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استهل مجلس اإلدارة عمله بعد اجتماع الجمعية العامة العادية وانتخاب مجلس اإلدارة
الجديد بتاريخ  8مارس  2016م و الذي كان على النحو اآلتي:
د .سعيد بن محمد الصقري ،رئيس مجلس اإلدارة
د .حاتم بن بخيت الشنفري ،نائب الرئيس
الفاضل سليمان بن محمد المعولي ،أمين السر
الفاضل عمار بن حامد الغزالي  ،أمين المال
الفاضلة آن بنت سعيد الكندي ،عضو
د .طالل بن جمال العولقي ،عضو
الفاضل خالد بن سيف البوسعيدي ،عضو

اللجان
قرر مجلس اإلدارة ،و ذلك إستنادا على تجارب األعوام السابقة ،على أن ال يتم تشكيل
أي لجان خالل العامين  2016و  2017إال إذا اقتضت الضرورة لذلك ،و بدال من ذلك،
يتم تشكيل فرق عمل بين فترة و أخرى لتحقيق هدف معين ،و يتم إختيار األشخاص
بعناية بناء على خبراتهم و تجاربهم السابقة.
لجنة التطوير المهني
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لم يتخذ مجلس اإلدارة أي قرار حول الجدوى من وجود هذه اللجنة خالل هذا العامين
الماضيين.

لجنة التعاون والعالقات
لم يتم إتخاذ قرار لتشكيل هذه اللجنة ،و يتم اإلعتماد على مجلس اإلدارة و عدد من
األعضاء الذين يتم ترشيحهم إلنجاز المهام المتعلقة بالتعاون و تشكيل العالقات مع
المؤسسات المحلية و الدولية.

إن الجمعية تتدارس وضع ومهام تلك اللجان والنظر في مدى الحاجة الى تشكيل لجان
جديدة أو 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
شاركت الجمعية في النشاطات التالية -:

●

تلقت الجمعية دعوة من كلية الدفاع الوطني لحضور محاضرة "منظمة األوبك و دورها في توازن أسواق النفط العالمية" و التي ألقاها معالي
عبدهللا بن حمد العطية ،نائب رئيس الوزراء و وزير الطاقة و الصناعة سابقا بدولة قطر الشقيقة 7( .فبراير )2017

●

تلقت الجمعية دعوة لحضور إفتتاح ندوة "التمويل و تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة" من بنك التنمية العماني ،مسقط 13( .فبراير
)2017
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●

اجتمعت الجمعية مع اللجنة الخاصة بمعالجة تداعيات األزمة االقتصادية واثارها على المجتمع ،بمجلس الشورى بتاريخ  28مارس ،2017
و تم مناقشة السياسات التي تتبتاها الحكومة لمعالجة تداعيات األزمة االقتصادية وأهمية تنويع اإلنتاج االقتصادي ومساهمته في الناتج
المحلي .كما تم استعراض ما حققته السلطنة في تفعيل القطاعات الخمسة المستهدفة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي "تنفيذ".
كما تمت مناقشة سبل تحقيق النمو االقتصادي وفق أسس ومنهج علمي الذي من شأنه زيادة أعداد العاملين والتوسع في استخدام رأس المال
العام ،وقد أكدت الجمعية على ضرورة النظر في موضوع االستدامة وكيفية تحقيقة في ظل سياسة االنفاق التي تنتهجها السلطنة ،وإلى
ضرورة وجود مؤشرات قياس األداء في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ومختلف الوحدات .وقد تم التركيز على أهمية قياس أداء
إنتاجية الفرد وإشراك القطاع الخاص وتفعيل االستثمار بمختلف المجاالت ورفع كفاءة األداء الحكومي.

●

مشاركة نائب رئيس الجمعية في ندوة "الراهن االقتصادي والشباب" وذلك ضمن فعاليات مختبر الشباب في بيت الزبير بتاريخ  11ابريل
.2017

●

مشاركة رئيس الجمعية في الحلقة النقاشية "عمان واقتصاد المستقبل" في منتدى الرؤية اإلقتصادي في دورته السادسة ،بتاريخ  27ابريل
.2017

●

مشاركة عضوة مجلس اإلدارة الفاضلة ان الكندي في الجلسة الحوارية "ترجمة القوانين وأثرها في االستثمار في السلطنة" تاريخ  2مايو
.2017

●

مشاركة عضوة مجلس اإلدارة الفاضلة آن الكندي في برنامج أرقام وحقائق ،حلقة بعنوان "األداء الحكومي وتطبيق دليل الخدمات" ،بتاريخ
 2مايو .2017

●

مشاركة عضوة مجلس اإلدارة الفاضلة آن الكندي في الجلسة النقاشية في لجنة الشباب بعنوان " تحديات وامتيازات العمل في القطاع
الخاص" بتاريخ  2اغسطس .2017
مشاركة نائب رئيس الجمعية الدكتور حاتم الشنفري وعضو مجلس اإلدارة الفاضلة آن الكندي في الجلسة االقتصادية " رؤية على سوق
العمل" في كلية التجارة بجامعة السلطان قابوس بتاريخ  23أكتوبر .2017
مشاركة نائب رئيس الجمعية في ندوة " مستقبل النفط في ظل المتغيرات اإلقليمية" في النادي الثقافي بتاريخ 12ديسمبر.2017
شارك رئيس الجمعية في الجلسة النقاشية "نظرة اقتصادية على قطاع التشييد والبناء" في جامعة السلطان قابوس ،بتاريخ  26ديسمبر
.2017
شارك رئيس الجمعية في ندوة "المهرجانات السياحية والثقافية واالقتصادية" في النادي الثقافي تاريخ  6فبرابر ،وذلك ضمن فعاليات
مهرجان مسقط .2018

●
●
●
●

المحاضرات و الندوات والجلسات النقاشية
●
●
●
●
●

استضافت الجمعية الدكتور خالد العامري إللقاء محاضرة بعنوان " الحوكمة :تجنب المخاطرة أو تعزيز اإلنتاجية" في النادي الثقافي ،و ذلك
بالتعاون مع اللجنة الثقافية بمهرجان مسقط  22( .2017يناير )2017
استضافت الجمعية الدكتور عبدالعزيز الدخيل إللقاء محاضرة بعنوان "تحديات تنويع مصادر الدخل بدول مجلس التعاون" ،في قاعة
المحاضرات بجامع السلطان قابوس األكبر 7( .مارس .)2017
عقدت الجمعية لقاء داخليا مع الخبير اإليطالي الدكتور جاكومو لوتشياني ،حيث تمت مناقشة اخر تطورات سوق النفط بحضور عدد من
المعنيين والخبراء واألكادميين.
استضافت الجمعية الخبير اإليطالي الدكتور جاكومو لوتشياني إللقاء محاضرة بعنوان "تطور أسعار النفط وتأثيراتها على الدول المصدرة
للنفط" وذلك في النادي الثقافي بتاريخ  29مارس  .2017كما تم تسجيل حوار مسجل ونشرة في وسائل التواصل االجتماعي.
استضافت الجمعية االقتصادية بعثة صندوق النقد الدولي لمناقشة مستجدات األوضاع اإلقتصادية في السلطنة ،وقد حضر اإلجتماع أعضاء
من مجلس إدارة الجمعية و عدد من المختصين ،حيث تمت مناقشة مسألة االقتراض والتحديات التمويلية و خطر التركيز على الحلول
القصيرة األمد في مسألة تحقيق المعادلة في الموازنة بين المصروفات والدخل ،كما تم تحليل وجهة نظر صندوق النقد الدولي عن أثر قانون
الضرائب على المجتمع -ذوي الدخل المحدودوالمتوسط  -باإلضافة إلى مناقشة تفاؤل صندوق النقد الدولي في قدرة السلطنة االقتصادية في
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االعتماد على الكوادر الوطنية في تحفيزالنمواالقتصادي ،كما تم تحليل نظرة الصندوق في محدودية نمو القطاعات الغير نفطية ،مناقشة
أهمية التدرج في إعادة جدولة بنية الشركات الحكومية االقتصادية بما يعزز االستقاللية واإلنتاجية ،و مناقشة مستوى الدخل الوطني خالل
الخمس السنين القادمة وعن تحديات في زيادة المصروفات مقابل القدرة على سداد القروض 10( .مايو )2017
استضافة عضوة مجلس اإلدارة الفاضلة آن الكندي في إذاعة هال أف أم لمناقشة "هل التوقعات بتحسن أسعار النفط خالل هذا العام يمكن أن
يحسّن النمو االقتصادي للسلطنة؟" ( 26مايو .)2017
استضافت الجمعية سعادة ثنغ دار تنغ ،سفير سنغافورة غير المقيم لدى سلطنة عمان في جلسة

حوارية بعنوان "The Journey of

 Oman – Singapore Partnership and the Next Phase" 30أكتوبر  2017في النادي الثقافي.
●

استضافت الجمعية خبراء مكتب الرؤية  2040بتاريخ  20نوفمبر .2017

النشاط االعالمي
نشرت الجمعية العديد من المقاالت وأجرت العديد من المقابالت في وسائل اإلعالم
شملت على سبيل المثال ال الحصر -:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

مقال لرئيس الجمعية بعنوان " الثابت و المتغير في المالية العامة" في صحيفة أثير االلكترونية 4( .يناير )2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان " كيف نتفادى الضغط على اللاير العماني و المحافظة على قيمته" في صحيفة أثير االلكترونية 11( .يناير
)2017
مقال لعضو مجلس اإلدارة المهندس عمار الغزالي بعنوان "إشكالية التوظيف و شفافية المعالجة" ،جريدة الرؤية 16( .يناير )2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان "مؤشرات األداء الكلي بعد تخفيض قيمة اللاير في 1986م" في صحيفة أثير االلكترونية 18( .يناير )2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان "ما تكلفة رفع الدعم عن المحروقات على دخل األسرة؟ و ما الزيادة الشهرية التي يدفعها الفرد؟" في صحيفة
أثير االلكترونية 18( .يناير )2017
مقال لعضو مجلس اإلدارة المهندس عمار الغزالي بعنوان "معايير التنمية و تحجيم الفساد" ،جريدة الرؤية 31( .يناير )2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان "تنفيذ بعد  100يوم" في جريدة الرؤية 15( ،فبراير )2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان "ما معنى تحصيل مدفوعات النفط مقدما؟ " في صحيفة أثير االلكترونية 19( .فبراير )2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان "فرض الضرائب والعدالة االجتماعية" في صحيفة أثير االلكترونية 22( .فبراير )2017
مقال لعضو مجلس اإلدارة المهندس عمار الغزالي بعنوان "إشكالية التوظيف و شفافية المعالجة" ،جريدة الرؤية 16( .يناير )2017
مشاركة عضوة مجلس اإلدارة الفاضلة آن الكندي في برنامج البث المباشر ،حلقة "الباحثين عن عمل"( .فبراير )2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان "العقد اإلجتماعي ،الحقوق و الواجبات ( ")1في صحيفة أثير االلكترونية ( 1مارس )2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان "العقد اإلجتماعي ،الحقوق و الواجبات ( ")2في صحيفة أثير االلكترونية ( 8مارس )2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان "العقد اإلجتماعي ،الحقوق و الواجبات ( ")3في صحيفة أثير االلكترونية ( 15مارس )2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان "ما الحقوق و الواجبات على الحكومة والمواطن في وقت االنكماش االقتصادي" في صحيفة أثير االلكترونية
( 22مارس )2017

استضاف برنامج من عمان الدكتور سعيد الصقري في برنامج من عمان بمشاركة أحد ضيوف مؤتمر "اإلستثمار في
الثقافة" الذي أقامته الجمعية بالتعاون مع النادي الثقافي.
مقال لرئيس الجمعية بعنوان "تساؤالت عن سوق العمل العُماني وأسباب التشوهات فيه" في صحيفة أثير االلكترونية ( 19ابريل )2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان " ما العوامل المهمة التي يجب وضعها في االعتبار لتخطيط سوق العمل العُماني؟" في صحيفة أثير
االلكترونية ( 26ابريل .)2017
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●
●

مقال لعضوة مجلس اإلدارة الفاضلة آن الكندي بعنوان "وصفة العبور"  -جريدة عمان (مايو .)2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان " ما بعد األهداف اإلنمائية األلفية  " 2015في صحيفة أثير االلكترونية ( 10مايو )2017
استضافت الجمعية االقتصادية بعثة صندوق النقد الدولي لمناقشة مستجدات األوضاع اإلقتصادية في السلطنة ،وقد حضر اإلجتماع أعضاء
من مجلس إدارة الجمعية و عدد من المختصين ( 10مايو )2017
صايا مهاتير لحوكمة التنمية ،" ،جريدة الرؤية 13( .مايو )2017
مقال لعضو مجلس اإلدارة المهندس عمار الغزالي بعنوان " َو َ
مقال لرئيس الجمعية بعنوان "ما الدولة الريعية؟ وكيف أسهم الريع في الناتج المحلي اإلجمالي لدول الخليج؟" في صحيفة أثير االلكترونية
( 31مايو )2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان "إسهام الريع في الناتج المحلي اإلجمالي لدول الخليج" في صحيفة أثير االلكترونية ( 14يونيو )2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان " تشوه سوق العمل وزيادة نسبة الباحثين عن عمل من المواطنين " في صحيفة أثير االلكترونية ( 11يوليو
)2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان " التعليم ورفع مستويات مخرجات التعليم العام" في صحيفة أثير االلكترونية ( 18يوليو )2017
مقال لعضو مجلس اإلدارة المهندس عمار الغزالي بعنوان " تأهيل بال تمكين " ،جريدة الرؤية 26( .يوليو )2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان " التعليم ورفع مستويات مخرجات التعليم العام " في صحيفة أثير االلكترونية ( 26يوليو )2017
مقال لعضو مجلس اإلدارة المهندس عمار الغزالي بعنوان تساؤالت على رصيف الميناء" ،جريدة الرؤية 1( .اغسطس )2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان " ما دور الموارد الطبيعية وأهميتها في التنمية االقتصادية (المرض الهولندي وتأثيراته) ؟ " في صحيفة أثير
االلكترونية ( 26اغسطس )2017

●

مقال لعضوة مجلس اإلدارة الفاضلة آن الكندي بعنوان " A way out of Oman’s financial challenges
"  -جريدة عمان (سبتمبر .)2017

●
●
●
●

مقال لعضو مجلس اإلدارة المهندس عمار الغزالي بعنوان "المؤشرات واإلحصائيات الوهمية" ،جريدة الرؤية 12( .سبتمبر )2017
مقال لعضو مجلس اإلدارة المهندس عمار الغزالي بعنوان " شركاء من خارج بكين!" ،جريدة الرؤية 3(.اغسطس )2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان "قرار توفير  25ألف وظيفة واقتصاد السوق " في صحيفة أثير االلكترونية( 12اكتوبر )2017
مقال لرئيس الجمعية بعنوان " تساؤالت حول تحرير سعر المحروقات وحماية أصحاب الدخل المحدود " في صحيفة أثير االلكترونية(12
نوفمبر )2017
لقاء مع رئيس الجمعية في إذاعة هال أف أم حول ما إذا كان " التوظيف أولوية من ترقيات  2010التي هي أيضًا حق للموظف؟"

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

المطبوعات
لم يتم طباعة أي منشورات خالل العام  .2017الجدير بالذكرأن الجمعية نشرت العديد
من المطبوعات في السنوات الماضية ،منها الكتيب األول و 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.
الموقع اإللكتروني للجمعية
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قرر مجلس اإلدارة تحديث الموقع االلكتروني الحالي للجمعية ،حيث تم تحديث المحتوى
و التصميم ،كما تم توفير كافة أوراق العمل و الدراسات و البحوث في الموقع
االلكتروني الجديد ،كما أن األنشطة والفعاليات التي تقيمها الجمعية يتم نشرها على
موقع الجمعية باإلضافة إلى مواقع التواصل االجتماعي .كما تم تحديث شعار الجمعية
ليتواكب مع التصاميم المتعلقة بالهوية الجديدة.
مسابقة الجمعية
طرحت الجمعية بتاريخ  18يوليو  2017مسابقة كتابية تستهدف فئة الطلبة و الخرجين
لكتابة مقال يشخص تحديات سوق العمل العماني والتعمين وصوال القتراح حلول
وقد تم تحديد ثالثة مقاالت فائزة وذلك على النحو االتي:
●
●
●

صناعة التعمين الذكي :إحالل الكم بالكيف.
التعمين في سوق العمل العماني ..آلية مستدامة أم مجرد بقاء؟
هل سيساهم التعمين في تقليص أعدادالباحثين عن عمل بحلول عام ٢٠٢٠؟

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  2016برصيد قدره  xxxلاير عماني وفي سنة 2017
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

الجمعية االقتصادية العمانية

Omani Economic
Association

برصيد قدره  xxxلاير عماني  ،علما أن رصيد الجمعية في البنك حتى تاريخ إعداد هذا
التقرير كان  xxxلاير عماني و ال توجد أية مستحقات ذات قيمة على الجمعية.
التبرعات
●
●

تبرع سعادة الشيخ المكرم محمد بن عبدهللا الحارثي منذ العام  2016بمكتب خاص للجمعية في مبنى تميمة (معهد بوليغلوت) بالوطية ،مسقط
 ،ويجري تجهيز المكتب ليكون مقرا للجمعية.
كما تتلقى الجمعية تبرعات رمزية من أعضاءها بين فترة و أخرى (ال تشمل رسوم تجديد العضوية).

أنشطة المرحلة المقبلة
يأمل مجلس اإلدارة الجديد على مواصلة نشاطه بفاعليـة في العامين القادمين ،حيث
سيتم إقامة جلسات نقاشية دورية و محاضرات و أنشطة أخرى وفق جدول يتم تحديده
و مراجعته بصورة مستمرة.

المؤتمر الثامن للجمعية
أقامت الجمعية اإلقتصادية العمانية و بالتعاون مع النادي الثقافي مؤتمر "اإلستثمار في
الثقافة" من  11إلى  12من شهر ابريل 2017وبمشاركة واسعة من داخل وخارج
السلطنة ،وقد تم اإلعالن عن المؤتمر في مؤتمر صحفي في النادي الثقافي تاريخ 5
ابريل  ,2017وقد تم افتتاح اليوم األول للمؤتمر في المتحف الوطني ،و كان المؤتمر
على ستة محاور ،على النحو اآلتي:
● المحور األول
البعد اإلقتصادي للثقافة :أهمية الثقافة كونها عامال من عوامل توليد الثروة و التنمية
االقتصادية (األسس النظرية).
تمويل الثقافة والنهوض بالصناعات الثقافية  :التنمية الثقافية و ثقافة التنمية.
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المحور الثاني
اإلستثمار الثقافي و وضع السياسات االستثمارية.
بناء مؤشرات قياس البعد االقتصادي للثقافة.
المحور الثالث
اإلبداع و المقاولة :الممشروعات الثقافية الصغيرة و المتوسطة.
الموارد المحلية المتوفرة في اإلستثمار في الثقافة.
دور القطاع الخاص في دعم المشاريع الثقافية.
المحور الرابع
النهوض اإلقتصادي بالقطاع الثقافي و إعداد الموارد البشرية.
االستثمار االقتصادي للمبدعين في المجال الثقافي.
المحور الخامس
نماذج دراسات جدوى اقتصادية في مجاالت الثقافة.
المحور السادس
تجارب محلية و دولية في اإلستثمار اإلقتصادي في الثقافة.

العالقات اإلعالمية
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.
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قناة في اليوتيوب خاصة للجمعية
تم إنشاء قناة خاصة للجمعية في اليوتيوب تحتوي على المؤتمرات و الندوات التي تم
تسجيلها و التي قدمتها الجمعية في الفترات السابقة ،وقد تم رفع عدد من المواد من
محاضرات و ندوات اقامتها الجمعية في السنوات الماضية.

األعضاء الجدد
الجمعية ترحب بإنضمام األعضاء الجدد لديها ،و يتم الموافقة على عضوية الجمعية وفقا
للشروط المحددة.

منهجية عمل الجمعية
لقد تمكنت الجمعية االقتصادية العمانية من ممارسة نشاطاتها في الفترة السابقة من خالل
الخدمات التي يقدمها أعضاء مجلس إدارتها و عدد 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 االجتماعية  ،وال
يعمل بالجمعية أي موظف وال تدفع أي أجور أو رواتب.
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