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حضرة صاحب الجاللة

ك ج د بن ع سى آل خ ف

ملك مملكة البحرين المفدى

صاحب السمو الملكي

األم ر س

ةن بن ج د آل خ ف

ولي العهد نائب القائد األعلى
رئيس مجلس الوزراء

ك

رئ س مج س اإلدارة

الهيئةةةةةة الو

يةةةةةة

لعلةةوا الفضةةاء ع ب ةر

اليةةةوا يةةةر ال بةةةرة

الةةو

ي ةةي

ةةا

الفضةةةةةاء وعلومةةةةة

و ق يا ةةةةةة  ،هةةةةةةي
حاضةةةةة ة للكفةةةةةاءا

الو

يةةةةة الم

ي مجةات

وعلوا الفضاء
ةعادة المه دس كمال ن أحمد محمد
رئيس مجلس اإلدارة
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لةةةةة

دةةة

الشبة

الب ريني ما

الهيئة الو

س لخدم ق ةدته ووطنه..

ية لعلوا الفضاء

عر شو ا

اتة را يجية  2023-2019وال ي اعد

ي

فيذ خ

ل حقيق السياةة الو

ها
ية

للفضاء ،وال عاون الوثيق ين مجلس إدارة الهيئة واإلدارة ال فيذية
كان ل دور ارز ي جاوز الكثير من ال حديا

األ داف .يمك ا القول ان الهيئة الو
اليوا ير ال برة الو

هي حاض ة للكفاءا

ي

الو

ي

ا

ية الم

و حقيق العديد من

ية لعلوا الفضاء ع بر

الفضاء وعلوم
لة

و ق يا ،

ي مجات

دةة

ال ي لبي

لعا

وعلوا الفضاء ،و ي زخر الشباب البحري ي الم حمس ل دمة
ياد

وو

 ،والم

لع ل حقيق اإلنجازا

القيادة الرشيدة حفظها هللا ورعا ا .ال قرير الذي يد يدكم يبرز

مجموعة من أ م ما حقق خالل العاا  2021والس وا

ة شهد المزيد من اإلنجازا

مشيئة هللا.

المقبلة

02

ك

الرئ س الانف ذي

خ ةةةةوا م ا عةةةةة
الو

و ةةةةةا الهيئةةةةةة
يةةةةةة لعلةةةةةوا

الفضةةةاء كةةة ثبةةةا

وعزيمةةةةةة وإصةةةةةرار
للوصةةةةول مملكةةةةة
البحرين إلةى ماةاف

الدول الم قدمة

ي مجال الفضاء

ةعادة الدك ور المه دس محمد إ را يم العسيري
الرئيس ال فيذي
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ثبة
خ وا

وإ رار مةم الا دية

وعزي
م ا عة

و ا الهيئة الو

..

ية لعلوا الفضاء ك

ثبا

وعزيمة وإصرار على حقيق رؤية حضرة صاحب الجاللة الملك
المفدى حفظ هللا ورعاه ي الوصول مملكة البحرين إلى مااف

الدول الم قدمة ي مجال الفضاء .خالل العاا  2021ورغم ظروف

جائحة  COVID-19ال ي أثر
المس وى العالمي اة

على كا ة م احي الحياة على

اعر الهيئة فض

من هللا و فض

السياةة الحكيمة للقيادة الرشيدة حفظها هللا ورعا ا ي ال عام

مع ال حديا

من اتة مرار ي

لم سبيها ،و شجيعهم على
مجات

وير درا ها عبر ال عليم وال دريب

فيذ الدراةا

والبحوث الم علقة

عملهم لغرض اتة فادة من الفضاء ال ارجي ألغراض

ال مية المس دامة .ويسرني من خالل مل ص ال قرير الس وي

اة عراض أ م إنجازا الهيئة خالل عاا .2021
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الوطن

بنةء القدرا

ضمن مساعي الهيئة ل مية القدرا الو

ية ي مجال الفضاء ،امر الهيئة و ير العديد

من رص ال دريب (المحلية والدولية) لم سبي الهيئة ،وكانر أ رز ا:

اة يفاء م

لبا

ال رج وعودة أعضاء ريق البحرين للفضاء المب عثين لجامعة

خليفة وجامعة ةري ل ي درجة الماجس ير ي

دةة أنظمة و ق يا الفضاء.

مشاركة المب عثين لجامعة خليفة ي اء و جهيز مرين :القمر الا اعي اإلمارا ي
«ظبي ةا » ،والذي م إ ال

ي 27

اإلمارا ي المش رك والذي ةي م إ ال
و ير خمس رص عم

اإلمارا

براير  2021والقمر الا اعي البحري ي

إلى مداره خالل الر ع األول من .2022

لمه دةي الهيئة ي م برا

للفضاء وشركة “الياه ةا ” لال اات

وال ك ولوجيا أ وظبي.

الفضاء ال ا عة لوكالة

ال عاون مع جامعة خليفة للعلوا

و ير ةر ورش عم م ااة ي مجال الفضاء أ رز ا كان

ةانر

رةبرغ جمهورية روةيا ع وان (.)Big Data

حاول أحد م سبا
ولي ك ك البحرين.
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ظيم من جامعة

الهيئة على شهادة اله دةة ي الذكاء اتص

اعي من

06

األق ةر الصنةع
م إ الق أول مةر صة اعي حري ةي إمةار ي مشة رك (ضةوء )1

جةا إلةى

مح ةةة الفضةةاء الدوليةةة ةةاري  21ديسةةمبر  2021والةةذي ةةم اةةميم

و

ةةويره أيةةةدي كفةةاءا

حري يةةةة وإمارا يةةةة مةةن م لةةة

اله دةةةية .و جةةاري العمة علةةى البةةدء مشةةرو

ال ااةةةا

ةةاء ثةةاني مةةر صة اعي

لمملكة البحرين لالة شعار عن عد وإنشاء مح ةة أرضةية للة حكم ةالقمر

واة قبال يانا
 ،قد م

الفضائية .و مهيداً للمشرو و ال عاون مع جامعة البحرين

ايص م بر لب اء واخ بار القمر الا اعي والذي ية م

حالياً العم على اتن هاء من ال جهيزا الم علقة

.

الق ر الصنةعي ضوء 1
م

الو

وير القمر اتص

اعي ضوء 1البالغ حجم  3وحدا

ية لعلوا الفضاء ووكالة اتمارا

األرضية المر ب ة البرق من العواص

للفضاء .مهم
الرعدية .م

جامعة خليفة للعلوا وال ك لوجيا دولة اتمارا

ال عاون ما ين الهيئة
ي رصد أشعة جاما

فيذ المشرو من

العر ية الم حدة وجامعة

نيويورك أ وظبي  ،و د ةا م ي اميم و اء القمر الا اعي

للفضاء ضمن ريق فيذ المشرو
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ب

جامعة خليفة سبة:

ريق البحرين

ار فا المدار

جهة اإل الق

الوزن

 400كيلوم ر

SpaceX

 5.25كجم

ج ا اإل الق إلى المدار
الج ا اليا اني “"Kibo

ةيضي

األ عاد

الحجم

 34.5*10*10ةم

ذو ثالث وحدا

ضوء  1للمج مع الدولي علمياً و ق ياً هم أ ض لعلم الاواعق

و حديد أنوا و أثيرا

العواص

الرعدية و و ير معلوما

و يانا

ومفيدة لق ا ال يران و عزيز البحث العلمي عبر و ير يانا
الشرق األوةط لم كن م و رة من ب .

مهمة

لم

قة
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ال شةريع الب ث
ا ع الهيئة ال سيق مع مجلس ال عليم العالي لحث

م ةسا

ال عليم العالي ومراكز األ حاث على فيذ مشاريع

حثية ي مجات علوا الفضاء و عزيز ات كار مث :

ال عاون مع ولي ك ك البحرين ي مشرو
وير

بيق لحماية الحياة البحرية.

فيةةذ مشةةرو نظةةاا الكشة

المبكةةر عةةن ةوةةةة

ال ي الحمراء و جر ة الري ال ا ص وذلك ال عاون

ية ل مية الق ا الزراعي ووكالة

مع جامعة ال لي العر ي والمبادرة الو

الزراعةةة والثةةروة البحريةةة ةةوزارة األشةةغال وشةة ون البلةةديا وال

العمراني وشركة ةمار

ارمي غ ةي س غ الهول دية.

ةةيط

ال عاون مع جامعة البحرين ي إعداد ور ةة حثيةة ع ةوان الرصةد ايلةي
للبقةةع ال ف يةةة اة ة داا الةةذكاء اتص ة

لالة ثمار علوا الفضاء والذكاء اتص

اعي و قةةديم أ روحةةة ةةدعو

اعي.

امر الهيئة ةط الق المسةا قا ل شةجيع لبةة الجامعةا علةى فيةذ

مشةةةةاريع حثيةةةةة مثةةةة مسةةةةا قة ةةةةرم

كيبوكيوب ومسا قة إ الق جر ة إلى القمر.

األوراق الب ث
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75%

ةةةةي الفضةةةةاء ومحاضةةةةرة

م العم على  16ور ة

علمية حيث م نشر  12م ها.

ال بةدرا
ضمن المبادرا
المحلي ،م

ال جا ع

المج معية ال ي قدمها الهيئة على المس وى

فيذ العديد من البرام ال وعوية وذلك للمسا مة

ي اء المعر ة ي مجات

علوا الفضاء و

دور الهيئة ،مث إ الق أر ع مسا قا

ال ر ية وال عليم لمشاركة

الدولي و فيذ ورش ي عم

ورش عم

ناصر لل أ ي

بيقا ها وال عري

محلية وال سيق مع وزارة

لبة من المدارس ي معسكر الفضاء
م ااة ألصحاب المالحة و سع

ي المدارس ومركز رعاية ال لبة المو و ين ومركز
وال دريب المه ي اإلضا ة إلى عاونها مع الوزارة

ل ضمين علوا الفضاء ي الم ا

ال عليمية .ومن أ رز إنجازا

الهيئة الشراكة مع ناةا لرعاية حدي الهاكاثون الس وي

البحرين الذي يجمع ال الب والمبرمجين والعلماء لح

الم روحة اة داا البيانا الفضائية.

ي

حديا ناةا
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العضوي في ال جةن الدول
ا ع الهيئة مساعيها ي العضوية ي أ رز الم ظما

مجال الفضاء و

الدولية الم اة ي

بيقا  ،أ رز ا:

❑ اتنضماا إلى مك ب األمم الم حدة لش ون الفضاء ال ارجي
❑ اتنضماا حديثاً إلى ات حاد الدولي للمالحة الفضائية.

و مثي مملكة البحرين ي عضوية العديد من اللجان م ها:
❑ لج ة الفضاء الم بثقة عن الم دى ات اادي العالمي
❑ المجموعة العر ية لل عاون الفضائي

❑ ولج ة اتة داا السلمي لش ون الفضاء ال ارجي الم بثقة عن مك ب األمم
الم حدة لش ون الفضاء ال ارجي.

كما اة كملر الهيئة انضماا البحرين ت فا ية سجي
ي الفضاء ال ارجي.

امر الهيئة المشاركة ي أكثر من ثالثين م مراً .

11

األجساا الم لقة

الس ةس العةم والقة ون الدولي
ل فضةء والش ون الانظ
عد أن امر الهيئة مشاركة عالة من أصحاب العال ة طعالن السياةة العامة

لمملكة البحرين للفضاء وال

ة اتة را يجية للهيئة ( ،)2023-2019ي م حالياً

اتن هاء من إعداد ومراجعة مسودة القانون الو
المع ية تة كمال اإلجراءا ذا العال ة.

ي للفضاء ور عها للجها

قوا الهيئة م ا عة اء الب ية ال شريعية وال ظيمية الداخلية من خالل إعداد

وصياغة مجموعة من اللوائح واإلجراءا
لم

لبا

اء علي
مرةوا اإلنشاء .و ً

والالئحة المالية مهيداً لمرحلة اتن قال.

وأنظمة العم
امر الهيئة

الداخلي ،وذلك

فيذاً

حديث الالئحة اإلدارية

12

العالقة

ال

م و يع سع مذكرا

وا فا يا

لسرية المعلوما

واإلق
فا م وا فا يا

والدول
محلية وإ ليمية ودولية

مع عدد من وكات

ال ق ية والا اعية والبحثية ال اش ة

الفضاء والم ةسا

ي مجال علوا الفضاء ل فيذ

مشاريع مش ركة ونق المعر ة و بادل ال برا والمعلوما .

13

تب

ة

اجا ةأة
ي م لبية اح ياجا

أصحاب المالحة من خالل قديم

الهيئة لةثالثة أنوا من ال دما

الفضائية والبيانا

م انجاز  10دراةا
ب

ال ص
و ي :و ير الاور

الفضائية والدراةا

ال حليلية ،حيث

الحكومية خالل

ذا العاا .ومن

عدد من الجها

واة يفاء  7لبا

أ رز ما أنجزه م بر حلي البيانا

دراةا :

م اة المها من

والاور الفضائية من

حار أعداد البيو المحمية و حديد موا عها

الكش

ايلي عن السفن البحرية

الرصد ايلي للبقع ال ف ية اة داا الذكاء اتص

اعي

دراةة ال وزيع المكاني للمدارس ي مملكة البحرين (مرحلة )1
الم اة السحا ية لعرض المعلوما الجغرا ية المكانية
مشرو األ لس الشمسي لمملكة البحرين و قدير إن اجية األلوا الشمسية
إعداد دراةة ل قدير ال ا ة الشمسية للمباني ي مملكة البحرين -جزيرة ات
زيادة د ة البيانا

والاور الفضائية اة داا نظاا الموا ع العالمي GPS

مرا بة م ا ق وصحة أشجار القرا والحيود واألعشاب وال حالب البحرية
مرا بة السواح

البحرية ( آك

مس وى البحر ()2021 - 1991

الشوا ئ) ودراةة أثر م سوب ار فا
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