2015-تقرير مجلس اإلدارة
للعرض على الجمعية العامة العادية
2016  مارس8
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استهل مجلس اإلدارة عمله بعد اجتماع الجمعية العامة العادية وانتخاب مجلس اإلدارة
الجديد بتاريخ  25مارس  2014م و الذي كان على النحو اآلتي:
الشيخ محمد بن عبدهللا بن حمد الحارثي ،رئيس مجلس اإلدارة
د .حاتم بن بخيت الشنفري ،نائب الرئيس
الفاضل سليمان بن محمد المعولي ،أمين السر
الفاضل خالد بن سيف البوسعيدي ،أمين المال
د .سعيد بن محمد الصقري ،عضو
د .محمد بن راشد الجهوري ،عضو
الفاضل عمار بن حامد الغزالي ،عضو
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و قد استعرض المجلس آلية عمله خالل الدورات السابقة التي اتسمت بالمركزية
واإلعتماد شبه الكلي على مجلس اإلدارة بسبب محدودية أعضاء الجمعية الفاعلين .و
لكن بالرغم من ذلك ،حاول مجلس اإلدارة إشراك أعضاء الجمعية في مختلف األنشطة
قدر المستطاع.
اللجان
لجنة الدراسات و البحوث
قرر مجلس اإلدارة على أن يتولى د .صالح بن مسن الكثيري رئاسة هذه اللجنة .و
إضافة إلى المهام السابقة للجنة ،فقد تم إضافة مهمة جديدة بحيث يشرف رئيس اللجنة
على طباعة البحوث والدراسات ،حيث يتم اختيار عدد من  4إلى  6بحوث في السنة
للعمانيين ،و يتم طباعتها و نشرها بإسم الجمعية .إضافة إلى ذلك ،تم اقتراح تجميع
الدراسات اإلقتصادية للعمانيين المعدة لشهادات الدكتوراة والماجستير وعرضها في
الموقع اإللكتروني للجمعية .و قد تم تجميع قائمة ببعض الدراسات و البحوث من مختلف
المؤسسات ،و تقرر على أن تكون الخطوة القادمة هي البحث عن دراسات و بحوث
إقتصادية حديثة (بعد عام  ،)2010بحيث يتم إنتقاءها و إختيار أفضلها و من ثم وضعها
في قائمة مع ملخص عن كل دراسة أو بحث .و قد تقرر أن يتم التواصل مع وزارة
التعليم العالي لمعرفة الطلبة الدارسين للماجستير و الدكتوراه و ذلك لمعرفة أخر
مستجدات الدراسات و البحوث في السلطنة .و قد أبدى عدد من األعضاء رغبتهم في
اإلنضمام في هذه اللجنة (عددهم  6فقط) .و لم تقم اللجنة بأي نشاط يذكر خالل الفترة
الماضية.
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لجنة التطوير المهني
لم يتخذ مجلس اإلدارة أي قرار حول الجدوى من وجود هذه اللجنة.
لجنة التعاون والعالقات
تقرر على أن يكون رئيس الجمعية الشيخ محمد الحارثي رئيسا لهذه اللجنة للتواصل و
التعاون مع مختلف المؤسسات و األفراد.
لجنة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
تلقت الجمعية اإلقتراح المقدم من أحد أعضاءها حول إمكانية إنشاء لجنة خاصة تعنى
بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،و قد تدارس مجلس اإلدارة هذا اإلقتراح ،و تم إتخاذ
قرار بعدم الجدوى من وجود هذه اللجنة.
إن الجمعية تتدارس وضع ومهام تلك اللجان والنظر في مدى الحاجة الى تشكيل لجان
جديدة او إعادة مسمياتها أو مهامها  ،على أن تستكمل كل لجنة تشكيلتها وتقدم خطة
عملها  ،وكما هو الحال مع مجالس االدارة السابقة فإن معظم تلك اللجان لم تتمكن من
ممارسة نشاطها بالكامل في ظل عقد اجتماعات مجلس اإلدارة في فترات مستمرة
ومتقاربة.
المشاركات الداخلية
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شاركت الجمعية في النشاطات التالية -:
●
●

شارك عدد من أعضاء الجمعية حضور ندوة تقييم تنفيذ قرارات شيخ الشامخات التي أقيمت في جامعة السلطان قابوس.

رحبت الجمعية بعدد من أصحاب األعمال الصغيرة" :رواد الغد" اثناء زيارتهم للجمعية و ذلك لبحث
مع الجمعية.

سبل التعاون

●

إستضافت الجمعية بعثة من صندوق النقد الدولي لمناقشة مرئيات مؤسسات المجتمع المدني حول أوضاع اإلقتصاد الوطني و آفاق
التطورات في ذلك ،تاريخ  25فبراير.2015

●

المشاركة بورقة في الملتقى العماني الكويتي الذي عقد في مسقط .حيث مثل الجمعية أحد أعضاء مجلس اإلدارة.

●

حضور اللقاء التشاوري لقمة العمل اإلنساني الذي نظمته جمعية الصحفيين العمانية.

●

تلقت الجمعية دعوة للمشاركة في حفل تكريم الفائزين بجائزة الرؤية 11 ،مارس  .2015و قد فاز أحد أعضاء الجمعية بلقب "الشخصية
اإلقتصادية" هذا العام.

●

كما أن الجمعية إستضافت عددا من طالب الماجستير و الدكتوراة لمناقشة بحوثهم .و قد إستضافت الجمعية الباحثة اإلسترالية جنيفر بعرض
نتائج أطروحتها حول عمان و دول الخليج لمناقشة وضع اإلقتصاد العماني ،بتاريخ  6مايو .2015

●

مثل أحد أعضاء الجمعية في إجتماع إستراتيجية المجتمع المدني و الذي نظمته وزارة التنمية اإلجتماعية بتاريخ  7يونيو .2015

●

مشاركة عدد من أعضاء الجمعية في ندوة حول اإلستدامة في القطاع الصناعي من تنظيم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتاريخ 11
اغسطس .2015

●

شاركت الجمعية في إجتماع رجال األعمال حول سياسات و إجراءات سوق العمل و المعالجة اإلقتصادية ،بتاريخ  30اكتوبر  ،2015و
الذي نظمته غرفة تجارة و صناعة عمان ،في فندق الملينيوم بوالية المصنعة ،و قد شارك رئيس مجلس إدارة الجمعية بعرض توضيحي
حول البديل المقترح لنظام التعمين الحالي ،و قد تم اإلتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجمعية اإلقتصادية العمانية و غرفة تجارة و
صناعة عمان لوضع رؤية مشتركة تتضمن الحلول المناسبة لكافة المعوقات و التحديات التي تواجه مؤسسات و شركات القطاع الخاص في
برامج و سيايات التعمين تقدم للحكومة.
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المشاركات الخارجية
● تلقت الجمعية دعوة للمشاركة في مؤتمر "إقتصاديات الطاقة" الذي تنظمه جمعية
اإلقتصاديين السعودية في الفترة من  10-9ابريل  ،2015و لكن بسبب محدودية
الوقت لدى مجلس اإلدارة و قلة األعضاء الفاعلين و المستعدين للمشاركة ،لم تتمكن
الجمعية من المشاركة في هذا المؤتمر.

المحاضرات و الندوات
●

شاركت الجمعية في الجلسة الثانية لحوار الشورى "تنويع مصادر المالية العامة :الواقع و المأمول" بمجلس الشورى ،تاريخ  18مارس
 ،2015و قد مثل الجمعية نائب رئيس مجلس اإلدارة.

●

تعاونت الجمعية مع اللجنة المنظمة لمهرجان مسقط  2015لتنظيم ندوة "اإلقتصاد العماني بين الواقع و المأمول" بتاريخ  21يناير،2015
حيث ألقى المحاضرة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

●

كما نظمت الجمعية أيضا محاضرة لمدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة "آفاق اسعار النفط" و ذلك بالتعاون مع اللجنة المنظمة لمهرجان
مسقط ،بتاريخ  8فبراير .2015

●

قدم أحد اعضاء مجلس اإلدارة ورقة تحضيرية لمؤتمر الجمعية :التنمية االجتماعية بين المزايا واالستدامة و ذلك في الكلية المصرفية
ببوشر ،بتاريخ  8مارس 2015

●

نظمت الجمعية جلسة نقاشية بعنوان "السياسات المالية في ظل تقلبات أسعار النفط و محاذيرها" في النادي الثقافي بتاريخ  11مايو 2015

●

نظمت الجمعية جلسة نقاشية عن تأثير انخفاض أسعار النفط على القطاع المصرفي في السلطنة ،في النادي الثقافي بتاريخ  12اكتوبر
 ،2015بمشاركة الدكتور سعيد المحرمي ،عضو الجمعية و عميد كلية اإلقتصاد و العلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس ،و األستاذ لؤي
بطاينة ،مدير عام اإلستثمار و التطوير ببنك عمان العربي
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●

نظمت الجمعية جلسة بعنوان" :تحديات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من منظور تنموي" بمشاركة الدكتور عبد العزيز الهنائي ،مدير
عام بنك التنمية ،و ذلك في النادي الثقافي بتاريخ  9نوفمبر 2015

النشاط االعالمي
نشرت الجمعية خالل العام  2015العديد من المقاالت وأجرت العديد من المقابالت في
الصحافة شملت على سبيل المثال ال الحصر -:
مقال حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة – يناير 2015م
●
قراءة سريعة لتوصيات تقييم ندوة سيح الشامخات  28 -يناير 2015م
●
قراءة سريعة لتقرير التنافسية العالمي  2015 -2014للمنتدى االقتصادي العالمي  8-مارس 2015
●
● قراءة سريعة لتقرير التنافسية العالمية  2016 -2015للمنتدى االقتصادي العالمي  7أكتوبر  2015م
مقابلة مع جريدة عمان حول مكاتب الخدمات التدريبية  2من مارس 2015
●
مقابلة مع جريدة الوطن حول تعميم بيع الحكومة الراضي مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفضاء في السلطنة -
●
مارس 2015
مقابلة مع جريدة عمان حول قروض بنك التنمية وصندوق الرفد  5-مارس 2015م
●
● مقابلة مع الشبيبة حول قطاع المعادن والتعدين  29يونيو 2015م

كما أن الجمعية في تواصل مستمر للمشاركة في اللقاءات و البرامج مع مختلف
الصحف و المجالت و اإلذاعات و التلفزيون.

المطبوعات
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نشرت الجمعية العديد من المطبوعات خالل السنوات الماضية ،و مؤخرا تمت طباعة
الكتيب الثاني للمقاالت و المقابالت الصحفية لرئيس مجلس اإلدارة .كما أن جميع
البحوث و الكتيبات و المقابالت و المقاالت متوفرة على الموقع اإللكتروني للجمعية ،و
يمكن ألي مهتم اإلطالع عليها.
التقرير المالي
يناقش في بند مستقل .علما أنه لم يتم صرف آية مبالغ من موازنة الجمعية لصالح أي
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة حيث تحملوا مصاريف سفرهم وإقامتهم من حسابهم
الخاص والجمعية غير ملتزمة بسداد آية إيجارات أو أجور وتنحصر مصروفاتها على
المصاريف الخاصة بتذاكر سفر وإقامة ضيوفها من الخارج والمطبوعات واإلعالنات
وغيرها من المصروفات المرتبطة بأنشطتها بصورة مباشرة ،حيث أن الجمعية تعتمد
في نشاطها أساسا على العمل التطوعي لألعضاء والذي يقدم بدون أي مقابل  ،علما ان
الجمعية أغلقت حساباتها في سنة 2014م برصيد قدره  68567لاير عماني وفي سنة
2015م برصيد قدره  71735لاير عماني ،و ال توجد أية مستحقات ذات قيمة على
الجمعية.
أنشطة المرحلة المقبلة
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يأمل مجلس اإلدارة الجمعية على مواصلة نشاطه بفاعليـة في المرحلـة القادمـة
والنظـر في مـدى امكانيـة تنفيذ األنشطة التالية -:
الجلسات الدورية للعام  :2016قرر مجلس إدارة الجمعية إقامة جلسات نقاشية دورية
وفق جدول محدد ،حيث يتم التنسيق مع المتحدثين و إختيار المواضيع إلقامة مثل هذه
الجلسات النقاشية.
المؤتمر الثامن للجمعية
نظمت الجمعية مؤتمر التنمية اإلجتماعية بين المزايا و اإلستدامة يومي  18و 19
اكتوبر  ،2015بجامع السلطان قابوس األكبر ،و قد ناقش المؤتمر عدة مواضيع في
خمسة محاور هي:
المحور األول  -:محددات التنمية االجتماعية بين تدوير ثروات النفط عبر مزايا
اجتماعية متنوعة وتحقيق تنمية مستدامة
المحور الثاني  -:المؤسسات االجتماعية والحوكمة والمساءلة
المحور الثالث  -:السياسات االجتماعية من اجل االنطالق االقتصادي
المحور الرابع  -:سياسات تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة
المحور الخامس -:تجارب وحاالت عملية في التنمية االجتماعية
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و في الجلسة الختامية للمؤتمر ،قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية التوصيات الخاصة
بالمؤتمر .و قد شارك في المؤتمر عدد من الباحثين و المنظمات من داخل و خارج
السلطنة ،و يمكن اإلطالع على أوراق عمل المؤتمر من خالل موقع الجمعية.
المؤتمر القادم:
لم يتم تحديد عنوان و موعد المؤتمر القادم للجمعية حتى اآلن ،حيث سيتم اإلعالن عن
ذلك في وقت الحق.

العالقات االعالمية
الجمعية لديها من العالقات ما يكفي ممثلة برئيسها و أعضاء مجلس اإلدارة و عدد من
أعضاءها ،و الجمعية على تواصل دائم مع مختلف الوسائل اإلعالمية من صحف و
مجالت و إذاعة و تلفزيون.
جائزة الجمعية للبحوث اإلقتصادية الخاصة لطالب الجامعات و الكليات
تم وضع تصور حول "جائزة الجمعية للبحوث اإلقتصادية" الخاصة لطالب الجامعات و
الكليات المختلفة ،و قد تم توضيح قواعد المنافسة و الشروط .كما تم إإلقتراح بتحديد
ثالثة مواضيع أساسية للمسابقة و تكوين لجنة تحكيم تتكون من ثالثة إلى خمسة أشخاص
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من داخل و خارج جامعة السلطان قابوس ،ولم يتم تحديد الموعد الرسمي إلطالق
المسابقة حتى اآلن.
قناة في اليوتيوب خاصة للجمعية
تقرر إنشاء قناة خاصة للجمعية في اليوتيوب تحتوي على المؤتمرات و الندوات التي تم
تسجيلها و التي قدمتها الجمعية في الفترات السابقة ،حيث سيتم اإلعالن عنها حال
اإلنتهاء من رفع جميع المواد.
تكريم الباحثين و المتميزين في المجال اإلقتصادي
تم عمل مسودة حول تكريم الباحثين و المتميزين في المجال اإلقتصادي و تم اإلتفاق
على أن يشتمل حفل التكريم الحاصلين على الدكتوراة أو الماجستير في اإلقتصاد .كما تم
اإلتفاق على إمكانية إستضافة الباحثين في جلسات نقاشية يتم من خاللها طرح الموضوع
الذي تمت أو يتم دراسته.
قاعدة بيانات خاصة لحملة الشهادات العليا
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إضافة إلى األعضاء الحاليين للجمعية ،قررت الجمعية إنشاء قاعدة بيانات خاصة لحملة
الشهادات العليا كالماجستير و الدكتوراة و الشهادات المهنية في السلطنة .و قد تم تجميع
عددا من األسماء من مختلف المؤسسات .حيث سيتم إستخدام قاعدة البيانات هذه في
المشاركة في البحوث و الدراسات و اللقاءات الصحفية بدال من إقتصار العمل على
أعضاء مجلس اإلدارة.
مجلة الجمعية
تم دراسة المقترح المقدم من أحد أعضاء الجمعية حول إمكانية عمل مجلة دورية خاصة
بالجمعية ،و قد تقرر بعدم إمكانية نشر مثل هذه المجلة في الوقت الحالي ،حيث يتطلب
ذلك وجود رؤية واضحة للمجلة مع وجود أعضاء فاعلين من الجمعية مع مراعاة الجودة
في المواد المنشورة.
منهجية عمل الجمعية
لقد تمكنت الجمعية االقتصادية العمانية من ممارسة نشاطاتها في الفترة السابقة من خالل
الخدمات التي يقدمها أعضاء مجلس إدارتها و عدد محدود من أعضاءها على أساس
تطوعي ال يحقق لهم أي مردود مادي  ،وهم يسعون لممارسة نشاطهم بمهنية ومنهجية
علمية في إطار أهداف الجمعية التي تمارس نشاطها تحت إشراف وزارة التنمية
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االجتماعية ويعقدون اجتماعاتهم في مكاتبهم الخاصة  ،وال يعمل بالجمعية أي موظف
وال تدفع أي أجور أو رواتب.
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