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للعرض على الجمعیة العامة العادیة
2016مارس8
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اإلدارةمجلسوانتخابالعادیةالعامةالجمعیةاجتماعبعدعملھاإلدارةمجلساستھل
اآلتي:النحوعلىكانالذيوم2014مارس25بتاریخالجدید

الشیخ محمد بن عبدهللا بن حمد الحارثي، رئیس مجلس اإلدارة
د. حاتم بن بخیت الشنفري، نائب الرئیس

الفاضل سلیمان بن محمد المعولي، أمین السر
الفاضل خالد بن سیف البوسعیدي، أمین المال

د. سعید بن محمد الصقري، عضو
د. محمد بن راشد الجھوري، عضو

الفاضل عمار بن حامد الغزالي، عضو
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بالمركزیةاتسمتالتيالسابقةالدوراتخاللعملھآلیةالمجلساستعرضقدو
والفاعلین.الجمعیةأعضاءمحدودیةبسبباإلدارةمجلسعلىالكليشبھواإلعتماد

األنشطةمختلففيالجمعیةأعضاءإشراكاإلدارةمجلسحاولذلك،منبالرغملكن
قدر المستطاع.

اللجان

لجنة الدراسات و البحوث
واللجنة.ھذهرئاسةالكثیريمسنبنصالحد.یتولىأنعلىاإلدارةمجلسقرر

اللجنةرئیسیشرفبحیثجدیدةمھمةإضافةتمفقدللجنة،السابقةالمھامإلىإضافة
السنةفيبحوث6إلى4منعدداختیاریتم،حیثوالدراساتالبحوثطباعةعلى

تجمیعاقتراحتمذلك،إلىإضافةالجمعیة.بإسمنشرھاوطباعتھایتموللعمانیین،
فيوعرضھاوالماجستیرالدكتوراةلشھاداتالمعدةللعمانییناإلقتصادیةالدراسات

مختلفمنالبحوثوالدراساتببعضقائمةتجمیعتمقدوللجمعیة.اإللكترونيالموقع
بحوثودراساتعنالبحثھيالقادمةالخطوةتكونأنعلىتقرروالمؤسسات،

وضعھاثممنوأفضلھاإختیاروإنتقاءھایتمبحیث)،2010عام(بعدحدیثةإقتصادیة
وزارةمعالتواصلیتمأنتقررقدوبحث.أودراسةكلعنملخصمعقائمةفي

أخرلمعرفةذلكوالدكتوراهوللماجستیرالدارسینالطلبةلمعرفةالعاليالتعلیم
فيرغبتھماألعضاءمنعددأبدىقدوالسلطنة.فيالبحوثوالدراساتمستجدات
الفترةخاللیذكرنشاطبأياللجنةتقملموفقط).6(عددھماللجنةھذهفياإلنضمام
الماضیة.
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لجنة التطویر المھني
لم یتخذ مجلس اإلدارة أي قرار حول الجدوى من وجود ھذه اللجنة.

لجنة التعاون والعالقات
وللتواصلاللجنةلھذهرئیساالحارثيمحمدالشیخالجمعیةرئیسیكونأنعلىتقرر

التعاون مع مختلف المؤسسات و األفراد.

لجنة تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
تعنىخاصةلجنةإنشاءإمكانیةحولأعضاءھاأحدمنالمقدماإلقتراحالجمعیةتلقت

إتخاذتمواإلقتراح،ھذااإلدارةمجلستدارسقدوالمتوسطة،والصغیرةبالمؤسسات
قرار بعدم الجدوى من وجود ھذه اللجنة.

لجانتشكیلالىالحاجةمدىفيوالنظراللجانتلكومھاموضعتتدارسالجمعیةإن
خطةوتقدمتشكیلتھالجنةكلتستكملأنعلى،مھامھاأومسمیاتھاإعادةاوجدیدة
منتتمكنلماللجانتلكمعظمفإنالسابقةاالدارةمجالسمعالحالھووكما،عملھا

مستمرةفتراتفياإلدارةمجلساجتماعاتعقدظلفيبالكاملنشاطھاممارسة
ومتقاربة.

المشاركات الداخلیة
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شاركت الجمعیة  في النشاطات التالیة :-

.شارك عدد من أعضاء الجمعیة حضور ندوة تقییم تنفیذ قرارات شیخ الشامخات التي أقیمت في جامعة السلطان قابوس●

سبل التعاونلبحثاثناء زیارتھم للجمعیة و ذلكالغد"عمال الصغیرة: "روادمن أصحاب األرحبت الجمعیة بعدد●

.مع الجمعیة

إستضافت الجمعیة بعثة من صندوق النقد الدولي لمناقشة مرئیات مؤسسات المجتمع المدني حول أوضاع اإلقتصاد الوطني و آفاق●
.2015فبرایر25تاریخذلك،فيالتطورات

المشاركة بورقة في الملتقى العماني الكویتي الذي عقد في مسقط. حیث مثل الجمعیة أحد أعضاء مجلس اإلدارة.●

حضور اللقاء التشاوري لقمة العمل اإلنساني الذي نظمتھ جمعیة الصحفیین العمانیة.●

"الشخصیةبلقبالجمعیةأعضاءأحدفازقدو.2015مارس11الرؤیة،بجائزةالفائزینتكریمحفلفيللمشاركةدعوةالجمعیةتلقت●
اإلقتصادیة" ھذا العام.

كما أن الجمعیة إستضافت عددا من طالب الماجستیر و الدكتوراة لمناقشة بحوثھم. و قد إستضافت الجمعیة الباحثة اإلسترالیة جنیفر بعرض●
.2015مایو6بتاریخالعماني،اإلقتصادوضعلمناقشةالخلیجدولوعمانحولأطروحتھانتائج

.2015یونیو7بتاریخاإلجتماعیةالتنمیةوزارةنظمتھالذيوالمدنيالمجتمعإستراتیجیةإجتماعفيالجمعیةأعضاءأحدمثل●

11بتاریخالصناعیةللمناطقالعامةالمؤسسةتنظیممنالصناعيالقطاعفياإلستدامةحولندوةفيالجمعیةأعضاءمنعددمشاركة●
.2015اغسطس

و،2015اكتوبر30بتاریخاإلقتصادیة،المعالجةوالعملسوقإجراءاتوسیاساتحولاألعمالرجالإجتماعفيالجمعیةشاركت●
الذي نظمتھ غرفة تجارة و صناعة عمان، في فندق الملینیوم بوالیة المصنعة، و قد شارك رئیس مجلس إدارة الجمعیة بعرض توضیحي

حول البدیل المقترح لنظام التعمین الحالي، و قد تم اإلتفاق على تشكیل فریق عمل مشترك من الجمعیة اإلقتصادیة العمانیة و غرفة تجارة و
صناعة عمان لوضع رؤیة مشتركة تتضمن الحلول المناسبة لكافة المعوقات و التحدیات التي تواجھ مؤسسات و شركات القطاع الخاص في

برامج و سیایات التعمین تقدم للحكومة.
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المشاركات الخارجیة

تلقت الجمعیة دعوة للمشاركة في مؤتمر "إقتصادیات الطاقة" الذي تنظمھ جمعیة●
محدودیةبسببلكنو،2015ابریل10-9منالفترةفيالسعودیةاإلقتصادیین

الوقت لدى مجلس اإلدارة و قلة األعضاء الفاعلین و المستعدین للمشاركة، لم تتمكن
الجمعیة من المشاركة في ھذا المؤتمر.

المحاضرات و الندوات

مارس18تاریخالشورى،بمجلسالمأمول"والواقعالعامة:المالیةمصادر"تنویعالشورىلحوارالثانیةالجلسةفيالجمعیةشاركت●
اإلدارة.مجلسرئیسنائبالجمعیةمثلقدو،2015

،2015ینایر21بتاریخالمأمول"والواقعبینالعماني"اإلقتصادندوةلتنظیم2015مسقطلمھرجانالمنظمةاللجنةمعالجمعیةتعاونت●
حیث ألقى المحاضرة نائب رئیس مجلس إدارة الجمعیة.

كما نظمت الجمعیة أیضا محاضرة لمدیر معھد أكسفورد لدراسات الطاقة "آفاق اسعار النفط" و ذلك بالتعاون مع اللجنة المنظمة لمھرجان●
.2015فبرایر8بتاریخمسقط،

قدم أحد اعضاء مجلس اإلدارة ورقة تحضیریة لمؤتمر الجمعیة: التنمیة االجتماعیة بین المزایا واالستدامة و ذلك في الكلیة المصرفیة●
2015مارس8بتاریخببوشر،

2015مایو11بتاریخالثقافيالناديفيمحاذیرھا"والنفطأسعارتقلباتظلفيالمالیة"السیاساتبعنواننقاشیةجلسةالجمعیةنظمت●

اكتوبر12بتاریخالثقافيالناديفيالسلطنة،فيالمصرفيالقطاععلىالنفطأسعارانخفاضتأثیرعننقاشیةجلسةالجمعیةنظمت●
لؤياألستاذوقابوس،السلطانبجامعةالسیاسیةالعلومواإلقتصادكلیةعمیدوالجمعیةعضوالمحرمي،سعیدالدكتوربمشاركة،2015

بطاینة،  مدیر عام اإلستثمار و التطویر ببنك عمان العربي
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نظمت الجمعیة جلسة بعنوان: "تحدیات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من منظور تنموي" بمشاركة الدكتور عبد العزیز الھنائي، مدیر●
2015نوفمبر9بتاریخالثقافيالناديفيذلكوالتنمیة،بنكعام

النشاط االعالمي

فيالمقابالتمنالعدیدوأجرتالمقاالتمنالعدید2015العامخاللالجمعیةنشرت
الصحافة شملت على سبیل المثال ال الحصر :-

م2015ینایر–والمتوسطةالصغیرةالمشاریعحولمقال●
م2015ینایر28-الشامخاتسیحندوةتقییملتوصیاتسریعة راءةق ●
2015مارس8-العالمياالقتصاديللمنتدى2015-2014العالميالتنافسیةلتقریرسریعةقراءة●

م2015أكتوبر7العالمياالقتصاديللمنتدى2016-2015العالمیةالتنافسیةلتقریرسریعةقراءة●
2015مارسمن2التدریبیةالخدماتمكاتبحولعمانجریدةمعمقابلة●

مقابلة مع جریدة الوطن حول تعمیم بیع الحكومة الراضي مواطني دول مجلس  التعاون لدول الخلیج العربیة الفضاء في السلطنة -●
2015مارس

م2015مارس5-الرفدوصندوقالتنمیةبنكقروضحولعمانجریدةمعمقابلة●
م2015یونیو29والتعدینالمعادنقطاعحولالشبیبةمعمقابلة●

مختلفمعالبرامجواللقاءاتفيللمشاركةمستمرتواصلفيالجمعیةأنكما
الصحف و المجالت و اإلذاعات و التلفزیون.

المطبوعات
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طباعةتمتمؤخراوالماضیة،السنواتخاللالمطبوعاتمنالعدیدالجمعیةنشرت
جمیعأنكمااإلدارة.مجلسلرئیسالصحفیةالمقابالتوللمقاالتالثانيالكتیب

وللجمعیة،اإللكترونيالموقععلىمتوفرةالمقاالتوالمقابالتوالكتیباتوالبحوث
یمكن ألي مھتم اإلطالع علیھا.

التقریر المالي

أيلصالحالجمعیةموازنةمنمبالغآیةصرفیتملمأنھعلمامستقل.بندفيیناقش
حسابھممنوإقامتھمسفرھممصاریفتحملواحیثاإلدارةمجلسأعضاءمنعضو

علىمصروفاتھاوتنحصرأجورأوإیجاراتآیةبسدادملتزمةغیروالجمعیةالخاص
واإلعالناتوالمطبوعاتالخارجمنضیوفھاوإقامةسفربتذاكرالخاصةالمصاریف

تعتمدالجمعیةأنحیثمباشرة،بصورةبأنشطتھاالمرتبطةالمصروفاتمنوغیرھا
انعلما،مقابلأيبدونیقدموالذيلألعضاءالتطوعيالعملعلىأساسانشاطھافي

سنةوفيعمانيلایر68567قدرهبرصیدم2014سنةفيحساباتھاأغلقتالجمعیة
علىقیمةذاتمستحقاتأیةتوجدالوعماني،لایر71735قدرهبرصیدم2015

الجمعیة.

أنشطة المرحلة المقبلة
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القادمـةالمرحلـةفيبفاعلیـةنشاطھمواصلةعلىالجمعیةاإلدارةمجلسیأمل
والنظـر في مـدى امكانیـة تنفیذ األنشطة التالیة :-

دوریةنقاشیةجلساتإقامةالجمعیةإدارةمجلسقرر:2016للعامالدوریةالجلسات
ھذهمثلإلقامةالمواضیعإختیاروالمتحدثینمعالتنسیقیتمحیثمحدد،جدولوفق

الجلسات النقاشیة.

المؤتمر الثامن  للجمعیة

19و18یومياإلستدامةوالمزایابیناإلجتماعیةالتنمیةمؤتمرالجمعیةنظمت
فيمواضیععدةالمؤتمرناقشقدواألكبر،قابوسالسلطانبجامع،2015اكتوبر

خمسة محاور ھي:

المحور األول :-  محددات التنمیة االجتماعیة بین تدویر ثروات النفط عبر مزایا
اجتماعیة متنوعة وتحقیق تنمیة مستدامة

المحور الثاني :-  المؤسسات االجتماعیة والحوكمة والمساءلة
المحور الثالث :-  السیاسات االجتماعیة من اجل االنطالق االقتصادي

المحور الرابع  :- سیاسات تحقیق التنمیة االجتماعیة المستدامة
المحور الخامس:- تجارب وحاالت عملیة في التنمیة االجتماعیة
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و في الجلسة الختامیة للمؤتمر، قدم رئیس مجلس إدارة الجمعیة التوصیات الخاصة
بالمؤتمر. و قد شارك في المؤتمر عدد من الباحثین و المنظمات من داخل و خارج

السلطنة، و یمكن اإلطالع على أوراق عمل المؤتمر من خالل موقع الجمعیة.

المؤتمر القادم:

لم یتم تحدید عنوان و موعد المؤتمر القادم للجمعیة حتى اآلن، حیث سیتم اإلعالن عن
ذلك في وقت الحق.

العالقات االعالمیة

منعددواإلدارةمجلسأعضاءوبرئیسھاممثلةیكفيماالعالقاتمنلدیھاالجمعیة
وصحفمناإلعالمیةالوسائلمختلفمعدائمتواصلعلىالجمعیةوأعضاءھا،

مجالت و إذاعة و تلفزیون.

جائزة الجمعیة للبحوث اإلقتصادیة الخاصة لطالب الجامعات و الكلیات

والجامعاتلطالبالخاصةاإلقتصادیة"للبحوثالجمعیة"جائزةحولتصوروضعتم
بتحدیدإإلقتراحتمكماالشروط.والمنافسةقواعدتوضیحتمقدوالمختلفة،الكلیات

أشخاصخمسةإلىثالثةمنتتكونتحكیملجنةتكوینوللمسابقةأساسیةمواضیعثالثة
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إلطالقالرسميالموعدتحدیدیتمولمقابوس،السلطانجامعةخارجوداخلمن
المسابقة حتى اآلن.

قناة في الیوتیوب خاصة للجمعیة

تمالتيالندواتوالمؤتمراتعلىتحتويالیوتیوبفيللجمعیةخاصةقناةإنشاءتقرر
حالعنھااإلعالنسیتمحیثالسابقة،الفتراتفيالجمعیةقدمتھاالتيوتسجیلھا

اإلنتھاء من رفع جمیع المواد.

تكریم الباحثین و المتمیزین في المجال اإلقتصادي

اإلتفاقتمواإلقتصاديالمجالفيالمتمیزینوالباحثینتكریمحولمسودةعملتم
تمكمااإلقتصاد.فيالماجستیرأوالدكتوراةعلىالحاصلینالتكریمحفلیشتملأنعلى

الموضوعطرحخاللھامنیتمنقاشیةجلساتفيالباحثینإستضافةإمكانیةعلىاإلتفاق
الذي تمت أو یتم دراستھ.

قاعدة بیانات خاصة لحملة الشھادات العلیا
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لحملةخاصةبیاناتقاعدةإنشاءالجمعیةقررتللجمعیة،الحالییناألعضاءإلىإضافة
تجمیعتمقدوالسلطنة.فيالمھنیةالشھاداتوالدكتوراةوكالماجستیرالعلیاالشھادات

فيھذهالبیاناتقاعدةإستخدامسیتمحیثالمؤسسات.مختلفمناألسماءمنعددا
علىالعملإقتصارمنبدالالصحفیةاللقاءاتوالدراساتوالبحوثفيالمشاركة

أعضاء مجلس اإلدارة.

مجلة الجمعیة

خاصةدوریةمجلةعملإمكانیةحولالجمعیةأعضاءأحدمنالمقدمالمقترحدراسةتم
یتطلبحیثالحالي،الوقتفيالمجلةھذهمثلنشرإمكانیةبعدمتقررقدوبالجمعیة،

الجودةمراعاةمعالجمعیةمنفاعلینأعضاءوجودمعللمجلةواضحةرؤیةوجودذلك
في المواد المنشورة.

منھجیة عمل الجمعیة

خاللمنالسابقةالفترةفينشاطاتھاممارسةمنالعمانیةاالقتصادیةالجمعیةتمكنتلقد
أساسعلىأعضاءھامنمحدودعددوإدارتھامجلسأعضاءیقدمھاالتيالخدمات
ومنھجیةبمھنیةنشاطھملممارسةیسعونوھم،ماديمردودأيلھمیحققالتطوعي

التنمیةوزارةإشرافتحتنشاطھاتمارسالتيالجمعیةأھدافإطارفيعلمیة
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موظفأيبالجمعیةیعملوال،الخاصةمكاتبھمفياجتماعاتھمویعقدوناالجتماعیة
وال تدفع أي أجور أو رواتب.
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