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الصناعة و"علوم الفضاء" توقعان مذكرة تفاهم  "

 لزيادة كفاءة عمليات الرقابة في المناطق الصناعية 

 

( والتي تسعى لتطوير القطاع وصوالً لصناعة  2026- 2022إنطالقاً من استراتيجية قطاع الصناعة ) 

ستدامة ركيزتها مبادرات مبتكرة ومتقدمة، وقعت كالً من وزارة الصناعة والتجارة والهيئة  متطورة وم

الوطنية لعلوم الفضاء مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين لتبادل الخبرات وبناء القدرات، 

 . نباإلضافة إلى خلق فرص أخرى للتعاون لغرض تعظيم االستفادة المتبادلة بين الطرفي 
 

وقع المذكرة من جانب وزارة الصناعة والتجارة إيمان أحمد الدوسري وكيل الوزارة، ومن جانب الهيئة  

الوطنية لعلوم الفضاء الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك بحضور أعضاء  

 .فريق العمل القائم على تنفيذ بنود المذكرة ونخبة من المسؤولين بالجهتين 
 

وبهذه المناسبة صرحت إيمان أحمد الدوسري: "تتوج هذه الشراكة الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة  

والتجارة برئاسة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة في تنفيذ المبادرات اللي تندرج تحت  

القتصادي لتنمية  ( والتي تم تضمينها في خطة التعافي ا 2026-2022استراتيجية قطاع الصناعة ) 

قطاعات المملكة بنطاق واسع األبعاد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وفقاً لرؤية حضرة صاحب الجاللة 

 .الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم

https://alwatannews.net/uploads/images/2022/06/28/2408258.jpeg


 

 
وأتبعت "إّن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي  

مجلس الوزراء، تدعم قطاع الصناعة بما يشجع مسيرة البناء والتطوير في المملكة، ويساهم   العهد رئيس 

 ."في خلق فرص نوعية للمواطنين

 
وأضافت بأن وزارة الصناعة والتجارة تسعى اليوم وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء العمل  

في البنية التحتية لزيادة كفاءة عمليات التفتيش  على تنفيذ هذه المبادرة المبتكرة ضمن محور االستثمار  

والرقابة على المناطق الصناعية باستخدام تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في تحليل الصور الملتقطة  

 .باألقمار الصناعية وباستخدام التقنيات الحديثة

 
لعلوم الفضاء: "تأتي هذه  من جانبه قال الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 

المذكرة متفقة مع التوجيهات الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم والداعية  

القتراح المزيد من األفكار والمبادرات لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة األبعاد لبلوغ أهداف التنمية  

كما انها تحقق التكامل المنشود بين الجهات  المستدامة خصوصا في مجاالت الصناعة وعلوم المستقبل، 

الحكومية بما يتفق وتوجيهات الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس  

 .الوزراء

 
إن هذه المذكرة جاءت لتؤطر التعاون القائم بين الجانبين وتضع األساس إلطالق مجموعة من المبادرات  

الفضائية لدعم جهود وزارة الصناعة والتجارة في عدة مجاالت." وأكد   المتعلقة باستغالل التطبيقات 

العسيري: "ان الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء حريصة على توظيف كافة امكانيتها لدعم مختلف الجهات  

الحكومية بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة واالرتقاء بمستوى  

 ." مة للمستفيدينالخدمات المقد 

 


