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حضرة صاحب الجاللة
ال  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 
ر لعلةةوا الفضةةاء  ع بةة

اليةةةوا  يةةةر ال بةةةرة 
الةةو  ي  ةةي   ةةا  
الفضةةةةةاء وعلومةةةةة  

 هةةةةةةي ، و ق يا ةةةةةة 
حاضةةةةة ة للكفةةةةةاءا  
الو  يةةةةة الم  لةةةةة 
 ي مجةات    دةةة 

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



خ  ها  فيذ يشو ا  عرالفضاءلعلواالو  يةالهيئة
الو  يةالسياةةل حقيقاعد وال ي2023-2019اتة را يجية

فيذيةال  واإلدارةالهيئةإدارةمجلس ينالوثيقوال عاونللفضاء،
نمالعديدو حقيقال حديا منالكثير جاوز ي ارزدورل كان

ر ع بالفضاءلعلواالو  يةالهيئةانالقوليمك  ا.األ داف
و ق يا  ،وعلوم الفضاء  ا  يالو  يال برة يراليوا
  دةةمجات  يالم  لةالو  يةللكفاءا حاض ة هي
ل دمةالم حمسالبحري ي الشباب زخرو يالفضاء،وعلوا
  لعا  لبيال ياإلنجازا ل حقيقوالم  لعوو   ، ياد  
رزيبيدكم يدالذيال قرير.ورعا اهللاحفظهاالرشيدةالقيادة

المقبلةوالس وا 2021العااخالل حققماأ ممنمجموعة
.هللا مشيئةاإلنجازا منالمزيدة شهد
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..الشبة  الب ريني ما  س لخدم  ق ةدته ووطنه



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

ك    الرئ س الانف ذي

خ ةةةةوا  م  ا عةةةةة 
   و ةةةةةا الهيئةةةةةة 
الو  يةةةةةة لعلةةةةةوا 
الفضةةةاء  كةةة  ثبةةةا  
ر وعزيمةةةةةة وإصةةةةةرا

لوصةةةةول  مملكةةةةة ل
البحرين إلةى ماةاف 

الدول الم قدمة 
 ي مجال الفضاء
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ا ثب ك الفضاءلعلواالو  يةالهيئة   و ام  ا عةخ وا 
الملكالجاللةصاحبحضرةرؤية حقيقعلىوإصراروعزيمة
ماافإلىالبحرين مملكةالوصول يورعاههللاحفظ المفدى
ظروفورغم2021العااخالل.الفضاءمجال يالم قدمةالدول
علىالحياةم احيكا ةعلىأثر ال يCOVID-19جائحة

و فض هللامن فض الهيئةاة  اعرالعالميالمس وى
عام ال  يورعا اهللاحفظهاالرشيدةللقيادةالحكيمةالسياةة

ريبوال دال عليمعبر درا ها  وير ياتة مرارمنال حديا مع
قةالم علوالبحوثالدراةا   فيذعلىو شجيعهملم  سبيها،

ألغراضال ارجيالفضاءمناتة فادةلغرضعملهم مجات 
الس ويال قريرمل صخاللمنويسرني.المس دامةال  مية

.2021عااخاللالهيئةإنجازا أ ماة عراض
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.. مةم الا دية  ثبة  وعزي   وإ رار



بنةء القدرا  الوطن  
عديد ضمن مساعي الهيئة ل  مية القدرا  الو  ية  ي مجال الفضاء،  امر الهيئة   و ير ال

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

لجامعةنالمب عثيللفضاءالبحرين ريقأعضاءوعودةال  رجم  لبا اة يفاء
.ضاءالفو ق يا أنظمة  دةة يالماجس يردرجةل ي ةريوجامعةخليفة

ارا ياإلمالا اعيالقمر: مرينو جهيز  اء يخليفةلجامعةالمب عثينمشاركة
البحري يالا اعيوالقمر2021 براير27 يإ ال   موالذي،«ةا ظبي»

.2022مناألولالر عخاللمدارهإلىإ ال  ةي موالذيالمش ركاإلمارا ي

لوكالةال ا عةالفضاءم  برا  يالهيئةلمه دةيعم  رصخمس و ير
لواللعخليفةجامعةمع ال عاونلال اات ”ةا الياه“وشركةللفضاءاإلمارا 

. أ وظبيوال ك ولوجيا

أ رز ا كان    ظيم من جامعة  ي مجال الفضاء و ير ةر ورش عم  م  ااة 
. (Big Data)ةانر   رةبرغ  جمهورية روةيا  ع وان 

نماتص  اعيالذكاء ياله دةةشهادةعلىالهيئةم  سبا أحدحاول
.البحرين ولي ك ك
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  جةا  إلةى (  1ضةوء ) م إ الق أول  مةر صة اعي  حري ةي إمةار ي مشة رك 
والةةذي  ةةم  اةةميم  2021ديسةةمبر 21مح ةةة الفضةةاء الدوليةةة   ةةاري  

و  ةةويره  أيةةةدي كفةةاءا   حري يةةةة وإمارا يةةةة مةةن م  لةةة  ال  ااةةةا  
و جةةاري العمةة  علةةى البةةدء  مشةةرو    ةةاء ثةةاني  مةةر صةة اعي .  اله دةةةية

مر لمملكة البحرين لالة شعار عن  عد وإنشاء مح ةة أرضةية للة حكم  ةالق
البحرينو مهيدًا للمشرو  و ال عاون مع جامعة. واة قبال  يانا   الفضائية

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

.حاليًا العم  على اتن هاء من ال جهيزا  الم علقة   

1الق ر الصنةعي ضوء 
الهيئة ينما ال عاونوحدا 3حجم البالغ1ضوءاتص  اعيالقمر  وير م

جاماأشعةرصد يمهم  .للفضاءاتمارا ووكالةالفضاءلعلواالو  ية
  بمنالمشرو   فيذ م.الرعديةالعواص من البرقالمر ب ةاألرضية
وجامعةالم حدةالعر يةاتمارا  دولةوال ك لوجياللعلواخليفةجامعة
حرينالب ريقالا اعيالقمرو  اء اميم يةا مو د،أ وظبينيويورك
:  سبةخليفة جامعةالمشرو   فيذ ريقضمنللفضاء

األق ةر الصنةع  
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الحجم
ذو ثالث وحدا 

الوزن
كجم5.25

األ عاد
ةم34.5*10*10

جهة اإل الق
SpaceX

ار فا  المدار
كيلوم ر400

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

الاواعقلعلمأ ض  همو ق ياً علمياً الدوليللمج مع1ضوءةيضي 
ةمهمو يانا معلوما  و يروالرعديةالعواص و أثيرا أنوا و حديد
قةلم   يانا  و يرعبرالعلميالبحثو عزيزال يرانلق ا ومفيدة
. ب منم و رة كنلماألوةطالشرق



ال شةريع الب ث  

لحثالعاليال عليممجلسمعال  سيقالهيئة  ا ع
اريعمش  فيذعلىاأل حاثومراكزالعاليال عليمم ةسا 

:مث ات  كارو عزيزالفضاءعلوامجات  ي حثية

ور ة 16 م العم  على 
.م ها12علمية حيث  م نشر 

يةذ  امر الهيئة  ةط الق المسةا قا  ل شةجيع  لبةة الجامعةا  علةى   ف
مشةةةةاريع  حثيةةةةة مثةةةة  مسةةةةا قة  ةةةةرم   ةةةةي الفضةةةةاء ومحاضةةةةرة 

.ومسا قة إ الق  جر ة إلى القمركيبوكيوب
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 ع ةوان الرصةد ايلةي ور ةة  حثيةةال عاون مع جامعة البحرين  ي  إعداد
أ روحةةة   ةةدعوللبقةةع ال ف يةةة  اةةة  داا الةةذكاء اتصةة  اعي و  قةةديم

.لالة ثمار  علوا الفضاء والذكاء اتص  اعي

رو  ال عاون مع  ولي ك ك البحرين  ي مش
.  وير   بيق لحماية الحياة البحرية

75% الب ث  األوراق

  فيةةذ مشةةرو  نظةةاا الكشةة  المبكةةر عةةن ةوةةةة 
اونال  ي  الحمراء و جر ة الري ال ا ص وذلك  ال ع

الة مع جامعة ال لي  العر ي والمبادرة الو  ية ل  مية الق ا  الزراعي ووك
الزراعةةة والثةةروة البحريةةة  ةةوزارة األشةةغال وشةة ون البلةةديا  وال   ةةيط 

.الهول ديةةي س غ ارمي غالعمراني وشركة ةمار  
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المس وىعلىالهيئة قدمهاال يالمج معيةالمبادرا ضمن
ةللمسا موذلكال وعويةالبرام منالعديد  فيذ مالمحلي،

ري وال عو  بيقا هاالفضاءعلوامجات  يالمعر ة  اء ي
زارةومعوال  سيقمحليةمسا قا أر عإ القمث الهيئة، دور

ضاءالفمعسكر يالمدارسمن لبةلمشاركةوال عليمال ر ية
عو سالمالحةألصحابم  ااةعم ورش يو  فيذالدولي
ومركزالمو و ينال لبةرعايةومركزالمدارس يعم ورش
ارةالوزمع عاونهاإلى اإلضا ةالمه يوال دريبلل أ ي ناصر

 إنجازاأ رزومن.ال عليميةالم ا   يالفضاءعلوال ضمين
 يالس ويالهاكاثون حديلرعايةناةامعالشراكةالهيئة
اةان حديا لح والعلماءوالمبرمجينال البيجمعالذيالبحرين

.الفضائيةالبيانا  اة  دااالم روحة

ال بةدرا  ال جا ع  



العضوي  في ال جةن الدول  
ي الم  اةالدوليةالم ظما أ رز يالعضوية يمساعيهاالهيئة  ا ع
:أ رز او  بيقا  ،الفضاءمجال

ال ارجيالفضاءلش ونالم حدةاألمممك بإلىاتنضماا❑
.الفضائيةللمالحةالدوليات حادإلىحديثاً اتنضماا❑

:م هااللجانمنالعديدعضوية يالبحرينمملكةو مثي 

. م  مراً  امر الهيئة  المشاركة  ي أكثر من ثالثين

العالميات  ااديالم  دىعنالم بثقةالفضاءلج ة❑
الفضائيلل عاونالعر يةالمجموعة❑
مماألمك بعنالم بثقةال ارجيالفضاءلش ونالسلمياتة  دااولج ة❑

.ال ارجيالفضاءلش ونالم حدة

 لقةالماألجساا سجي ت فا يةالبحرينانضمااالهيئةاة كملركما
.ال ارجيالفضاء ي

11



12

الس ةس  العةم  والقة ون الدولي 
ل فضةء والش ون الانظ    

مةالعاالسياةة طعالنالعال ةأصحابمن عالة مشاركةالهيئة امرأن عد
حالياً ي م،(2023-2019)للهيئةاتة را يجيةوال  ةللفضاءالبحرينلمملكة
للجها ور عهاللفضاءالو  يالقانونمسودةومراجعةإعدادمناتن هاء
.العال ةذا اإلجراءا تة كمالالمع ية

إعداداللخمنالداخليةوال  ظيميةال شريعيةالب ية  اء م ا عةالهيئة قوا
  فيذاً وذلكالداخلي،العم وأنظمةواإلجراءا اللوائحمنمجموعةوصياغة

ةاإلداريالالئحة  حديثالهيئة امرعلي و  اًء .اإلنشاءمرةوالم  لبا 
.اتن قاللمرحلة مهيداً الماليةوالالئحة
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ودوليةوإ ليميةمحليةوا فا يا  فا ممذكرا  سع و يع م
والم ةسا الفضاءوكات منعددمعالمعلوما لسريةوا فا يا 
فيذل  الفضاءعلوامجال يال اش ةوالبحثيةوالا اعيةال ق ية
.والمعلوما ال برا و بادلالمعر ةونق مش ركةمشاريع

العالقة  ال      واإلق      والدول  
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م قديخاللمنالمالحةأصحاباح ياجا  لبيةي م
الاور و ير:و يال دما منأنوا لةثالثةالهيئة

حيثلية،ال حليوالدراةا الفضائيةوالبيانا الفضائية
مناة المها م لبا 7واة يفاءدراةا 10انجاز م

ومن.العاا ذاخاللالحكوميةالجها منعدد ب 
منيةالفضائوالاورالبيانا  حلي م  برأنجزهماأ رز

:دراةا 

ت ب   اجا ةأة     ة  ال ص   

GPSزيادة د ة البيانا   والاور الفضائية  اة  داا نظاا الموا ع العالمي 

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

اتص  اعيالذكاء اة  دااال ف يةللبقعايليالرصد

الشمسيةاأللوا إن اجيةو قديرالبحرينلمملكةالشمسياأل لسمشرو 

المكانيةالجغرا يةالمعلوما لعرضالسحا يةالم اة

الكش  ايلي عن السفن البحرية 

رة  ات جزي-إعداد دراةة ل قدير ال ا ة الشمسية للمباني  ي مملكة البحرين

موا عهاو حديدالمحميةالبيو أعدادحار

(1مرحلة)البحرينمملكة يللمدارسالمكانيال وزيعدراةة

ار فا م سوبأثرودراةة(الشوا ئ آك )البحريةالسواح مرا بة
(2021-1991)البحرمس وى


