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 مقدمة 
 

ي ن�ابة عن أعضاء مجلس اإلدارة أن  
نقدم ل�م التق��ر السنوي لعام للجمع�ة االقتصاد�ة الُعمان�ة  �سعديض

ي 2020لعام 
، كما أتقدم بج��ل الشكر والتقدير إ� جميع أعضاء الجمع�ة االقتصاد�ة الُعمان�ة و�� زماليئ

اف�ة لما بذلوە من جهود بارزة  ة الماض�ة. أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة اال�ش  وفاعلة خالل الف�ت

ي   ي قامت بها الجمع�ة و�� ملخص اجتماعات المجلس والخطط الىت و�شمل التق��ر ع� أهم األ�شطة الىت

ي تحقيق 
تم مناقشتها واعتمادها لتط��ر وز�ادة كفاءة أداء الجمع�ة وز�ادة تفاعل األعضاء ومساهمتهم �ض

 أهداف الجمع�ة. 

ي دعم الجهود الحكوم
�ة فقد بدأت الجمع�ة ب�صدار تق��ر وقراءة خاصة عن الموازنة العامة ومساهمة �ض

للعام   ي   2021للدولة  الىت جائحة كورونا  وتحد�ات  النفط  أسعار  انخفاض  ح�ث  استثنائ�ة  ظروف  ي 
�ض

 اجتاحت جميع الدول واثرت ع� جميع االقتصاد�ات. 

واللقاءا بالتقار�ر  القرار  أصحاب  رفد  ي 
�ض للمساهمة  الجمع�ة  تث�ي  وتخطط  ي  الىت النوع�ة  والمؤتمرات  ت 

ي هذا الجانب. 
حات �ض  جوانب تحل�ل�ة عن االقتصاد وتط�ح تحد�ات ومق�ت

 وفقنا هللا وا�ا�م وكلل جهودنا جم�عنا بالنجاح. 

 

 الدكتور / خالد بن سع�د العامري 

 رئ�س مجلس اإلدارة 
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 30مجلس اإلدارة عمله بعد اجتماع الجمع�ة العامة العاد�ة وانتخاب مجلس اإلدارة الجد�د بتار�ــــخ  با�ش 

: م و  2020 نوفم�ب  ي
 الذي كان ع� النحو اآليت

 

 الدكتور / خالد بن سع�د العامري، رئ�س مجلس اإلدارة  •
، نائب رئ�س مجلس اإلدارة بن سع�د  الفاضل / أحمد  •  الشع��ي
ض ال�الفاضل / خالد بن  •  س�ف البوسع�دي، عضو مجلس اإلدارة، أمني
ض المال • ، عضو مجلس اإلدارة، أمني ي  الفاضل / حمد بن محمد الوهيىب
، عضو مجلس اإلدارة • ي

ي البلو�ش
 الفاضل / محمود بن س�ض

 الفاضل / أحمد بن ع�ي المعمري، عضو مجلس اإلدارة  •
اجتماع    الدكتور  • أول  ي 

المجلس �ض (أ�سحب من عض��ة  اإلدارة  ، عضو مجلس  ي
النبهايض ف  / أ�ش

 للمجلس) 

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة: )   1
ة القادمة، قام المجلس المنتخب بتار�ــــخ     2020/ 11/ 30بهدف تنسيق العمل ووضع خطط و�رامج للف�ت

 بعقد االجتماعات التال�ة: 

 . 2020/ 11/ 30) بتار�ــــخ 1اجتماع مجلس اإلدارة ( -
 . 2020/ 12/ 10) بتار�ــــخ 2اجتماع مجلس اإلدارة ( -
 . 2021/ 1/ 3) بتار�ــــخ 3اجتماع مجلس اإلدارة ( -
 . 2021/ 1/ 26) بتار�ــــخ 4اجتماع مجلس اإلدارة ( -
 . 2021/ 2/ 24) بتار�ــــخ 5اجتماع مجلس اإلدارة ( -
 

ي  
ض ال� �ض المال وأمني ض  انتخاب رئ�س مجلس اإلدارة ونائبه وأمني تم   2020/ 1األول رقم    اجتماعهح�ث 

:  2020نوفم�ب  30بتار�ــــخ   حسب التا�ي
 الدكتور / خالد بن سع�د العامري، رئ�س مجلس اإلدارة  •
، نائب رئ�س مجلس اإلدارة •  الفاضل / أحمد بن سع�د الشع��ي
ض ال�الفاضل / خالد بن س�ف البوسع� •  دي، عضو مجلس اإلدارة، أمني
ض المال • ، عضو مجلس اإلدارة، أمني ي  الفاضل / حمد بن محمد الوهيىب
، عضو مجلس اإلدارة • ي

ي البلو�ش
 الفاضل / محمود بن س�ض

 الفاضل / أحمد بن ع�ي المعمري، عضو مجلس اإلدارة  •
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 اللجان )   2
 

:  اعتماد كما تم   اللجان التال�ة ورئاستها ع� النحو التا�ي
 

1- (  لجنة التوع�ة والثقافة (برئاسة الفاضل / أحمد الشع��ي

 خالد العامري) /  لجنة الدراسات والبحوث (برئاسة الدكتور  -2

 لجنة الفعال�ات والندوات (برئاسة الفاضل / أحمد المعمري)  -3

 

: كما قرر المجلس    التا�ي

تتم رئاسة بعض اللجان من قبل مجلس اإلدارة والبعض اآلخر تكون مفتوحة لألعضاء، وفق ما  أن -
 �حددە المجلس. 

يتم تحد�د إطار ومهام عمل كل لجنة من قبل رئ�س اللجنة الذي يتم ترش�حه من قبل مجلس أن  -
 اإلدارة. 

ي م كل عام  تدارس وضع ومهام تلك اللجانأن يتم  -
و  ا� �شك�ل لجان جد�دة أدى الحاجة والنظر �ض

 . ع� أن �ستكمل كل لجنة �شك�لتها وتقدم خطة عملها  مهامها،و إعادة مسم�اتها أ

 

امج والفعال� )   3  ت: ا األ�شطة وال�ب
 : المشاركات الداخل�ة النشاط اإلعال�ي و )  3.1

وتن�ش   و�شارك  الجمع�ة  عمل  ب�طار  العالقة  ذات  الدعوات  من  العد�د  الجمع�ة  من  تتل�ت  العد�د 
مختلف  حول  اإلعالم  وسائل  مختلف  ي 

�ض األخرى  والمواد  والمقابالت  والمقاالت  واآلراء  المنشورات 
 المستجدات والمواضيع االقتصاد�ة. 

ي شاركت  
ة الماض�ة: خالل العام    التال�ةومنها    األ�شطة  عدد من   الجمع�ة �ض  خالل الف�ت

والدكتور طالل   استضافة • العامري،  بالدكتور خالد  ممثلة  االقتصاد�ة  الجمع�ة  إدارة  أعضاء مجلس 
لمناقشة قانون العمل   ،والفاضل / خالد البوسع�دي من قبل لجنة الشباب بمجلس الشورى  ،العوق�ي 

 . )2020سبتم�ب   29( .وابراز العوامل االقتصاد�ة حول الموض�ع
ي    استضافة •

وتوح�د المنافع، لمناقشة توح�د الصناديق التقاعد�ة    "هال أف أمإذاعة  "رئ�س الجمع�ة �ض
ي خلق وظائف مساهمة ومدى

 . )2020د�سم�ب  16(. دمج صناديق التقاعد �ض
ي    استضافة •

�ض الجمع�ة  الوصال"رئ�س  المنافع،    دمجلمناقشة    "إذاعة  وتوح�د  التقاعد�ة  الصناديق 
ي خلق وظائف. 

 . )2020د�سم�ب  16(ومدى مساهمة دمج صناديق التقاعد �ض
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 الجلسات الحوار�ة: )  3.2

ات وجلسات حوار�ة دور�ة تحت مس� "المجلس   وضعت الجمع�ة خطة عمل لتنظ�م سلسلة محا�ض
ي المجال االقتصادي ع� المستوى العال�ي للتعرف ع� المنظور العال�ي 

ض �ض االقتصادي" مع متخصصني
ات االقتصاد�ة ع� العالم وع�  . للتأث�ي  الوضع المح�ي

تم  ح�ث   االقتصادي"، ح�ث  "المجلس  ي تحت مس� 
الحوار�ة �ض الجلسات  الجمع�ة عدد من  نظمت 

 :  التا�ي

األستاذ • ألقاها  ي  والىت السلطنة"  ي 
�ض ال�ه��اء  قطاع  "كفاءة  الحوار�ة  وحاورە  /الجلسة  ي 

اللوايت توفيق 
/ ن� البوسع�دي.   . )2020د�سم�ب  24(اإلعال�ي

مدير مركز   -النسخة األو� من "المجلس االقتصادي" ح�ث تمت استضافة الدكتور/ طارق يوسف   •
ي اآلفاق االقتصاد�ة  عن “زم�ل أول برنامج االقتصاد العال�ي والتنم�ة، للحد�ث    -بروكنجز

". 2021  �ض
 . )2020د�سم�ب  27(

ض االقتصاد ال� • �ي وأهداف التنم�ة المستدامة  النسخة الثان�ة من "المجلس االقتصادي" بعنوان: "تحف�ي
ي عالم ما بعد كوف�د

ي الدين، المدير التنف�ذي بصندوق ١٩-�ض ي ألقاها الدكتور / محمود محىي "، والىت
 . اير  1( النقد الدو�ي  . )2021ف�ب

ي إقامة الجلسات الحوار�ة من "المجلس االقتصادي" لمناقشة مختلف المواضيع ك
ما أن الجمع�ة �ستمر �ض

 االقتصاد�ة. 

3.3  ( : نامج اإلذا�ي  ال�ب

ي شهر يناير  
: "المجلس االقتصادي"، وقد تم توقيع اتفاق�ة تعاون    2021دشنت الجمع�ة �ض نامج اإلذا�ي ال�ب

نامج أسبوع�ا. وقع االتفاق�ة من جانب الجمع�ة رئ�س مجلس اإلدارة،   مع إذاعة الشبيبة بح�ث يتم بث ال�ب
كة فضاء مسقط لإلعالم الدكتور / خالد العامري، ومن جانب إذاعة الشبيبة نائب رئ�س مجلس إد ارة �ش

 .  الفاضل / أحمد الزدجا�ي
 
ي المواضيع االقتصاد�ة المحل�ة و 

ض �ض ة الماض�ة: ، ح�ث  �تم محاورة عدد من المتخصصني  تم خالل الف�ت
برنامج   • من  األو�  الحلقة  موض�ع  والتحد�ات" كان  الفرص  السلطنة،  ي 

�ض العمل  سوق  "�شخ�ص 
ا إذاعة  مثل  ح�ث  االقتصادي"  ال�اتب "المجلس  وض�فه  السع�دي  عبدهللا  الفاضل/  لشبيبة 

اير  2( االقتصادي مرت�ض حسن ع�ي (عضو الجمع�ة).   . )2021ف�ب
السع�دي  • / عبدهللا  الفاضل  الشبيبة  إذاعة  االقتصادي" ح�ث مثل  ض  للتحف�ي النمو  قاطرة  "الصناعة 

ي االقتصاد الس�ا�ي وقضا�ا المج
ي باحث �ض

تمع (عضو الجمع�ة).  وض�فه الدكتور / عبدالملك الهنايئ
اير  9(  . )2021ف�ب

السع�دي  • عبدهللا   / الفاضل  الشبيبة  إذاعة  مثل  ح�ث  االقتصادي"،  ض  للتحف�ي تقل�د�ة  غ�ي  "حلول 
ي (عضو الجمع�ة). 

ض اللوايت اير  16(وض�فه الفاضل / ع�ي بن عبدالحسني  ). 2021ف�ب
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ض االقتصاد"التوفيق ب • ض خطة التوازن وتحف�ي الشبيبة الفاضل / عبدهللا السع�دي ، ح�ث مثل إذاعة  "ني
ي قضا�ا االقتصاد والتنم�ة 

، باحث �ض اير  23( وض�فه الفاضل /ع�ي بن حمدان الرئ��ي  ). 2021ف�ب
 

 مطبوعات صدارات و اإل )   4
الجمع�ة   • ي تق��را  أصدرت 

حول    2021يناير    �ض قراءتها  المال�ة  حول  للسنة  العامة    2021الموازنة 
ة (  . لسلطنة ُعمان م)2025 - 2021وتطلعات خطة التنم�ة الخمس�ة العا�ش

 ٢٠٤٠مان. حد�ث عن الحوكمة واالستدامة" #ع؟. إصدار كتاب "هل نحن جاهزون •
ي الجمع�ة االقتصاد�ة العمان�ة. 

، عضو مجلس اإلدارة السابق �ض  من قبل المهندس عمار بن حامد الغزا�ي
 . 2020يوليو 

ئ ��ش ورقة عن أداء   • ي ظل جائحة كوف�دن�ة  العما  الموايض
من قبل عضو الجمع�ة الفاضل / محمود   19- �ض

ي الجمع�ة 
ي (عضو مجلس اإلدارة الحا�ي �ض

ي البلو�ش
 . 2020 د�سم�ب  االقتصاد�ة العمان�ة). س�ض

بالذكر  البحوث   الجدير  الماض�ة، كما أن جميع  ي السنوات 
المطبوعات �ض العد�د من  ت  أن الجمع�ة ��ش

ي   والمقاالت  والمقابالت  وال�تيبات
ويض الموقع اإلل��ت ت���ت   متوفرة ع�  ألي    و�مكنللجمع�ة،    أو حساب 

 عليها.  االطالعمهتم 

 

 اإلدار�ة: األمور  )   5
ي  )  5.1

ويض  والتواصل االجتما�ي الموقع اإلل��ت
ي   سيتم

ويض ح�ث �جري العمل ع� تحد�ث كافة المعلومات والتصام�م للجمع�ة،    تحد�ث الموقع االل��ت

 المتعلقة بالموقع. 

 .    كما يتم تط��ر ط��قة التواصل من خالل منصات التواصل االجتما�ي

 

 مكتب الجمع�ة )   5.2
ض مقر الجمع�ة الذي    استئنافسيتم   ع به سعادة الشيخ المكرم محمد بن عبدهللا  العمل المتعلق بتجه�ي ت�ب

ي منذ العام 
ي مبىض تم�مة (معهد بول�غلوت) بالوط�ة، مسقط.  2016الحاريث

 �ض

 

 الموظف اإلداري )  5.3
ي إنجاز  

ض موظف إداري مقابل أجر شهري وذلك للمساعدة �ض بعض األعمال  وافق مجلس اإلدارة ع� تعيني

المتعلقة بأ�شطة الجمع�ة. ح�ث تتحدد مهام الموظف الجد�د من خالل إدارة أعمال الجمع�ة المختلفة  

ومتابعة   واإلعالم  واللوجست�ة  اإلدار�ة  امجكاألمور  وال�ب الفعال�ات  ورعا�ة  األعضاء  ا�ات  ها من    اش�ت وغ�ي

 األعمال. 

https://drive.google.com/file/d/1T1UWWgKfoaI9C6ipZtl3jepcs3UHn09C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1UWWgKfoaI9C6ipZtl3jepcs3UHn09C/view?usp=sharing
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 التق��ر الما�ي  )   6
 : 2020الختام�ة لعام  الحسابات  )  6.1

�ة مبالغ من موازنة الجمع�ة لصالح أي عضو من اعلما أنه لم يتم �ف  مرفق التق��ر الما�ي المعتمد،  

�سداد   مة  ض مل�ت غ�ي  والجمع�ة  اإلدارة  مجلس  ع� اأعضاء  م�وفاتها  وتنح�  أجور  أو  إ�جارات  �ة 

واإلعالنات المتعلقة    المطبوعات  ات  بأ�شطتها   باالجتماعوالتحض�ي المرتبطة  الم�وفات  من  ها  وغ�ي

ة، ح�ثبصورة   التطو�ي لألعضاء والذي �قدم    مبا�ش العمل  ي �شاطها أساسا ع� 
أن الجمع�ة تعتمد �ض

 توجد أ�ة مستحقات ذات ق�مة ع� الجمع�ة.  وال  مقابل،بدون أي 

 

عات )  6.2  الت�ب
ة   • ض ف�ت عات رم��ة من أعضاءها بني ال �شمل رسوم تجد�د العض��ة)، باإلضافة (  وأخرىتتل�ت الجمع�ة ت�ب

كات. مع العلم أنه لم يتم   عات ورعا�ات من قبل ال�ش عات بكافة أنواعها خالل    استالمإ� ت�ب أي ت�ب
 . 2020العام 

 

 أ�شطة المرحلة المقبلة خطة فعال�ات و )   7
القادمة،   ة  الف�ت للفعال�ات واأل�شطة خالل  المجلس ع� وضع خطة عمل  ي ستشمل ع� �عمل  والىت

 :  التا�ي

 

 مؤتمر الجمع�ة:  -
o  ض االقتصادي".  قبل تخطط الجمع�ة إلقامة مؤتمر  نها�ة هذە السنة تحت مس� "التحف�ي

 "المجلس االقتصادي":  -
o  .ي المجال االقتصادي اللقاء الضوء ع� اهم الجوانب االقتصاد�ة

اء �ض  يتم استضافة خ�ب

 جائزة الجمع�ة للبحوث والدراسات:  -
o  ي ي المجال االقتصادي الهم المواضيع والقضا�ا الىت

ض البحث والدراسة �ض يتم االعداد لتحف�ي
 م االقتصاد. ته

اض�ة:  - امج االذاع�ة وع�ب المنصات االف�ت  ال�ب
o  ي ل��ادة الو�ي بالقضا�ا

ا�ض التواصل مع مختلف وسائل االعالم والتواصل االف�ت
 االقتصاد�ة. 

ي فعال�ات ال  -
 جمع�ة: ز�ادة مشاركة األعضاء �ض

o  .التخط�ط لفعال�ات وا�شطة الجمع�ة من خالل مشاركة مساهمة األعضاء 
o  .ي لجان و�رامج الجمع�ة

 دعوة األعضاء للمساهمة �ض
o  .ي المجال االقتصادي

ض األعضاء ع� ��ش دراسات و�حوث �ض  تحف�ي
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 منهج�ة عمل الجمع�ة   )   8

ي  لقد تمكنت الجمع�ة االقتصاد�ة العمان�ة من ممارسة   ة السابقة من خالل الخدمات الىت ي الف�ت
�شاطاتها �ض

وهم   مادي،ع� أساس تطو�ي ال �حقق لهم أي مردود    من أعضاءها   وعدد   �قدمها أعضاء مجلس إدارتها 

ي تمارس �شاطها تحت  الىت ي إطار أهداف الجمع�ة 
�سعون لممارسة �شاطهم بمهن�ة ومنهج�ة علم�ة �ض

اف وزارة التنم�ة    . مقابل أجر شهري  إداري وظفبالجمع�ة م ال�ا �عملوح االجتماع�ة،إ�ش
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ان�ة العموم�ة والحسابات الختام�ة   ف الم�ي

وع   2020للسنة المنته�ة   ان�ة  وم�ش ف م�ي

 العام الجد�د وتق��ر مراقب الحسابات 

 

 
 

 

 

 

mailto:oeaoman@gmail.com
http://www.oea-oman.org|/
http://www.oea-oman.org|/
http://www.oea-oman.org|/


MUSCAT, SULTANATE OF OMAN.

FINANCIAL STATEMENTS 

FOR THE YEAR ENDED  31 DECEMBER,  2020.

THE OMANI ECONOMIC ASSOCIATION



THE OMANI ECONOMIC ASSOCIATION
MUSCAT, SULTANATE OF OMAN.

FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020.

 

CONTENTS PAGE

Auditors report 1

2

3

4

5

Notes to the financial statements 6 – 8

Statement of financial position

Statement of comprehensive income 

Statement of cash flows

Statement of receipts and payments accounts.



MUSCAT, SULTANATE OF OMAN.

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 31 DECEMBER 2020.

ASSETS EMPLOYED NOTE 31-12-2020 ;31-12-2019

R.O. R.O.

Current assets

Cash and cash equivalents 4 72,340 71,740 

-------------- --------------

TOTAL ASSETS 72,340 71,740 

======== ========
FUNDS AND LIABILITIES

FUNDS:

Accumulated Surplus 71,835 71,490 

-------------- --------------
Total Funds 71,835 71,490 

-------------- --------------
Current liabilities 

Other payables and accruals 5 505 250 

-------------- --------------
Total current liabilities 505 250 

 -------------- --------------
72,340 71,740 

======== ========

For The Omani Economic Association.

Authorised Signatory

The attached notes on pages 6 to 8 form an integral part of these financial statements.

Page - 2

Auditors report on page - 1       

THE OMANI ECONOMIC ASSOCIATION

TOTAL FUNDS AND LIABILITIES



MUSCAT, SULTANATE OF OMAN.

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020.

NOTE

 31-12-2020 31-12-2019

R.O. R.O.

Income 6 1,036 2,160

Expenditures 7 (691) (3,521)

------------ ------------

Excess of Income  Over expenditure. 345                       (1,361)

======= =======

For The Omani Economic Association.

Authorised Signatory

Auditors report on page - 1                

  Page - 3

THE OMANI ECONOMIC ASSOCIATION

The attached notes on pages 6 to 8 form an integral part of these financial statements.



THE OMANI ECONOMIC ASSOCIATION
MUSCAT, SULTANATE OF OMAN.

 31-12-2020  31-12-2019

R.O. R.O.

Net ( Deficit ) / Surplus for the year 345 (1,361)

------------ ------------

345 (1,361)

255 ---

 ------------ ------------

600 (1,361)

======= =======

600 (1,361)

Cash and cash equivalents, beginning of the year 71,740 73,101 

 ------------ ------------

Cash and cash equivalents, end of the year 72,340 71,740 

 ======= =======

For The Omani Economic Association.

Authorised Signatory

The attached notes on pages 6 to 8 form an integral part of these financial statements.

Page - 5

Excess of Income Over Expenditure 

Other payables and accruals

Net cash (used in)/ from  operating activities

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020.

Operating (deficit) / surplus before changes in working capital

Net ( decrease) /  increase  in cash and cash equivalents 

 Auditors report on page - 1                



THE OMANI ECONOMIC ASSOCIATION

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020.

RECEIPTS AMOUNT PAYMENTS AMOUNT

R.O. R.O.

Balance broght forward

Cash 1 Advertisement 280 

Bank balance 71,739 Audit fee                          250 

Membership fees 970 Hall rent ---

Membership fees recived in advance 160 Translation Fees ---

Travel and passage ---

Conference & Meeting Expense ---

Video coverage ---

Printing -Royal Publish ---

Bank charges ---

Balance carried forward

Cash 1 

Bank balance 72,339 

------------ ------------

Total 72,870 Total 72,870 

======= =======

For The Omani Economic Association.

Authorised Signatory

The attached notes on pages 6 to 8 form an integral part of these financial statements.

  Page - 4

MUSCAT, SULTANATE OF OMAN.

 Auditors report on page - 1                



MUSCAT, SULTANATE OF OMAN.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE

1

2 BASIS OF PREPARATION

The financial statements  are prepared  under historical cost basis.

3

(a) Provisions

(b)

 (c) Financial instruments

Page - 6

Financial assets of the company include cash and cash equivalent and other receivables. Financial liabilities include

accounts payables other payables .

Accounts and Other payables 

 Revenue recognition

A provision is recognised in the balance sheet when the company has a legal or constructive obligation as a result of

a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. If the

effect is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre- tax rate that

reflects current market assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the

liability.

ACCOUNTING POLICIES

Revenue represents the membership subscription and sposorships. Income is recognised on accrual basis for

subscription in each financial year.

Accounts payables are recognised for amounts to be paid in the future for services received, whether billed by the

supplier or not.

THE OMANI ECONOMIC ASSOCIATION

LEGAL STATUS AND PRINCIPAL ACTIVITIES

These financial statements are presented in Omani Rials(Rial).

Following are the summary of the significant accounting policies adopted by the company in the preparation of these

financial statements.

The Omani Economic Association (The association) is a non-profit making association registered with Ministry of

social Development.

The principal objectives of the association are encouraging and promoting economic activities in the sultanate of

oman.



THE OMANI ECONOMIC ASSOCIATION
MUSCAT, SULTANATE OF OMAN.

(d) Impairment

(e) Estimates and judgements 

(f) Cash and cash equivalents

Page - 7

The carrying amounts of the company’s assets, are reviewed at each balance sheet date to determine whether there

is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets recoverable amount is estimated. An

impairment loss is recognized in the profit and loss account whenever the carrying amount of an asset exceeds its

recoverable amount. 

In preparing the financial statements, the management is required to make estimates and assumptions which affect

reported income and expenses,assets,liabilities and realted disclosures.The use of available information and

application of judgement based on historical experience and other factors are inherent in the formation of

estimates.Actual results in the future could differ from such estimates.

Fair value

The fair value of cash and cash equivalents, other receivables, accounts payables and other payables are considered

by the management not to be materially different from their carrying amounts.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the purpose of statement of cash flows cash and cash equivalents comprise cash and  bank balances.



MUSCAT, SULTANATE OF OMAN.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE

31-12-2020 31-12-2019

R.O. R.O.

4 CASH AND CASH EQUIVALENTS

With commercial bank 72,339 71,739

Cash in hand 1 1

---------- ----------

Total 72,340 71,740

====== ======

5 OTHER PAYABLES AND ACCRUALS

Accruals 345 250 

Membership fees received in advance 160 ---

 ---------- ----------

Total 505 250 

===== =====

6 INCOME

Sponsorship fees --- 2,000 

Membership fees 1,036 160 

 ---------- ----------

Total 1,036 2,160 

===== =====

7

Hall rent  --                              500 

Advertisement                              400                              450 

Professional charges                              225                              250 

Conference & Meeting Expense  --                           1,540 

Video Coverage  --                              500 

Printing expenses -Royal Media Publishing  --                              280 

Post Box Renewel                                66  --- 

Bank charges  --                                  1 

---------- ----------

Total 691 3,521

====== ======

8 GENERAL

 

     Page - 8

Expenditures

Figures in these financial statements have been rounded off to the nearest Rial Omani and certain prior year amounts 

have been reclassified to confirm with the presentation in the current year.

THE OMANI ECONOMIC ASSOCIATION
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 م2021  مارس  22  -التار�ــــخ: 
 

م  عضو/ة  الجمع�ة االقتصاد�ة العمان�ة   / ة المح�ت
 سلطنة عمان

 
 ورحمة هللا و�ركاته و�عد.... ،  السالم عل�كم

�ـ�ــ مجلـــس إدارة الجمع�ـــة االقتصـــاد�ة العمان�ـــة دعـــوتكم لحضـــور االجتمـــاع الســـنوي للجمع�ـــة العامـــة العاد�ـــة 
ي 

ي النـــــادي الثالمقـــــرر انعقـــــادە �ف
ي تمـــــام الســـــاعة الســـــابعة مـــــن مســـــاء يـــــوم  ، القـــــرم، مســـــقط، قـــــا�ف

ف وذلـــــك �ف  األثنـــــني
 -:  لمناقشة جدول األعمال التا�ي  م، 2021مارس  22الموافق 

 2020تق��ر مجلس اإلدارة عن أعمال السنة المنته�ة   -1
ان�ــة العموم�ــة والحســـابات الختام�ــة للســـنة المنته�ــة  -2 ف ان�ـــة العــام الجد�ـــد  2020الم�ي ف وع م�ي  ومـ�ـش

 وتق��ر مراقب الحسابات
ي انتخاب  -3

 . مجلس اإلدارةمقعد شاغر �ف
ف مراقب الحسابات وتحد�د  -4  مكافأته. تعيني

ان�ة العموم�ة والحسابات الختام�ة  ف ي صورة من الم�ي
 . جتماعاال مقر ستكون متوفرة �ف

 
 كما ير�ب الحضور إ� مقر االجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة ع� األقل مع خالص الشكر والتقدير. 
 الدكتور / خالد العامري 
 رئ�س مجلس إدارة الجمع�ة

 

 الجمع�ة االقتصاد�ة العمان�ة 

 اقة إنابة بط 
 

............. عضــو الجمع�ــة االقتصــاد�ة ................  .......  ...... ............................... انبــت أنــا ............... 
ي   .... .... . ................. العمان�ــــــة الزم�ــــــل/ه ....................... 

 حضــــــور اجتمــــــاع الجمع�ــــــة العموم�ــــــة العاد�ــــــة�ف
ي  المقرر انعق

ي ادە �ف
ي تمام الساعة السابعة من مساء يوم  ، القرم، مسقط،النادي الثقا�ف

ف اوذلك �ف الموافق  األثنني
 م.  2021مارس   22

 
 توقيع المفوض     م2021  / /                         التار�ــــخ 

 
 

 . جمعيتكمأو إنابتكم لعضو أخر سوف يوفر ال�ث�ي من الجهد ع�  إن حضوركم لهذا االجتماع
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