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Who We Are? 
INJAZ Oman is a non-profit organization that was established 
in 2006 as part of Junior Achievement Worldwide with the 
aim of empowering young people to own their economic 
success and be prepared for today's business challenges. 
With the help of its partners and volunteers, INJAZ Oman 
impacts thousands of students every year bringing them 
closer to the real world and opening their minds to their 
own potential. 
Vision 
Our vision is to be the partner of choice for business, 
educators and policy makers in the Sultanate of Oman 
seeking to expand youth education and economic 
development. 
Mission 
To prepare and inspire the youth to succeed in the global 
economy. 
Values 

o Belief in the boundless potential of young people 
o Commitment to the principles of market- based economics and 

entrepreneurship 
o Passion for what we do and honesty, integrity, and excellence 

in how we do it 
o Respect for the talents, creativity, perspectives, and 

backgrounds of all individuals 
o Belief in the power of partnership and collaboration 
o Conviction in the educational and motivational impact of 

relevant, hands-on motivational impact of relevant, hands-on 
learning 
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JA Worldwide 
JA Worldwide inspires and prepares young people to succeed 
in a global economy. We teach students how to start 
businesses that create jobs. Teach entrepreneurial values 
that strengthen workplaces. Teach skills to generate wealth, 
and manage it. JAW believes in the boundless potential of 
young people. JAW share their passion for excellence, 
respect their talents and creativity, celebrate their honesty 
and integrity, harness their desire for collaboration, and 
create opportunities for hands-on learning. 
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 من نحن  
تابعة للمنظمة العالمية    2006تأسست عام    غير ربحية  إنجاز عمان مؤسسة

جونير اتشيفمنت ورلد وايد في امريكا وللمكتب االقليمي انجاز العرب  
الى تطوير الشباب    إنجاز عمان  تهدف  في المملكة االردنية الهاشمية  

في سطنة عمان وإعدادهم وتمكينهم ليتمكنوا من العمل بنجاح ضمن  
مع القطاعين العام والخاص    شراكتها  إطار االقتصاد العالمي، ومن خالل

عمانتعمل   انجاز  يقدمه    برامج  الذي  العملي  التعليم  توفير  على 
من قطاع الشركات في المجاالت المالية واالقتصاد واإلدارة   المتطوعين

 . سنة  25سنوات الى   6لألعمار من  األعمال

المساعدة ف تقديم  على  األعمال  رجال  والرياديين من  القادة  ي يعمل 
تطوير مهارات الطالب الريادية واإلدارية من المرحلة المتوسطة وحتى 

تعتبر   . المرحلة الجامعية وذلك بهدف اعدادهم للعمل في القطاع الخاص
ورلد  أشيفمنت  جونيور  العالمية  الشبكة  من  جزءا  عمان  إنجاز  مؤسسة 
وتعزيز   االجتماعية  المشاركة  تشجيع  على  برامجها  تركز  والتي  وايد 

 . تكار والخبرات وتطوير أجيال من الشباب ذوي المهارات العاليةاالب

 الرؤية 

 إلهام وإعداد الشباب العماني للمساهمه في االقتصاد العماني  

 الرســـالة
على المساهمة    العماني تهدف رسالتنا إلى اإلسراع من قدرة الشباب

االقتصادية   التنمية  متخصصين    للدولةفي  بمدربين  جمعهم  خالل  من 
في مجال األعمال، وتزويدهم بالمهارات وأسلوب التفكير الذي يحتاجونه 
مجتمعاتهم  تشجيع  على  قادرين  لألعمال  وقادة  رواًدا  ليصبحوا 

 .وإلهامها
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 القيــم 

 العماني   اإليمان بالقدرات غير المحدودة للشباب •
 .التشجيع والحماسااللتزام بتقديم المعرفة والخبرة مع  •
 .تقديم برامج تفاعلية تتناسب مع ثقافة العالم الخارجي •
 .اإليمان بقوة تأثير الشراكات والتعاون •
االلتزام بريادة األعمال باعتبارها طريًقا لتحقيق الرفاهية االقتصادية  •

 .والنجاح

 جونيراتشيفمنت ولدوايد  

  . اد العالميللنجاح في االقتص وتعدهمالشباب  JA Worldwide تلهم
الطالب كيفية بدء األعمال التجارية التي تخلق   بتعليم JAWتقوم 

 وتعليمهم . القيم الريادية التي تعزز أماكن العمل وتعليمهم . الوظائف
غير ال باإلمكانات  JAW تؤمن . المهارات الالزمة لتوليد الثروة وإدارتها

بها شغفها باالمتياز وتحترم مواه JAW تشارك . محدودة للشباب
وإبداعها ، وتحتفل بأمانتها ونزاهتها ، وتسّخر رغبتها في التعاون ،  

 .وتهيئ فرًصا للتعلم العملي

 

 

 

 


