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اإلدارةمجلسوانتخابالعادیةالعامةالجمعیةاجتماعبعدعملھاإلدارةمجلساستھل
اآلتي:النحوعلىكانالذيوم2016مارس8بتاریخالجدید

د. سعید بن محمد الصقري، رئیس مجلس اإلدارة
د. حاتم بن بخیت الشنفري، نائب الرئیس

الفاضل سلیمان بن محمد المعولي، أمین السر
الفاضل عمار بن حامد الغزالي ، أمین المال

الفاضلة آن بنت سعید الكندي، عضو
د. طالل بن جمال العولقي، عضو

الفاضل خالد بن سیف البوسعیدي، عضو

اللجان

تشكیلیتمالأنعلىالسابقة،األعوامتجاربعلىإستناداذلكواإلدارة،مجلسقرر
ذلك،منبدالولذلك،الضرورةاقتضتإذاإال2017و2016العامینخالللجانأي
األشخاصإختیاریتمومعین،ھدفلتحقیقأخرىوفترةبینعملفرقتشكیلیتم

بعنایة بناء على خبراتھم و تجاربھم السابقة.

لجنة التطویر المھني
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العامینھذاخاللاللجنةھذهوجودمنالجدوىحولقرارأياإلدارةمجلسیتخذلم
الماضیین.

لجنة التعاون والعالقات
منعددواإلدارةمجلسعلىاإلعتمادیتمواللجنة،ھذهلتشكیلقرارإتخاذیتملم

معالعالقاتتشكیلوبالتعاونالمتعلقةالمھامإلنجازترشیحھمیتمالذیناألعضاء
المؤسسات المحلیة و الدولیة.

لجانتشكیلالىالحاجةمدىفيوالنظراللجانتلكومھاموضعتتدارسالجمعیةإن
خطةوتقدمتشكیلتھالجنةكلتستكملأنعلى،مھامھاأومسمیاتھاإعادةأوجدیدة
منتتمكنلماللجانتلكمعظمفإنالسابقةاالدارةمجالسمعالحالھووكما،عملھا

مستمرةفتراتفياإلدارةمجلساجتماعاتعقدظلفيبالكاملنشاطھاممارسة
ومتقاربة.

المشاركات الداخلیة
شاركت الجمعیة  في النشاطات التالیة :-

تلقت الجمعیة دعوة من كلیة الدفاع الوطني لحضور محاضرة "منظمة األوبك و دورھا في توازن أسواق النفط العالمیة" و التي ألقاھا معالي●
)2017فبرایر7(الشقیقة.قطربدولةسابقاالصناعةوالطاقةوزیروالوزراءرئیسنائبالعطیة،حمدبنعبدهللا

فبرایر13(مسقط.العماني،التنمیةبنكمنالمتوسطة"والصغیرةالمؤسساتتنمیةو"التمویلندوةإفتتاحلحضوردعوةالجمعیةتلقت●
2017(
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،2017مارس28بتاریخالشورىبمجلسالمجتمع،علىواثارھااالقتصادیةاألزمةتداعیاتبمعالجةالخاصةاللجنةمعالجمعیةاجتمعت●
و تم مناقشة السیاسات التي تتبتاھا الحكومة لمعالجة تداعیات األزمة االقتصادیة وأھمیة تنویع اإلنتاج االقتصادي ومساھمتھ في الناتج

المحلي. كما تم استعراض ما حققتھ السلطنة في تفعیل القطاعات الخمسة المستھدفة في البرنامج الوطني لتعزیز التنویع االقتصادي "تنفیذ".
كما تمت مناقشة سبل تحقیق النمو االقتصادي وفق أسس ومنھج علمي الذي من شأنھ زیادة أعداد العاملین والتوسع في استخدام رأس المال

العام، وقد أكدت الجمعیة على ضرورة النظر في موضوع االستدامة وكیفیة تحقیقة في ظل سیاسة االنفاق التي تنتھجھا السلطنة، وإلى
ضرورة وجود مؤشرات قیاس األداء في جمیع المؤسسات الحكومیة والخاصة ومختلف الوحدات. وقد تم التركیز على أھمیة قیاس أداء

إنتاجیة الفرد وإشراك القطاع الخاص وتفعیل االستثمار بمختلف المجاالت ورفع كفاءة األداء الحكومي.

ابریل11بتاریخالزبیربیتفيالشبابمختبرفعالیاتضمنوذلكوالشباب"االقتصادي"الراھنندوةفيالجمعیةرئیسنائبمشاركة●
2017.

ابریل27بتاریخالسادسة،دورتھفياإلقتصاديالرؤیةمنتدىفيالمستقبل"واقتصاد"عمانالنقاشیةالحلقةفيالجمعیةرئیسمشاركة●
2017.

مایو2تاریخالسلطنة"فياالستثمارفيوأثرھاالقوانین"ترجمةالحواریةالجلسةفيالكنديانالفاضلةاإلدارةمجلسعضوةمشاركة●
2017.

مشاركة عضوة مجلس اإلدارة الفاضلة آن الكندي  في برنامج  أرقام وحقائق، حلقة بعنوان "األداء الحكومي وتطبیق دلیل الخدمات"، بتاریخ●
.2017مایو2

مشاركة عضوة مجلس اإلدارة الفاضلة آن الكندي  في الجلسة النقاشیة في لجنة الشباب بعنوان " تحدیات وامتیازات العمل في القطاع●
.2017اغسطس2بتاریخالخاص"

مشاركة نائب رئیس الجمعیة الدكتور حاتم الشنفري وعضو مجلس اإلدارة الفاضلة آن الكندي في الجلسة االقتصادیة " رؤیة على سوق●
.2017أكتوبر23بتاریخقابوسالسلطانبجامعةالتجارةكلیةفيالعمل"

.2017دیسمبر12بتاریخالثقافيالناديفياإلقلیمیة"المتغیراتظلفيالنفطمستقبل"ندوةفيالجمعیةرئیسنائبمشاركة●

دیسمبر26بتاریخقابوس،السلطانجامعةفيوالبناء"التشییدقطاععلىاقتصادیة"نظرةالنقاشیةالجلسةفيالجمعیةرئیسشارك●
2017.

فعالیاتضمنوذلكفبرابر،6تاریخالثقافيالناديفيواالقتصادیة"والثقافیةالسیاحیة"المھرجاناتندوةفيالجمعیةرئیسشارك●
.2018مسقطمھرجان

المحاضرات و الندوات والجلسات النقاشیة
استضافت الجمعیة الدكتور خالد العامري إللقاء محاضرة بعنوان " الحوكمة: تجنب المخاطرة أو تعزیز اإلنتاجیة" في النادي الثقافي، و ذلك●

)2017ینایر22(.2017مسقطبمھرجانالثقافیةاللجنةمعبالتعاون

استضافت الجمعیة الدكتور عبدالعزیز الدخیل إللقاء محاضرة بعنوان "تحدیات تنویع مصادر الدخل بدول مجلس التعاون"، في قاعة●
).2017مارس7(األكبر.قابوسالسلطانبجامعالمحاضرات

عقدت الجمعیة لقاء داخلیا مع الخبیر اإلیطالي الدكتور جاكومو لوتشیاني، حیث تمت مناقشة اخر تطورات سوق النفط بحضور عدد من●
المعنیین والخبراء واألكادمیین.

استضافت الجمعیة الخبیر اإلیطالي الدكتور جاكومو لوتشیاني إللقاء محاضرة بعنوان "تطور أسعار النفط وتأثیراتھا على الدول المصدرة●
االجتماعي.التواصلوسائلفيونشرةمسجلحوارتسجیلتمكما.2017مارس29بتاریخالثقافيالناديفيوذلكللنفط"

استضافت الجمعیة االقتصادیة  بعثة صندوق النقد الدولي لمناقشة مستجدات األوضاع اإلقتصادیة في السلطنة، وقد حضر اإلجتماع أعضاء●
من مجلس إدارة الجمعیة و عدد من المختصین، حیث تمت مناقشة مسألة االقتراض والتحدیات التمویلیة و خطر التركیز على الحلول

القصیرة األمد في مسألة تحقیق المعادلة في الموازنة بین المصروفات والدخل، كما تم تحلیل وجھة نظر صندوق النقد الدولي عن أثر قانون
الضرائب على المجتمع  -ذوي الدخل المحدودوالمتوسط - باإلضافة إلى مناقشة تفاؤل صندوق النقد الدولي في قدرة السلطنة االقتصادیة في
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االعتماد على الكوادر الوطنیة في تحفیزالنمواالقتصادي، كما تم  تحلیل نظرة الصندوق في محدودیة نمو القطاعات الغیر نفطیة، مناقشة
أھمیة التدرج في إعادة جدولة بنیة الشركات الحكومیة االقتصادیة بما یعزز االستقاللیة واإلنتاجیة، و مناقشة مستوى الدخل الوطني خالل

)2017مایو10(القروض.سدادعلىالقدرةمقابلالمصروفاتزیادةفيتحدیاتوعنالقادمةالسنینالخمس

استضافة عضوة مجلس اإلدارة الفاضلة آن الكندي في إذاعة ھال أف أم لمناقشة "ھل التوقعات بتحسن أسعار النفط خالل ھذا العام یمكن أن●
).2017مایو26(للسلطنة؟"االقتصاديالنمویحّسن

The"بعنوانحواریةجلسةفيعمانسلطنةلدىالمقیمغیرسنغافورةسفیرتنغ،دارثنغسعادةالجمعیةاستضافت● Journey of

Oman – Singapore Partnership and the Next Phase" الثقافي.الناديفي2017أكتوبر30
.2017نوفمبر20بتاریخ2040الرؤیةمكتبخبراءالجمعیةاستضافت●

النشاط االعالمي

اإلعالموسائلفيالمقابالتمنالعدیدوأجرتالمقاالتمنالعدیدالجمعیةنشرت
شملت على سبیل المثال ال الحصر :-

)2017ینایر4(االلكترونیة.أثیرصحیفةفيالعامة"المالیةفيالمتغیروالثابت"بعنوانالجمعیةلرئیسمقال●

ینایر11(االلكترونیة.أثیرصحیفةفيقیمتھ"علىالمحافظةوالعمانياللایرعلىالضغطنتفادىكیف"بعنوانالجمعیةلرئیسمقال●
2017(

)2017ینایر16(الرؤیة.جریدةالمعالجة"،شفافیةوالتوظیف"إشكالیةبعنوانالغزاليعمارالمھندساإلدارةمجلسلعضومقال●

)2017ینایر18(االلكترونیة.أثیرصحیفةفيم"1986فياللایرقیمةتخفیضبعدالكلياألداء"مؤشراتبعنوانالجمعیةلرئیسمقال●

مقال لرئیس الجمعیة بعنوان "ما تكلفة رفع الدعم عن المحروقات على دخل األسرة؟ و ما الزیادة الشھریة التي یدفعھا الفرد؟" في صحیفة●
)2017ینایر18(االلكترونیة.أثیر

)2017ینایر31(الرؤیة.جریدةالفساد"،تحجیموالتنمیة"معاییربعنوانالغزاليعمارالمھندساإلدارةمجلسلعضومقال●

)2017فبرایر15(الرؤیة،جریدةفيیوم"100بعد"تنفیذبعنوانالجمعیةلرئیسمقال●

)2017فبرایر19(االلكترونیة.أثیرصحیفةفي"مقدما؟النفطمدفوعاتتحصیلمعنى"مابعنوانالجمعیةلرئیسمقال●

)2017فبرایر22(االلكترونیة.أثیرصحیفةفياالجتماعیة"والعدالةالضرائب"فرضبعنوانالجمعیةلرئیسمقال●

)2017ینایر16(الرؤیة.جریدةالمعالجة"،شفافیةوالتوظیف"إشكالیةبعنوانالغزاليعمارالمھندساإلدارةمجلسلعضومقال●

)2017(فبرایرعمل".عن"الباحثینحلقةالمباشر،البثبرنامجفيالكنديآنالفاضلةاإلدارةمجلسعضوةمشاركة●

)2017مارس1(االلكترونیةأثیرصحیفةفي)"1(الواجباتوالحقوقاإلجتماعي،"العقدبعنوانالجمعیةلرئیسمقال●

)2017مارس8(االلكترونیةأثیرصحیفةفي)"2(الواجباتوالحقوقاإلجتماعي،"العقدبعنوانالجمعیةلرئیسمقال●

)2017مارس15(االلكترونیةأثیرصحیفةفي)"3(الواجباتوالحقوقاإلجتماعي،"العقدبعنوانالجمعیةلرئیسمقال●

مقال لرئیس الجمعیة بعنوان "ما  الحقوق و الواجبات على الحكومة والمواطن في وقت االنكماش االقتصادي" في صحیفة أثیر االلكترونیة●
)2017مارس22(

مؤتمر "اإلستثمار فياستضاف برنامج من عمان الدكتور سعید الصقري في برنامج من عمان بمشاركة أحد ضیوف●
الثقافة" الذي أقامتھ الجمعیة بالتعاون مع النادي الثقافي.

)2017ابریل19(االلكترونیةأثیرصحیفةفيفیھ"التشوھاتوأسبابالُعمانيالعملسوقعن"تساؤالتبعنوانالجمعیةلرئیسمقال●

مقال لرئیس الجمعیة بعنوان " ما العوامل المھمة التي یجب وضعھا في االعتبار لتخطیط سوق العمل الُعماني؟"  في صحیفة أثیر●
).2017ابریل26(االلكترونیة
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).2017(مایوعمانجریدة-العبور""وصفةبعنوانالكنديآنالفاضلةاإلدارةمجلسلعضوةمقال●

)2017مایو10(االلكترونیةأثیرصحیفةفي"2015األلفیةاإلنمائیةاألھدافبعدما"بعنوانالجمعیةلرئیسمقال●

استضافت الجمعیة االقتصادیة  بعثة صندوق النقد الدولي لمناقشة مستجدات األوضاع اإلقتصادیة في السلطنة، وقد حضر اإلجتماع أعضاء●
)2017مایو10(المختصینمنعددوالجمعیةإدارةمجلسمن

)2017مایو13(الرؤیة.جریدة"،التنمیة،لحوكمةمھاتیرَوَصایا"بعنوانالغزاليعمارالمھندساإلدارةمجلسلعضومقال●

مقال لرئیس الجمعیة بعنوان "ما الدولة الریعیة؟ وكیف أسھم الریع في الناتج المحلي اإلجمالي لدول الخلیج؟" في صحیفة أثیر االلكترونیة●
)2017مایو31(

)2017یونیو14(االلكترونیةأثیرصحیفةفيالخلیج"لدولاإلجماليالمحليالناتجفيالریع"إسھامبعنوانالجمعیةلرئیسمقال●

یولیو11(االلكترونیةأثیرصحیفةفي"المواطنینمنعملعنالباحثیننسبةوزیادةالعملسوقتشوه"بعنوانالجمعیةلرئیسمقال●
2017(

)2017یولیو18(االلكترونیةأثیرصحیفةفيالعام"التعلیممخرجاتمستویاتورفعالتعلیم"بعنوانالجمعیةلرئیسمقال●

)2017یولیو26(الرؤیة.جریدة"،تمكینبالتأھیل"بعنوانالغزاليعمارالمھندساإلدارةمجلسلعضومقال●

)2017یولیو26(االلكترونیةأثیرصحیفةفي"العامالتعلیممخرجاتمستویاتورفعالتعلیم"بعنوانالجمعیةلرئیسمقال●

)2017اغسطس1(الرؤیة.جریدةالمیناء"،رصیفعلىتساؤالتبعنوانالغزاليعمارالمھندساإلدارةمجلسلعضومقال●

مقال لرئیس الجمعیة بعنوان " ما دور الموارد الطبیعیة وأھمیتھا في التنمیة االقتصادیة (المرض الھولندي وتأثیراتھ) ؟ " في صحیفة أثیر●
)2017اغسطس26(االلكترونیة

A"بعنوانالكنديآنالفاضلةاإلدارةمجلسلعضوةمقال● way out of Oman’s financial challenges

).2017(سبتمبرعمانجریدة-"

)2017سبتمبر12(الرؤیة.جریدةالوھمیة"،واإلحصائیات"المؤشراتبعنوانالغزاليعمارالمھندساإلدارةمجلسلعضومقال●

)2017اغسطس3الرؤیة.(جریدةبكین!"،خارجمنشركاء"بعنوانالغزاليعمارالمھندساإلدارةمجلسلعضومقال●

)2017اكتوبر12االلكترونیة(أثیرصحیفةفي"السوقواقتصادوظیفةألف25توفیر"قراربعنوانالجمعیةلرئیسمقال●

12االلكترونیة(أثیرصحیفةفي"المحدودالدخلأصحابوحمایةالمحروقاتسعرتحریرحولتساؤالت"بعنوانالجمعیةلرئیسمقال●

)2017نوفمبر

للموظف؟"حقأیًضاھيالتي2010ترقیاتمنأولویةالتوظیف"كانإذاماحولأمأفھالإذاعةفيالجمعیةرئیسمعلقاء●

المطبوعات

العدیدنشرتالجمعیةبالذكرأنالجدیر.2017العامخاللمنشوراتأيطباعةیتملم
المقابالتوللمقاالتالثانيواألولالكتیبمنھاالماضیة،السنواتفيالمطبوعاتمن

والمقابالتوالكتیباتوالبحوثجمیعأنكمااإلدارة،مجلسلرئیسالصحفیة
المقاالت متوفرة على الموقع اإللكتروني للجمعیة، و یمكن ألي مھتم اإلطالع علیھا.

الموقع اإللكتروني للجمعیة
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المحتوىتحدیثتمحیثللجمعیة،الحاليااللكترونيالموقعتحدیثاإلدارةمجلسقرر
الموقعفيالبحوثوالدراساتوالعملأوراقكافةتوفیرتمكماالتصمیم،و

علىنشرھایتمالجمعیةتقیمھاالتيوالفعالیاتاألنشطةأنكماالجدید،االلكتروني
الجمعیةشعارتحدیثتمكمااالجتماعي.التواصلمواقعإلىباإلضافةالجمعیةموقع

لیتواكب مع التصامیم المتعلقة بالھویة الجدیدة.

مسابقة الجمعیة

الخرجینوالطلبةفئةتستھدفكتابیةمسابقة2017یولیو18بتاریخالجمعیةطرحت
حلولالقتراحوصوالوالتعمینالعمانيالعملسوقتحدیاتیشخصمقاللكتابة

وقد تم تحدید ثالثة مقاالت فائزة وذلك على النحو االتي:

صناعة التعمین الذكي: إحالل الكم بالكیف.●
التعمین في سوق العمل العماني ..آلیة مستدامة أم مجرد بقاء؟●
؟٢٠٢٠عامبحلولعملعنأعدادالباحثینتقلیصفيالتعمینسیساھمھل●

التقریر المالي

أيلصالحالجمعیةموازنةمنمبالغآیةصرفیتملمأنھعلمامستقل.بندفيیناقش
حسابھممنوإقامتھمسفرھممصاریفتحملواحیثاإلدارةمجلسأعضاءمنعضو
علىمصروفاتھاوتنحصرأجورأوإیجاراتآیةبسدادملتزمةغیروالجمعیةالخاص

واإلعالناتوالمطبوعاتالخارجمنضیوفھاوإقامةسفربتذاكرالخاصةالمصاریف
تعتمدالجمعیةأنحیثمباشرة،بصورةبأنشطتھاالمرتبطةالمصروفاتمنوغیرھا

انعلما،مقابلأيبدونیقدموالذيلألعضاءالتطوعيالعملعلىأساسانشاطھافي
2017سنةوفيعمانيلایرxxxقدرهبرصید2016سنةفيحساباتھاأغلقتالجمعیة
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ھذاإعدادتاریخحتىالبنكفيالجمعیةرصیدأنعلما،عمانيلایرxxxقدرهبرصید
الجمعیة.علىقیمةذاتمستحقاتأیةتوجدالوعمانيلایرxxxكانالتقریر

التبرعات
مسقطبالوطیة،بولیغلوت)(معھدتمیمةمبنىفيللجمعیةخاصبمكتب2016العاممنذالحارثيعبدهللابنمحمدالمكرمالشیخسعادةتبرع●

، ویجري تجھیز المكتب لیكون مقرا للجمعیة.
كما تتلقى الجمعیة تبرعات رمزیة من أعضاءھا بین فترة و أخرى (ال تشمل رسوم تجدید العضویة).●

أنشطة المرحلة المقبلة
حیثالقادمین،العامینفيبفاعلیـةنشاطھمواصلةعلىالجدیداإلدارةمجلسیأمل
تحدیدهیتمجدولوفقأخرىأنشطةومحاضراتودوریةنقاشیةجلساتإقامةسیتم

و مراجعتھ بصورة مستمرة.

المؤتمر الثامن  للجمعیة

أقامت الجمعیة اإلقتصادیة العمانیة و بالتعاون مع النادي الثقافي مؤتمر "اإلستثمار في
وخارجداخلمنواسعةوبمشاركة2017ابریلشھرمن12إلى11منالثقافة"
5تاریخالثقافيالناديفيصحفيمؤتمرفيالمؤتمرعناإلعالنتموقدالسلطنة،

المؤتمركانوالوطني،المتحففيللمؤتمراألولالیومافتتاحتموقد,2017ابریل
على ستة محاور، على النحو اآلتي:

المحور األول●
البعد اإلقتصادي للثقافة: أھمیة الثقافة كونھا عامال من عوامل تولید الثروة و التنمیة

االقتصادیة (األسس النظریة).
تمویل الثقافة والنھوض بالصناعات الثقافیة : التنمیة الثقافیة و ثقافة التنمیة.

P.O Box 1211, Muscat 131, Sultanate Oman. Tel: +968 24 66 44 90 Fax: +968 24 66 44 91

Email: info@oea-oman.org | www.oea-oman.org|Reg No. 35



Omaniالعمانیةاالقتصادیةالجمعیة Economic
Association

المحور الثاني●
اإلستثمار الثقافي و وضع السیاسات االستثماریة.

بناء مؤشرات قیاس البعد االقتصادي للثقافة.
المحور الثالث●

اإلبداع و المقاولة: الممشروعات الثقافیة الصغیرة و المتوسطة.
الموارد المحلیة المتوفرة في اإلستثمار في الثقافة.

دور القطاع الخاص في دعم المشاریع الثقافیة.
المحور الرابع●

النھوض اإلقتصادي بالقطاع الثقافي و إعداد الموارد البشریة.
االستثمار االقتصادي للمبدعین في المجال الثقافي.

المحور الخامس●
نماذج دراسات جدوى اقتصادیة في مجاالت الثقافة.

المحور السادس●
تجارب محلیة و دولیة في اإلستثمار اإلقتصادي في الثقافة.

العالقات اإلعالمیة

منعددواإلدارةمجلسأعضاءوبرئیسھاممثلةیكفيماالعالقاتمنلدیھاالجمعیة
وصحفمناإلعالمیةالوسائلمختلفمعدائمتواصلعلىالجمعیةوأعضاءھا،

مجالت و إذاعة و تلفزیون.
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قناة في الیوتیوب خاصة للجمعیة

تمالتيالندواتوالمؤتمراتعلىتحتويالیوتیوبفيللجمعیةخاصةقناةإنشاءتم
منالموادمنعددرفعتموقدالسابقة،الفتراتفيالجمعیةقدمتھاالتيوتسجیلھا

محاضرات و ندوات اقامتھا الجمعیة في السنوات الماضیة.

األعضاء الجدد
وفقاالجمعیةعضویةعلىالموافقةیتمولدیھا،الجدداألعضاءبإنضمامترحبالجمعیة

للشروط المحددة.

منھجیة عمل الجمعیة

خاللمنالسابقةالفترةفينشاطاتھاممارسةمنالعمانیةاالقتصادیةالجمعیةتمكنتلقد
التطوعيأساسعلىأعضاءھامنعددوإدارتھامجلسأعضاءیقدمھاالتيالخدمات

فيعلمیةومنھجیةبمھنیةنشاطھملممارسةیسعونوھم،ماديمردودأيلھمیحقق
وال،االجتماعیةالتنمیةوزارةإشرافتحتنشاطھاتمارسالتيالجمعیةأھدافإطار

یعمل بالجمعیة أي موظف وال تدفع أي أجور أو رواتب.
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