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تقریر مجلس اإلدارة
2018للعام

للعرض على الجمعیة العامة العادیة
2019مارس
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اإلدارةمجلسوانتخابالعادیةالعامةالجمعیةاجتماعبعدعملھاإلدارةمجلساستھل
اآلتي:النحوعلىكانالذيوم2018مارس6بتاریخالجدید

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

د. عمار بن حامد الغزالي ، أمین السر
الفاضل خالد بن سیف البوسعیدي، أمین المال

د. خالد بن سعید العامري، عضو
الفاضلة آن بنت سعید الكندي، عضو

د. طالل بن جمال العولقي، عضو

اللجان

تشكیلیتمالأنعلىالسابقة،األعوامتجاربعلىإستناداذلكواإلدارة،مجلسقرر
ذلك،منبدالولذلك،الضرورةاقتضتإذاإال2018و2017العامینخالللجانأي
األشخاصإختیاریتمومعین،ھدفلتحقیقأخرىوفترةبینعملفرقتشكیلیتم

بعنایة بناء على خبراتھم و تجاربھم السابقة.

لجانتشكیلالىالحاجةمدىفيوالنظراللجانتلكومھاموضعتتدارسالجمعیةإن
خطةوتقدمتشكیلتھالجنةكلتستكملأنعلى،مھامھاأومسمیاتھاإعادةأوجدیدة
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منتتمكنلماللجانتلكمعظمفإنالسابقةاالدارةمجالسمعالحالھووكما،عملھا
مستمرةفتراتفياإلدارةمجلساجتماعاتعقدظلفيبالكاملنشاطھاممارسة

ومتقاربة.

النشاط اإلعالمي والمشاركات الداخلیة
شاركت الجمعیة  في النشاطات التالیة :-

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

)2018ینایر18(والترقیات.التوظیفعنللحدیثالوصالإذاعةفيالجمعیةرئیسمشاركة●
مشاركة الفاضلة أن بنت سعید الكندي، عضوة مجلس إدارة الجمعیة  والخبیر االقتصادي د. جمعة بن صالح الغیالني، عضو الجمعیة في●

)2018ینایر2(للحذر".ودعواتالسعریةالمستویاتیخترق"النفطبعنوانالشبیبةجریدةفيصحفیةمقابلة
2(.2018للعامالسلطنةموازنةعنللحدیثالوصالقناةعبرالجمعیةإدارةمجلسعضوةالكندي،سعیدبنتآنالفاضلةمشاركة●

)2018ینایر
مشاركة الفاضلة أن بنت سعید الكندي، عضوة مجلس إدارة الجمعیة  في الندوة المصغرة بعنوان " الحكومة اإللكترونیة: الواقع والمستقبل"●

)2018ابریل2(قابوس.السلطانجامعةفي
2018موازنةفيالجدیدالتصنیفیعنیھوماالمالیةوزارةقرارحولوالتوضیحللحدیثالوصالإذاعةقبلمنالجمعیةرئیساستضافة●

)2018ابریل4(اإلنتقائیة.والضریبةالمضافةالضریبةوحول
اجتماع الجمعیة مع وفد الصندوق الدولي في زیارتھ السنویة لمناقشة المستجدات االقتصادیة والمالیة والنقدیة بمشاركة عدد من الخبراء●

)2018ابریل10(والمختصین.
استضافت الجمعیة ممثلة بالفاضلة أن بنت سعید الكندي، عضوة مجلس إدارة الجمعیة سعادة السفیر السنغافوري والقنصل المقیم في السلطنة●

The"بعنوانبكانتوالتيالجمعیةبضیافةالماضيالعامسعادتھألقاھاالتيللكلمةامتداداللنقاش Journey of Oman

– Singapore Partnership and the Next Phase" مایو8(الثقافي.الناديفي2017أكتوبر30
2018(

)2018مایو15(قابوس.السلطانبجامعةاإلنسانیةالبحوثبمركزالمضافة"القیمة"ضریبةملتقىفيالجمعیةرئیسمشاركة●
)2018أغسطس1(الوقود.دعممنالمستفیدینعنللحدیثالوصالإذاعةقبلمنالجمعیةرئیساستضافة●
مشاركة الفاضلة أن بنت سعید الكندي، عضوة مجلس إدارة الجمعیة، في أمسیة غرفة تجارة وصناعة عمان بعنوان" تعزیز التنافسیة●

)2018دیسمبر18(للسلطنة".
)2019ینایر2(.2019للعامالعامةالموازنةحولللحدیثعمانسلطنةتلفزیونفيالجمعیةرئیساستضافة●
ینایر2(.2019للعامالعامةالموازنةحولللحدیثالشبیبةإذاعةفيالجمعیة،إدارةمجلسعضوةالكندي،سعیدبنتأنالفاضلةإستضافة●

2019(

ینایر8(.2019للعامالعامةالموازنةحولللحدیثالشبیبةجریدةفيالجمعیة،إدارةمجلسعضوةالكندي،سعیدبنتأنالفاضلةمشاركة●
2018(

)2018(ینایرعمان.وصناعةتجارةغرفةمعبالتعاونالخیریةلألعمالالعمانیةالھیئةنظمتھاالتيالندوةفيالجمعیةمشاركة●
مشاركة الفاضلة أن بنت سعید الكندي، عضوة مجلس إدارة الجمعیة، للحدیث عن المسؤولیة المجتمعیة بدعوة من الھیئة العمانیة لألعمال●

)2018ینایر28(صحار.والیةفيوذلكالخیریة
)2018ینایر29(أثیر.صحیفةفيالعمانیةاالقتصادیةالجمعیةرئیسكتبھ2040عمانرؤیةحولمقال●
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مشاركة الفاضلة أن بنت سعید الكندي، عضوة مجلس إدارة الجمعیة في الحلقات التحضیریة لمناقشة " دور الوقف في دعم التعلیم العالي"●
)2019فبرایر19(التعلیم.مجلسرعایةتحتوذلك

استضافة الدكتور طالل العولقي، عضوة مجلس إدارة الجمعیة، في إذاعة الشبیبة للحدیث حول المركز الوطني للتشغیل وما یعول علیھ في●
)2019مارس3(المقبلة.الفترة

المحاضرات و الندوات والجلسات النقاشیة
تحت رعایة محمد بن الزبیر بن علي، مستشار جاللة السلطان لشؤون التخطیط االقتصادي، دشنت الجمعیة كتاب: "الكفاءة في المؤسسات●

،2018أكتوبر22العمانیة.(االقتصادیةالجمعیةإدارةمجلسعضوالعامري،سعیدبنخالدالدكتورلمؤلفھوالتقلیدیة"اإلسالمیةالمالیة
النادي الثقافي)

نضمت الجمعیة وذلك بالتعاون مع لجنة الفعالیانت الثقافیة بمھرجان مسقط محاضرة سوق العمل  العماني بین مخرجات التعلیم ومتطلبات●
)2019فبرایر4الثقافي،(الناديةالتعمین"السوق

2040عمانلرؤیةاإلعدادفيالجمعیةمشاركة
اإلجتماعاتمختلففيالمدنيالمجتمعممؤسساتكإحدىاالقتصادیةالجمعیةشاركت،2040عمانالمستقبلیةللرؤیةاإلعدادظلفي●

واللقاءات بحضور مختلف المؤسسات الحكومیة وبمشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع.

المطبوعات
العدیدنشرتالجمعیةبالذكرأنالجدیر.2018العامخاللمنشوراتأيطباعةیتملم

المقابالتوللمقاالتالثانيواألولالكتیبمنھاالماضیة،السنواتفيالمطبوعاتمن
والمقابالتوالكتیباتوالبحوثجمیعأنكمااإلدارة،مجلسلرئیسالصحفیة

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

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

الموقع اإللكتروني للجمعیة
تمكماالتصمیم،والمحتوىتحدیثتمحیثللجمعیة،االلكترونيالموقعتحدیثتم

أنكماالجدید،االلكترونيالموقعفيالبحوثوالدراساتوالعملأوراقكافةتوفیر
التواصلمواقعأوالجمعیةموقععلىنشرھایتمالجمعیةتقیمھاالتيوالفعالیاتاألنشطة

االجتماعي

التقریر المالي

أيلصالحالجمعیةموازنةمنمبالغآیةصرفیتملمأنھعلمامستقل.بندفيیناقش
حسابھممنوإقامتھمسفرھممصاریفتحملواحیثاإلدارةمجلسأعضاءمنعضو

علىمصروفاتھاوتنحصرأجورأوإیجاراتآیةبسدادملتزمةغیروالجمعیةالخاص
واإلعالناتوالمطبوعاتالخارجمنضیوفھاوإقامةسفربتذاكرالخاصةالمصاریف

تعتمدالجمعیةأنحیثمباشرة،بصورةبأنشطتھاالمرتبطةالمصروفاتمنوغیرھا
انعلما،مقابلأيبدونیقدموالذيلألعضاءالتطوعيالعملعلىأساسانشاطھافي

2018سنةوفيعمانيلایرxxxقدرهبرصید2017سنةفيحساباتھاأغلقتالجمعیة

ھذاإعدادتاریخحتىالبنكفيالجمعیةرصیدأنعلما،عمانيلایرxxxقدرهبرصید
الجمعیة.علىقیمةذاتمستحقاتأیةتوجدالوعمانيلایرxxxكانالتقریر

التبرعات
مسقطبالوطیة،بولیغلوت)(معھدتمیمةمبنىفيللجمعیةخاصبمكتب2016العاممنذالحارثيعبدهللابنمحمدالمكرمالشیخسعادةتبرع●

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

أنشطة المرحلة المقبلة●
یأمل مجلس اإلدارة الجدید على مواصلة نشاطھ بفاعلیـة في العامین القادمین، حیث سیتم إقامة جلسات نقاشیة دوریة و محاضرات و●

أنشطة أخرى وفق جدول یتم تحدیده و مراجعتھ بصورة مستمرة.
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العالقات اإلعالمیة
الجمعیة لدیھا من العالقات ما یكفي ممثلة برئیسھا و أعضاء مجلس اإلدارة و عدد من
أعضاءھا، و الجمعیة على تواصل دائم مع مختلف الوسائل اإلعالمیة من صحف و

مجالت و إذاعة و تلفزیون.

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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