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بنك الجزیرة یكرم ویدعم الفائزین في (مبتكرون) 

 بنسختھ الثالثة
 

استقبل الرئیس التنفیذي والعضو المنتدب لبنك الجزیرة األستاذ نبیل الحوشان الفرق الفائزة في برنامج بنك 
، واطلع »والمتجددةتقنیات الطاقة البدیلة «بنسختھ الثالثة المخصصة لـ » مبتكرون«الجزیرة لدعم االبتكار 

سعادتھ بحضور عدد من قیادات البنك على ابتكارات المشاركین، والتي تم ابتكارھا بأیٍد سعودیة بالكامل خالل 
شاباً وشابة، والذي یعّد إحدى مبادرات برنامج (خیر الجزیرة  45البرنامج التأھیلي الذي قّدمھ البنك بمشاركة 

في المجالین  2030التي أطلقھا البنك من أجل مواكبة رؤیة المملكة  ألھل الجزیرة) للمسؤولیة االجتماعیة
 التقني والصناعي.

وقد أوضح األستاذ الحوشان أن (مبتكرون) یستھدف نشر ثقافة االبتكار وریادة األعمال عبر البرنامج التدریبي 
جحة، وذلك عبر امتالك المتكامل للمبتكرین والمبتكرات من شباب الوطن ودعمھم إلطالق مشروعات ریادیة نا

األدوات األساسیة والحدیثة التي تساعدھم على خدمة وطنھم، مضیفاً أن ھذا البرنامج یعد امتداداً لسیاسة البنك 
في دعم البرامج النوعیة التي تعنى برواد األعمال الموھوبین، إضافة إلى إیجاد فرص عمل للشباب، وتأھیلھم 

 .2030عھا رؤیة المملكة لمواكبة التغیرات والفرص التي تصن

تجدر اإلشارة إلى أنھ بعد النجاح الذي تحقق للنسخة األولى والثانیة من برنامج بنك الجزیرة لدعم االبتكار 
تقنیات «في المجال الصناعي كحاضنة مشروعات، أعاد البنك تنفیذ نسختھ الثالثة ولكن في مجال » مبتكرون«

 15لقاءات نظریة وتطبیقیة عملیة لمجموعة المتدربین الذین یمثلون ؛ حیث یتضمن البرنامج »الطاقة البدیلة
فریقاً بمعدل ثالثة أشخاص لكل فریق، إذ یتكون ھیكل الفریق من مدیر مشروع، ومدیر تقني، ومدیر تسویقي، 

 ھ.لبحیث یتمكن كل فریق في نھایة البرنامج من كتابة دراسة الجدوى الفنیة والمالیة وتقدیم النموذج األولي 

 وقد حققت ثالثة مشروعات المراكز األولى بعد منافسة شدیدة من المشاركین وھم:

 للتحكم وإدارة الخالیا الشمسیة في المنازل. Solar Talksاألول: (شباب) مشروع 

 الثاني: (فتیات) مشروع ارتواء الستغالل طاقة الریاح في المزارع وتحویلھا لطاقة كھربائیة.

الستغالل الطاقة الحركیة في الحدائق واألماكن العامة وتحویلھا لطاقة  Moveوع الثالث: (فتیات) مشر
 كھربائیة.

وخالل فترة البرنامج تمكنت الفرق الفائزة من إكمال الدراسات النظریة لمشروعاتھم وإتمام تصنیع النموذج 
 األولي.

 مشروعاتھا وإظھارھا للنور قریبًا بإذن هللا.وقد كّرم البنك الفرق الفائزة وقدم لھا الدعم المالي الالزم إلطالق 

مكنة ریحة مكما سیسعى البنك خالل الفترة القادمة إلى تنفیذ البرنامج في كافة مناطق المملكة لخدمة أكبر ش
 .من شباب وفتیات الوطن
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