны

Жабинка
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Малорита

Дрогичин
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Ивацевичи
Ганцевичи
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Иваново
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Горки
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Бобруйск

Глуск

Кировск

Гомель
Добруш

Ветка
Буда-Кошелево

Лоев

Чечерск

КормаРогачёв

Жлобин

Светлогорск

Речица

Брагин

Хойники

Наровля

Калинковичи

Мозырь

Ельск

Лельчицы

Петриков

Житковичи

Октябрьский

Вилейка

Жодино

Молодечно Логойск

Минск

Воложин

Борисов

Крупки

Березино
Смолевичи

Червень

Столбцы

Дзержинск

Узда

Несвиж

Марьина
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Дороги

Слуцк

Клецк
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يابيالروس جمهورية في لالبتكار األساسية البنية تطوير
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE  
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Belarusian Innovation Fund

“Brest Scientific and Technological Park” CJSC

“Tehnopark “Polesie” LLC

“Scientific and Technological Park of Vitebsk State 
Technological University” RIUE

SBI LG “Zakon I Poryadok” LLC

“Scientific and Technological Park of Polotsk State 
University” RIUE

Technopark “Korall”

“Gomel Technopark” JSC

“Training, Scientific and Production Center 
“TehnoLab” RUE

“Borisov Regional Technopark” LLC

“Minsk Region Technopark” SE

“Scientific and Technological Park of the BNTU 
“Polytechnic” RIUE

“Minsk City Technopark” LLC

“UNITEHPROM BSU” Educational, Scientific and 
Production RUE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1“EnCata”  LLC

“Technological Park Mogilev” CJSC

“Technological Park “Gorki” LLC

Medical and Pharmaceutical Technology Transfer 
Centre of the EE “Vitebsk State Order of the Peoples' 

Friendship Medical University”

“Center for Scientific, Technical  
and Business Information” RUE

“Grodno Centre for Scientific, Technical  
and Business Information” RUE

Technology Transfer Centre of the EE “Ya. Kupala 
Grodno State University”

“Apsel” LLC

“Stroyizyskaniya” CJSC

“EкоTechnoPark Resource Centre — Volma” of the 
EE “Republican Institute for Vocational Education

”

Technology Transfer Center of the IE “Baranavichy 
State University”

1

2

3

4

5

6

7

8

صندوق االبتكار البیالروسي

حدیقة بریست للعلوم والتكنولوجیا

تكنوبارك "بولیسي"

حدیقة العلوم والتكنولوجیا 
في جامعة والیة فیتیبسك التكنولوجیة

"القانون والنظام"

حدیقة العلوم والتكنولوجیا 
بجامعة والیة بولوتسك

تكنوبارك "كورال"

غومیل تكنوبارك

المركز التربوي والعلمي واإلنتاجي "تكنوالب"

تكنوبارك بوریسوف اإلقلیمیة

مینسك اإلقلیمي تكنوبارك

مجمع العلوم والتكنولوجیا التابع للجامعة 
التقنیة الوطنیة البیالروسیة "البولیتكنیك"

تكنوبارك مدینة مینسك

إنكاتا

حدیقة موغیلیف التكنولوجیة

تكنوبارك "جوركي"

مركز نقل التقنیات الطبیة والصیدالنیة التابع
 لوالیة فیتیبسك وسام الصداقة بین 

الشعوب في جامعة الطب

مركز المعلومات العلمیة والتقنیة والتجاریة

مركز غرودنو للمعلومات العلمیة والتقنیة والتجاریة

مركز نقل التكنولوجیا في جامعة والیة 
یانكا كوباال في غرودنو

ابسل

بناء

مركز نقل التكنولوجیا بجامعة والیة بارانوفیتشي

يابيالروس جمهورية في لالبتكار األساسية البنية تطوير

 جامعة الدولة البیالروسیة
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In the Republic of Belarus, innovation infrastruc-
tures operate in line with provisions of the Decree of 
the President of the Republic of Belarus of January 3, 
2007 No. 1 adopting a regulation and procedure for 
creating innovation infrastructure entities, and the 
Law of the Republic of Belarus No. 425-Z of July 10, 
2012 on State innovation policy and innovation acti-
vity in the Republic of Belarus. 

Organizations acquiring the technopark residen-
cy gain additional opportunities for development. 
These include tax and rental benefits, the ability to 
use special equipment and technoparks production 
facilities, legal and business consulting, opportuni-
ties for business incubation and participation in the 
State Program of Innovative Development as well as 
in other national programs. 

The main focus of technoparks residents are in-
strument making, mechanical engineering, electron-
ics, information technology, software development, 
medicine, pharmaceutics, manufacturing of medical 
equipment, R&D, optics, laser technologies, energy, 
energy conservation, bio- and nanotechnology. 

In 2021, Belarus had 24 innovation infrastructures: 
16 science and technology parks, 7 technology trans-
fer centers and the Belarusian Innovation Fund. 

يابيالروس جمهورية في لالبتكار األساسية البنية تطوير

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

 يالروسياب جمهورية في لالبتكار األساسية البنية أنشطة تنفذ
  المؤرخ بيالروسيا جمهورية رئيس مرسوم ألحكام وفقا

 وائحالل على الموافقة بشأن"  رقم  يناير،/الثاني كانون
" تكارلالب األساسية البنية مواضيع إنشاء بإجراءات المتعلقة
  رقم  يوليو  المؤرخ بيالروسيا جمهورية وقانون

 يف االبتكار ونشاط الحكومية االبتكار سياسة بشأن" -
".بيالروسيا جمهورية

 المجمعات سكان مكانة تكتسب التي المنظمات تحصل
 االمزاي هي هذه. للتطوير يةإضاف فرص على التكنولوجية
 الخاصة المعدات استخدام وإمكانية ، واإليجارية الضريبية
 وخدمات ، التكنولوجية للمجمعات اإلنتاج وقدرات

 األعمال واحتضان ، والتجارية القانونية االستشارات
 يف وكذلك ، والتقني العلمي الدولة برنامج في والمشاركة

 . األخرى الحكومية البرامج

 ناعةص هي التكنولوجية المجمعات لسكان الرئيسية نشطةاأل
 و ، واإللكترونيات ، الميكانيكية والهندسة ، األدوات

 ، والطب ، البرمجيات وتطوير ، المعلومات تكنولوجيا
 والتطوير البحث وأعمال ، الطبية المعدات وإنتاج ، واألدوية

 ، طاقةال وتوفير ، والطاقة ، الليزر وتقنيات ، والبصريات ،
. النانو وتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا

 األساسية للبنية موضوًعا  هناك كان ،  عام في
 للعلوم مجمًعا :  بيالروسيا جمهورية في لالبتكار

 وصندوق ، التكنولوجيا لنقل مراكز  و ، والتكنولوجيا
 . البيالروسي االبتكار
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ECOSYSTEM OF ADVANCED DEVELOPMENT

One of the key priorities of the Belarusian state in-
vestment policy is attraction and effi  cient use of in-
vestments.

The basic investment principles are defi ned by the 
Law of the Republic of Belarus on investments:

• investors, as well as the state, its bodies and of-
fi cials act by the rule of law;

• investors are equal before the law and exercise
their rights without any discrimination;

• investments are made in good faith and reason-
ably without causing harm to another person, envi-
ronment, historical and cultural values, infringement 
of rights and legally protected interests of other per-
sons or other abuse of rights;

• no interference in private aff airs is allowed, except 
if based on legal instruments of the Republic of Be-
larus in the interests of national security, public or-
der, protection of morality, public health, rights and 
freedoms of other persons;

• investors are guaranteed protection of their rights 
and legitimate interests in court and in other ways 
provided for by the law of the Republic of Belarus, in-
cluding international agreements of the Republic of 
Belarus.

Investment opportunities in the Republic of Bela-
rus are represented by free economic zones and in-
novative infrastructure: FEZ Minsk, FEZ Mogilev, FEZ 
Brest, FEZ Vitebsk, FEZ Grodnoinvest, FEZ Gomel-Ra-
ton, Great stone Industrial Park, High-Tech Park.

المبكرة التنمية أجل من البيئي النظام

 األولويات أحد الفعال واستخدامها االستثمارات جذب يعد
 جمهورية في الحكومية االستثمار لسياسة الرئيسية
 .بيالروسيا

" االستثمارات بشأن" بيالروسيا جمهورية قانون ويحدد
 :لالستثمار الرئيسية المبادئ

 ومسؤوليها وهيئاتها الدولة وكذلك المستثمرون، • 
.القانون سيادة مبدأ أساس على يتصرفون

 بحقوقهم ويتمتعون القانون أمام متساوون المستثمرون • 
.تمييز دون

 لشخص ضرر في التسبب ودون ةني بحسن االستثمار • 
 وقحق وانتهاك والثقافية، التاريخية والقيم والبيئة، آخر،

 إساءة أو قانونا، المحمية ومصالحهم اآلخرين األشخاص
.أخرى بأشكال الحقوق استخدام

 الحاالت في إال الخاصة، الشؤون في بالتدخل يسمح ال • 
 مهوريةلج التشريعية القوانين أساس على ذلك فيها يتم التي

 وحماية العام والنظام القومي األمن لصالح بيالروسيا
 األشخاص وحريات وحقوق العامة والصحة األخالق
 .اآلخرين

 في المشروعة المستثمرين ومصالح حقوق حماية ضمان • 
 تشريعات في عليها منصوص أخرى وبطرق المحاكم

 الدولية المعاهدات ذلك في بما ، بيالروسيا جمهورية
 .بيالروسيا وريةلجمه
 من بيالروسيا ةجمهوري في االستثمار فرص عرض يتم

:  كارلالبت األساسية والبنية الحرة االقتصادية المناطق خالل
مو" الحرة المنطقة ،" مينسك" الحرة المنطقة
 في الحرة المنطقة ، برست الحرة المنطقة ،" غيليف

 لمنطقةا ،" إنفيست غرودنو" في الحرة المنطقة ،" فيتيبسك"
 ريتج" الصناعي المجمع" راتون غوميل" في الحرة
. - "ستون
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ECOSYSTEM OF ADVANCED DEVELOPMENT

In 2005, when A. Lukashenko, the President of the 
Republic of Belarus, signed Decree No. 12 “On the 
High-Tech Park”, the HTP was established to create 
favorable conditions for development of software, 
information and communication technologies in the 
Republic of Belarus, focused on improving the com-
petitiveness of the national economy. On November 
03, 2014, the President of the Republic of Belarus 
signed Decree No. 4, which expanded the activities 
of the resident companies of the High-Tech Park with 
new science-intensive areas: 

• IT-related areas (micro-, opto- and nanoelectron-
ics, mechatronics, data transmission, radio location, 
radio navigation, radio communication) are defined 
as independent activities, as well as information secu-
rity and creation of data processing centers; 

• it is possible to carry out works and services on
analysis, design and software of information sys-
tems (IT-consulting, audit, system maintenance of 
networks of state information systems, creation of 
databases, implementation and maintenance of cor-
porate information systems). 

المبكرة التنمية أجل من البيئي النظام

STRucTuRe Of INveSTmeNTS ReceIveD fROm fOReIgN INveSTORS
IN THe ReAL SecTOR Of BeLARuSIAN ecONOmy IN 2020

ukraine /

5.2

Other countries /

26.3

The united Kingdom  
of great Britain  

and Northern Ireland /

6.8

Russian federation /

41.4

Ireland /

3.5

Austria /

7.4

cyprus /

9.4

 في األجانب المستثمرين من الواردة االستثمارات هيكل
 عام في بيالروس جمهورية القتصاد الحقيقي القطاع

لبريطانيا المتحدة المملكة
الشمالية وأيرلندا العظمى 

الروسياالتحاد

أيرلندا

النمسا

قبرص

أوكرانيا
أخرىبلدان
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قبرص

أوكرانيا
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لبريطانياالمتحدةالمملكة
الشماليةوأيرلنداالعظمى

الروسياالتحاد

أيرلندا

النمسا

قبرص
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أوكرانيا
أخرى بلدان

 ألكسندر بيالروسيا جمھورية رئيس وقع ، 2005 عام في
 البرمجيات ويرتط بشأن" 12 رقم المرسوم لوكاشينكو
 القدرة تحسين بھدف واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا
  "الوطني لالقتصاد التنافسية

 3 في) ".  Hi-Tech Park( العالية التقنيات حديقة حول"
 المرسوم بيالروسيا جمھورية رئيس وقع ، 2014 نوفمبر
 حديقة في المقيمة الشركات أنشطة يوسع والذي ، 4 رقم

  :مكثفة جديدة علمية مجاالت في  يةالعال التقنيات

تالمعلوما تكنولوجيا بمجال المتعلقة المجاالت تحديد تم•
 ، النانو وتقنية والبصرية الدقيقة اإللكترونيات(

 يةالالسلك والمالحة والرادار البيانات نقل ، والميكاترونيك
 وإنشاء المعلومات حماية وكذلك ،) الالسلكية واالتصاالت

 مستقلة أنشطة أنھا على البيانات ةمعالج مراكز

بتحليل المتعلقة والخدمات األعمال أداء إمكانية يوفر•
 ياتكنولوج استشارات( المعلومات أنظمة وبرمجيات وتصميم

 لشبكات الفني النظام وصيانة ، والمراجعة ، المعلومات
 والتنفيذ ، البيانات قواعد وإنشاء ، الدولة معلومات أنظمة

  ).الشركات معلومات نظمل. والصيانة
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ECOSYSTEM OF ADVANCED DEVELOPMENT

The legal regime of the HTP is applied within the 
entire territory of the Republic of Belarus. You can 
register as a resident and take all the advantages of 
HTP regardless of the location of the Belarusian com-
pany’s office: It can be both a regional center and a 
small settlement. This condition allows full use of the 
educational, research, professional and infrastructure 
potential of the whole country. 

Today, HTP has 1,054 residents and more than 71 
thousand employees. The Park hosts 121 develop-
ment centers of foreign corporations.

More than 40 % of the Park’s residents are compa-
nies with foreign capital. The amount of foreign direct 
investment in 2020 made USD 331.7 million.

In 2020, exports of HTP residents made USD 2.7 
billion with a growth rate of 125 %. This is about 30 % 
of the total Belarusian export of services. The HTP 
foreign trade balance in 2020 was plus USD 2.4 billion.

The volume of residents’ production in 2020 made 
7,400 million rubles with a growth rate of 143 %.

In 2020, HTP residents created more than 10,000 
new jobs. 

In the Global Skills Report 2021 published by the 
online educational platform Coursera, Belarus was the 
1st among 35 European countries in the Technology 
category. The previous year, our country was in 2nd 
place behind Russia.

At the same time, in the world ranking Belarus 
became the 2nd in the Technology category  (the 
leader is Japan).

The world rankings leaders also included HTP 
residents FLO, SAYGAMES and PLAYTIKA.

المبكرة التنمية أجل من البيئي النظام

 أنحاء جميع في Hi-Tech Park لـ القانوني النظام يعمل
 كمقيم التسجيل يمكنك. بيالروسيا جمھورية أراضي
 عن النظر بغض ، Hi-Tech Park مزايا جميع واستخدام

  .البيالروسية الشركة مكتب موقع

71,000 من وأكثر مقيما 1,054 الجمعية تضم واليوم،
 للشركات تطوير مركز 121 لديھا Hi-Tech Park. وظفم

 .األجنبية

 ذات شركات ھم Hi-Tech Park سكان من ٪40 من أكثر
 يف المباشر األجنبي االستثمار حجم بلغ. أجنبي مال رأس
.دوالر مليون 331.7 قيمته ما 2020 عام

 قيمته ما 2020 عام في Hi-Tech Park سكان صادرات بلغت
 ٪30 حوالي ھو ھذا. ٪125 بلغ نمو بمعدل ردوال مليار 2.7
 وكان. البيضاء روسيا من الخدمات صادرات إجمالي من

 عام في Hi-Tech Park لشركة الخارجي التجاري الميزان
  .دوالر مليار 2.4 زائدا 2020

. روبل مليون 7400 ،  2020 عام في السكان إنتاج حجم بلغ
. ٪143 نمو بمعدل

10000 من أكثر Hi-Tech Park انسك خلق ، 2020 عام في
  .جديدة وظيفة

 منصة نشرته الذي ،2021 لعام العالمية المھارات تقرير في
 ابيالروسي أصبحت اإلنترنت، عبر التعليمية كورسيرا
 لعاما في. التكنولوجيا فئة في أوروبا في دولة 35 بين األولى

  .روسيا خلف الثاني، المركز في بلدنا كان الماضي،

 أصبحت ، التكنولوجيا فئة في العالمي صنيفالت في
 ). اليابان ھي المتصدر( الثانية بيالروسيا

 ،Hi-Tech Park ،FLO سكان  أيًضا العالمية التصنيفات تشمل
SAYGAMES و PLAYTIKA .  
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It was in Belarus where the following new and well-
known companies were established: Viber (equivalent 
to Skype), MSQRD (Masquerade), which was acquired 
by Facebook in 2016, and, of course, tank shooter 
World of Tanks which is the global game with more 
than 140 million of players around the world.

China-Belarus Industrial Park “Great Stone” is 
the territorial entity which operates under a special 
legal regime for ensuring comfortable conditions 
for business. It is located 25 km from the capital of 
the Republic of Belarus in close proximity to the 
international airport, railway and Berlin  — Moscow 
transnational highway. The HTP covers an area of 
more than 11,000 hectares.

Since the beginning of the project, about USD 557 
million has been invested in the park, of which about 
USD 245 million has been invested in infrastructure 
development. At the moment, the park has 68 
registered residents with investment volume of 
about USD 1.2 billion and plans to create more than 
5,000 new high-performance jobs. 

At the end of 2020, the NCIP and Administration of 
the Industrial Park “Great Stone” signed an agreement 
to establish a Technology and Innovation Support 
Center on the Park territory. The new entity will make 
it easier for researchers to search for information 
about existing scientific achievements and will 
intensify the research activities of young scientists 
and start-up organizations.

المبكرة التنمية أجل من البيئي النظام

ECOSYSTEM OF ADVANCED DEVELOPMENT
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Viber  مثل بيالروسيا في ومعروفة جديدة شركات ظھرت
 التيو ،) MSQRD (Masquerade و) Skype لـ التناظرية(

 ، وبالطبع ، 2016 عام في Facebook عليھا استحوذت
 تطويره تم:  World of Tanks الدبابات على النار مطلق

)  التطويرالبيالروسي مركز(    Wargaming بواسطة
 أكثر من واحدة) SOOO Game Stream( —  لعبة أصبحت
 العالم في ربحية multiplayer online game ألعاب خمس
.مسجل مستخدم مليون 140 من أكثر مع

 ھي" Great Stone" البيالروسي الصيني الصناعي المجمع
 مريحة ظروف لضمان خاص قانوني نظام له إقليمي كيان

 عاصمة من كم 25 بعد على تقع. التجارية األعمال لممارسة
 والسكك الدولي المطار من مقربة على بيالروسيا جمھورية
. موسكوو برلين بين للحدود رالعاب السريع والطريق الحديدية

  .ھكتار 11000 من أكثر مساحتھا تبلغ

 دوالر مليون 557 حوالي استثمار تم ، المشروع بداية منذ
 البنية لتطوير دوالر مليون 245 حوالي منھا ، المجمع في

ً .التحتية  بحجم المجمع في ساكن 68 تسجيل تم ، حاليا
 من أكثر قلخل وتخطط دوالر مليار 1.2 حوالي استثماري

  . اإلنتاجية عالية جديدة وظيفة 5000

 الفكرية للملكية الوطني المركز وقع ، 2020 عام نھاية في
 إلنشاء اتفاقية" Great Stone" الصناعية المنطقة وإدارة
.  المجمع أراضي على واالبتكار التكنولوجيا دعم مركز
 اتمعلوم على العثور الباحثين على الجديد الھيكل سيسھل

 العلمي العمل وسيكثف الحالية العلمية اإلنجازات لحو
  . الناشئة والمنظمات الشباب للعلماء








