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م2013-اإلدارةمجلستقریر
للعرض على الجمعیة العامة العادیة

م2014مارس25

وانتخابالعادیةالعامةالجمعیةاجتماعبعدعملھالحالياإلدارةمجلساستھل

خاللعملھآلیةباستعراضم2012مارس18بتاریخالجدیداالدارةمجلس

اإلدارةمجلسعلىالكليواالعتمادبالمركزیةاتسمتالتيالسابقةالدورات

رئاسةیتولىأنعلىاالتفاقتموالفاعلینالجمعیةأعضاءمحدودیةبسبب

اللجان كل من  :-

لجنة الدراسات والبحوثد. محمد بن راشد الجھوري

لجنة التطویر المھنيد. سعید بن محمد بن احمد الصقري

لجنة التعاون والعالقاتمسنسالماألستاذ صالح بن سعید بن

تشكیلالىالحاجةمدىفيوالنظراللجانتلكومھاموضعتدارسیتمأنعلى

تشكیلتھالجنةكلتستكملأنعلى،مھامھااومسمیاتھااعادةاوجدیدةلجان

لماللجانتلكفإنالسابقةاالدارةمجالسمعالحالھووكما،عملھاخطةوتقدم

فياإلدارةمجلساجتماعاتعقدظلفيبالكاملنشاطھاممارسةمنتتمكن

فترات مستمرة ومتقاربة وفي ظل محدودیة  عدد اعضائھا الفاعلین .
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اجتماعاتفياالولىاالشھرخاللعملھاالجمعیةركزتالمعتادھووكما

االنشطةمستوىنفسعلىبأنشطةللخروجوالتنسیقالسلیملإلعدادداخلیة

واإلجازاتالمباركرمضانشھرذلكتخللوالمھنیةالجودةمنالسابقة

االجراءاتأنإالذلك،بعدنشاطھاالدارةمجلسواصلحیثالصیفیة

منالقادمینالجمعیةلضیوفالذاتیةالسیرتقدیمتتطلبالتيالجدیدةالحكومیة

ايالستضافةالموافقةعلىللحصولشھرعنیقلالماقبلالسلطنةخارج

متحدث من خارج السلطنة أدت ألسباب عملیة الى تقلیص وتیرة عملھ.

التنمیةتقریر"بعنوانعامةمحاضرةتنظیممنالجمعیةتمكنتذلكورغم

نادرد.قدمھا،نقدیةقراءة-الدولیةالتقاریرسیاقفيالعمانيالبشریة

األممبرنامجمنالصادرالعربيالتنمیةتقریرتحریرفریقرئیس-فرجاني

27بتاریخالغبرة-االكبربالجامعالمؤتمراتقاعةفي،اإلنمائيالمتحدة

م2014ینایر

المعرفةمجتمعتأسیسنحو"بعنوانالمستدیرةالمائدةندوةبتنظیمقامتكما

م2014ینایر26بتاریخالعمانیةاالقتصادیةالجمعیةبمقر"عمانفي
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2014مارس10و9واالثنیناألحدیوميالسابعمؤتمرھاالجمعیةونظمت

التنمیةعنوانتحتوالعلومللثقافةالعاليقابوسالسلطانمركزفيم

المحاورمنالعدیدادراجوتموالواقعالتخطیطبینواإلنصافالمستدامة

محاورضمناعالهالیھاوالمشارالجمعیةانشطةضمنمنلتكونالمقترحة

المؤتمر.

وقد ھدف المؤتمر :-

علىوتأثیرھاالعمانيالعملسوقفيالھیكلیةالتشوھاتمشكلةتحلیل●

تحقیق التنمیة المستدامة.

المستترةوالتجارةالكفیلھیمنةوقضیةالعملسوقسیاساتمناقشة●

وعالقتھما بزیادة تدفق العمالة الوافدة للسلطنة .

المعرفةاقتصادجوانبفيالعملسوقلقضایاالعملیةالحلولتدارس●

والیات نقل العلم والمعرفة والتقنیات الحدیثة .

التنمیة االقتصادیةفياالعمالریادةنجاحمتطلباتاستعراض●

ودور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في قضایا العمل وتولید الوظائف

وأصحابالحكومةبینالعالقةواالجتماعيالحوارتجاربمناالستفادة●

العمل والنقابات العمالیة
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وسیاساتالعمالةبھجرةالمرتبطةالعالمیةالتجارببعضعلىالتعرف●

العمل.

األكبرقابوسالسلطانبجامعالمؤتمراتبقاعةجلساتھالمؤتمرعقدوقد

مجملھافيمثلت-ومحلیةوإقلیمیةدولیةمؤسساتعدةمنممثلینبمشاركة

الخلیجیة"،االقتصادیة"الجمعیةمنوأعضاءورؤساء-الشخصیةرؤاھم

و"الجمعیةالسعودیة"االقتصادو"جمعیةالبحرینیة"،االقتصادیینو"جمعیة

العامةاألمانة-االجتماعیةالشؤونوزراءمجلسو،الكویتیة"االقتصادیة

التمییزمركزوالكویتالتنمیة-لسیاساتالخلیجمركزوالتعاونمجلسلدول

-االمامبجامعةاالداریةوالعلوماالقتصادكلیةوالكویتجامعة–االدارةفي

الدوليالتعاونمؤسسةالكویت،–للتخطیطالعربىالمعھدوالسعودیة

وكذلك،االقلیمیةوالجامعاتالمنظماتمنالعدیدوGTZ-االلمانیة

األكادیمیین الذین قدموا أوراق عمل حول محاور المؤتمر المختلفة .
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المشاركات الداخلیة

شاركت الجمعیة  في االنشطة  التالیة :-

حولم2013مارس30بتاریخالشورىلمجلسمرئيعرضتقدیمتم●

الدلیل الوطني للتنمیة “عمان التي نرید"

فيعقدتوالتيالعامالمالاھدارندوةفيعملورقةبتقدیمالمشاركة●

.2013مایو20بتاریخالثقافيالنادي

الذي2012االقتصاديالرؤیةمنتدىفيعملاوراقبتقدیمالمشاركة●

عنوانتحتم2012مایو27و26بتاریخمسقطفيالرؤیةجریدةنظمتھ

"  تحدیات وآفاق  التنویع االقتصادي  في السلطنة  "

المشاركات الخارجیة

شاركت الجمعیة  في االجتماعات التالیة :-

النزاھةلتعزیزالعربیةللشبكةالرابعالسنويالمؤتمرفيالمشاركة●

بعنوانم2013ابریل16-14بتاریخبیروتفيعقدالذيالفسادومكافحة

مزیدنحو:الفسادمكافحةمجالفيوالمأمولالواقعبینالتوفیقتحدیات"

منوبدعملبنانفيالعدلوزارةمعبالشراكةوذلك"والتجدیداالبتكارمن

التابعالعربیةلبلدانفيالنزاھةوتعزیزالفسادلمكافحةاالقلیميالمشروع

لبرنامج االمم المتحدة االنمائي.
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فيالحكومیةغیرالمجموعةإلىاالنضمامطلباجراءاتالجمعیةاستكملت●

المتحدةاالمملبرنامجالتابعةالفسادومكافحةالنزاھةلتعزیزالعربیةالشبكة

المنطقةفيالفسادمكافحةجھوددعمأجلمنللعملتسعىوالتي،االنمائي

وتعزیزالقانونوحكموالنزاھةوالشفافیةالمساءلةمبادئوترسیخالعربیة

بطلبالجمعیةتقدمتو،أشكالھابجمیعالتنمیةوتحقیقالرشیدالحكم

تلقیناانناإالالسلطنةفيالمختصةالجھاتالىانضمامھاعلىالموافقة

جواب بالتریث في الوقت المحاضر .

فيعقدتالتيالفسادلمكافحةالعربیةللمنظمةالسنویةالندوةفيالمشاركة●

صناعة“إصالحعنوانتحت2013حزیران/یونیو7-6فيبیروت

اإلنشاءات في األقطار العربیة".

فيالدولّیةالشفافّیةلمنظمةالثانیةاإلقلیمیةالمستدیرةالمائدةفيالمشاركة●

30بتاریختونسفيعقدتالتيإفریقیاوشمالاألوسطالشرقمنطقة

الشرقمنطقةفيالفسادمكافحةھیئات"عنوانتحت2013مایو/أیار

-المدنيالمجتمعمنظماتمعالتفاعلسبلتطویر-إفریقیاوشمالاألوسط

تعزیز السیاسات الوطنّیة لمكافحة الفساد"

القطاعینبینالعالقةفي“النزاھةحولاإلقلیمیةالعملورشةفيالمشاركة●

25-24المغربیةالمملكةالبیضاء،(الدارفيعقدتالتيوالعام"الخاص

الـفـسـادمـكـافـحـةبرنامجمنتنظیمھاتمالتي)2013سبتمبر/أیلول
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التـابـعاإلقـلـیـمـيالمـشـروعالـعــربـیـةالـبـلـدانفـيالـنـزاھـةوتـعـزیـز

لبـرنـامـج األمـم المـّتـحـدة اإلنـمـائي.

جائزة جریدة الرؤیة

الرؤیةجریدةجائزةمنالثالثلإلصداراالعدادفيالجمعیةشاركت●

مجلسرئیسترأسكما،الجائزةنظامعلىبمالحظاتھاوتقدمتاالقتصادیة

ادارة  الجمعیة لجنة التحكیم ، كما تم منح الجمعیة شھادة تكریم.

الرؤیةجائزةعلى"نریدالتي“عمانللتنمیةالوطنيالدلیلبحثحصل●

م2014سنةاالقتصادیةالبحوثألفضل
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النشاط االعالمي

فيالمقابالتمنالعدیدواجرتالبحوثمنالعدیدالجمعیةنشرت●

التلفزیونیةالمقابالتمنالعدیداجراءتمكماالمحلیةالصحافة

واالذاعیة.

الئحة تضارب المصالح

الجمعیةفيالمصالحبتعارضالخاصةالالئحةاالدارةمجلساعتمد

لسنةالجمعیةكتیبوفيالجمعیةموقعفيرفعھاوتمالعمانیةاالقتصادیة

التنمیةوزارةالىارسالھاوتمالمختلفةاالعالموسائلفيونشرھا2014

بقیةقبلمنمنھااالستفادةیمكنكنموذجبھاباالسترشادتوصیةمعاالجتماعیة

الجمعیات العمانیة االخرى.

المطبوعات

استراتیجیةرؤیةیمثلالذيللتنمیةالوطنيالدلیلكتیبالجمعیةطبعت●

تحقیقوضمانالمستجدةالتحدیاتلمواجھةبالدینامیكیةتتسمللسلطنةجدیدة

یكونوالبیئیةواالجتماعیةاالقتصادیةالثالثةبأبعادھاالمستدامةالتنمیة

محورھا األساس "عمان التي نرید "
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الجمعیةطبعت"نریدالتيعمان"للتنمیةالوطنيالدلیللمبادرةاستكماال●

الذيالسابعالعمانیةاالقتصادیةالجمعیةلمؤتمراعدتھاالتيالتمھیدیةالورقة

األحدیوميبمسقطاألكبرقابوسالسلطانبجامعالمحاضراتقاعةفيعقد

التنمیةوالعمل"سیاساتعنوانتحتم2014مارس10-9واالثنین

تحدیاتولواقعسریعاستعراضتقدیمإلىالورقةھدفتو."المستدامة

وكشفتالمستدامة.التنمیةعملیةتحقیقفيتأثیرهوالعمانيالعملسوق

معالجتھایقتضيالذياألمرومتشعبة،كثیرةتحدیاتوجودعنالورقة

االقتصاديالنمطمنالتحولفيللمساھمةومدروسةممنھجةعلمیةبصورة

علىوقادروالمرونةبالكفاءةیتصفإنتاجياقتصادإلىالریععلىالمعتمد

موضوعإلىالورقةوتطرقتالعمل.بسوقالمتعلقةالتحدیاتاستیعاب

واإلنتاجیةواإلنتاجواألجورعملعنالباحثینوقضایاالعملسوقسیاسات

لحلولالتصوراتتقدیمللمؤتمرالورقةتركتو،والتدریبوالتعلیم

للتحدیات والمعوقات التى تشوه سوق العمل العماني.

فریقرئیس-فرجانينادرد.قدمھاالتيالعامةالمحاضرةالجمعیةطبعت●

في،اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجمنالصادرالعربيالتنمیةتقریرتحریر

بعنوانم2014ینایر27بتاریخالغبرة-االكبربالجامعالمؤتمراتقاعة

" تقریر التنمیة البشریة العماني في سیاق التقاریر الدولیة - قراءة نقدیة .
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الجمعیة االقتصادیة الخلیجیة

فيساھمتالتيالخلیجیةاالقتصادیةالجمعیةمعالتعاونالجمعیةتابعت●

ویمثلاالدارةمجلسوعضویةانشطتھافيالمشاركةخاللمنانشاءھا

جمعةد.والحارثيعبدهللابنمحمدالشیخالجمعیةادارةمجلسفيالسلطنة

بن صالح الغیالني.

التقریر المالي

الجمعیةموازنةمنمبالغآیةصرفیتملمأنھعلمامستقل.بندفيیناقش●

سفرھممصاریفتحملواحیثاإلدارةمجلسأعضاءمنعضوأيلصالح

أوإیجاراتآیةبسدادملتزمةغیروالجمعیةالخاصحسابھممنوإقامتھم

وإقامةسفربتذاكرالخاصةالمصاریفعلىمصروفاتھاوتنحصرأجور

المصروفاتمنوغیرھاواإلعالناتوالمطبوعاتالخارجمنضیوفھا

نشاطھافيتعتمدالجمعیةأنحیثمباشرة،بصورةبأنشطتھاالمرتبطة

انعلما،مقابلأيبدونیقدموالذيلألعضاءالتطوعيالعملعلىأساسا

عمانيلایر36.146قدرهبرصیدم2012سنةفيحساباتھاأغلقتالجمعیة

استالمالمتوقعومن،عمانيلایر56.336قدرهبرصیدم2013سنةوفي

للجمعیةالسابعالمؤتمررعایةكمستحقاتكذلكاإلضافیةالمبالغبعض
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الجمعیةعلىعادیةغیرمستحقاتأیةتوجدوالالمؤتمرمصاریفوسداد

غیر تلك.

أنشطة المرحلة المقبلة

القادمةالمرحلةفيبفاعلیةنشاطھمواصلةعلىالجمعیةاالدارةمجلسیأمل

والنظر في مدى امكانیة تنفیذ األنشطة التالیة :-

المؤتمر الثامن  للجمعیة

ماإلقرارالدراسةمنللمزیدإخضاعھاوسیتمالمقترحاتمنالعدیدھنالك●

یراه المجلس الجدید مناسبا.

المحاضرات والندوات

الساعةمواضیعفيوالندواتالمحاضراتمنالعدیداقامةفكرةطرحتم●

علىشھركلفيمنتظمةجلسةعقدالجمعیةوستسعى،العاماالھتمامذات

تلكإلنجاحالتنسیقیةالجوانباستكمالبعدمواعیدھاعناالعالنیتمان

الفعالیات
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الفترةفيمحاضرةلإللقاءعبدهللاعبدهللالدكتوراستضافةعلاالتفاقتم●

لمكافحةالمتحدةاالمماتفاقیةالىالسلطنةانضماماستحقاقاتحولالمقبلة
الفساد التي انضمت الیھا مؤخراً

و مجلس االدارة یرحب بأیة مقترحات او مساھمات أخرى من االعضاء

منھجیة عمل الجمعیة

الفترةفينشاطاتھاممارسةمنالعمانیةاالقتصادیةالجمعیةتمكنتلقد●

علىإدارتھامجلسأعضاءیقدمھاالتيالخدماتخاللمنالسابقة

لممارسةیسعونوھم،ماديمردودأيلھمیحققالتطوعيأساس

تمارسالتيالجمعیةأھدافإطارفيعلمیةومنھجیةبمھنیةنشاطھم

اجتماعاتھمویعقدوناالجتماعیةالتنمیةوزارةإشرافتحتنشاطھا

أجورأيتدفعوالموظفأيبالجمعیةیعملوال،الخاصةمكاتبھمفي

أو رواتب.
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