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وأهداف  اســـتراتيجية  إطار  في  الفضائي  االســـتثمار  لتعـــزيز  الوطنيـــة  الخطة  تســاهم 
القطــــاع الرامية إلى المســـــاهمة في تنويع االقتصاد الوطني، ونقـــــل العلوم والتقنيات 
والتطبيقـــات المتقدمــة إلى الدولــــــــة ودعــــــم البحث العلمي وبنــــــاء الكفاءات ا�ماراتيــــة.



معالي الدكتور 
أحمد بن عبداهللا حميد بالهول الفالسي

وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة
رئيس مجلس إدارة وكالة ا�مارات للفضاء



الفضاء  قطاع  مساهمة  ضمان  إلى  الفضائي  االستثمار  لتعزيز  الوطنية  الخطة  تهدف 
الوطني في تنويع اقتصاد الدولة وتشجيع االستثمارات ا¦جنبية على الدخول في صناعة 
عينهم  يضعون  الذي  للمستثمرين  خصبة   ªأرض ا�مارات  دولة  توفر  إذ  الوطنية،  الفضاء 
وحمايتها استثماراتهم  لجذب  الخطة  هذه  وتأتي  الفضائي،  قطاعها  في  االستثمار  على 



الدكتور المهندس 
محمد ناصر األحبابي
مدير عام وكالة ا�مارات للفضاء
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1. مقدمـــــة

وفقــًا لرؤيــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 2021 ومئويــة اإلمــارات 2071، حــددت دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة مجموعــة مــن األهــداف نحــو حكومــة رائــدة عالميــًا فــي مختلــف 
ا  المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة. وبالتالــي، وضعــت السياســة الوطنيــة للفضــاء عــددً
مــن المبــادئ الرئيســية واألهــداف لبرنامــج الفضــاء اإلماراتــي لتحقيــق هــذا الهــدف والرؤيــة.

فيمــا يتعلــق بالمجــال االقتصــادي ، تؤكــد السياســة الوطنيــة للفضــاء علــى أهميــة 

البرنامــج الفضائــي في:

االســتمرار فــي تنميــة دور صناعــة الفضــاء فــي توســيع اقتصــاد اإلمــارات العربيــة  �
ــم علــى المعرفــة والمهــارات العاليــة المتحــدة القائ

تعزيز مساهمة صناعة الفضاء في تنويع اقتصاد اإلمارات �
تطويــر أســاليب فعالــة لجــذب شــركات الفضــاء وزيــادة االســتثمار فــي صناعــة  �

اإلماراتيــة. الفضــاء 

تهــدف خطــة تعزيــز االســتثمار الفضائــي إلــى تحقيــق هــذه التوجهــات فــي السياســة الوطنيــة للفضــاء وذلــك مــن خــالل تحديــد نهــج عالــي المســتوى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتســهيل 
المزيــد مــن االســتثمارات فــي صناعــة الفضــاء بالدولــة وبمــا يســاهم فــي  تحقيــق رؤيــة اإلمــارات 2021 والمئويــة  2071  وخطــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي تنويــع واســتدامة اقتصــاد دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة،  وتعزيــز اقتصــاد الدولــة القائــم علــى المعرفــة واالبتــكار والتقنيــات المتقدمــة، وتحفيــز البحــث والتطويــر واالبتــكار، وتشــجيع ريــادة األعمــال والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. 
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2. لمحة عن اقتصاد الفضاء العالمي

بلــغ عــدد الــدول التــي تديــر عمليــات ســاتلية 59 دولــة، وتمتلــك 10 منهــا قــدرات  •
الفضــاء. برامــج استكشــاف  و14 منهــا تعمــل علــى  إطــالق، 

يســتمر دور القطــاع الفضائــي  الخــاص فــي النمــو بشــكل كبيــر كل عــام، بمــا فــي ذلــك 
برامــج استكشــاف الفضاء.وفــي العــام 2017، كان إجمالــي اإلقتصــاد الفضائــي العالمــي 
التجاريــة، و%21 مــن  %79 مــن عائــدات األنشــطة  348 مليــار دوالر أمريكــي، ويتكــون 

الميزانيــات الحكوميــة والرحــالت الفضائيــة المأهولــة.

Government Space Budgets

Commercial Human 
Spacelight

Network Equipment
• Gateways
• Very small aperture  
  terminals
• Network operations  
  centers
• Satellite news gathering  
  equipment

Consumer Equipment
• Sat TV, radio and 
broadband equipment
• Global navigation 
satellite systems stand-
alone units & In-vehicle 
systems

دوالر  • مليــار   268.8 هــو  التجاريــة  األنشــطة  عائــدات  مصــادر  وكانــت 

أمريكــي:
48% من الخدمات الساتلية. �
44.6% صناعات المكونات األرضية. �
5.8% الصناعات الساتلية. �
1.7% خدمات اإلطالق الفضائي. �
وقــد بلــغ متوســط النمــو الســنوي لعائــدات األنشــطة التجاريــة منــذ عــام 2007  �

إلى %9.6.

وعــالوة علــى ذلك، شــهد عــام 2017 زيــادة قدرهــا 30.5% من االســتثمار  •

الخــاص فــي قطــاع الفضــاء، مــع التركيــز فــي الغالــب على:
72.1% شركات اإلطالق وإعادة الدخول �
23.1% تصنيع األقمار الصناعية �

كمــا مــول االســتثمار الخــاص مجــاالت فضائيــة جديــدة أخــرى مثــل خدمــات وســائل النقــل  •
واإلمــدادات الفضائيــة، واســتخراج المــوارد الفضائية.

وتأتــي مصــادر االســتثمار فــي الفضــاء بشــكل رئيســي مــن الواليــات المتحــدة وأوروبــا  •
وروســيا وآســيا.

$348B
Global Space 

Economy

$79.3B
Non-Satellite 

Industry

$119.8B
Ground 

Equipment

$128.7B
Satellite 
Services

$15.5B

$4
.6B

Launch Industry

Satellite Manufacturing

Telecommunications
• Television
• Telephone
• Broadband
• Aviation
• Maritime
• Road and Rail

Earth Observation
• Agriculture
• Change Detection
• Disaster Mitigation
• Meteorology
• Resources

Science
• Earth Science
• Space Science

National Security

المصدر: 2018 حالة صناعة األقمار الصناعية - برايس للفضاء والتكنولوجيا
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3. غايات خطة تعزيز االستثمار الفضائي

11

 من خالل جذب المزيد من

ضائية
شاريع الف

ي الم
ستثمارات ف

اال

أ. إستدامة نمو شركات وقطاع الفضاء في دولة اإلمارات:
تطوير نظام إيكولوجي (Echo system) لصناعة الفضاء في دولة اإلمارات. �

دعم تطوير تقنيات الفضاء التي ستخلق عامل جديد في القطاعات األخرى على األرض، والوصول إلىالبيانات الفضائية. �

ــيع  ــي وتوس ــاد الوطن ــع االقتص ــي تنوي ــي ف ــاء اإلمارات ــاع الفض ــاهمة قط ــادة مس زي
ــي: ــاد المعرف االقتص

زيادة عدد الشركات الجديدة وزيادة فرص العمل وخصوصا القائمة المعرفة والمهارات العالية. �

تشجيع الشركات األجنبية بأن تتخذ من دولة اإلمارات مقرا لها وألنشطتها. �

تعزيز استفادة القطاعات األخرى من صناعة الفضاء والعكس �

العمل على جعل دولة اإلمارات مركزًا رئيسيًا للعمل واالستثمار في الفضاء �

دعم المصالح الوطنية األخرى:
جــذب المزيــد مــن الطــالب فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات وإنشــاء  �

قــوة بشــريةذات مهــارات عاليــة والتــي قــد تســتفيد منهــا جميــع الصناعــات اإلماراتيــة.

توفير إمكانيات لزيادة االستقالل الوطني في االستخبارات والوصول إلى الفضاء. �

زيادة أنشطة البحث والتطوير ودعم ثقافة االبتكار �

تعزيز الشراكة على المستوى الوطني والدولي:
تحفيــز وتســهيل الشــراكة بيــن القطــاع الحكومــي والخــاص واألكاديمــي والبحثــي فــي أنشــطة ومشــاريع  �

ذات صلــة بالفضــاء

ترسيخ وإبراز مكانة الدولة في الخريطة الفضائية العالمية. �
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4. نطاق عمل خطة االستثمار الفضائي

كفــاءة  علــى  الحــرص  منطلــق  مــن 
ازدواجيــة  وعــدم  األعمــال  وفاعليــة 
خطــة  نطــاق  ينحصــر  التمويــل، 
ذات  بالمشــاريع  الفضائــي  االســتثمار 
أنــه  بمعنــى  فقــط.  بالفضــاء  الصلــة 
والعــروض  المشــاريع  إهمــال  ســيتم 
االســتثمارية غيــر المتعلقــة بالفضــاء 

الخطــة. هــذه  تنفيــذ  خــالل 

تتنــاول خطــة االســتثمار الفضائي 
الربحيــة،  التجاريــة  المشــاريع 
غيــر  الخطــة  المشــاريع  وليــس 
غيــر  المشــاريع  (مثــل:  الربحيــة 
والتطويــر  للبحــوث  الربحيــة 
واالستكشــاف وأنشــطة التعليــم 
والخدمــات العامــة المجانية...الــخ).

تعتبــر الشــركات الوليــدة الناشــئة وفــي المراحــل 
االســتثمار  تعزيــز  خطــة  تركيــز  محــل  المبكــرة 
الفضائــي. ولكــن أيضــا ســيتم النظــر في شــركات 

المراحــل المتقدمــة.
تلــك  المبكــرة:  المرحلــة  بشــركات  يقصــد   .1
الشــركات القادرة علــى بدء العملیات ولكنهــا لم 
 ، والمبیعات  التجاري  التصنیع  بعد في مرحلة  تكــن 

القدرات. في  زیادة  یدعم  المبتكــر  التمویل  فإن 
تلــك  المتقدمــة:  المرحلــة  بشــركات  يقصــد   .  2
التــي تتطلــع لتوفيــر رأس المــال بعــد التصنيــع 
والمبيعــات التجاريــة ولكــن قبــل أي طــرح عــام 

أولــي.

وفــي حيــن ســيتم الترحيــب بــكل مــن 
المســتثمرين مــن القطاعيــن العــام 
والخــاص للمشــاركة فــي مثــل هــذه 
ــه ســيكون  الفــرص االســتثمارية ، إال أن
علــى  التركيــز  مــن  المزيــد  هنــاك 
الخــاص  القطــاع  مــن  المســتثمرين 
مــن  المســتثمرين  ذلــك  فــي  بمــا 

واألفــراد. المؤسســات 

الوكالــة  ســتحدد  معينــة،  منهجيــة  خــالل  مــن 
فيهــا  يكــون  التــي  األساســية  التركيــز  مجــاالت 
المصالــح  مراعــاة:  مــع  مرغــوب  االســتثمار 
السياســة  مــع  والموائمــة  للمســثمرين،  العامــة 
واالســتراتجية الوطنيــة للفضــاء، وعناصــر البيئــة 
الجاذبــة لألعمــال. مــع ذلــك فــإن المرونــة ســتكون 
مجــاالت  مراجعــة  ســيتم  حيــث  النجــاح  مفتــاح 
تركيــز االســتثمار الفضائــي بإنتظــام لتلبيــة أي 
تغيــرات فــي توجهــات االســتثمار حيــث أن العائــد 

األساســي. المعيــار  هــو  لالســتثمار  المتوقــع 

زيادة التركيز على مصادر ذو جدوى تجاريةقطاع الفضاء حصريا
االستثمار الخاص

مجاالت التركيز المرنة الشركات الناشئة وشركات المرحلة 
المتقدمة

METHODOLOGY
Boundary Conditions

• Core Trends      • UAE Objects
UAE Government

• Key Objectives      • Priorities

UAE Government
• Criteria

Best Match = Investment Focus

Commercial Opportunities (Categorization) 
+ Deal Flow

• Upstream (Core Space + Tourism)
  - Space Systems (MAIT)
  - Supply Chain (Selected)
  - Services (launch + operation)
  - Facility Managment (selected)
  - New Space (selected new business and models 
     incld. tourism, mining...)

Downstream

• Satellite Data (Utilization)
  - Satellite Application Downstream ICT
  - Services and Ground / User Equipment
  - Big Data, loT, etc.

• Space Technology Transfer (Spin-Offs: Diffusion)
 - Commercialization in terrestiral markets

Terrestrial Technology Transfer (Spin-Inns: 
Infusion)
• Tech, Materials, Processes (selected) enhancing 
space

Other Space-Related Non-Tech (Emotion)
• Businesses using the space image/flair

Investors
• Key Objectives     • Priorities

Investors
• Criteria

12
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5. نماذج عمل تعزيز االستثمار في الفضاء
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1.5 الوضع الراهن لالستثمار الفضائي 
العالمي (2/1)

يشــهد قطــاع الفضــاء خصخصــة فــي األنشــطة الفضائيــة حيــث 
ــات  ــطة الحكوم ــى أنش ــتحواذ عل ــاص باإلس ــاع الخ ــوم القط يق
الفضائيــة المعروفــة والمربحــة. وفــي الوقــت الراهــن، غالبــًا مــا 

تســتحوذ مبــادرات القطــاع الخــاص أنشــطة المــدار األرضــي.

وتعتبر االستثمارات من القطاع 
الخاص والحكومي مكملة 

لبعضها البعض.

يعــد االقتصــاد الفضائــي حاليــًا فــي 
مرحلــة إنتقاليــة نحــو مــا يســمى بـــ 

«الفضــاء الجديــد».

مــن   ٪  85 وتعــد 
العائــدات الخاصــة 
حكوميــة. أمــوال  85%

فــي  الحكوميــة  األمــوال  وعملــت 
قطــاع الفضــاء كممكــن لخصخصــة 
تمــت  حيــث  الفضــاء،  أنشــطة 
االســتثمارات  مــن  اإلســتفادة 
الحكوميــة لظهــور القطــاع الخــاص 

القطــاع. فــي 
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1.5 الوضع الراهن لالستثمار الفضائي العالمي (2/2)

الفضاء الجديدالفضاء التقليدي
 الفضاء

المؤسسي

             
س

سي
تأ

ال
     

    
    

    
    

ية
دا

الب
    

    
    

    
   

ئة 
ش

نا
 ال

    
 

نماذج األعمال الجديدة مع إمكانية التسويق الفضاء التجاري

يتم تمكين الفضاء الجديد من خالل أنشطة الفضاء المؤسسي والتمويل

(The Space Report”/ space foundation” )  (من "تقرير الفضاء" / مؤسسة الفضاء) :المصدر

 األنشطة الفضائية العالمية
 $ 600b :2030 350 $                         فيb :الوقت الحالي              

ا�طالق في المدارات: 
 ، LEOالمنخفض
 ، MEOالمتوسط

 GEOالثابت

سواتل ا�تصاالت 
الثابتة والمتحركة

سواتل ا�تصاالت  
المدار ا¦رضي 

LEO المنخفض

تخفيف الحطام وإزالته

خدمة ا¦قمار الصناعية

 سواتل مراقبة ا¦رض
التقليدية

بيانات وخدمات 
المعلومات الجغرافية

المكونات والنظم 
الفرعية ل¾قمار 

الصناعية الصغيرة

التصنيع في مجال 
الطاقة   من   الفضاءالجاذبية الصغرى والفضاء مراقبة ا¦رض من 

خالل مجموعة ا¦قمار 
الصناعية الصغيرة

تحديد المواقع والمالحة 
والتوقيت

تعدين الموارد 
الفضائية

أنظمة ا�طالق 
الجديدة

مساكن الفضاء سياحة الفضاء خدمات المحطة الدولية 
ا�نسان إلى المريخللفضاء

الخدمات: إنترنت 
ا¦شياء ، وسائل 
ا�عالم وا�نترنت 

للجميع

ا¦قمار الصناعية 
الصغيرة

 مجموعة السواتل
لخدمات المالحة

 أنشطة الفضاء
العسكرية

علوم الفضاء

 إستكشاف الفضاء
المأهول

ياه سات
الثريا

 مركز محمد
 بن راشد
للفضاء

المريخ
2117
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2.5 الوضع الراهن لالستثمار الوطني

هناك عدد من صناديق التمويل الحكومية: 

هناك عدد من شركات االستثمار ا�مارتية الكبيرة: 

شركات المرحلة المتقدمة االستثمارية الوطنية: 

بدء تطبيق مفهوم الحاضنات والمسرعات للمشاريع 
الناشئة ولكن مازال هناك حاجة للتعزيز و�دراج الفضاء

وجود أمثلة الستثمارات التمويل الجمهوري: 

تهتم العديد من صناديق االستثمار ا¦جنبي في 
االستثمار في قطاع الفضاء ا�ماراتي: 

يتم إعتبار بعض المناطق ا�قتصادية �قامة مناطق خاصة 
بمجال الفضاء وتتضمن البحث والتطوير (مثل: 

مدينة المريخ للعلوم، ومدينة مصدر، وجنوب دبي، والعين 
ستراتا...إلخ).

الفجوات:
ــركات  ــي الش ــدود ف ــكل مح ــة بش ــتثمار ا�ماراتي ــق االس ــتثمر صنادي •  تس
الناشــئة الوليــدة وفــي المراحــل المبكــرة، وخصوصــا التــي تحتــاج للدعــم 

المالــي ا�ضافــي (للــدورة أ).

•  يحتــاج المســتثمرون إلــى رؤيــة جيــدة �مكانيــات الشــركات الناشــئة 
الوليــدة وفــي المراحــل المبكــرة لتقليــل المخاطــر المتوقعــة.

•  تحتــاج الشــركات الناشــئة الوليــدة وفــي المراحــل المبكــرة إلــى دعــم 
للتحقــق مــن صحــة أعمالهــا وتقنياتهــا قبــل دعــوة المســتثمرين إليهــا.

المراحــل  وفــي  الوليــدة  الناشــئة  الســيما  ا¦جنبيــة  الشــركات  •  تواجــه 
معروفــة. غيــر  دول  فــي  التأســيس  فــي  المبكــرة صعوبــة 

ــي  ــة ف ــركات القائم ــة للش ــة واضح ــة تنظيمي ــاك بيئ ــون هن ــب أن يك •  يج
ــا. ــدء فيه ــل الب ــال قب ــد ا¦عم ــة قواع ــدة لمعرف ــة المتح ــارات العربي ــة ا�م دول

ا�يجابيات:

صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ICT Fund، مؤسسة دبي 
المستقبل، صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
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3.5 المنهجيــــــــــة

تســتند المنهجيــة علــى ركيزتيــن مكملتيــن لبعضهمــا تمكنــان دولــة اإلمــارات مــن خلــق بيئــة أعمــال فريــدة 
مــن نوعهــا عالميــًا للشــركات الناشــئة وشــركات المرحلــة المتقدمــة، وتســهل عمليــة البحــث علــى تمويــل 

اســتثماري للشــركات والمشــاريع.

الركيزة 1: تطوير بيئة مواتية جاذبة لقطاع الفضاء 

 النشــاط 3.2: تطويــر مســرعات لدعــم الشــركات 
الفضائيــة الناشــئة وريــادة األعمــال.

النشاط 1.2:  إنشاء محفز ومنصة االستثمار الفضائي.

النشــاط 2.2: تشــكيل مجموعة االســتثمار المالئكي 
لالســتثمار في الشــركات الناشــئة.

الركيزة 2: تطوير محرك االستثمار الفضائي والكيانات الداعمة

النشاط 5.1النشاط 4.1النشاط 3.1 النشاط 2.1النشاط 1.1
235 4

تعزيز الوعي 
والترويج 

للفرص 
في القطاع 

الفضائي.

تطوير اإلطار 
التنظيمي 

الفضائي.

تطبيق مفهوم 
الباب الواحد 

لتسهيل 
عملية التصريح 

وتأسيس األعمال 
في قطاع الفضاء.

تشجيع 
إنشاء مناطق 

إقتصادية 
خاصة بقطاع 

الفضاء.

خلق الحوافز 
األخرى.

LIST OF STAKEHOLDERS:
•  Space Agency

•  Investors

•  Deal providers/owners

•  Special Economic Zones

•  Government Entities

•  Academies/Universities

1
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4.5 بيئة مواتية جاذبة لقطاع الفضاء

النشاط 1.1 تعزيز الوعي والترويج للفرص في القطاع الفضائي :

ــج لشــركات  ــز وعــي المؤسســات العاملــة بالقطــاع الفضائــي باحتياجــات الســوق ومتطلبــات الصناعــات األخــرى خصوصــا المحليــة، ودعــم التروي تعزي

ــى العمــالء والمســتثمرين  ــرة والمتوســطة والناشــئة، عل ــك الصغي ــارات، بمــا فــي ذل ــة اإلم ــي فــي دول ــات القطــاع الفضائ وتطبيقــات وخدمــات وتقني

المحتمليــن علــى المســتوى الوطنــي والعالمــي. والعمــل علــى تنظيــم الفعاليــات لجــذب واســتالم عــروض المشــاريع وفــرص االســتثمار فــي قطــاع 

ــة للشــركات األجنبيــة والناشــئة. ــة والحوافــز الجاذب الفضــاء، ونشــر الوعــي عــن جاذبيــة بيئــة األعمــال فــي الدول

الركيزة  1 : تطوير بيئة مواتية جاذبة لقطاع الفضاء

النشاط 2.1 تطوير اإلطار التنظيمي الفضائي:

تطويــر إطــار تنظيمــي يمتــاز بالشــفافية، والتفاعليــة، والبســاطة والمرونــة، يهــدف إلــى تشــجيع األنشــطة الفضائيــة واألعمــال وجــذب 

االســتثمار والشــركات األجنبيــة إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

النشاط 3.1  تطبيق مفهوم الباب الواحد لتسهيل عملية التصريح وتأسيس األعمال في قطاع الفضاء:

بهــدف جــذب رواد األعمــال والشــركات الناشــئة والصغيــرة والمتوســطة، والشــركات األجنبيــة، واألنشــطة الفضائية التجاريــة عموما إلى 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وتســهيل تأســيس أعمالهــا وتصريــح أنشــطتها، ســيتم العمــل علــى إنشــاء مركــز موحــد لألعمــال 

تابــع لوكالــة اإلمــارات للفضــاء، يقــوم بالتنســيق واإلتصــال مــع كافــة الجهــات الحكوميــة لتســريع عمليــة إصــدار الموافقــات والتصاريــح 

والتراخيــص المطلوبــة، بمــا فــي ذلــك الرخــص التجاريــة.

النشاط 4.1  تشجيع إنشاء مناطق إقتصادية خاصة بقطاع الفضاء:

تحفيــز ودعــم المناطــق اإلقتصاديــة الخاصــة فــي الدولــة (مثــل: مدينــة مصــدر، مدينــة المريــخ العلميــة، مجمــع نبــراس العيــن للطيــران، 

مدينــة دبــي للجنوب...الــخ) لجعلهــا مراكــز إقليميــة وعالميــة ألعمــال وشــركات الفضــاء؛ بمــا فــي ذلــك تحفيــز تحقيــق مبــادرة المطــار 

الفضائــي، حيــث سيســاهم ذلــك فــي مســاعدة الشــركات الناشــئة واألجنبيــة علــى اإلســتقرار فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا 

يســهل علــى العمــالء المســتفيدين مــن الخدمــات والتطبيقــات الفضائيــة فــي زيــارة هــذه المراكــز.

النشاط 5.1 خلق حوافز أخرى:

ويشــمل ذلــك التنســيق مــع الجهــات المعنيــة فــي الدولــة لتســهيل وتحفيــز األعمال الفضائيــة مثل: ملكيــة األجانب  %100 للشــركات، 

تســهيل إجــراءات الجمــارك، وتســجيل بــراءات االختراع...الــخ.  وأيضــا تعزيــز التعــاون ومشــاركة االهتمامــات وفــرص الشــراكات مــع مراكــز 

البحــوث والجامعــات والمؤسســات الوطنيــة فــي القطاعــات المختلفــة. وكذلــك إجــراء مســابقات تجــذب وتســلط الضــوء علــى األفــكار 

والتطبيقــات المبتكــرة وتحفــز رواد األعمــال. 
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5.5 المحرك االستثماري 3/1

النشاط 1.2: إنشاء محفز ومنصة االستثمار الفضائي
تم اقتراح نموذجين لتطبيق هذا النشاط على مرحلتين:

                        محفز االستثمار الفضائي                              منصة االستثمار الفضائي
 

•  يتجســد نطــاق النموذجيــن فــي: وضــع اليــة لجــذب وتســهيل تقديــم أصحــاب المشــاريع 
ورواد األعمال الباحثين عن مســتثمرين، وتســهيل عملية تقييم التقييم الفني والقانوني 
لهــذه المشــاريع علــى المســتثمرين المحتمليــن، ومــن ثم تســهيل عمليــة اللقــاء والتواصل 

بيــن المســتثمرين وأصحاب المشــاريع

• تقوم وكالة اإلمارات للفضاء بتقديم رأيها فقط (دون توصية) على هذه العروض أو على 
المستثمرين المحتملين خالل تطبيق هذه المنهجيات. وسيتم التركيز على تسهيل 

وتشجيع عملية عرض الصفقات والعروض على المستثمرين المحتملين.

•  تعــد عمليــة قبــول الصفقــة واالســتثمار مــن ضمــن أدوار المســتثمر و مالــك الشــركة أو 
المشــاريع.

• من الممكن أن يكون المستثمر من:

القطاع العام: جهة حكومية أو شبه حكومية محلية أو اتحادية.

القطاع الخاص: جهة في القطاع الخاص سواء كانت مؤسسة أو أفراد.

الركيزة 2: تطوير محرك االستثمار الفضائي والكيانات الداعمة
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5.5 المحرك االستثماري 3/2

ستعمل وكالة اإلمارات للفضاء كمحفز لالستثمار بهدف جذب العروض وطلبات 
االســتثمار فــي الدولــة.  كمــا ســيكون بإمــكان الوكالــة جــذب الصفقــات بحــد ذاتهــا، باإلضافــة إلــى 
تســهيل وتشــجيع توجيــه الشــركات الناشــئة فــي الدولــة مــن خــالل الجهــات ذات العالقــة باالســتثمار 

المالئكــي وصناديــق التمويــل.

ــات االســتثمار المســتلمة ومــدى تطابقهــا  ــة اإلمــارات للفضــاء بتقييــم العــروض وطلب ســتقوم وكال
ــى مــدى موائمتهــا مــع السياســة الوطنيــة  لقوانيــن وتشــريعات الفضــاء الوطنيــة، هــذا باإلضافــة إل
ــة  للفضــاء. ويمكــن للجهــات ذات العالقــة باالســتثمار المالئكــي وصناديــق التمويــل استشــارة الوكال

فيمــا يخــص ذلــك.

الحقــًا، ســتقوم الوكالــة بتقديــم العــروض وطلبــات االســتثمار التــي اجتــازت المراجعــات إلــى األعضــاء 
فــي نمــوذج محفــز االســتثمار مــن المســتثمرين والجهــات ذات العالقــة باالســتثمار المالئكــي وصناديــق 
التمويــل؛ والذيــن ســبق لهــم اإلشــارة بمجــاالت اهتماماتهــم، وســيقدمون إجابــات علــى الطلبــات 

المقدمــة.

مــن الممكــن للوكالــة تقديــم تقييــم فنــي للعــروض وطلبــات االســتثمار المســتلمة بنــاء علــى طلــب 
المســتثمرين، ولكــن لــن يتــم اعتبــار ذلــك توصيــة مــن قبلهــا.

تستمرالوكالة في العمل كمحفز لالستثمار لجذب العروض وطلبات االستثمار.

ســتقوم وكالــة اإلمــارات للفضــاء بتقييــم العــروض وطلبــات االســتثمار المســتلمة ومــدى 
تطابقهــا لقوانيــن وتشــريعات الفضــاء الوطنيــة، هــذا باإلضافــة إلــى مــدى موائمتهــا مــع 

السياســة الوطنيــة للفضــاء. 

ســتقوم الوكالــة بتقديــم العــروض وطلبــات االســتثمار التــي اجتــازت مرحلــة التقييــم األوليــة 
مــن الوكالــة إلــى مجموعــة مختــارة مــن الخبراء والمحكمين المســتقلين في المجــال التقني. 
تتكــون هــذه المجموعــة مــن أعضــاء مــن االســتثمار المالئكــي وصناديــق االســتثمار والجامعات 
والمشــغلين ومراكــز البحــوث وغيرهــا ويمثلــون أشــخاصهم كخبــراء وليــس جهاتهــم فــي 
عمليــة التقييــم.  حيــث ســيقوم مجموعــة المحكميــن بتقييــم العــروض وطلبــات االســتثمار  

ووضــع النقــاط مــن النواحــي التاليــة:

     - التقييم الفني بما في ذلك المجاالت الفنية غير المتعلقة بالفضاء.
     - خطة التطوير الفني وأعضاء الفريق التقني.

     - السياسات واللوائح والمعايير غير المتعلقة بالفضاء.
 

ســيتم إتاحــة نتائــج التقييــم والنقــاط للمســتثمرين وجهــات االســتثمار المالئكــي وصناديــق 
التمويــل للعلــم، كمــا ســتتم إتاحتهــا لجميــع المشــاركين في منصة االســتثمار والذين ســبق 

لهــم اإلشــارة إلــى مجــاالت اهتمامهــم.

النموذج 1: محفز االستثمار: 

النموذج 2: منصة االستثمار:
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6.5 االستثمار المالئكي

النشاط 2.2: تشكيل مجموعة االستثمار المالئكي 
اإلماراتية لالستثمار في الشركات الناشئة الوليدة

كيــان يتألــف مــن شــركات أو أفــراد لديهــم اهتمــام واســتعداد لالســتثمار فــي 
شــركات الفضــاء الناشــئة الوليــدة و أو فــي المرحلــة المبكــرة جــدا ويتلقــى دعمــا 
وتشــجيعًا مــن وكالــة اإلمــارات للفضــاء. لــه دور فــي تقييــم الصفقــات وتقديــم 
التمويــل، والــذي بــدوره لــن يتــم تقديمــه مــن قبــل الوكالــة، لشــركات ناشــئة وليدة 
أو فــي مرحلــة مبكــرة جــدًا حيــث ســيتم اختيــار بعضهــا خــالل هــذه العمليــة 

لاللتحــاق ببرنامــج المســرعات.

ــى بنــاء جســور اإلتصــال بيــن المســتثمرين المحتمليــن وخبــراء قطــاع  يهــدف إل
ــل إضافيــة لمشــاريع الفضــاء وخصوصــا الناشــئة. الفضــاء فــي برامــج تموي

ســتقدم وكالــة اإلمــارات للفضــاء المشــورة بشــأن مــدى موائمــة العــروض ألولويــات 
السياســة الوطنيــة للفضــاء وامتثالهــا للتشــريعات الفضائيــة الوطنيــة فــي دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

وتتمثــل الفائــدة التــي تعــود علــى الشــركات فــي الحصــول علــى رؤيــة جيــدة 
للتوجهــات المســتقبلية للقطــاع وإمكانيــة تغطيــة اإلحتياجــات التكنولوجيــة 
لبــدء األعمــال والتركيــز فــي العمــل علــى نقــل التقنيــات مــن القطاعــات األخــرى 
إلــى الفضــاء (Spin-in) وأيضــا التعــرف علــى الفــرص فــي نقــل تقنيــات الفضــاء إلــى 

.(Spin-off) القطاعــات والصناعــات األخــرى

ومن الفوائد التي تعود على الدولة:
1  - تشجيع ريادة األعمال

2 - تعزيز األفكار المبتكرة وبراءات االختراعات وحقوق الملكية
3 - تكوين نظام أيكولوجي (Echo sys) يساهم في تعزيز االقتصاد المعرفي 

وكالة اإلمارات للفضاء
محفز ومنصة االستثمار

االستثمار المالئكي

اجتماعات ربع سنوية 
أو حسب الطلب

Ad-hoc 

االختيار من الشركات 
الناشئة الوليدة من 

خالل المسرعات

كر
ل المب

ت للتموي
صفقا

ستالم ال
ا

شركة 1
شركة 2

شركة (س)

..
.

شركة شركة شركة 
ناشئة ناشئة ناشئة 111

شركة شركة شركة 
2ناشئة 222ناشئة 2ناشئة 2ناشئة 222ناشئة 2ناشئة ناشئة ناشئة 222

شركة شركة شركة 
ناشئة ناشئة ناشئة 333

شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة شركة 
4ناشئة 444ناشئة 4ناشئة 4ناشئة 444ناشئة 44ناشئة 444ناشئة 4ناشئة 4ناشئة 444ناشئة 4ناشئة ناشئة ناشئة ناشئة ناشئة ناشئة ناشئة ناشئة ناشئة ناشئة ناشئة ناشئة ناشئة ناشئة ناشئة 444444444
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7.5 مسرعات الفضاء 1

النشاط 3.2: تطوير مسرعات لدعم الشركات الفضائية الناشئة وريادة األعمال.

يعمــل برنامــج المســرعات علــى تقديــم الدعــم ألفضــل رواد األعمــال للمشــاريع والشــركات 
الناشــئة ويشــمل دورات تدريبيــة متطــورة حــول إدارة األعمــال وتقديــم المشــورة خصوصــا 
الدعــم  تقديــم  وأيضــا  والتوظيــف،  والتســويقية  والقانونيــة  الماليــة  المســائل  حــول 
والمشــورة حــول العمــالء المحتمليــن فــي الدولــة وعالميــا، وتســهيل األمــور اللوجســتية 
المبدئيــة، وكذلــك تســهيل الحصــول علــى التمويــل والنمــو وتعزيــز العالقــات والشــراكات 
الوكالــة  قبــل  مــن  المســرعات  تطويــر  وســيتم  الكبــرى.  والشــركات  الصناعــة  رواد  مــع 
والجهــات المعنيــة مــن المشــغلين ومراكــز البحــوث والجامعــات والمســتثمرين وشــركات 

القطــاع الخــاص خصوصــا فــي كيــان االســتثمار المالئكــي.

ســيتم اختيــار الشــركات الناشــئة لإلنضمــام إلــى البرنامــج، مــع التركيــز علــى تحديــد أفضــل 
الشــركات التــي تتعامــل مــع أكبــر التحديــات التــي تواجــه الشــركات فــي مجــال صناعــة 
الفضــاء؛ كتلــك التــي تقــوم بخلــق قيمــة للصناعــات علــى األرض، مثــل: االتصــاالت والنقــل، 
ــة  ــة، وإدارة الكــوارث، ومراقب والزراعــة، وتخطيــط األراضــي والمــدن، وإدارة المــوارد الطبيعي

البيئــة، والتطبيقــات التــي تعــزز األمــن والحمايــة.

بمجــرد اإلنتهــاء مــن مرحلــة برنامــج المســرعات، وعندمــا يحتــاج نمــو الشــركة الناشــئة إلــى 
مزيــد مــن التمويــل لعقــد الــدورات مــا قبــل الفئــة أ أو الفئــة أ يتــم توجيههــا إلــى االســتثمار 
المالئكــي، وفــي حــال نموهــا إلــى الفئــة أ وب، يتــم توجيههــا إلــى المســتثمرين اإلماراتييــن. 
حيث أتاحت مرحلة برنامج المســرعات والحاضنات الفرصة للمســتثمرين لتقييم إمكانيات 

وفــرص هــذه الشــركات الناشــئة وتقليــص مخاطرعمليــة اتخــاذ قــرار االســتثمار فيهــا.

1 . الدور األساسي للمسرعات هو ربط الشركات الناشئة بجميع الـ: الموجهين، المرشدين، الموارد والتمويل.

وكالة الفضاء
محفز / منصة

االستثمار 
اإل ماراتي المالئكي

شركة (س)شركة 2شركة 1

برنامج المسرعات

رأس المال االستثماري

دورة النمو للفئة  أ، ب، او ما بعدها

الشركات
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8.5 منهجية محرك االستثمار

تقوم الوكالة بترويج العروض المستلمة:
- تقييــم مــدى توافــق العــروض مــع تشــريعات واســتراتيجيات 

ــة. الفضــاء فــي الدول

العــروض علــى معلومــات تقنيــة وفقــًا لطلــب  - قــد تحتــوي 
اعتبارهــا كتوصيــات. يتــم  ال  والتــي  الوكالــة  

ــراء والمحكميــن  ــارة مــن الخب - تســهيل إنشــاء مجموعــة مخت
المســتقلين فــي المجــال التقنــي.

االســتثمار  مســرعات  إنشــاء  ودعــم  وتســهيل  تشــجيع   -
وحاضنــات.

الفضائــي  المالئكــي  االســتثمار  مجموعــة  إنشــاء  تشــجيع   -
الخارجــي.

استالم العروض من قبل وكالة اإلمارات للفضاء

وكالة اإلمارات للفضاء
المحفز االستثماري / منصة االستثمار

استالم العروض المقدمة مسرعات االستثمار
مباشرة إلى المسرعة

100 ألف دوالر أمريكي*

* قيم نظرية

أكبر من 5 مليون دوالر أمريكي*1 إلى 5 مليون دوالر أمريكي*500 ألف دوالر أمريكي*

ض المقدمة 
ستالم العرو

ا
ي

ك
ستثمار المالئ

ى اال
شرة إل

مبا

الشركات رأس المال االستثماري الجريء

شركة شركة شركة 
مبتدئة مبتدئة مبتدئة 111

شركة شركة شركة 
مبتدئة مبتدئة مبتدئة 222

شركة شركة شركة 
مبتدئة سمبتدئة سمبتدئة س

استالم العروض المقدمة مباشرة 
إلى المستثمرين

المقيمون التقنييون 

والمحكمون المستقلون

شركات المرحلة المتقدمةرأس المال االستثماري الجريءالشركات الناشئةحاضنة مشاريعفكرة

ى الدورة أ
وليدة  إل

و أعلى
نم

ل 
اح

مر
و 

، أ
ب

 أ، 
رة

دو
ال

االستثمار 
اإل ماراتي المالئكي
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6. األدوار والمسؤوليات (4/1)

الجهات المعنية:

• وكالة اإلمارات للفضاء
•  المستثمرين

•  مقدمي عروض الصفقات
•  المناطق الحرة

•  الجهات الحكومية
•  الجهات األكاديمية والجامعات
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وكالة اإلمارات للفضاء:

تنسيق تطوير وتنفيذ خطة تعزيز االستثمار الفضائي. •
تحديــد الجهــات ســواء كانــت صناديــق تمويــل أو غيرهــا للمشــاركة فــي مجموعــة االســتثمار  •

المالئكــي، برنامــج المســرعات وغيرهــا مــن منهجيــات التمويــل.
تسهيل وتشجيع استخدام األدوات واألطر المناسبة لتحقيق األهداف. •
جذب العروض وطلبات االستثمار. •
بالسياســات  • وإلتزامهــا  موائمتهــا  مــدى  ناحيــة  مــن  والمشــاريع  العــروض  وقبــول  تقييــم 

الفضائيــة. والتشــريعات 
تسهيل عملية استالم وتقييم العروض وطلبات االستثمار. •
تعزيز االستثمار في قطاع وصناعات الفضاء اإلماراتي. •
تطويــر وتحديــث قاعــدة بيانــات تشــمل المشــاريع والمســتثمرين واالســتثمار المالئكــي وعــروض  •

الصفقــات وســيرها، لمتابعــة مــا تــم القيــام بــه مــن أعمــال مــن خــالل تحليــل البيانــات، ولتحســين 
العمليــات بشــكل عــام. 

تنظيم وتصريح شركات الفضاء المستحدثة إذا ما تطلب األمر ذلك. •
العمــل علــى تصميــم وتطويــر اإلجــراءات والنمــاذج الخاصــة بالعمليــات وخطــط العمــل المقترحة  •

وذلــك مــن خــالل التعــاون مع المســتثمرين.
تســهيل تحديــد احتياجــات الســوق  (منهــا احتياجــات القطاعــات األخــرى مــن القطــاع الفضائــي  •

ومايمكــن أن تســتفيد مــن تكنولوجيــا الفضــاء وتطبيقاتهــا).

المستثمرين:

المســاهمة فــي وضــع معاييــر التقييــم للمشــاريع وعــروض الصفقــات  •
واختيارهــا عنــد تنفيــذ نمــوذج «منصــة االســتثمار الفضائــي»، وذلــك مــن خــالل 

الجهــود المشــتركة.
ــى مجــاالت التركيــز التــي تســتحوذ علــى إهتمامهــم أو تلــك التــي  • اإلشــارة إل

ليــس لهــم أيةإهتمامــات فيهــا.
المســاهمة فــي العمــل علــى تصميــم وتطويــر اإلجــراءات والنمــاذج الخاصــة  •

بتنفيــذ خطــة تعزيــز االســتثمار الفضائــي واليــات العمــل المقترحــة وذلــك 
بالتعــاون مــع الوكالــة.

المشــاركة فــي التقييــم ووضــع نقــاط التقييــم فــي حالــة اختيــار المســتثمر  •
فــي لجنــة التقييــم.

إخطار الوكالة بالعروض والمشاريع التي يرغب في االستثمار فيها. •
الخاصــة  • والنتائــج  النهائيــة  القــرارات  عــن  عــام  بشــكل  الوكالــة  إعــالم 

باالســتثمارات.

6. األدوار والمسؤوليات (4/2)
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6. األدوار والمسؤوليات (4/3)

أصحاب عروض الصفقات:

المناطق اإلقتصادية الخاصة:

الجهات الحكومية:

الجهات األكاديمية والجامعات:

• تقديم المعلومات وخطط العمل الصحيحة والمحدثة وفقًا للنماذج واالستمارات.
المشاركة في اجتماعات المستثمرين إذا تطلب األمر ذلك.

العمليــة  نتائــج  بخصــوص  المســتفادة  والــدروس  العامــة  بالمالحظــات  الوكالــة  •إعــالم 
المســتثمرين. مــع  وتجربتهــم 

• توفيــر قائمــة الحوافــز التــي ســيتم تقديمهــا للشــركات الفضائيــة المحتمــل فتــح مقــر وفــروع 
لهــا فــي المناطــق الحرة.

• المشــاركة مــع وكالــة اإلمــارات للفضــاء للترويــج عــن قطــاع الفضــاء اإلماراتــي وبيئــة األعمــال 
اإلماراتيــة والمناطــق االقتصاديــة وجاذبيتهــا لالســتثمار وللشــركات واألنشــطة والمشــاريع 

الفضائيــة.

الشــركات  وترخيــص  إلنشــاء  والمحفــزة  المالئمــة  التشــريعية  واإلجــراءات  األطــر  توفيــر   •
أعمالهــا. وتســهيل  الفضائيــة 

• من الممكن المشاركة كمستثمرين في بعض المشاريع.

• تقديم الكفاءات التقنية لبعض المشاريع عند الطلب.
• توفير معلومات عن أهم مشاريع البحوث والتطوير اقتراح بعض المشاريع 

• توفير فرص االستفادة من مرافق البحث والتطوير بما هو ممكن
• نشر وتشحيع مفهوم ريادة األعمال لدى الطلبة والباحثين 
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7. الحوكمــــــة

• إنشــاء لجنــة توجيهيــة تحتــوي علــى ممثليــن مــن وكالــة اإلمــارات للفضــاء، مجموعــة 
االســتثمار المالئكــي، المســتثمرين، المناطــق اإلقتصاديــة الخاصــة، الجهــات األكاديميــة 
ومراكــز األبحــاث المختــارة، لدراســة وقيــاس أثــر خطــة تعزيــز االســتثمار الفضائــي واقتــراح 

التحســينات إذا مــا تطلــب األمــر ذلــك.

• ســيتم عقــد اجتمــاع نصــف ســنوي علــى األقــل لمشــاركة المعلومــات حــول عــروض 
الصفقــات المســتلمة واالســتثمارات القائمــة فــي قطــاع الفضــاء. 

سيتم تقييم خطة االستثمار الفضائي مقابل مؤشرات األداء الرئيسية التالية :

• حجم االستثمار التراكمي (بالدرهم اإلماراتي) في قطاع الفضاء سنويًا.
• عدد عروض الصفقات المستلمة سنويًا.
• عدد الشركات التي تم إنشاؤها سنويًا.

• عدد الوظائف التي تم استحداثها سنويًا.
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8. تنفيذ خطة تعزيز االستثمار في الفضاء (2/1)

رفع وعي المعنيين بخصوص خطة تعزيز االستثمار الفضائي.

التنسيق وتوقيع مذكرات التفاهم مع:

a. المناطق اإلقتصادية الخاصة – تطوير وإنشاء «مناطق الفضاء الحرة».
b. الجهات والهيئات ذات العالقة لتعزيز المحفزات.

تنفيذ اإلطار التنظيمي للفضاء:

القانون واللوائح التنظيمية.
عملية إصدار تصاريح أنشطة الفضاء.

لجــذب  حمــالت  وعمــل  للفضــاء  إماراتيــة  مالئكــي  اســتثمار  مجموعــة  تشــكيل  وتشــجيع  تســهيل 
األجنبــي. المالئكــي  االســتثمار 

تقــوم  أن  تنــوي  التــي  تلــك  خاصــة  األجنبيــة  و/أو  الناشــئة  للشــركات  موحــد  أعمــال  مركــز  إنشــاء 
الدولــة. فــي  بالتأســيس 

تطوير إطار تنظيمي لبرنامج المسرعات عم طريق التنسيق مع الحاضنات والمسرعات الوطنية.

تطوير نموذج «محفز االستثمار» وتنفيذ مرحلة التجربة.

إطالق نموذج «محفز االستثمار».

إطالق حملة إلستقطاب عروض الصفقات والمستثمرين.

تقييم نتائج مؤشرات نجاح نموذج «محفز االستثمار».

تنفيذ نموذج «منصة االستثمار».

إنشاء لجنة تقييم مكونة من تقنيين مستقلين وتنفيذ مرحلة التجربة.

إطالق نموذج «منصة االستثمار».

إطالق حملة إلستقطاب عروض الصفقات والمستثمرين.

 تحليل نتائج منصة االستثمار والعمل على تحسينها.
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تقييم النتائجوعي أصحاب المصلحة مذكرات التفاهم مع 
المناطق اإلقتصادية

مذكرات تفاهم مع 
السلطات

اعدادات
''محفز االستثمار''

اطالق
''محفز االستثمار''

إعدادات
'' تجربة منصة 

االستثمار''

اطالق
''منصة االستثمار''

حملة إلستقطاب 
عروض الصفقات

حملة إلستقطاب 
عروض الصفقات Space Angels 

Network

Space 
Accelerator

قانون الفضاء واللوائح 
المنفذة

تنفيذ اإلطار التنظيمي 
للتصاريح

8. تنفيذ خطة تعزيز االستثمار في الفضاء (2\2)
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