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لعبور  السلطنة  بوابة  هي   2040 ُعمان  رؤية  إن   "
والعالمية  اإلقليمية  المتغيرات  ومواكبة  التحديات 
من  منها،  الجديد  وتوليد  المتاحة  الفرص  واستثمار 
النمو  التنافسية والرفاه االجتماعي، وتحفيز  أجل تعزيز 
والثقة في العالقات االقتصادية واالجتماعية والتنموية 

في كافة محافظات السلطنة" 

صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم  
 ـ حفظه هللا ورعاه ـ  

"رؤية ُعمان 2040"
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جائزة الجمعية االقتصادية الُعمانية للبحوث االقتصادية 

سلطنة  في  الُعمانية  االقتصادية  الجمعية  تقدمها  بحثية  جائزة 
تساهم  والتي  االقتصادية،  البحثية  المشروعات  ألفضل  ُعمان 
في إثراء التنمية والتحفيز االقتصادي المستدام في السلطنة عبر 
مسار  وتؤسس  الراهن  الوضع  تشخص  بحثية  ودراسات  بحوث 
القطاعات  لمختلف  المتجددة  النهضة  مرحلة  يواكب  اقتصادي 

ذات الصلة. 

من  نخبة  تحتضن  التي  المدني  المجتمع  مؤسسات  إحدى  باعتبارها  ـ  الجمعية  تحاول 
المفكرين واالقتصاديين المهنيين في مختلف قطاعات اإلنتاج ـ من خالل هذه الجائزة 
المجتمع  إلى  االجتماعية  المسؤولية  ومبادرات  برامج  ،وتوجيه  البّناءة  الشراكة  تفعيل 
بما يحقق المصلحة العامة وإيجاد بيئة محفزة للباحثين والمهتمين بالشأن االقتصادي 
وفق أرضية علمية رصينة تستند إلى الحقائق والمعلومات التي من شأنها تقديم أفكار 

ومشروعات بحثية ترتقي باالقتصاد العماني وتساعد في حل التحديات االقتصادية.

ويأتي مشروع تخصيص جائزة أفضل بحث علمي في مجال التنمية والتحفيز االقتصادي 
والعالمية،  اإلقليمية  المتغيرات  مواكبة  أجل  من   2040 ُعمان  لرؤية  ترجمة  المستدام 

وتعزيز التنافسية االقتصادية، وبناء اقتصاداً منتجاً قائماً على االبتكار وتكافؤ الفرص.
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األهداف العامة للجائزة

دعم البحث العلمي في 
مجاالت التحفيز االقتصادي.

مساندة متخذو القرار االقتصادي 
في السلطنة إليجاد الحلول المناسبة 

للتحديات االقتصادية السائدة.

توفير منصة بحثية متفاعلة 
للباحثين تهتم بأهم القضايا 

والتحديات المعاصرة ذات 
الصلة بالمجاالت المرتبطة 

باالقتصاد الوطني. 

تشجيع الباحثين على مواصلة 
أنشطتهم ومبادراتهم البحثية إلثراء 

العلوم والمعارف ذات العالقة 
بالمستجدات المحلية والعالمية في 

الشؤون االقتصادية.

تعزيز المعرفة االقتصادية 
بين مختلف فئات المجتمع. 

.1.2

.3.4

.5
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 أقسام الجائزة

الباحثون 
من حملة الماجستير والدكتوراه

الباحثون 
من حملة البكالوريوس وطلبة الجامعات 

والكليات
المجاالت

 كل ما يتعلق بالتحفيز االقتصادي على 
سبيل المثال ال الحصر، مثل:

السياسات 
النقدية

السياسات 
المالية

بيئة األعمال 
والتشريعات 

االستثمار 
األجنبي

التحديات االقتصادية المحلية 
الراهنة في السلطنة

حلول سوق 
العمل
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شروط التقدم للجائزة:

أن يكون مقدم الطلب هو الباحث الرئيس للبحث.	 

أن يكون مقدم الطلب ضمن فئات الجائزة.	 

في 	  االقتصادي  بالتحفيز  المتعلقة  بالعلوم  عالقة  ذو  البحث  موضوع  يكون  أن 
السلطنة ومرتبطاً بأحد مجاالت الجائزة. 

أالَّ يكون البحث المقدم ُنشر سابقاً بشكل جزئي أو متكامل ،وال يكون مستاًل من 	 
أي  من  عليا  شهادة  على  للحصول  حالي  مشروع  أو  ماجستير  أو  دكتوراه  أطروحة 

جامعة من الجامعات.

ُيقبل البحث باللغتين العربية واإلنجليزية.	 

أن يكون الباحث على استعداد لتقديم أي معلومات قد تطلبها لجان الجائزة.	 
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على الباحثين الفائزين بالجائزة تقديم عرضاً مرئياً أو مصوراً عن بحوثهم الفائزة في 	 
الُعمانية  االقتصادية  الجمعية  بتنظيمه  تقوم  والذي  للباحثين  الجوائز  توزيع  حفل 

بالتعاون مع الجهات الداعمة.

ال يجوز ألعضاء اللجان أو الفرق أو المحكمين الخارجيين المشاركة في المسابقة.	 

قرارات لجنة التحكيم نهائية وال يحق للباحثين االعتراض عليها. 	 

للجمعية  	  اإللكتروني  الموقع  خالل  من  وذلك  إلكترونياً  الترشح  طلب  تعبئة  يتم 
www.oea.org.om مع إرفاق نسخة من المقترح األولي للبحث. 

ويسمح 	  الُعمانية  االقتصادية  الجمعية  إلى  الفائزة  للبحوث  الفكرية  الملكية  تؤول 
للباحث بنشر البحث بالتنسيق مع الجمعية.
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قيمة الجوائز عن البحوث الفائزة

الباحثون من حملة الماجستير والدكتوراه 

                       

 الباحثون من حملة البكالوريوس وطلبة الجامعات  والكليات 

األولى
4000

األولى
2000

الثانية 
3000

الثانية 
1000
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الخطة الزمنية للتحضير وإعالن الجائزة )2021م(
اإلعداد للمشروع: يناير 2021م      	 

إعالن التقدم للجائزة: منتصف مارس 2021م 	 

استالم المقترح البحثي وإعالن المقترحات المتأهلة: أبريل –  نهاية مايو 2021م 	 

الخطة الزمنية لتنفيذ الجائزة وإعالن الفائزين )2021 / 2022م(
استالم البحوث الرئيسة: نهاية نوفمبر 2021م 	 

تقييم واختيار البحوث الفائزة: ديسمبر 2021م 	 

إعالن النتائج وحفل التكريم: يناير 2022م	 
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استمارة طلب المشاركة في الجائزة )تعبأ إلكترونياً( )مرفق(

www.oea.org.om

@oeaoman

award@oea.org.om  

 + 9 6 8 9 9 0 8 1 0 3 3

http://www.oea.org.om
https://twitter.com/oeaoman?lang=ar
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أعضاء اللجنة الرئيسة 

د. خالد بن سعيد العامري
رئيس مجلس إدارة الجمعية

صاحب السمو السيد الدكتور/ الخطاب بن غالب آل سعيد

عضو هيئة التدريس زائر )سابقاً (  بكلية االقتصاد والعلوم 
السياسية ـ جامعة السلطان قابوس

أ.د. سعيد بن مبارك المحرمي

أستاذ العلوم المالية والمصرفية بكلية االقتصاد 
والعلوم السياسية ـ جامعة السلطان قابوس

د. حاتم بن بخيت الشنفري 

عضو هيئة التدريس بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ـ 
جامعة السلطان قابوس
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هالل بن سالم الزيدي 

مدير اإلعالم والعالقات العامة ـ المكلف        

 الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

د. شمسة بنت مسعود الشيبانية

نائب الرئيس البحوث االقتصادية ـ  الشركة الُعمانية 
العالمية للتنمية واالستثمار "أومنفيست"

د. عبد الحميد سعيد حسن

أستاذ مشارك في كلية التربية ـ جامعة السلطان قابوس
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رقم الطلب
)يظهر تلقائي(

عنوان البحث

الرقم المدنيتاريخ تقديم الطلب

اللقب العلمي

االسم الثانياالسم األول

القبيلةاالسم الثالث

اسم الباحث )مقدم الطلب(

الجهة التي يعمل / يدرس بها الباحث

النقالالهاتف

ص. بالبريد اإللكتروني

الجنسيةر. ب

ملخص تنفيذي

استمارة طلب المشاركة في جائزة الجمعية االقتصادية الُعمانية للبحوث االقتصادية
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رقم الطلب
)يظهر تلقائي(

عنوان البحث

الرقم المدنيتاريخ تقديم الطلب

اللقب العلمي

االسم الثانياالسم األول

القبيلةاالسم الثالث

اسم الباحث )مقدم الطلب(

الجهة التي يعمل / يدرس بها الباحث

النقالالهاتف

ص. بالبريد اإللكتروني

الجنسيةر. ب

ملخص تنفيذي

الكلمات المفتاحية

المقدمة ومشكلة البحث

الدراسات السابقة والمراجع

أهداف البحث

أهمية البحث للتحفيز االقتصادي 

منهجية البحث

رابط الطلب )تلقائي(

المؤهل العلميالبلد

1-الباحثون من حملة الماجستير أقسام الجائزة )خيارات(
والدكتوراه

2-الباحثون من حملة 
البكالوريوس وطلبة الجامعات  

والكليات

1-السياسات المجال البحثي)خيارات ( 
النقدية

2- السياسات 
المالية

3-بيئة 
األعمال 

والتشريعات

4-االستثمار 
األجنبي

5-التحديات االقتصادية المحلية 
الراهنة في السلطنة

6-حلول سوق العمل

الفريق البحثي )إن وجد(
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Key Words )*(

Introduction and Research 
Problem
Previous Studies And 
References
Research Aims

The importance of the 
Research for Oman 
Economic Stimulus 
Research Methodology

ink of the application )automatic(

QualificationCountry

2- Researchers with a bachelor’s 
degree and students of 
universities and colleges

1- Researchers with 
master›s and PHD 
degrees

 Sections Of The
Award

4- Foreign 
Direct 
Investment 
)FDI(

3- Business 
Environment 
and legislation

  2- 
Financial 
policies

1- 
Monetary 
policies

 Research Field

6- Solutions to the  Labor Market 
Challenges 

5- Solutions to the 
Current Local Economic 
Challenges in Oman   

Research Team )if applicable(
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Application Number

Research Title 

 Civil ID NoThe date of application

The Scientific Title

Second NameFirst Name 

 Family NameThird Name

Name of The Researcher

Employer /Place of Study

MobilTel

E-mail

Nationality

Executive Summary
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Mr. Hilal bin Salim al Zidi, 
Acting Director of Media and Public 
Relations, the Public Authority for 
Social Insurance

Dr. Shamsa bint Masoud al Sheibania,
Vice President for Economics Research 
- Oman International Development and 
Investment Company "OMINVEST"

Dr. Abdulhamid Said Hassan,
 Associate Professor at the College of 
Education - Sultan Qaboos University
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Members of the Main Committee:

Dr. Khalid bin Said Al Amri, 
 Chairman of the Omani Economic 
Association

HH Dr. Alkhattab bin Ghalib Al Said
A former faculty member at the College of 
Economics and Political Science - Sultan 
Qaboos University )SQU(

Dr. Said bin Mubarak al Muharrami, 
Professor of Banking and Finance 
at the College of Economics and 
Political Sciences- SQU

Dr. Hatim bin Bikhet al Shanfari,
A Faculty member at  the College of 
Economics and Political Sciences, SQU



Omani Economic Association Award for Economic Research
First Edition )2021-2022(

13

Receipt of the 
main research 
papers

Announcement of 
results and award 
ceremony

Evaluation and 
selection of the 
winning researches

Conducting research 
studies

2022
AUGJUL SEP OCT NOV DEC JAN
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Time plan for the award )2021/2022(

Receiving research 
proposals and 
announcement of the 
candidates

Announcement 
of applying for 
the Award

Project 
preparation

JAN FEB MAR APR MAY JUN

2021
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Award amount

Holders of masters and PHD                       

Holders of Bachelor and students of universities and colleges

A
4000OMR

A
2000OMR

 B
3000OMR

B
1000OMR
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	 Members of committees, teams, or referees are not allowed to participate in the 
competition.

	 decisions of the jury are final and researchers have no right to object to them.

	 The application must be filled out electronically through the Association’s 
website, www. http:/ www.oea.org.om, attaching a copy of the preliminary 
research proposal.

	  Intellectual property of the research proposals shall be devolved to the Omani 
Economic Association. The researcher, however, is allowed to publish the 
research in coordination with the Association.
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Applying requirements

	 The applicant must be the main researcher for the project.

	 The applicant must be within the award categories.

	 The research topic must be related to economic stimulus in the Sultanate and to 
one of the award fields..

	 The research must not be previously published as a part or a whole, or derived 
from a doctoral or master's thesis, or a current project to obtain a postgraduate 
degree from any of the universities.

	 The research can be submitted in both Arabic and English.

	 The researcher must be willing to provide any information the award committees 
may require.

	 Award winners must present a visual presentation of their winning research 
at the award ceremony organized by the Omani Economic Association in 
cooperation with the supporting bodies.
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Categories of 
the award

Researchers with master's and 
doctoral degrees.

 Researchers with Bachelor's degrees and 
students of universities and colleges.

Areas of the Award:

Everything related to economic stimulus, for 
example, but not limited to, the following: 

Fiscal policies.Foreign 
investment 

Monetary 
policies

Business environment and 
legislations

The current local economic challenges 
in Oman

Solutions to Labour Market 
Challenges 
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Supporting scientific research 
in the areas of economic 
stimulus in the Sultanate.

The main objectives of the Award

Supporting economic decision-
makers in finding appropriate 
solutions to the prevailing 
economic challenges.

Providing an interactive research 
platform for researchers 
concerned with the most 
important contemporary issues 
and challenges related to the 
fields of national economy.

Encouraging researchers to 
continue their research activities 
and initiatives to enrich science 
and knowledge related to local 
and international developments 
in economic affairs.

Promoting economic knowledge 
among the various groups of 
society.

1. 2.

3. 4.

5.
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Introduction
The Omani Economic Association Award for Economics Research is a an award 
presented by the Association in the Sultanate of Oman for the best economics 
research projects that contribute to enriching development and sustainable 
economic stimulus in the Sultanate through research and studies that diagnose the 
current situation and establish an economic path that accompanies the stage of 
renewed renaissance for various related sectors.

As one of the civil society institutions that embraces elite of professional thinkers 
and economists in various production sectors, the Association tries, through this 
Award, to activate constructive partnership and direct social responsibility programs 
and initiatives to society in a way that achieves the public interest. It also seeks to 
create an attractive environment for researchers and those interested in economic 
affairs that is based on a solid scientific ground of facts and information that would 
provide ideas and research projects to promote the Omani economy and help solve 
economic challenges.

The project of allocating an award for the best scientific research in the field of 
sustainable economic development and stimulus comes as a translation of Oman’s 
2040 vision in order to keep pace with regional and global changes, enhance 
economic competitiveness, and build a productive economy based on innovation 
and equal opportunities.
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7The main objectives of the Award

8Categories of the award

9Applying requirements

11Award amount

12Time plan for the award )2021/2022(

Contents
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Oman’s Vision 2040 is the gateway for the Sultanate 
to cross challenges, keeps abreast of regional and 
global changes, exploits available opportunities 
and generates new ones, in order to enhance 
competitiveness and social welfare, stimulate growth 
and confidence in economic, social and development 
relations in all governorates of the Sultanate.”

His Majesty Sultan Haitham bin Tariq, 
Oman’s Vision 2040
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