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هيئة الفضاء تشارك في ورشة "ثورة في صناعة 

 الفضاء" بالهند
تحت عنوان " شركات   (ISRO) شارك فريق من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في ورشة العمل التي نظمتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية

ن  الفضاء الهندية ودورها في إحداث ثورة في صناعة الفضاء "، وذلك تلبية للدعوة التي تلقتها الهيئة للمشاركة في فعاليات هذه الورشة ضم

ون والتنسيق بين الهيئة والمنظمة تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين والتي تتضمن تبادل الخبرات في المجاالت ذات  إطار التعا

 .العالقة بالفضاء وعلومه وتطبيقاته
 

ناشئة في مجال الفضاء حول هذه المشاركة صرح سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة: تحقق الشركات الهندية ال

رات قصيرة نسبيا، وباتت أرباحها محل اهتمام بالغ من قبل المستثمرين محليا وخارجيا، ومن أبرز إنجازات تلك إنجازات متتالية في فت 

محدودة،  الشركات تمكنها من منافسة شركات عالمية من خالل تقديم عطاءات لمهام فضائية كاملة بدالً من توفير مكونات لمهام فضائية 

، ومنذ ذلك الحين شهدت البيئة التنظيمية لقطاع الفضاء في  IN-SPACe مما أحدث ثورة في صناعة الفضاء. العام الماضي تم تأسيس

في قطاع الفضاء وارتفاع مستوى الثقة في تلك الشركات حتى  الهند تحسنًا كبيًرا، مما أدى إلى زيادة مشاركة مستثمري الشركات الناشئة 

در فخر التحاد الصناعة الهنديباتت مص  . 

 
وأضاف العسيري: الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بذلت جهود كبيرة خالل األعوام الثالثة الماضية لتشجيع االستثمار في قطاع الفضاء على 

الت الفضاء كونه أحد  المستوى الوطني، كما عملت وبالتنسيق مع تمكين وغرفة تجارة وصناعة البحرين على تحفيز ريادة األعمال في مجا

ة رسم االقتصاد العالمي بشكل كبير، وهذا جزء من استراتيجية الهيئة للمساهمة في  قطاعات علوم المستقبل والتي يعّول عليها لتجديد وإعاد

ظيفية جديدة خلق قطاع استثماري جديد يمتلك عناصر النمو األساسية بما يمّكنه من االستدامة ليدعم االقتصاد الوطني عبر خلق فرص و

 .مرموقة وليرفد االقتصاد الوطني بمصادر استثمارية جديدة ترتبط بشكل فعلي ومباشر بعلوم المستقبل والتقنيات المتقدمة

 
وأختتم العسيري تصريحه قائال: لقد اتاحت هذه الورشة تبادل وجهات النظر واألفكار على مستوى واسع، حيث شارك في الورشة أكثر  

شخص ألعمال الورشة من مختلف دول العالم. مؤكدا على   670صين في المجال، باإلضافة لحضور ما يزيد على من المخت  320من 

 .التعاون الوثيق مع منظمة أبحاث الفضاء الهندية، شاكرا لهم حسن التنسيق والتواصل المستمر
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