هبرة جعسيفية عن الـ ""ScienceBook
ضخلىم جمعيت رجاٌ ألاعماٌ املصزيين بالخعاون مع املىظمت العزبيت للخىميت إلاداريت – إحدي مىظماث جامعت الدوٌ العزبيت –
بخمثيل مجخمع ألاعماٌ املصزي في مػزوع الـ ""ScienceBook

ما هو الـ" "ScienceBook؟
هى مبادرة لبىاء بيئت جفاعليت جزبط بين اللىي املحزهت لإلكخصادًاث العزبيت مً حيىماث وهيئاث علميت ورجاٌ ألاعماٌ .جحظي
ً
ً
املبادرة بزعاًت إكليميت وعامليت؛ جزعاها إكليميا املىظمت العزبيت للخىميت إلاداريت – إحدي مىظماث جامعت الدوٌ العزبيت  -وعامليا
اللجىت إلاكخصادًت وإلاجخماعيت لغزبي آضيا الخابعت لألمم املخحدة (إلاضيىا).
وحطعي املبادرة إلي خدمت أعضائها مً خالٌ حعشيش كدراتهم ،وجىطيد أواصز الخعاون بينهم ،وجىضيع دائزة الفزص املحخملت لهم.
ويخمثل مزدود املبادرة إلاًجابي في دعم جهىد ألاعضاء للخحىٌ إلي اكخصاد مبني علي املعزفت.

ملاذا الـ" "ScienceBook؟
إن لزجاٌ ألاعماٌ العزب مبادراث ومىح ومخطلباث ،جلخصز معزفتها على ألاوضا املحليت دون إلاكليميت .وهديجت لذلً فئن أغلب
حلىٌ املػىالث جلدمه جهاث أجىبيت وكليلها مً جهاث وطىيت .وفي بعض ألاحيان ،حعاوي مزاهش الخميز وإلابداع مً خطائز مادًت
فادحت عىد جىفيذ املػزوعاث ،لعدم إلاضخفادة مً الخجارب والخبراث الطابلت .هذلً فئن علمائىا وباحثيىا في الخارج ال ًجدون
صدي إلبداعاتهم في أوطانهم ،لغياب حللاث الىصل بينهم وبين املطخفيدًً منهم.
ثحكون املبادزة من رالذ واجهات زئيسية لخسهيل وثنسيق حسكة الحواصل املعلوماجي وإلابداعي كالحالي:
( )1واجهة زجال ألاعمال العسب :جلىم بدطهيل الخىاصل بين املجمىعاث إلاكخصادًت وإلاضخفادة مً كدراث أعضاء املبادرة
في جلبيت إلاحخياجاث وحل املػاهالث.
( )2واجهة مساكز الحميز وإلابداع :حعمل علي جىحيد جهىد املزاهش مً أجل الخعاون املػترن وججىب املعىكاث.
( )3واجهة العلماء والخسيجين العسب في الخازج :حعمل علي ضخ اللدراث املعزفيت الخالكت في عزوق املؤضطاث ،ورفع
مطخىي الخزيجين املحليين ،وسيادة مػارهت املزأة فى عجلت الخىميت.
إن املبادرة مطخىحاة مً الـ" "FaceBookولىنها أهثر ثزاء ،ليظ إلعخمادها علي كىة ألاعضاء وعالكاتهم ،ولىً إلحخىائها علي
ً
مطاهماتهم وخالصت ججاربهم ،حصزيا داخل الـ"."ScienceBook

ماهي أهداف الـ" "ScienceBook؟








واجهت مىحدة لزجاٌ ألاعماٌ ومزاهش إلابداع وغباب العلماءوالخزيجين العزب في الخارج
جىميت كدراث ألاعضاء (مزدود مطاهمت العضى هى حصىله على جميع املطاهماث امللدمت مً وافت ألاعضاء)
ً
جىضيع هطاق العالكاث بين ألاعضاء إعخمادا على العالكاث الحاليت واملطخلبليت
إلغاء الفىاصل الشمىيت واملياهيت
دعم رجاٌ ألاعماٌ بملترحاث ألاعماٌ إلابداعيت والحلىٌ إلابخياريت للخغلب علي مػىالتهم
جبادٌ الخبراث والخحدًاث
ً
ريط ألاعضاء باملمثلين الحيىمين في وافت اللطاعاث على املطخىي العزبي مدعىما بلىة العالكاث الدبلىماضيت للمىظمت
وإلاضيىا عً طزيم علد املؤجمزاث والىدواث وحللاث الىلاع




الحصىٌ علي دعم للجىت كيادة املبادرة التي ضدػيل ول ضيخين مً ألاعضاء ،لحضىر مؤجمز دافىص العالمي
إلاعخماد على أعضاء املبادرة في إضدػاراث املىظمت العزبيت للخىميت إلاداريت في وافت أهحاء الىطً العزبي

ما هي املسئولية إلاجحماعية لـ"" ScienceBook؟
جخصيص حصت مً الخفاعالث الىاجحت بين ألاعضاء لألوكاف العلميت مثل وكف جامعت امللً عبدالعشيش وامللً فهد في اململىت
العزبيت الطعىدًت ،والىكف العلمي والخىىىلىجي للمؤضطت العزبيت للعلىم والخىىىلىجيا في إلاماراث العزبيت املخحدة.

من هم أعضاء الـ ""ScienceBook؟

ً
أعضاء املبادرة هم ممثلىها في بالدهم ولهم حم الخحدث باضمها مدعىما بلىة وافت أعضائها إلاكليمين والعامليين والخالي:
( )1واجهة زجال ألاعمال العسب :عدد أعضائها ضيصل إلي  11جهت ،وهم ًمثلىن جمعياث رجاٌ ألاعماٌ في الىطً
العزبي.
ً
( )2واجهة مساكز الحميز وإلابداع :عدد أعضائها الحاليين هم  33عضىا ،وهم ًمثلىن مزاهش إلابداع في أهثر مً  14كطاع.
( )3واجهة العلماء والخسيجين العسب في الخازج :عدد أعضائها ضيصل إلي  13جهاث ،وهم ًمثلىن الجمعياث العزبيت
للخزيجين العزب في أرقي الجامعاث العامليت.
( )4ألاعضاء الحاليون من مساكز الحميز وإلابداع
 منظمة املجحمع العلمي العسبي
Nano Tech For Photo Electronics 
 اثحاد الجامعات العسبية
 مؤسسة محمد بن زاشد لحنمية املشازيع الصغيرة واملحوسطة
 املؤسسة العسبية للعلوم والحكنولوجيا
 جامعة امللك سعود
Berytech Technology & Health 
South BIC 
GF3 Investing in Knowledge 
GTZ 
 مسكز امللكة زاهيا للسيادة
Technology Innovation and Entrepreneurship Center 
SAS 
 املجلس الوطني املصسي للحنافسية
 مسكز الابحكاز والسيادة
 جامعة ألاميرة هوزا بند عبد السحمن
Symantec 
 اللجنة إلاقحصادية وإلاجحماعية لغسبي آسيا الحابعة لألمم املححدة (إلاسكوا).
NASA 
JPL 
UNCW 

CCLS 
Yahoo 
IKED 
 مجموعة جامعة أبو ظبي للمعازف
 مسكز الدزاسات السياسية والاستراثيجية
 مسكز الحميز ألمن املعلومات
 Le Monde Diplomatique النسخة العسبية
Gulf Research Center 

ما دوز املنظمة العسبية للحنمية إلادازية غير ثنسيق الجهود وإدازة الحسكة في الـ ""ScienceBook؟
ضخلىم املىظمت العزبيت للخىميت إلاداريت بعلد املؤجمزاث والىدواث وورع العمل لألفيار املخدفلت في الػبىت

