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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

مضــت ثــالث عــرشة ســنة مــن الجهــود الجبــارة واملبــادرات املســتمرة منــذ تأســيس إنجــاز فلســطني، حيــث أكملــت نجاحاتهــا خــالل العــام الــدرايس 

2018/2017، واســتطاعت الوصــول إىل أكــر مــن 46 ألــف طالــب وطالبــة يف أنحــاء فلســطني، تدربــوا عــىل يــد 638 متطــوع ومتطوعة من القطــاع الخاص، 

وخــالل هــذه التدريبــات قــدم املتطوعــون خرباتهــم العمليــة للطــالب، وقامــوا بتأهيلهــم باملعرفــة واألدوات املطلوبــة لســوق العمــل. وتوجــت الســنة 

املاضيــة بالعديــد مــن النجاحــات التــي ظهــرت خــالل مشــاركة  إنجــاز فلســطني يف املؤمتــر الــذي تنظمــه مؤسســة إنجــاز العــرب ســنوياً يف األردن يف شــهر 

أيــار 2018, وجــاء يف املؤمتــر أن إنجــاز فلســطني متيــزت بــأداء عــال مقارنــة باألعضــاء اآلخريــن يف إنجــاز العــرب ، ومــا هــذا إال انعكاســاً ملدى كفــاءة العمل 

يف املؤسســة. 

رحبــت إنجــاز فلســطني العــام املــايض بالســيدة رانيــا قطنيــة كمديــرة عامــة جديــدة، والتــي تعتــرب إضافــة نوعيــة لقيــادة املؤسســة نحــو مســتقبل زاهــر. 

وشــهد هــذا العــام انضــام رشكات عريقــة إىل الهيئــة العامــة إلنجــاز كأعضــاء جــدد، والــذي مــن شــأنه أن يســاهم إىل جانــب الــرشكات األعضــاء يف دعــم 

وتطويــر برامــج إنجــاز باإلضافــة اىل دعــم التمويــل للحفــاظ عــىل اســتمرارية املؤسســة ورســالتها ورؤيتهــا وقيمهــا. وأود أن أنتهــز الفرصــة ألتقدم بالشــكر 

الجزيــل لــكل مــن ســاهم يف نجــاح إنجــاز فلســطني يف الســنة املاضية، مبــا يف ذلك أعضــاء الهيئــة اإلداريــة ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وفريق العمل 

والجهــات املانحــة والــرشكاء. كــا ونتقــدم بجزيل الشــكر لــوزارة الرتبيــة والتعليــم وإدارات املــدارس والجامعــات والقطاع الخــاص الذي زودنــا باملتطوعني، 

وأخــراً نشــكر طلبتنــا وخريجينــا األعــزاء لثقتهــم بإنجــاز .إن التفــاين واإلخــالص مــن قبــل جميــع األطــراف لعــب دوراً هامــاً يف تحقيــق إنجــازات املؤسســة 

خــالل الســنة املاضيــة ، آملــني أن يســتمر نجــاح وتألــق أرسة  إنجــاز يف الســنوات القادمــة .

 رئيس مجلس اإلدارة / مؤسسة إنجاز فلسطين
السيد بسام ولويل
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الرسالة اإلفتتاحية

يلخــص هــذا التقريــر عمليــات مؤسســة  إنجــاز فلســطني خــالل الفــرتة مــا بــني متــوز 2017 وحزيــران 2018. إّن هــدف إنجــاز فلســطني يتمثــل 

بتقديــم برامــج تعليميــة تركــز عــىل عــدة مجــاالت كاألعــال واالقتصــاد والريــادة، والــذي يعــرّب عــن انســجام واضــح مــع هــدف األمــم املتحــدة 

للتنميــة املســتدامة رقــم 4، والذي ينّص عىل ضـــان التعلـــيم الجيـــد املنصف والشــامل وتعزيـــز فـــرص الـــتعلّم مـــدى الحيــاة للجميع 

تؤمــن إنجــاز بــأن تدريــب الشــباب الفلســطيني عــىل مهــارات العمــل وفــرص العمــل املســتقبلية مهــم جــداً يف ســياق األرقــام الحاليــة املتعلقــة 

ــم تشــجيع  ــة، فــال يت ــاة العملي ــة الشــباب للحي ــادر عــىل تهيئ ــم غــر ق ــة يف نظــام تعلي ــا تتلخــص املشــاكل الحالي ــم والتوظيــف، في بالتعلي

الشــباب عــىل االســتثار يف املهــارات الشــخصية وتطويــر التفكــر اإلبداعــي، أضافــة إىل أن الوضــع االقتصــادي يف فلســطني يف تراجــع مســتمر، 

مــا يعنــي قلــة فــرص العمــل وتزايــد معــدالت البطالــة خاصــة بــني الشــباب. 

وانعكاســا للوضــع الســيايس الحــايل ويف ظــل وجــود االحتــالل، فهنــاك الكثــر مــن املعيقــات التــي يواجههــا أبناؤنــا الطلبــة وخصوصــا يف القــدس، 

ناهيــك عــن وضــع الشــباب يف غــزة، حيــث معوقــات الســفر التــي أدت إىل انعــدام التواصــل الخارجــي وتبــادل املعرفــة، فعــىل ســبيل املثــال 

ال يطبــق برنامــج الرشاكــة الطالبيــة يف غــزة ألن الطلبــة ال ميكنهــم الســفر للمشــاركة يف املرحلــة األخــرة مــن الربنامــج وهــي مرحلــة املســابقة 

املحليــة ومــن ثــم اإلقليميــة.

وعــىل الصعيــد العــام، يعــاين الفلســطينيون مــن انخفــاض مســتويات التمويــل الــدويل والــذي مــن شــأنه أن يؤثــر عــىل عمليــات إنجــاز، فخــالل 

العقــد املــايض انخفضــت املعونــات اإلغاثيــة بشــكل ملحــوظ، حيــث قلصــت العديــد مــن الــدول املانحــة ميزانيــة التنميــة الدوليــة. ومبــوازاة 

ذلــك، هنــاك رصاعــات أخــرى يف املنطقــة أدت إىل قطــع املعونــات املقدمــة لفلســطني، ومــع عــدم وجــود أي تقــدم ملمــوس تجــاه حــل وضعنــا 

الفلســطيني ستســتمر معــدالت التمويــل باالنخفــاض أيضــاً. إاَل أنــه وبالرغــم مــن كل التحديــات تلــك، ستســتمر جهــود  إنجــاز فلســطني  بتهيئــة 

طــالب قادريــن عــىل النجــاح لتحســني أوضاعهــم االقتصاديــة. إن املعطيــات يف هــذا التقريــر مبنيــة بشــكل أســايس عــىل نتائــج أدوات املتابعــة 
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ــة  ــاء يف مؤسس ــدول األعض ــكل ال ــي ل ــم إقليم ــة إىل تقيي ــة، باإلضاف ــة للمؤسس ــم الداخلي والتقيي

إنجــاز العــرب. حيــث أكــدت النتائــج أن إنجــاز فلســطني مســتمرة يف الوصــول إىل أكــرب عــدد ممكــن 

مــن الطــالب يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

يف العــام الــدرايس 2018/2017 اســتهدفت  إنجــاز أكــر مــن 47 ألــف شــاب/ة فلســطيني/ة يف أكــر 

ــادة ثقــة املشــرتك ومهــارات  مــن 184 مدرســة وجامعــة بربامــج تدريبيــة مختلفــة، تهــدف إىل زي

ــاً  ــاً ناجح ــايض مرشوع ــام امل ــاز يف الع ــذت  إنج ــال نّف ــبيل املث ــىل س ــرص التوظيف.فع ــل وف العم

ــة  ــرا اتفاقي ــاز مؤخ ــت  إنج ــة، ووقع ــق املهمش ــه املناط ــتهدف في ــف، تس ــع اليونيس ــاون م بالتع

ــز  ــتمرار يف تعزي ــابق لالس ــرشوع الس ــه يف امل ــذي حققت ــاح ال ــد النج ــف بع ــع اليونيس ــدة م جدي

ــل. إن  ــزة والخلي ــدس وغ ــة يف الق ــة واملهني ــدارس الصناعي ــالب يف امل ــني الط ــة ب ــارات واملعرف امله

جميــع دورات إنجــاز التدريبيــة عقــدت وتُعقــد مبســاعدة عــدد كبــر مــن املتطوعــني مــن القطــاع 

ــطني  ــاز فلس ــدف إنج ــدة الطلبة.ته ــم لفائ ــم وخرباته ــم ووقته ــون جهده ــن يقدم ــاص، الذي الخ

ــي  ــة ه ــذه الفئ ــأن ه ــا ب ــتهدفني، إلميانه ــات املس ــة الجامع ــدد طلب ــادة ع ــادم إىل زي ــام الق الع

ــاك  ــب. وهن ــتقبل القري ــني دخــل مســتدام يف املس ــة لتأم ــل والحاج ــرب لدخــول ســوق العم األق

ــر خطــة  ــدء بتنفيذهــا، وهــي تطوي ــم الِب َمهمــة أخــرى إلنجــاز فلســطني يف العــام 2019/2018 ت

ــدة عــىل  ــود بالفائ ــا يع ــاءة إنجــاز م ــدف إىل تحســني كف ــة ته ــالث ســنوات قادم اســرتاتيجية لث

الطــالب الفلســطينيني ومجتمعاتهــم. مل تكــن إنجــاز فلســطني لتنجــح لــوال الرشاكــة الناجحــة مــع 

عــدد كبــر مــن املســاهمني يف املجتمــع الفلســطيني، ونــود بشــكل خــاص اإلشــارة إىل رشاكــة إنجــاز 

مــع وزارة الرتبيــة والتعليــم التــي تجعــل تطبيــق برامــج إنجــاز أمــراً ممكنــاً يف املــدارس الحكوميــة، 

ــا بعــدد  ــا ويزودن ــذي يدعــم إنجــاز عامــاً بعــد عــام دعــا مالي ونشــكر أيضــا القطــاع الخــاص ال

كبــر مــن املتطوعــني كجــزء مــن املســؤولية املجتمعيــة. كــا ونتقــدم بالشــكر الخــاص للصنــدوق 

العــريب لإلمنــاء االقتصــادي واالجتاعــي املســاهم األكــرب يف إنجــاز فلســطني. وأخــراً أود أن امثــن دور 

ــذي تقدمــه ملؤسســتنا والتــي نعمــل  ــة  إنجــاز العــرب  عــىل الدعــم املســتمر ال الشــبكة اإلقليمي

معهــا مــن أجــل وتعزيــز رؤيــة الطــالب وتطويــر برامــج عمــل املؤسســة.

المديرة العامة / مؤسسة إنجاز فلسطين
رانيا قطينة
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الحوكمة
خــالل العــام 2018/2017 تــم عقــد 3 اجتاعــات ملجلــس ادارة مؤسســة إنجــاز تــم خاللهــا تســليط الضــوء عــىل االنجــازات املحققــة، والتــي تضمــن بشــكل اســايس تعيــني 

مديــرة جديــدة للمؤسســة ممثلــة بالســيدة رانيــا قطينــة، إضافــة اىل برامــج ونشــاطات املؤسســة وتوجــه املؤسســة اىل تركيــز العمليــات يف مدينــة القــدس ومنطقــة ج. 

كــا تــم اســتعراض فــرص وجهــود التمويــل، ومناقشــة الوضــع املــايل للمؤسســة وأهميــة توســيع عضويــة الهيئــة العامــة. فيــا اجتمــع اعضــاء الجمعيــة العموميــة اجتاعــاً 

عاديــاً تــم فيــه املصادقــة عــىل الخطــة التشــغيلية والتقريــر االداري واملــايل املدقــق للعــام 2017/2016. وتطبيقــاً ملبــدأ الحاكميــة، تــم انتخــاب مجلــس إدارة جديــد وتعيــني 

الســادة رشكــة طــالل أبوغزالــة ورشكائــه كمدققــني لحســابات الجمعيــة للعــام 2018/2017.

بنك القاهرة عان

رشكة الرشق األدىن للتجارة العامة

مجموعة مرسوجي

رشكة درب

ورشكة فور دزاين

ومتت املوافقة عىل استقطاب اعضاء جدد للهيئة العامة متمثلة يف خمس رشكات وبنوك وهي:



2018التقرير السنوي

9

أعضاء مجلس اإلدارة المنتخب

السيد بسام ولويل
مطاحن القمح الذهبي

السيد سعيد دويكات
 شركة فلسطين للتطوير 

واالستثمار )باديكو القابضة(

السيد عماد الهندي
شركة المشروبات الوطنية

 كوكا كوال/كابي

السيد علي عقاد
الشركة العربية الفلسطينية 

لالستثمار- أيبك

السيد هاشم الشوا
بنك فلسطين

السيد سمير جراد
الصندوق العربي لإلنماء
 االقتصادي واالجتماعي

السيد جمال حوراني
البنك العربي

السيد رائد عواد
مجموعة االتصاالت

 الفلسطينية-بالتل
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أعضاء الهيئة العامة

أعضاء الهيئة اإلدارية الجدد لعام 2018/2017

رشكة بوظة األرز

مطاحن القمح الذهبي

Menaitech

بنك فلسطني

الرشكة العربية الفلسطينية لالستثامر

البنك العريب

رشكة املرشوبات الوطنية كوكاكوال/كايب

أبوعيىس القابضة

رشكة فلسطني للتطوير
واالستثامر)باديكو القابضة(

مجموعة املرسوجي

رشكة درب

بنك القاهرة عامن

مجموعة بالتل

البنك اإلسالمي الفلسطيني

البنك اإلسالمي العريب

رشكة الوطنية موبايل

بنك القدس

إتقان لالستشارات القانونية

مجموعة طالل أبوغزالة

شبكة راية اإلعالمية

الصندوق العريب لإلمناء 
االقتصادي واالجتامعي

4Design

مجموعة عنبتاوي
رشكة الرشق األدىن للتوزيع 

والتسويق
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أعضاء الهيئة العامة الجدد 2018/2017

أعضاء الهيئة العامة
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تطمــح إنجــاز بــأن يشــار إليهــا مــن قبــل الــرشكات والقطاعــات املختلفــة وصانعــي السياســات يف فلســطني باعتبارهــا املنظمــة األوىل إللهــام وإعــداد الشــباب الفلســطيني، ليصبحــوا أعضــاء ناجحــني 

ومســاهمني يف املجتمــع املحــي وألعضــاء املجتمــع الفلســطيني املوحــد حــول األهــداف املشــرتكة لخلــق فــرص العمــل وبنــاء االقتصــاد املســتقر وتوفــر مســتويات معيشــة عاليــة.

طموحنا 

هــي مؤسســة غــر ربحيــة مســجلة رســميا يف فلســطني، وهــي عضــو يف املؤسســة اإلقليميــة إنجــاز العــرب والتــي تعمــل يف دول الــرشق األوســط وشــال أفريقيــا. إنجــاز العــرب هــي مركــز عمليــات 

إقليمــي ملنظمــة Junior Achievement Worldwide التــي تأسســت عــام 1919 حيــث تســتهدف 10 ماليــني طالــب ســنويا مــن 126 دولــة حــول العــامل وتعتــرب أكــرب مؤسســة متخصصــة يف العــامل 

إللهــام وإعــداد الشــباب للنجــاح يف االقتصــاد العاملــي.

عن إنجاز فلسطين

تهــدف إنجــاز فلســطني إىل تقديــم برامــج للمــدارس والجامعــات الفلســطينية تركــز عــىل العديــد مــن املجــاالت منهــا األعــال واالقتصــاد، ريــادة األعــال، األخالقيات/بنــاء الشــخصية، واملعرفــة املاليــة، 

وجاهزيــة العمــل، وذلــك مــن أجــل تعزيــز فــرص الشــباب االقتصاديــة ســواء كموظفــني أو رياديــني.

مهمتنا

تحقيــق التعــاون بــني الجهــات الفاعلــة يف املجتمــع مــن القطــاع الخــاص والقطــاع التعليمــي واملجتمــع املحــي، يف ســبيل إعــداد الطــالب والطالبــات يف املــدارس والجامعــات لــي يصبحــوا جيــاًل مــن املهنيــني والعــال 

الناجحــني، والرياديــني، باإلضافــة إىل تعزيــز فرصهــم االقتصاديــة.

رؤيتنا

قيمنا 
اإلميان بقدرات الشباب الالمحدودة

اإللتزام مببادئ اإلقتصاد وريادة األعال

اإللتزام بالتميّز والنزاهة

إحرتام اإلبداعات ووجهات النظر املختلفة لجميع اإلفراد

اإلميان بقوة الرشاكة وأهمية التعاون.
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الشركاء الداعمون

وتتقدم مؤسسة انجاز بجزيل الشكر والتقدير من العديد من الشخصيات االعتبارية ورجال األعامل الذين يقدمون كافة أشكال الدعم املادي 

واملعنوي للشباب الفلسطيني ونخص بالذكر السيد سمري حليلة للمساهمة يف رعاية احدى فعاليات املؤسسة خالل العام.



تعزز إنجاز فلسطين التعليم والتدريب 
للشباب تحت ثالثة أركان
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يتم تقديم برامج الريادة للطالب يف املرحلة اإلعدادية والثانوية والكليات والجامعات، 

وتركز عىل املهارات الريادية واملسؤولية املجتمعية واملصطلحات التجارية واالقتصادية 

األساسية، ويكشف هذا الركن عن االهتامات والفرص املهنية وميّكن الطالب من إنشاء 

أعالهم الخاصة، حيث يتعلم الطالب يف هذه الربامج عن دور قطاع األعال وكيفية 

مارسة األعال التجارية عن طريق إدارة مشاريعهم الخاصة، إضافة إىل تعليم الطالب 

مواجهة وحل مشاكل تجارية والتفاعل مع مجتمعهم املحي. ويف ختام كل برنامج تدريبي 

تعقد إنجاز مسابقة وطنية لالحتفال بإنجازات الطلبة تحت هذا الركن، وتقوم بتقييم 

إنجازات الطلبة املشاركني.

يتم تقديم برامج املعرفة املالية للشباب يف املدارس، والكليات، والجامعات، واملراكز 

الشبابية، التي تزّود الطالب باملهارات األساسية لضان إدارة سليمة لألموال وصنع القرار، 

وترُشك إنجاز كبار رجال األعال والشباب من أجل بناء معرفة مالية مميزة، وإللهام وإعداد 

الشباب من خالل تجارب حياتية يف عامل األعال.

جاهزية العمل

ريادة األعمال

المعرفة المالية

برامج إنجاز لجاهزية العمل تساعد الطلبة عىل اتخاذ قرارات سليمة وذكية بشأن 

مستقبلهم العلمي واملهني، وتعزيز املهارات التي تستخدم بشكل كبر يف مجال األعال. 

تلحق الربامج منهج دراسات اجتاعية وتطور من مهارات التواصل التي تعترب أساسية 

يف سوق العمل. يساعد متطوعو القطاع الخاص عىل إعداد الشباب يف املدارس والكليات 

والجامعات للحياة العملية، وذلك بتبيان كيفية توليد ثروة معرفية وكيفية إدارتها. ويركز 

الربنامج أيضا عىل كيفية تطبيق التفكر الريادي يف مكان العمل وما هي الخربات الالزمة 

للحصول عىل وظيفة.

ومن األمثلة عىل برامج جاهزية العمل: نجاحي يف مهنتي، وكيف أبدأ، وأخالقيات العمل، 

وظل العمل، وهذه أمتنا، وبدايتي.

يتضمن ركن ريادة األعامل برامج عدة: كن ريادياً، وهذا هو مستقبيل، وأنا صاحب 

ومن االمثلة عىل برامج املعرفة املالية: السوق من حويل وقرارايت املالية.مرشوعي، والقيادة املجتمعية وأمواج فرح



متطوعًا

 638
جامعة و كلية

و معهد

33
ساعة تعليمية

343,274

عدد الطالب المشاركين في 
برامج إنجاز

47755
مدرسة

 184
شركات القطاع 

الخاص

 583
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عدد الطالب المشاركين في 
برامج إنجاز

47755

ساعة تعليمية

343,274
متطوعًا

 638
جامعة و كلية

و معهد

33

مدرسة
 184

شركات القطاع 
الخاص

 583

حقائق و أرقام
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1500 3000 4500

10,032

14,983

18,028

29,668
27,256

24,869
27,913

38,839

43,543

منذ 2005 47,755
291.886 طالب



جنين

طولكرم
قلقيلية

غزة

رام اهلل

5841 طالب
71 متطوع

5615 طالب
4259 طالب88 متطوع

62 متطوع

4572 طالب
61 متطوع

نابلس
6599 طالب

89 متطوع

7786 طالب
124 متطوع

الخليل
9158 طالب
103 متطوع سلفيت

3925 طالب
60 متطوع

18

تطبق برامج إنجاز فلسطين في الضفة الغربية و قطاع غزة

جنين

طولكرم
قلقيلية

غزة

رام اهلل

5841 طالب
71 متطوع

5615 طالب
4259 طالب88 متطوع

62 متطوع

4572 طالب
61 متطوع

نابلس

سلفيت

6599 طالب
89 متطوع

3925 طالب
60 متطوع

7786 طالب
124 متطوع

الخليل
9158 طالب
103 متطوع

عدد المدارس

عدد الجامعات 
والمعاهد و الكليات

الموقع

الموقع

السموع
الظاهرية

بيت أُمر
دورا
غزة

الخليل
جنين

خان يونس
نابلس

قلقيلية
رام اهلل والبيرة

سلفيت
طوباس

طولكرم

قلقيلية
جنين

طولكرم
رام اهلل
نابلس
الخليل

سلفيت
غزة

1
1
2
7
35
59
36
8
48
30
50
21
1
29

2
3
3
7
4
4
3
7
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تحتل إنجاز فلسطين مكانة عالية على 
المستوى االقليمي

ــاً  ــرب تقيي ــاز الع ــام 2018 أجــرت إنج يف ع

دوليــاً لتحديــد كفــاءة الــدول األعضــاء الذيــن 

يصــل عددهــم إىل 14 دولــة، وكان الهدف من 

تقييــم الكفــاءة هــو مقارنــة الــدول املنفــذة 

لربامــج إنجــاز ملعرفــة الفــرق يف الكفــاءة 

بينهــا، وفهــم مــا الــذي يقــود كفاءة التشــغيل 

وإمكانيــة توســيع نطــاق هــذه الخــربات عىل 

ــاءة  ــدل الكف ــادة مع ــة لزي ــتوى املنطق مس

ــأن تقييــم  اإلجــايل. ومــن الجديــر بالذكــر ب

الكفــاءة هو جــزء مــن االســرتاتيجية اإلقليمية 

للوصــول إىل مليــون طالــب يف العــامل العــريب 

بحلــول 2022. ونتيجــة لهــذا التقييــم حلّــت 

إنجــاز فلســطني ضمــن الفئــة التــي قدمــت 

ــن  ــدول األعضــاء اآلخري ــة بال أداء عــاٍل مقارن

يف إنجــاز العــرب، وكانــت نقــاط القــوة إلنجاز 

فلســطني هــي الوصــول الواســع للطــالب 

وكفــاءة التمويــل العاليــة.

ومبــا  والطاقــم،  الكفــاءة  مســتوى  وعــىل 

ــول  ــدد والوص ــني ج ــد متطوع ــق بتجني يتعل

إىل الجامعــات واملــدارس، فــإن أداء إنجــاز 

املســتوى  مــن  أفضــل  كان  فلســطني 

املســتهدف. كــا ومتــت اإلشــادة بالعــدد 

الكبــر ألعضــاء مجلــس إدارة إنجــاز فلســطني 

واملوازنــة الجيــدة بــني االســتقرار املــايل وزيادة 

التواصــل مــع جهــات التمويــل املتاحــة.
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برنامج الشركة الطالبية يزود الطلبة 
الفلسطينيين بمهارة األعمال التجارية 

يف العــام الــدرايس 2018/2017 اســتمرت 
ــىل  ــاطاتها ع ــيع نش ــطني بتوس ــاز فلس إنج
ــز  ــة، كمراك ــات االجتاعي ــتوى املؤسس مس
انجــاز  تقــدم  حيــث  املهنــي،  التدريــب 
املهنيــة  الربامــج  وتكمــل  تعــزز  برامــج 
الرســمية للطــالب امللتحقــني يف املؤسســات 
ــا تقدمــه إنجــاز يف  ــة ومــن أفضــل م املهني
هــذا املجــال هــو برنامــج الرشكــة الطالبيــة.
ــة  ــزّود الطلب ــة ي إّن برنامــج الرشكــة الطالبي

باملهــارات االقتصاديــة والرياديــة األساســية، 
ــم  ــم لتنظي ــة له ــة الفرص ــالل إتاح ــن خ م
الطــالب  يتعلــم  حقيقــي،  عمــل  وإدارة 
خاللــه كيفيــة إنشــاء رشكــة بــإرشاف خبــر 
ــاص،  ــاع الخ ــن القط ــوع م ــاري متط استش
الــذي يوظــف العديــد مــن النشــاطات 
وامللحقــات التكنولوجيــة لتشــجيع الطــالب 
عــىل االبتــكار واإلبــداع. ويضيــف الربنامــج 
املعــارصة،  القضايــا  عــىل  تركــز  مــواد 

ومهــارات  الناشــئة  الــرشكات  كتأســيس 
والتنظيــم  والتواصــل  والبحــث  التحليــل 
ــام  ــة، ويف خت ــراءة والكتاب والحســابات والق
الربنامــج يتــم دعــوة الطــالب املشــاركني 

ــة. ــة طالبي ــل رشك ــابقة أفض ملس
ــاركت  ــدرايس 2018/2017 ش ــام ال  ويف الع
ــات  ــع محافظ ــن جمي ــة م ــة طالبي 14 رشك
األوىل،  املرحلــة  وبعــد  الغربيــة،  الضفــة 
تأهلــت 7 رشكات للمســابقة النهائيــة يف 
ــالل  ــان 2018، خ ــخ 29 نيس ــه بتاري رام الل
حفــل محــي اقامتــه املؤسســة تحــت رعاية 
وحضــور دولــة رئيــس الــوزراء د. رامــي 
الحمــد اللــه ومعــايل وزيــر الرتبيــة والتعليم 
ــل  ــرتم وممث ــدم املح ــربي صي ــايل د. ص الع
فلســطني  دولــة  يف  اليونيســف  منظمــة 
الســيدة جينيفيــف بوتــن والعديــد مــن 
الخــاص  القطاعــني  مــن  املؤسســة  رشكاء 
الشــخصيات  مــن  والعديــد  والتعليمــي 
ــاركني يف  ــة املش ــرى والطلب ــة االخ االعتباري

مــرسح الهــالل األحمــر الفلســطيني.
 حيــث حــازت رشكة” Inspire” من مدرســة 
الخليــل الصناعيــة الثانويــة املختلطــة عــىل 
ــطني  ــة يف فلس ــة طالبي ــل رشك ــزة أفض جائ
مراحــل  مــن  بالعديــد  مرورهــم  بعــد 
التقييــم مــن قبــل لجنــة مختصــة  حيــث ان 
” Inspire” هــي رشكــة متخصصــة بإعــادة 
تدويــر القطــع اإللكرتونيــة ولقــد صنــع 
ــد  ــة متغــر الجه ــزود طاق ــاز م ــا جه طالبه
مــن مخلفــات أجهــزة الحاســوب املكتبــي، 

ــني  ــني والفني ــل املهندس ــتخدم مــن قب يس
والطــالب أصحــاب التخصصــات االلكرتونيــة 

والكهربائيــة . 
ــة  ــبعة النهائي ــرق الس ــكار الف ــت أف تضمن
ــة  ــر التطبيقــات التكنولوجي املشــاركة تطوي
ــرد  ــة ن ــازت رشك ــة، وح ــاب التعليمي واأللع
املــري  رشــدة  الحاجــة  مدرســة  مــن 
الثانويــة للبنــات يف نابلــس عــىل جائــزة 
أفضــل منتــج ورشكــة Remempal مــن 
يف  الثانويــة  العدويــة  بنــات  مدرســة 
طولكــرم عــىل جائــزة أفضــل مســؤولية 
مجتمعيــة. إن هــذا الفــوز قــد أهــل رشكــة 
املســابقة  يف  املشــاركة  عــىل   »”Inspire
اإلقليميــة املقامــة يف الكويــت يف نهايــة 
ترشيــن الثــاين 2018, وإىل  ذلــك الحــني 
ســيتم إرشــاد طلبــة رشكــة  ”Inspire” مــن 
ــة يف  ــه سيســاعد أعضــاء الرشك خــالل موّج

تطويــر منتجهــم ورشكتهــم. 

لمعرفة المزيد أرجو اإلطالع على
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رشكة Remempal، طولكرم،
مدرسة العدوية الثانوية لإلناث

املنتج: لوحات فنية يدوية الصنع من مواد معاد تدويرها

رشكة Baby Care، رام الله،
مدرسة الهاشمية الثانوية للذكور

املنتج: تطبيق لرياض األطفال الدعاية واملحالت التجارية الحتياجات األطفال

رشكة Flow Glow، رام الله،
مدرسة بيتونيا الثانوية لإلناث

املنتج: جهاز لكشف النقود املزيفة للحد من انتشارها يف املجتمع الفلسطيني

رشكة Easy Stick، رام الله،
مدرسة دير دبوان الثانوية الصناعية

املنتج: عصا بسيطة تساعد األشخاص عىل حمل أغراضهم أثناء التسوق

رشكة PSDC، سلفيت،
مدرسة فرخا الثانوية

املنتج: اشكال زينة مصنوعة من الصخور الطبيعية

رشكة نرد، نابلس،
مدرسة الحجة راشدة الثانوية للبنات بنابلس

املنتج: لعبة تعليمية إلثراء معرفة الالعب بالتاريخ والثقافة الفلسطينية

،SS رشكة
مدرسة الصالحية الثانوية للبنات

املنتج: مواد خاصة لتنظيف االسطح لزجاجية

المشاركون في مسابقة برنامج الشركة الطالبية
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رشكة قرمية كنعان، نابلس
مدرسة نابلس الصناعية

املنتج: إعادة تدوير الخشب البناء املستخدمة لصنع التحف واالدوات املنزلية

رشكة Inspire للصناعات الكهربائية، الخليل
مدرسة الخليل الصناعية

املنتج: تعديل إمدادات الطاقة املصنوعة من إمدادات الطاقة القدمية املعاد تدويرها 

رشكة lavender، الخليل
مدرسة محمد عي املحتسب

املنتج: الصابون الطبيعي والصابون السائل، ومطهر اليدين، معبأة كلها يف حقيبة صديقة للبيئة

رشكة يافا، الخليل
مدرسة امللك خالد الثانوية

املنتج: املنحوتات الخشبية املزخرفة للمصابيح وغرها من األشياء

رشكة Nature Partners، قلقيلية
مدرسة أبوعي اياد الثانوية للبنات

املنتج: عطر خايل من املواد الكيميائية املستخرج من الورود الطبيعية

رشكة Twigs World، جنني
مدرسة سيلة الضاهر الصناعية

املنتج: إعادة تدوير فروع شجرة لجعل الهدايا التذكارية اإلبداعية من ثقافتهم الخاصة

رشكة Can and Do جنني
مدرسة الخنساء الثانوية للبنات

املنتج: اللعبة التعليمية مساعدة األشخاص الذين يعانون من صعوبة يف التحدث للحصول عىل 
رسعة أفضل، ومحتواه مصمم عىل يد مختصني محرتفني. 

المشاركون في مسابقة برنامج الشركة الطالبية
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وأشرف على تقييم أعمال الشركات الطالبية نخبة من الخبراء في مجال التعليم وريادة األعمال 
واإلقتصاد وتأسيس الشركات الناشئة  وهم:

السيد جمال ملحم
المدير التنفيذي لشركة
طالل أبوغزالة وشركاه

السيدة ربى مسروجي العلمي
الرئيس التنفيذي لشركة 

المتحدة لألوراق المالية

السيد سعد جرادات
مساعد برنامج

 اليونيسيف

السيد طلعت علوي
مدير اإلعالم ورئيس تحرير جريدة 

السفير االقتصادية

السيد عمر عنبتاوي
الرئيس التنفيذي، شركة الشرق األدنى 

للتوزيع والتسويق المحدودة

السيد صادق الخضور
مدير عام األنشطة في وزارة 

التربية والتعليم الفلسطينية
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القطاع الخاص يتبنى المدارس
 لتوفير بيئة تعليمية أفضل

مدرسة بنات بديا األساسية العليا، سلفيت - قبل

مدرسة بنات بديا األساسية العليا، سلفيت - بعد

كحصيلــة أعــوام مــن التعــاون املشــرتك مــع البنــك العــريب، تــم تبّنــي 18 مدرســة يف إطــار هــذا الربنامــج، حيــث 

ــاز  ــج انج ــىل برام ــا ع ــم ترميمه ــي يت ــدارس الت ــني يف امل ــة امللتحق ــاً للطلب ــل تدريب ــج املتكام ــذا الربنام ــر ه يوف

ــارة.  ــدارس املخت ــية يف امل ــات التدريس ــل للهيئ ــال والتواص ــارات االتص ــىل مه ــٍب ع ــة اىل تدري ــة، باإلضاف التدريبي

وتطمــح إنجــاز أن يتــم تطويــر هــذا الربنامــج بالتعــاون بــني قطاعــي التعليــم والقطــاع الخــاص ومؤسســة انجــاز 

ــة  ــر عملي ــة لــدى رشكات القطــاع لخــاص الفلســطيني لنســهم معــاً يف تطوي ــز مفهــوم املســؤولية املجتمعي لتعزي

التعليــم والتعلــم. ويف مبــادرة ماثلــة، كثفــت »إنجــاز فلســطني« جهودهــا مــع رشكــة Samsung الــرشق األوســط 

لطــرح مبــادرة »ابتــكار املــدارس«، وتهــدف هــذه الرشاكــة إىل متكــني طــالب املــدارس الحكوميــة  بــني أعــار 14-

16، وتزويدهــم باملهــارات الرياديــة والتوظيــف لينجحــوا يف مهنهــم املســتقبلية. حيــث متكنــت مؤسســة انجــاز مــن 

تنفيــذ هــذا املــرشوع بالتعــاون مــع 13 مدرســة حكوميــة يف كل مــن رام اللــه ونابلــس والخليــل وبيــت لحــم، مــن 

خــالل افــادة 2000 طالــب/ة مــن برامــج انجــاز الرياديــة بــارشاف مبــارش مــن متطوعــي رشكات القطــاع الخــاص 

الفلســطيني. و كجــزء مــن املــرشوع، اســتطاعت انجــاز خلــق بيئــة تعليميــة أفضــل يف املــدارس املشــاركة مــن خــالل 

تحســني بعــض مرافــق املدرســة وتجهيــز املــدارس بــاألدوات املطلوبــة لتعليــم أفضــل.

 للســنة الرابعــة عــىل التــوايل يســتمر تعــاون إنجــاز فلســطني و البنــك العــريب مــع وزارة الرتبيــة والتعليــم، وذلــك 

ــس،  ــه، ونابل ــة: رام الل ــات التالي ــة يف املحافظ ــدارس حكومي ــس م ــية لخم ــة املدرس ــني البيئ ــج تحس ــذ برام لتنفي

وســلفيت، والخليــل، وطوبــاس، حيــث تــم تجديــد املــدارس املختــارة وتطويــر مرافقهــا وبنيتهــا التحتيــة بنجــاح، 

مــا يعــزز جــودة التعليــم ويســهم يف بنــاء قــدرات الطالــب يف بيئــة تعليميــة مناســبة.

ويف هذا العام، تم تحسني البيئة املدرسية للمدارس التالية:

مدرسة الكرمل األساسية للبنات، نابلس

مدرسة بنات بديا األساسية العليا، سلفيت 

مدرسة بنات طمون الثانوية، طوباس 

مدرسة أساء بنت أيب بكر االساسية للبنات، الخليل

مدرسة بنات قبيا األساسية، رام الله
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يسهم مشروع الممثلية الكندية 
في تعزيز قدرة الفتيات على خدمة 

مجتمعاتهم

ــة مــن 12 مدرســة يف  ــب 1100 طالب ــة قامــت إنجــاز بتدري ــة الكندي بدعــم مــن الحكوم

طولكــرم وقلقيليــة وســلفيت عــىل برنامــج القيــادة املجتمعيــة خــالل هــذا العــام. يســاعد 

هــذا الربنامــج الطالبــات عــىل تنميــة قدراتهــن القياديــة والتــي تتناســب مــع احتياجــات 

ــة اىل  ــم، باإلضاف ــداع لديه ــرة االب ــة وت ــن رسع ــد م ــا يزي ــن م ــادي والعرشي ــرن الح الق

تأهيلهــن لدخــول الســوق وعــامل األعــال، كــا يوضــح لهــن عمليــا كيفيــة تفعيــل الــروة 

ــا  ــل إم ــوق العم ــول يف س ــن للدخ ــزز فرصه ــأنه ان يع ــن ش ــذا م ــا، وه ــة وادارته املعرفي

ــني. ــل مؤهل ــاب عم ــات أو كأرب كموظف

ــي  ــم املح ــدم مجتمعه ــادرات تخ ــر مب ــرشوع بتطوي ــالل امل ــاً خ ــات ايض ــت الطالب قام

ــة يف  ــم االقتصادي ــيعزز فرصه ــا س ــل، م ــة العم ــة وجاهزي ــارات القيادي ــع تحســني امله م

املســتقبل. تنوعــت مبــادرات الطالبــات، فجــزء منهــا عالــج قضايــا بيئيــة والجــزء اآلخــر ركــز 

عــىل الوعــي الثقــايف، ومبــادرات أخــرى ركــزت عــىل زيــادة وعــي النــاس بحقــوق اإلنســان.            

مشاريع اليونيسف تعزز
فرص الطالب االقتصادية

نفــذت إنجــاز بالرشاكــة مــع اليونيســف مــرشوع  تحســني الفــرص االقتصاديــة لــدى الشــباب 

الفلســطيني. اســتهدف املــرشوع 4,470 طالــب مــن 50 مدرســة حكوميــة وعــدد مــن مراكــز 

ــادة  ــاً، والقي ــة: كــن ريادي ــي يف املناطــق« ج » مــن خــالل برامــج إنجــاز التالي ــب املهن التدري

املجتمعيــة. حيــث تــم تزويــد الطــالب بخــربة عمليــة لتحســني مهاراتهــم القياديــة وجاهزيــة 

ــم  ــج وت ــذا الربنام ــاص له ــاع الخ ــن القط ــوع/ة م ــد 120 متط ــم حش ــتقبلية، وت ــل املس العم

تنفيــذ 140 مبــادرة طالبيــة. ويف حزيــران 2018 وقعــت إنجــاز 

فلســطني اتفاقيــة جديــدة مــع اليونيســف للعــام األكادميــي املقبــل 

2019/2018 لدعــم 3700 طالــب مــن املــدارس الحكوميــة ومراكــز 

ــذا  ــالل ه ــن خ ــل، م ــدس والخلي ــزة والق ــي يف غ ــب املهن التدري

الربنامــج، ســتنفذ إنجــاز نشــاطات تهــدف إىل تقويــة مهــارات 

ــة.  ــة املهني ــة واملعرف ــاءة التقني ــة والكف الطــالب الحياتي

لمعرفة المزيديرجى اإلطالع على
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إنجاز تستثمر بطلبتها الخريجين
 مــن أهــم أهــداف »إنجــاز« الرئيســية خــالل عــام 2017/2018 تحســني التفاعــل مــع الطلبــة الخريجــني يف محاولــة إلعــادة تفعيــل دور خريجــي »إنجــاز« الفلســطينيني، حيــث أنشــأت 

إنجــاز قاعــدة بيانــات وتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس ادارة للخريجــني، وقــد أجمعــت »إنجــاز« عــىل وضــع اســرتاتيجية عمــل تســعى إلكالهــا يف 2018/2019 لتفاعــل الخريجــني، وتهــدف 

إىل جمــع معلومــات الخريجــني وإقامــة حمــالت عــىل مواقــع التواصــل االجتاعــي لنــرش الوعــي مــن خــالل قصــص نجاحهــم ونــرش رســالة »إنجــاز« وأهدافهــا ومهاتهــا.

شارك 638 متطوع من جميع أنحاء الضفة الغربية و قطاع غزة بدورة تدريبية تحت عنوان » تدريب المدربين«

مــع بدايــة العــام الــدرايس قامــت املؤسســة بالتواصــل مــع رشكات القطــاع الخــاص الفلســطيني لرتشــيح مجموعــة مــن كوادرهــم كمتطوعــني لتنفيــذ برامــج انجــاز يف املــدارس والجامعــات. 

وتــم عقــد دورة تدريبيــة للمتطوعــني مــن قبــل مدربــني مختصــني بعنــوان » تدريــب مدربــني« وذلــك لتعريفهــم بآليــة عمــل املؤسســة وبرامجهــا، واكســابهم املهــارات الالزمــة لتدريــب 

الطلبــة. حيــث تــم عقــد 8 ورشــات تدريبيــة ضمــت اكــر مــن 638 متطــوع/ة مــن كــربى رشكات القطــاع الخــاص الفلســطيني يف 8 محافظــات

لمعرفة المزيد نرجوا اإلطالع على

شراكات مستقبلية 
برنامج SAP يعلم الطلبة المهارات الرقمية 

ســتبدأ إنجــاز فلســطني بتطبيــق برنامــج SAP )برنامــج برمجــة( يف الســنة الدراســية 2019/2018، وتهــدف مــن خــالل هــذا الربنامــج اىل متكــني األجيــال القادمــة بــأدوات ومهــارات 
الربمجــة التــي ســيحتاجونها، باســتخدام برنامــج Scratch املطــور مــن رشكــة MIT. ويتضمــن برنامــج SAP الــذي يســتهدف نحــو 2000 طالــب فلســطيني، تعليــم الطلبــة أســس 

الربمجــة املعلوماتيــة مــن أجــل تنميــة معرفتهــم وتطويــر املهــارات والكفــاءات األساســية كالفكــر النقــدي، والقــدرة التحليليــة واالندمــاج يف العمــل الجاعــي.

الشراكة مع Google ستساعد الطلبة على التقدم  في حياتهم المهنية عبر الفرص 
الرقمية

»مهــارات مــن Google« هــو برنامــج مشــرتك ســتنفذه مؤسســة انجــاز فلســطني وجوجــل اريبيــا ومجموعــة مــن الــدول العربيــة املنفــذة 
لربامــج انجــاز. حيــث ســيبني هــذا الربنامــج املهــارات الرقميــة لــدى طلبــة املرحلــة الثانويــة وفئــة الجامعــات يف ظــل التطــور التكنولوجي 
املســتمر. باإلضافــة اىل ســد الفجــوة املتزايــدة بــني مقّومــات القــوى العاملــة واملهــارات املطلوبــة يف ســوق العمــل يف املنطقــة، مــن أجــل 
ضــان تزويــد فئــة الشــباب بالفــرص التــي توفّرهــا التكنولوجيــا، حيــث ســيتم تنفيــذ الجلســات مــن قبــل مختصــني يف مجــال تكنولوجيــا 
املعلومــات والتســويق اإللكــرتوين. ســتتيح »إنجــاز فلســطني« مــن خــالل هــذا الربنامــج الفرصــة ل ,20013 شــاب/ة فلســطيني الحصــول 

عــىل تدريــب » مهــارات مــن جوجــل » وأفضــل األدوات املتاحــة لتنميــة مهاراتهــم ومهنهــم وأعالهــم عــرب االنرتنــت.
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ــات  ــة رشكــة املرشوب نظمــت مؤسســة »إنجــاز فلســطني« حفــالً يف آب 2017 تحــت رعاي
الوطنيــة، وبحضــور وزيــر الرتبيــة والتعليــم الدكتــور صــربي صيــدم، كرمــت فيــه معلمــي 
املــدارس املشــاركة يف برامــج إنجــاز. وتــم تكريــم مــدراء املــدارس مــن جميــع محافظــات 
الضفــة الغربيــة وإعطاءهــم شــهادات وشــكرهم عــىل جهودهــم لدعــم برامــج إنجــاز. كــا 
ــم  ــم الدائ ــم والقطــاع الخــاص واملعلمــني لدعمه ــة والتعلي وشــكرت “إنجــاز« وزارة الرتبي

لتنفيــذ برامــج إنجــاز ومســاهمتهم يف نجاحهــا وتحقيــق أهدافهــا.

تكريم المعلمين في حفل إنجاز

مشاركة إنجاز فلسطين
في اإلجتماع اإلقليمي

شــاركت مؤسســة انجــاز فلســطني يف اجتــاع ســنوي تنظمــه مؤسســة إنجــاز العــرب 

التــي ُعقــدت يف عــان - األردن يف شــهر أيــار 2018، حــر اإلجتــاع ممثلــون مــن 

مختلــف الــدول األعضــاء، وقــد حظــي املشــاركني بفرصــة للتواصــل ومشــاركة أفضــل 

املارســات يف تنفيــذ الربامــج. وقدمــت مؤسســة انجــاز خــالل االجتــاع عرضــاً حــول 

منتــدى خريجــي انجــاز كأفضــل املارســات مــن بــني الــدول العربيــة وذلــك مــن 

حيــث تأسيســة وآليــة عملــه.
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فوز طلبة Inspire من الخليل بجائزة 
»أفضل شركة طالبية«

إستثمار طاقات
الشباب أولوية 

ــزة أفضــل  ــة عــىل جائ ــل الصناعي ــة  Inspire مــن مدرســة الخلي ــة الطالبي ــت الرشك حصل

ــدت يف  ــي عق ــام 2018 والت ــة لع ــرشكات الطالبي ــة لل ــابقة املحلي ــة يف املس ــة طالبي رشك

مدينــة رام اللــه. حيــث إن مشــاركة” Inspire« يف برنامــج الرشكــة الطالبيــة التابــع إلنجــاز 

وحصولهــم عــىل املرتبــة االوىل هــو نجــاح كبــر، ســاهم يف تغيــر حيــاة الطلبــة ونظرتهــم 

ملســتقبلهم املهنــي. وقــد بــذل فريــق »Inspire« جهــوداً كبــرة بإنتــاج جهــاز مــزود طاقــة 

متغــر الجهــد مــن مخلفــات أجهــزة الحاســوب املكتبــي، يســتخدم مــن قبــل املهندســني 

ــك  ــد دوي ــة.ورصح محم ــة والكهربائي ــني والطــالب أصحــاب التخصصــات االلكرتوني والفني

ــج أن  ــذا الربنام ــل ه ــع قب ــة » مل أتوق ــة الطالبي ــج الرشك ــاركني يف برنام ــة املش ــد الطلب أح

أســتطيع الوقــوف عــىل املــرسح بثقــة وأقــدم منتجــي أمــام حــكام محرتفــني«

أمــر ســقف الحيــط متطــوع يف رام اللــه يؤمــن بــأن تجربــة تدريــب برامــج إنجــاز للطلبــة 

ونقــل خرباتــه بســوق العمــل إىل الطــالب هــي تجربــة رائعــة، وقــال أمــر » خــالل الحصــة 

ــي يجــب أن تســتغل  ــة الت ــن الطاق ــر م ــم الكث ــة، شــعرت أن لديه ــع الطلب األســبوعية م

ــا  ــا مع ــد قمن ــوع مــن املشــاريع، لق ــة مســتعدين للعمــل يف أي ن بشــكل إيجــايب، والطلب

بالعصــف الذهنــي ومــن ثــم قررنــا تنفيــذ مبــادرة لتحســني البيئــة املدرســية« 

ــالب يف  ــاعدة الط ــة ومس ــذه التجرب ــوض ه ــم خ ــني عليه ــر » إن كل املوظف ــاف أم وأض

ــتقبلية« ــم املس ــول ألهدافه ــم والوص ــني مهاراته تحس
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طالب جنين يدعمون األطفال 
المصابين بمرض السرطان

مبادرات

ــادة املجتمعيــة، قــرروا  شــاركت طالبــات مدرســة الزهــراء الثانويــة يف جنــني بربنامــج القي

تنفيــذ مبــادرة لدعــم مــرىض الرسطــان. انطلقــت املبــادرة يف نيســان 2018 بافتتــاح بــازار 

ــل  ــم حف ــازار لتنظي ــاح الب ــم رصــد أرب ــات، وت ــع الطالب ــن ُصن خــري يعــرض منتجــات م

ــة  ــة األمــل الخري ــربع حمل ــة إىل ت ــون مــن الرسطــان. . باإلضاف ألكــر مــن 70 طفــل يعان

ــني الرسطــان، وتضمــن  ــال املصاب ــن األطف ــف م ــل كفي ــني لطف ــة مختصــة للمكفوف بطابع

الحفــل الــذي نظمــه مستشــفى جنــني الحكومــي إىل جانــب حملــة األمــل الخريــة، تضمــن 

العديــد مــن األنشــطة الرتفيهيــة التــي هدفــت إىل تكويــن ذكــرى إيجابيــة وجميلــة لــدى 

األطفــال وتقويــة  عزميتهــم لالنتصــار عــىل هــذا املــرض والعيــش حيــاة طبيعيــة.
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مبادرة مجتمعية ساعدت على إنشاء 
قاعدة بيانات للمتبرعين بالدم 

أجــرت والــدة منــار الســليط عمليــة يف قدميهــا وكانــت بحاجــة ماســة لنقــل الــدم. ولســوء الحــظ 

تعــذر وجــود دم كاف يف املشــفى الــذي تــم إجــراء العمليــة فيــه مــن فصيــل دم والدتهــا. مل تصــب 

منــار باإلحبــاط، بــل بــادرت هــي وعائلتهــا اىل الذهــاب اىل قريتهــم - قريــة ديــر الغصــون- حيــث 

ــة  ــادرة مجتمعي ــك إلطــالق مب ــا، حفزهــا ذل ــادرت بالبحــث عــن متربعــني إىل ان وجــدت ضالته ب

يف مدرســة ديــر الغصــون للبنات.وكجــزء مــن املبــادرة عملــت منــار مــع طالبــات الصــف الحــادي 

عــرش يف املدرســة وقمــن بجمــع أســاء متربعــني محتملــني تتوفــر فيهــم رشوط الصحيــة الســليمة 

والرغبــة يف التــربع. ويف الخطــوة التاليــة أنشــأن قاعــدة بيانــات مركزيــة بســيطة تتألــف مــن أســاء 

ــة  ــة محرتف ــي مهندس ــي ه ــليط الت ــار الس ــت من ــف. وهدف ــم الهات ــدم ورق ــة ال ــني وفصيل املتربع

ــا  ــىل مبادرته ــت ع ــة وأطلق ــرى باملنطق ــفيات أخ ــمل مستش ــا يك تش ــيع مبادرته ــل إىل توس باألص

اســم »عطــاء بــال حــدود- بنــك الدم“.وتلقــت املبــادرة ردود فعــل إيجابيــة مــن املجتمــع املحــي، 

وصنفــت باملبــادرة األوىل مــن 8 مبــادرات ضمــن مــرشوع » كــرس الصــورة النمطيــة وتعزيــز فــرص 

القيــادة والعمــل بــني النســاء« وهــو أحــد مشــاريع إنجــاز وبدعــم مــن الحكومــة الكنديــة.
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طالبة من غزة بدأت مشروعها
الخاص بعد تدريب إنجاز

بعــد مشــاركتها يف سلســلة مــن برامــج انجــاز، حققــت الطالبــة املبدعــة روان مشــتازي حلمها 

بــأن تصبــح رياديــة. وبــدأت روان مرشوعهــا الصغــر حيــث تبيــع الورود باســتخدام التســويق 

اإللكــرتوين عــرب وســائل التواصــل االجتاعــي. عــربت روان عــن ســعادتها لدعــم ومســاعدة 

إنجــاز لهــا وبالطبــع دعــم املتطوعــة ميســاء شــلح التــي كانــت إىل جانبهــا طيلــة الوقــت.

سّلط طالب سلفيت الضوء
على حقوق الطفل

ــوق  ــادرة »الحق ــات مب ــة للبن ــا الثانوي ــة بدي ــارش يف مدرس ــف الع ــات الص ــذت طالب نف

ــاز.  ــن إنج ــدم م ــة املق ــادة املجتمعي ــج القي ــن برنام ــم كجــزء م ــة« يف مجتمعه االجتاعي

ــن  ــة ع ــربت كل مجموع ــات،  ع ــهن اىل مجموع ــيم أنفس ــات بتقس ــت الطالب ــث قام حي

حــق مــن حقــوق االنســان، تــم تكليفهــن بإبــراز خمــس حقــوق مختلفــة للطفــل، وخــالل 

ــم. ــس املدرســة بحقوقه ــناً يف نف ــر س ــات األصغ ــة الطالب ــج اســتطعن  توعي الربنام

إحــدى املجموعــات لعبــت مــع طــالب الروضــة يف البلــدة، كــا وقدمــوا للطلبــة يف املــدارس 

ــة أخــرى ســلطت  ــال، ومجموع ــم كأطف ــن حقوقه ــة ع ــرة عام ــة فك ــة واإلعدادي االبتدائي

الضــوء عــىل حــق التعليــم. كــا واســتهدفت املجموعــة الثالثــة حــق الطلبــة يف الحصــول 

عــىل اســم جميــل وتــم توزيــع اســتبيان أتضــح مــن خاللــه أن معظــم الطلبــة غــر راضيــني 

عــن أســائهم. وتبنــت املجموعــة الرابعــة حــق الحيــاة يف بيئــة آمنــة، اســتضافت خبــراً 

ألقــى محــارضة عــن الحايــة مــن التحــرش. ألقــت املجموعــة الخامســة محــارضة عــن حــق 

األطفــال يف الرعايــة الصحيــة.
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تدخــل إنجــاز فلســطني عاًمــا تنفيذيًــا جديــًدا يواجــه عــدًدا مــن العمليــات والخطــط واألحــداث املهمــة. عــىل املســتوى الداخــي، تعمــل إنجــاز عــىل تطويــر خطــة اســرتاتيجية جديــدة ســتوجه عملهــا 

للســنوات القادمــة. ومــن خــالل الخطــة الجديــدة، ســتصبح إنجــاز أكــر مالمئــة للطــالب يف جميــع أنحــاء فلســطني. إن أحــد املجــاالت املهمــة هــو النظــر يف إمكانيــة زيــادة عــدد األنشــطة والربامــج 

املقدمــة لطــالب الجامعــات الذيــن ســيدخلون ســوق العمــل قريبــاً، لهــذا فهــم بحاجــة إىل اكتســاب مهــارات ومعرفــة ذات صلــة بالعمــل. وهنــاك مســألة أخــرى ســيتم االهتــام بهــا بشــكل خــاص يف 

عمليــة التخطيــط، وهــي إمكانيــة التوســع يف العمليــات يف القــدس ويف املنطقــة ج. وتخطــط إنجــاز أيضــا لهــذا العــام للبحــث عــن فــرص لتطويــر مركــز األنشــطة حيــث ميكــن جمــع عــدد كبــر مــن 

عمليــات إنجــاز تحــت ســقف واحــد، وبتطبيــق مركــز األنشــطة عــىل أرض الواقــع ســيدعم بشــكل كبــر طموحــات إنجــاز يف أن تصبــح مركــزا للتعليــم وابتــكار واإلبداع.إننــا يف إنجــاز دامئــا منفتحــون 

عــىل أي اقرتاحــات جديــدة لتحســني عملياتنــا وفعالياتنــا، لهــذا الســبب فــإن أي مالحظــات وتعقيبــات مــن املســاهمني هــي مهمــة للغايــة. باإلضافــة إىل الحــوار املســتمر مــع القطــاع الخــاص والجهــات 

الفعالــة يف مجــال التعليــم يف القطــاع العــام. تعقــد إنجــاز بانتظــام اجتاعــات التقييــم مــن أجــل الحصــول عــىل أي مالحظــات مــن املتطوعــني، ألنهــم أســاس عمــل إنجــاز كونهــم خــرباء ومنفذيــن.

 إحــدى النقــاط املهمــة التــي اقرتحهــا املتطوعــون، هــي تنظيــم جلســات إنجــاز يف غــرف خاصــة مــزودة بــأدوات تعليميــة بــدالً مــن غــرف الصفيــة العاديــة لتحفيــز الطــالب. كــا دعــا العديــد مــن 

املتطوعــني إىل تنفيــذ دورات تدريبيــة مكثفــة قبــل بدايــة الفصــل الــدرايس، إضافــة إىل، بنــاء قاعــدة بيانــات تشــمل جميــع معلومــات االتصــال الخاصــة بخريجــي إنجــاز. كــا تــم التوصيــة بــأن تقــوم 

إنجــاز بتحديــث برامجهــا التــي تقدمهــا لطلبــة الجامعــات بتنويــع املواضيــع التــي تغطيهــا ضمــن سلســلة برامجهــا. وقــد تــم بالفعــل اســتهداف بعــض مــن أبــرز القضايــا، مثــل العمــل عــىل قاعــدة بيانــات 

للخريجــني، مــن قبــل مؤسســة إنجــاز، وســيتم النظــر يف مســائل أخــرى يف عمليــة التخطيــط االســرتاتيجي املذكــورة أعــاله.

السنة المقبلة
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»لقــد كانــت تجربــة جميلــة للغايــة مــع إنجــاز. أتيحــت لنــا الفرصــة لتعليــم الطــالب حــول موضوعــات مختلفــة تتعلــق بالريــادة. 

كــا زودناهــم مبهــارات متقدمــة حــول كيفيــة إنشــاء رشكــة وكيــف ميكنهــم أن يصبحــوا رجــال ونســاء أعــال يف مجتمعاتهــم«

عالء دويكات - متطوع، برنامج الرشكة الطالبية

لقد كانت تجربة ناجحة للغاية, ولقد كنا قادرين عىل مالحظة التغير يف شخصيات الطالب«

هبة عوايصة– متطوعة، برنامج الرشكة الطالبية

ــادة التــي أثــرت عــىل ســلوك  ــادة والري »قمــت بتدريــب الطــالب عــىل مهــارات القي

ــاالت املســتقبلية وتحفيزهــم« ــح االحت الطــالب مــن خــالل توضي

 النا عايص- متطوعة

»أنا أؤمن بأن »برنامج الرشكة الطالبية »يوسع مدارك تفكر الطالب حول كيفية النجاح والحصول عىل موظفني منتجني يف رشكة حقيقية«

راجح دعنا – متطوع، برنامج الرشكة الطالبية

القطاع الخاص

آراء عن إنجاز

المتطوعين و المتطوعات

»برنامــج »الرشكــة الطالبيــة« يحفــز الطــالب ويهــدف إىل بنــاء جيــل مبــدع قــادر عــىل تطويــر وتحســني مجتمعــه مــن خــالل انعــكاس 

املهــارات املكتســبة مــن الربامــج عــىل حيــاة الطــالب اليوميــة« 

رشيف الخطيب - مجموعة طالل أبوغزالة، عضو لجنة تحكيم يف مسابقة الرشكة الطالبية

ــن يف أدوار  ــط يف وضعه ــل فق ــادي ال يتمث ــدور القي ــب ال ــات يف لع »إن إرشاك الطالب
ــذري  ــر ج ــداث تغي ــر إىل إح ــاج االم ــل يحت ــج ب ــذ الربنام ــرتة تنفي ــالل ف ــة خ قيادي
وأســايس يف هويــة الطالبــات ومعتقداتهــن، و هــذا بالضبــط مــا حاولــت تحقيقــه خــالل 

ــج«. ــب يف الربنام ــرتة التدري ف
أسيل سنقرط – رشكة سنقرط للتجارة و اإلستثار 

لمعرفة المزيد عن
شركائنا من

القطاع الخاص:

لمعرفة المزيد 
عن شركائنا من 

المتطوعين و 
المتطوعات
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القطاع التعليمي 

آراء عن إنجاز

»قدمت إنجاز فلسطني برامجها ملدرستنا بطريقتني، أولها »جلسة أسبوعية« للصفوف من السابع إىل العارش. والطريقة الثانية هي 
برنامج الرشكة الطالبية الذي استهدف طالب الصف الحادي عرش. يف رأيي، هذا هو أفضل برنامج عىل اإلطالق«

أساء مقبول – مديرة، مدرسة حجة رشدة املري الثانوية للبنات

»يتميز إنجاز مبزيج من الجوانب النظرية والعملية للتعليم، والتي ال تنطبق يف معظم الجامعات يف فلسطني«
غادة أبوغضيب – معلمة، مدرسة حجة رشدة املري الثانوية للبنات

»بعد أن عقدت جلسات يف إنجاز، أصبحت متحدثًا بكل راحًة. يف املايض كنت خجولة للتحدث أمام الكامرا، لكنني اآلن مختلف متاما«
محمد دويك - طالب

»من خالل جلسات إنجاز ، بدأنا نتعرف عىل طموحاتنا يف التعليم الجامعي يف املستقبل«
صبا لبدة - طالبة

»لن أنىس أبداً تجربتي مع إنجاز ، وأمتنى أن يحصل جميع الطالب عىل فرصة املشاركة يف هذه الربامج«
أساء جوابرة - طالبة

»من خالل التدريب ، حصلت عىل خربة جيدة يف مجال ريادة األعال وتعلمت كيف أكون سيدة أعال جيدة«
هبه ماجد - الطالبة

»ساعدين هذا الربنامج عىل تحسني مهارايت، خاصة عندما يتعلق األمر باألعال. ميكنني اآلن تحديد أهدايف بناًء عىل احتياجايت ومواهبي. لقد 
تعلمت مهارات اإلقناع وتدربت عىل كيفية إقناع اآلخرين باستخدام أساليب مهنية«

مجد طحاينة – طالب

»ساعدين برنامج الرشكة يف توضيح رؤيتي من خالل طرق وأدوات محددة«
شهد إدكيدك - طالبة
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لمعرفة المزيد عن شركائنا من 
القطاع التعليمي

»لقد شاركت يف برنامج الرشكة الطالبية. طورت مجموعتي خطة عمل نظرية وبدأت بعد ذلك يف تنفيذها عىل أرض الواقع. لقد 
انتُخبت ألكون املدير العام للرشكة التي عملنا عليها. لقد كان من دواعي رسوري أنه أتيحت يل الفرصة لخوض هذه التجربة واكتشاف 

مواهبي يف اإلدارة والقيادة«
فاطمة عمر - طالبة

»شاركت يف برنامج الريادة. نفذت أنا وفريقي مبادرة بناًء عىل احتياجات مدرستنا. قررنا بناء مقاعد لساحة املدرسة، قدمت لنا إنجاز 
العديد من األفكار اإلبداعية التي ساعدتنا عىل العمل بكفاءة«

محمد عيىس- طالب

»تعلمت كيفية أدارة وقتي، وإنشاء العالقات، وتطوير شخصيتي. اآلن أشعر مبزيد من الثقة وال أشعر بالخجل، يف الواقع أنا اآلن عىل 
استعداد للبدء بالتفكر بجدية يف مشاريعي املستقبلية«

شياء كيالين – طالبة

»أنصح جميع الطالب باملشاركة يف األنشطة الالمنهجية التي تنظمها إنجاز، حتى يتمكنوا من تطوير شخصياتهم، وتعلم كيفية قيادة 
فريق والحصول عىل معلومات حول الرشكات«

الرا خياط - طالبة 

»إىل كل من مل يحظ بفرصة املشاركة يف برنامج الرشكة الطالبية من إنجاز، أنصحك باملشاركة، وكن واثًقا وابدأ عملك الخاص«
شادية دعيبس- طالبة

»أنا كطالبة، مل يكن لدي أي فكرة عن سوق العمل، ولكن اآلن بعد تدريبات برنامج الرشكة الطالبية، أصبح لدي خربة عملية جيدة يف 
أساسيات األعال«
زينة نزال – طالبة

»أنصح جميع الطلبة باملشاركة يف هذه الربامج املفيدة ألنهم مينحون الجيل الجديد فرصة الستخدام قدراتهم لتحقيق التقدم واإلنجاز 
الكبر«

منى شبانة - طالبة
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التقرير المالي

تقرير مدقق الحسابات المستقل

الرأي

أساس الرأي

مسئوليات اإلدارة عن القوائم المالية

السادة/ رئيس وأعضاء الهيئة العامة المحترمين
جمعية انجاز فلسطين

جمعية خيرية هيئة أهلية - رام هلل - فلسطين

/ تقرير حول تدقيق القوائم المالية

لقــد قمنــا بتدقیــق القوائــم املالیــة املرفقــة ل جمعیــة انجــاز فلســطین – جمعیــة خیریــة – ھیئــة أھلیــة املبینــة يف الصفحــات مــن 3 إىل رقــم 13 ، والتــي تتكــون مــن قامئــة املركــز املــايل كــا يف 30 حزیــران 2018 ، وقامئــة، 
األنشــطة والتغیــر يف صــايف األصــول وقامئــة التدفقــات النقدیــة للســنة املالیــة املنتھیــة يف 30 حزیــران 2018 واإلیضاحــات حــول القوائــم املالیــة، مبــا يف ذلــك ملخصــاً للسیاســات املحاســبیة الھامــة. يف رأینــا، إن القوائــم املالیــة 
املرفقــة تظھــر بصــورة عادلــة مــن كافــة النواحــي الجوھریــة املركــز املــايل للجمعیــة كــا يف 30 حزیــران 2018 ، وأدائھــا املــايل وتدفقاتھــا النقدیــة للســنة املنتھیــة يف ذلــك التاریــخ وفقــاً للمعاییــر الدولیــة إلعــداد التقاریــر 

املالیــة وملتطلبــات قانــون الجمعیــات الخیریــة والھیئــات األھلیــة رقــم ) 1( لســنة 2000 املطبــق يف املناطــق الفلســطینیة.

لقــد قمنــا بالتدقیــق وفقــاً للمعاییــر الدولیــة للتدقیــق. إن مســئولیاتنا مبقتــى تلــك املعاییــر مرشوحــة بصــورة أشــمل ضمــن فقــرة مســئولیات مدقــق الحســابات حــول تدقیــق القوائــم املالیــة مــن ھــذا التقریــر. نحــن 
مســتقلون عــن الجمعیــة وفقــاً ملدونــة قواعــد الســلوك املھنــي ملدققــي الحســابات املســجلین يف مجلــس املھنــة، وھــو مــا یتفــق مــع مدونــة الســلوك األخالقــي للمحاســبین املزاولیــن املســجلین يف جمعیــة مدققــي

الحســابات القانونییــن الفلســطینیة، جنبــاً إىل جنــب مــع املتطلبــات األخالقیــة املتصلــة بتدقیقنــا للقوائــم املالیــة يف فلســطین، وقــد وفینــا مســئولیاتنا األخالقیــة وفقــاً لھــذه املتطلبــات. نعتقــد أن بینــات التدقیــق الثبوتیــة 
التــي حصلنــا علیھــا كافیــة ومناســبة لتوفــر أساســاً إلبــداء رأینــا.

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ھذه القوائم املالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر املالیة ومتطلبات قانون الجمعیات الخیریة والھیئات األھلیة رقم )1( لسنة 2000 يف فلسطین ، وتشمل
ھــذه املســئولیة االحتفــاظ بالرقابــة الداخلیــة التــي تجدھــا اإلدارة رضوریــة لتمكنھــا مــن إعــداد القوائــم املالیــة بصــورة عادلــة خالیــة مــن أخطــاء جوھریــة ســواء كانــت ناشــئة مــن احتیــال أو عــن خطــأ. يف إعــداد القوائــم 
املالیــة، فــإن اإلدارة مســئولة عــن تقییــم قــدرة الجمعیــة عــىل االســتمرار كمنشــأة مســتمرة، واإلفصــاح حیثــا كان ذلــك مناســباً، عــن املســائل ذات الصلــة بقــدرة الجمعیــة عــىل االســتمرار وعــن اســتخدام أســاس مبــدأ 

االســتمراریة يف املحاســبة مــا مل تكــن اإلدارة تقصــد أغــالق الجمعیــة أو وقــف العملیــات أو لیــس لدیھــا أیــة بدائــل حقیقیــة إال القیــام بذلــك. إن اإلدارة مســؤولة عــن اإلرشاف عــىل عملیــة التقاریــر املالیــة.
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تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى

طالل أبوغزالة ورشكاه
رخصة رقم 251/1997

تحتفــظ الجمعیــة بســجالت محاســبیة منتظمــة، كــا وتتفــق مــن كافــة النواحــي الجوھریــة مــع القوائــم املالیــة املرفقــة. إن الرشیــك املســؤول عــن تدقیــق ھــذه العملیــة والــذي قــام بالتوقیــع عــىل تقریــر مدقــق الحســابات 
املســتقل ھــو املدیــر التنفیــذي جــال ملحم.

مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية
تتمثــل أھدافنــا يف الحصــول عــىل تأكیــد معقــول فیــا إذا كانــت القوائــم املالیــة مأخــوذة ككل خالیــة مــن األخطــاء الجوھریــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن احتیــال أو عــن خطــأ، وإصــدار تقریرنــا حولھــا الــذي یتضمــن رأینــا 
الفنــي. إن التأكیــد املعقــول ھــو إعطــاء درجــة عالیــة مــن الثقــة، ولكنــھ لیــس ضانــاً بــأن التدقیــق وفقــاً للمعاییــر الدولیــة للتدقیــق ســوف یــؤدي دامئــا للكشــف عــن الخطــأ الجوھــري عندمــا یحصــل. یمكــن لألخطــاء 
أن تظھــر بســبب احتیــال أو بســبب خطــأ مرتكــب، وتعتــرب جوھریــة إذا كانــت بشــكل فــردي أو باملجمــل یمكــن أن یتوقــع منھــا أن تؤثــر يف القــرارات االقتصادیــة للمســتخدمین لھــذه القوائــم املالیــة. كجــزء مــن عملیــة 

التدقیــق وفقــا للمعاییــر الدولیــة للتدقیــق فنحــن منــارس الحكــم املھنــي ونســتخدم الشــك املھنــي مــن خــالل التدقیــق، باإلضافــة إىل أننــا نقــوم أیضــاً:

- بتحدیــد مخاطــر األخطــاء الجوھریــة يف القوائــم املالیــة، ســواء الناشــئة عــن احتیــال أو عــن خطــأ، ونصمــم وننفــذ إجــراءات تدقیــق للــرد عــىل تلــك املخاطــر، ونحصــل عــىل أدلــة تدقیــق كافیــة ومناســبة لتوفــر أساســاً 
لرأینــا. إن الخطــر مــن عــدم الكشــف عــن األخطــاء الجوھریــة الناشــئة عــن االحتیــال أكــرب مــن الخطــر الناجــم عــن عــدم الكشــف عــن الخطــأ املرتكــب، كــون االحتیــال قــد ینطــوي عــىل تواطــؤ، أو تزویــر، أو حــذف

مقصود للمعلومات، أو حاالت غش أو تحریف، أو تجاوزات ألحكام وقواعد الرقابة الداخلیة.

- بالحصــول عــىل فھــم لعمــل الرقابــة الداخلیــة بشــكل یتصــل بأعــال التدقیــق وذلــك بھــدف تصمیــم إجــراءات التدقیــق املناســبة حســب الظــروف، لیــس بھــدف إبــداء الــرأي فیــا یتعلــق بفعالیــة الرقابــة الداخلیــة 
لــدى الجمعیــة.

- بتقییم مالمئة السیاسات املحاسبیة املتبعة ومعقولیة التقدیرات املحاسبیة املعدة من قبل اإلدارة واإلیضاحات املتعلقة بھا.

- باســتخالص مــدى مالمئــة اســتخدام اإلدارة ملبــدأ االســتمراریة اســتنادا ألدلــة التدقیــق التــي تــم الحصــول علیھــا، فیــا إذا كان ھنالــك حــاالت مــن عــدم التیقــن بوجــود أحــداث أو ظــروف یمكــن أن تثیــر شــكوكا كبیــرة 
حــول قــدرة الجمعیــة عــىل االســتمرار كمنشــاة مســتمرة. فیــا إذا تــم االســتخالص بوجــود مثــل ھــذه الحــاالت، نحــن مطالبــون بــأن نلفــت انتبــاه اإلدارة ضمــن تقریرنــا كمدققــي حســابات إىل اإلفصاحــات ذات الصلــة

الــواردة يف القوائــم املالیــة، أو إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غیــر كافیــة، فنحــن مطالبــون بتعدیــل رأینــا. إن اســتخالصنا یعتمــد عــىل أدلــة التدقیــق التــي تــم الحصــول علیھــا لغایــة تاریــخ تقریرنــا كمدققــي حســابات، ومــع 
ذلــك فــإن األحــداث أو الظــروف املســتقبلیة قــد تجعــل الجمعیــة تتوقــف عــن االســتمرار كجمعیــة مســتمرة.

- بتقییم العرض العام، وبنیة ومحتوى القوائم املالیة، مبا يف ذلك اإلفصاحات، وفیا إذا كانت القوائم املالیة متثل املعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل.

 لقد تم تواصلنا مع اإلدارة حول نطاق وتوقیت التدقیق املخطط لھ ومالحظات التدقیق الھامة مبا يف ذلك أي نقاط ضعف ھامة يف الرقابة الداخلیة التي تم تحدیدھا خالل تدقیقنا.

جامل ملحم

محاسب قانوين مرخص رقم )100/98(
رام لله يف 9 آب 2018
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30 حزيران 2017

102,252

1,187,641

122,453

76,492

198,945

1,187,641

مجموع املطلوبات املتداولة151,069

مطلوبات غیر متداولة

مجموع املطلوبات الغیر متداولة48,515

مجموع املطلوبات199,584

صايف األصول

مجموع املطلوبات وصايف األصول1,118,765

»إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القائمة«

56,480

مجموع املوجودات1,118,765

مجموع املوجودات املتداولة

األصول الثابتة )5(

)ب,5(
)6(

)7(
)8(

)9(

املطلوبات و صايف األصول
املطلوبات املتداولية

الموجوداتإيضاح
الموجودات المتداولة

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

81,160
--

21,092

197,225
)142,075(

538,450
491,789

96,453 24,315
1,685

76,492

988,696

مخصص مكافأة نھایة الخدمة48,515

صايف األصول آخر السنة – قامئة«ب«919,181

55,150

11,190
3,500

41,790

149,091
)117,045(

التكلفة
اإلستهالك املرتاكم

538,450
491,789

األرايض
مبنى انجاز قید التنفیذ

62,472
 41,997
46,600

شیكات آجلة تستحق خالل ثالثة أشھر
مؤسسات وأطراف ذات عالقة – دائنة

مصاریف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

صايف القیمة الدفرتیة لألصول الثابتة32,046

)3(

)4(

نقد يف الصندوق ولدى البنوك(
شــیكات برســم التحصیــل تســتحق خــالل ثالثــة أشــھر مصاریــف 

مدفوعــة مقدمــاً

30 حزيران 2018

قائمة المركز المالي كما في 30 حزيران 2018 - قائمة أ
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للفترة من 1 تموز 2016
حتى 30 حزيران 2017

للفترة من 1 تموز 2017
حتى 30 حزيران 2018

»إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القائمة«

إيضاح دوالر أمريكيدوالر أمريكي

املجموع1,060,470549,158

اإلیرادات

172,166
344,294
398,029
145,981

190,606
214,202

--
144,350

)10(
)11(
)12(
)13(

اشرتاكات األعضاء )مجلس اإلدارة والھیئة العمومیة(
تربعات خارجیة مستلمة

مبنى إنجاز-املحرر من املقید
إیرادات أخرى

املصاريف

مجموع املصاریف)618,673()586,837(

)566,152(
 )17,401(

)3,284(

)596,239(
)14,972(
)7,462(

)14(
)5(

مصاریف الربامج واملصاریف اإلداریة والعمومیة
االستھالك

)خسائر( ربح فروقات عملة

صايف األصول آخر السنة – قامئة أ988,696919,181

)473,633(
515,063

)69,515(
 988,696 

التغیر يف صايف األصول للسنة 
صايف األصول أول السنة

قائمة األنشطة و التغير في صافي األصــول للفترة من 1 تموز 2017 - حتى 30 حزيران 2018 - قائمة ب
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قائمة التدفقات النقدية للفترة من 1 تموز 2017 - حتى 30 حزيران 2018 - قائمة جـ

للفترة من 1 تموز 2017 حتى 30 حزيران 2018للفترة من 1 تموز 2016 حتى 30 حزيران 2017

إيضاح دوالر أمريكيدوالر أمريكي

املجموع515,42852,446

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

بنود ال تتطلب تدفقات نقدیة:
التغیر يف صايف األصول – قامئة »ب«)69,515(473,633

استھالك األصول الثابتة
مكافأة نھایة الخدمة

ارباح استبعاد موجودات ثابتة

)5(
)9(

14,972
18,989

)16,892(

17,401
24,394

--

صايف التدفقات النقدیة املستخدمة يف األنشطة االستثامریة25,024)402,450(

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثامریة

بنود ال تتطلب تدفقات نقدیة:
التغیر يف صايف األصول – قامئة »ب«)69,515(473,633

رشاء موجودات ثابتة 
مبنى انجاز قید التنفیذ 

املتحصل من بیع املوجودات الثابتة

صايف )النقص( الزیادة يف النقد والنقد املعادل خالل السنة
رصید النقد والنقد املعادل أول السنة

نقد يف الصندوق ولدى البنوك
شیكات برسم التحصیل تستحق خالل ثالثة أشھر

شیكات آجلة الدفع تستحق خالل ثالثة أشھر

11,190
3,500

)62,472(

81,160
-

)24,315(

)5(
)9(

)2,ز(

)1,746(
--

26,770

)104,627(
)56,845(

32,725
24,120

)4,421(
)398,029(

--

)40,350()77,205(

التغیرات يف املوجودات واملطلوبات املتداولة

صايف التدفقات النقدیة املستخدمة يف األنشطة التشغیلیة

ً )الزیادة( النقص يف مصاریف مدفوعة مقدما
)النقص( الزیادة الزیادة يف مؤسسات ذات عالقة -دائنة

الزیادة )النقص( يف مصاریف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
املدفوع للموظفین كنھایة خدمة

UNDP إيرادات مؤجلة
)9(

20,698
)54,456(
)44,915(
)46,966(

--

980
32,550
)3,003(

)15,487(
)5,390(

)39,903(

56,845

56,845

--

)47,782(

47,782

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

صايف التدفقات النقدیة )املستخدمة يف( األنشطة التمویلیة

رصید النقد املعادل آخر السنة ویتكون من:

املجموع

قرض بنك فلسطین -- )39,903(

»إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القائمة«
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تســعى مؤسســة إنجــاز فلســطني الســتقطاب الكفــاءات والكــوادر البرشيــة املتميــزة وتوفــر بيئــة عمــل مريحــة للفريــق ، حيــث بلــغ عــدد موظفــي 

إنجــاز مــع نهايــة العــام 2017-2018 ) 18 ( موظفــا وموظفــة موزعــني يف محافظــات الوطــن وبقيــادة املديــرة الجديــدة  الســيدة رانيــا قطينــة. وإميانــا 

منــا مببــدأ تكافــئ الفــرص ومتكــني املــرأة، فقــد شــكلت نســبة املوظفــات 66 % مقابــل نســبة %44 مــن  املوظفــني الذكــور. كــا تعمــل إنجــاز عــىل 

اســتيعاب املتدربــني واملتدربــات الباحثــني عــن فــرص عمــل لالســتفادة مــن خــربات انجــاز عــىل مــدار العــام وتعمــل عــىل صقــل خرباتهــم وتدريبهــم 

عــىل العمــل ضمــن الفريــق.

لمعرفة المزيد عن طاقم انجاز نرجوا طاقم إنجاز
اإلطالع على



شكر وتقدير

إن إنجــاز فلســطين محظوظــة لوجــود العديــد مــن الشــركاء أصحــاب الرؤيــا والكفــاءة والتفانــي فــي جميــع قطاعــات المجتمع 
تــود مؤسســة »إنجــاز فلســطين« أن  الداعميــن. لذلــك،  إنجازاتنــا دون وجــود  الفلســطيني. وكان مــن المســتحيل تحقيــق 
تغتنــم هــذه الفرصــة لتشــكر جميــع الجهــات الفعالــة التــي دعمتنــا طــوال العــام. أوال وقبــل كل شــيء، فــإن مؤسســة »إنجــاز 
فلســطين« ممتنــة للدعــم الــذي تقدمــه وزارة التعليــم بشــكل مســتمر. تحظــى إنجــاز بدعــم وزارة التربيــة والتعليــم الكامــل 
لتنفيــذ برامجهــا فــي المــدارس الحكوميــة كجــزء مــن األنشــطة الالمنهجيــة. لقــد كان لــوزارة التعليــم دور فعــال فــي التنســيق 
بيــن إنجــاز، والمــدارس والجامعــات المســتهدفة لتطبيــق برامجنــا.  كمــا تعتمــد »إنجــاز فلســطين« بشــكل كبيــر علــى شــراكاتها 
الوثيقــة مــع عــدد كبيــر مــن الشــركات فــي القطــاع الخــاص، وذلــك مــن خــالل المــوارد الماليــة والبشــرية التــي يســتثمرها 
شــركاء القطــاع الخــاص فــي إنجــاز وهــي مهمــة للغايــة لتنفيــذ األنشــطة. وخصوصــا المتطوعيــن الذيــن يمثلــون شــركاتهم 
بأفضــل صــورة وينقلــون الخبــرات والمعرفــة للطــالب. وعلــى نفــس القــدر مــن األهميــة، فــإن جميــع المعلميــن فــي المــدارس 
والجامعــات فــي جميــع أنحــاء فلســطين يدعمــون برامــج »إنجــاز فلســطين«. كمــا تــود »إنجــاز« أيضــًا أن تنتهــز الفرصــة لتشــكر 
جميــع منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة التــي تســاهم فــي دعــم إنجــاز لتحقيــق أهدافهــا وأوليــاء األمــور الذيــن يدعمــون 

أوالدهــم للمشــاركة فــي برامــج إنجــاز المختلفــة.

فريق إنجاز فلسطين


