
اختتم بنك الجزيرة ضمن أنشطته في نطاق المسؤولية االجتماعية ممثال ببرنامج "خير 
الجزيرة ألهل الجزيرة" في مدينة الرياض، برنامج بنك الجزيرة لدعم االبتكار "مبتكرون" بنسخته 

الثانية. 
حيث استقبل الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة األستاذ نبيل الحوشان الفرق الفائزة في برنامج حيث استقبل الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة األستاذ نبيل الحوشان الفرق الفائزة في برنامج 
بنك الجزيرة لدعم االبتكار "مبتكرون" المخصصة لـ "برمجيات الجوال"، واطلع سعادته بحضور 

عدد من قيادات البنك على ابتكارات المشاركين وتطبيقاتهم الفائزة، والتي تم ابتكارها 
وبرمجتها بأيدٍ سعودية بالكامل خالل البرنامج التأهيلي الذي قدّمه البنك بمشاركة 45 شاباً 
وشابة، والذي يعدّ إحدى مبادرات برنامج (خير الجزيرة ألهل الجزيرة) للمسؤولية االجتماعية التي 

أطلقها البنك من أجل مواكبة رؤية المملكة 2030 في المجالين التقني والصناعي. 
وقد أوضح نبيل الحوشان الرئيس التنفيذي للبنك بأن (مبتكرون) يستهدف نشر ثقافة االبتكار وقد أوضح نبيل الحوشان الرئيس التنفيذي للبنك بأن (مبتكرون) يستهدف نشر ثقافة االبتكار 
وريادة األعمال عبر البرنامج التدريبي المتكامل للمبتكرين والمبتكرات من شباب الوطن 

ودعمهم إلطالق مشروعات ريادية ناجحة، وذلك عبر امتالك األدوات األساسية والحديثة التي 
تساعدهم على خدمة وطنهم، مضيفاً أن هذا البرنامج يعد امتداداً لسياسة البنك في دعم 
البرامج النوعية التي تعنى برواد األعمال الموهوبين، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب، 

وتأهيلهم لمواكبة التغيرات والفرص التي تصنعها رؤية المملكة 2030. 
تجدر اإلشارة إلى أنه بعد النجاح الذي تحقق للنسخة األولى من برنامج بنك الجزيرة لدعم االبتكار تجدر اإلشارة إلى أنه بعد النجاح الذي تحقق للنسخة األولى من برنامج بنك الجزيرة لدعم االبتكار 
"مبتكرون" في المجال الصناعي كحاضنة مشروعات، أعاد البنك تنفيذ نسخته الثانيه ولكن في 
مجال "برمجيات الجوال"؛ حيث يتضمن البرنامج لقاءات نظرية وتطبيقية عملية لمجموعة 
المتدربين الذين يمثلون 15 فريقاً بمعدل ثالثة أشخاص لكل فريق، إذ يتكون هيكل الفريق من 
مدير مشروع، ومدير تقني، ومدير تسويقي، بحيث يتمكن كل فريق في نهاية البرنامج من 
كتابة دراسة الجدوى الفنية والمالية وتقديم اإلصدار األول له. وقد حققت ثالثة تطبيقات 

المراكز األولى بعد منافسة شديدة من المشاركين، وهم : 
األول (فتيات): تطبيق Ticfun لحجز وبيع تذاكر الفعاليات الترفيهية  لحجز وبيع تذاكر الفعاليات الترفيهية 

الثاني (شباب): تطبيق Offisec لتأجير المساحات المكتبية غير المستغلة 
الثالث (فتيات): تطبيق داوي لتوفير الخدمات الصحية المنزلية والربط بين مقدمي الخدمات 

والمستفيدين 
وخالل فترة البرنامج تمكنت الفرق الفائزة من إكمال برمجة تطبيقاتها وإدراجها ضمن متاجر 

التطبيقات في أنظمة الجوال. 
وقد كرّم البنك الفرق الفائزة وقدم لها الدعم المالي الالزم إلطالق مشروعاتها وإظهارها وقد كرّم البنك الفرق الفائزة وقدم لها الدعم المالي الالزم إلطالق مشروعاتها وإظهارها 
للنور قريبًا بإذن اهللا، كما سيسعى البنك خالل الفترة المقبلة إلى تنفيذ البرنامج في كافة 

مناطق المملكة لخدمة أكبر شريحة ممكنة من شباب وفتيات الوطن. 

الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة يكرم ويدعم 
الفائزين في "مبتكرون" بنسخته الثانية 


