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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ي نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة أن نقدم لكم التقرير السنوي للجمعية االقتصادية الُعمانية لعام •

، كما أتقدم 2021يسعدن 

ي أعضاء مجلس اإلدارة واإلدا
افية لما بجزيل الشكر والتقدير إل جميع أعضاء الجمعية االقتصادية الُعمانية وإل زمالن  رة االشر

ة الماضية .بذلوه من جهود بارزة وفاعلة خالل الفبر

ي تم م•
ي قامت بها الجمعية وإل ملخص اجتماعات المجلس والخطط التر

ناقشتها ويشمل التقرير عىل أهم األنشطة التر

ي تحقيق أهداف الجمعية
.واعتمادها لتطوير وزيادة كفاءة أداء الجمعية وزيادة تفاعل األعضاء ومساهمتهم ف 

ي دعم الجهود الحكومية، نظمت الجمعية مؤتمر التحفب   االقتصادي وذلك بال•
تعاون مع فرع واستمرارا لمساهمة الجمعية ف 

حيث . تصادغرفة تجارة وصناعة ُعمان بمحافظة مسندم، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير االق

ي وتح سي   بيئة األعمال وآثار تطرق المؤتمر إل مناقشة الحوافز الحكومية واألثر االقتصادي للسياسات النقدية واالستثمار األجنتر

ائب عىل جذب االستثمار، باإلضافة إل حوكمة ودعم اتخاذ القرار والتكاملية بي   السياسات الع .امةالرسوم والض 

ي ضوء ت•
ي الدفع بالتحفب   االقتصادي إل األمام ف 

كامل األدوار والتعاون وخلص المؤتمر إل عدة توصيات من شأنها المساهمة ف 

ك بي   غرفة تجارة وصناعة ُعمان والجمعية االقتصادية الُعمانية لتقديم المشورة للحكومة لالرتق اء بمختلف القطاعات بما الُمشبر

.2040مع رؤية ُعمان يتواءم

.وفقنا هللا واياكم وكلل جهودنا جميعنا بالنجاح•

خالد بن سعيد العامري/ الدكتور •

رئيس مجلس اإلدارة•



اإلدارةمجلسأعضاء



ي جاءت بناء عىل الدور الذي تلعبه كجهة مستقلة تمثل المجت
ي المواضيع دشنت الجمعية االقتصادية العمانية هويتها الجديدة التر

ي ف 
مع المدن 

.2021نوفمبر . االقتصادية، وتهدف إل طرح آراء علمية للتنوير والتوعية

الجديدةالهويةتدشي   



امجاألنشطة الجمعيةمؤتمر :والفعالياتوالبر

محافظةبُعمانوصناعةتجارةغرفةفرعمعبالتعاونوذلكاالقتصاديالتحفب   مؤتمر 2021ديسمبر 6بتاري    خالجمعيةنظمت•

.االقتصادوزير الصقريمحمد بنسعيد الدكتور معالي رعايةتحتوذلكمسندم،

ي واالقتصاديي   واألكاديميي   الحكوميةبالمؤسساتالمسؤولي   منجمعبمشاركةجلساتأرب  ععىلالمؤتمر شمل•
السلطنة،ف 

ي األجواالستثمار النقدية،للسياساتاالقتصاديواألثر والحالية،السابقةالحكوميةالحوافز تقييمإلوتطّرق بيئةوتحسي   نتر

ائبالرسوموآثار الفرصلتوليد األعمال السياساتبي   امليةوالتكالقرار اتخاذ ودعمحوكمةإلباإلضافةاالستثمار،جذبعىلوالض 

.العامة

ي توصياتعدةإلالمؤتمر وخلص•
ي المساهمةشأنها منوالتر

ي األمامإلاالقتصاديبالتحفب   الدفعف 
والتعاوناألدوار تكاملضوءف 

ك بماالقطاعاتمختلفبلالرتقاءللحكومةالمشورةلتقديمالُعمانيةاالقتصاديةوالجمعيةُعمانوصناعةتجارةغرفةبي   الُمشبر

.2040ُعمانرؤيةمعيتواءم



دي الصحف حول فعالية مؤتمر التحفب   االقتصا/من المنشورات اإلعالمية



امجاألنشطة الحواريةواألمسياتالجلسات:والفعالياتوالبر

اكةالعمانيةاالقتصاديةالجمعيةنظمت1. بمقر الوطنيةالمنتجاتأمسيةاالستثمار وتروي    جوالصناعةالتجارةوزارةمعبالشر

الجلسةترأسإذ االستثمار،وتروي    جوالصناعةالتجارةاليوسف،قيس/معالي رعايةتحتوذلكعمانوصناعةتجارةغرفة

.2021ديسمبر .العمانيةاالقتصاديةالجمعيةإدارةمجلسرئيسالعامري،خالد /الدكتور

ةالجمعيةنظمت2. والنمو دياالقتصااالصالحنحو الطريقخارطة":بعنواناالقتصاديالمجلسمنالسابعةالنسخةمحاض 

ي "المستدام
وفيسورالقاها والتر أفريقيا شماللمنطقةاالقتصاديةالبحوثمنتدى-التنفيذيالمدير البدوي،أحمد إبراهيم/البر

ق رئيسري،العامخالد /الدكتورالحوار أدار السودان،بجمهوريةالسابقاالقتصاديوالتخطيطالماليةووزير األوسطوالشر

.2021نوفمبر .العمانيةاالقتصاديةالجمعيةإدارةمجلس

ي عاونالتمجلسدولبي   االقتصاديةالعالقاتمستقبل":بعنواناالقتصاديالمجلسمنالثالثةالنسخةانطلقت3. الخليجر

.2021مارس."والصي   



ةالجمعيةنظمت4. حتتوذلك"وأرقامحقائق..العقاريالسوق":بعنواناالقتصاديالمجلسمنالسادسةالنسخةمحاض 

،عىلي بنحمد /المهندسسعادةرعاية ي
وان  ي والتخطيطاإلسكانوزارةوكيلالب  

خالد /ورالدكتالحوار أدار لإلسكان،العمران 

اءشخصياتعدةبحضور وذلكالعمانيةاالقتصاديةالجمعيةإدارةمجلسرئيسالعامري، ي وخبر
أكتوبر.العقاريالسوقف 

2021.

العقد عىلالتفاوضإعادة"استعرضالذياالقتصاديالمجلسمنالخامسةالنسخةالعمانيةاالقتصاديةالجمعيةنظمت5.

ي االجتماعي 
ي التعاونمجلسدولف  ي نادر .داستضافةعبر "الخليجر

ي األبحاثمدير القبان 
الحوار أدار دوحة،البروكنجز مركزف 

.2021يونيو.العمانيةاالقتصاديةالجمعيةإدارةمجلسرئيسالعامري،خالد /الدكتور

امجاألنشطة الحواريةواألمسياتالجلسات:والفعالياتوالبر



ي التحوالت "استعرضالذياالقتصاديالمجلسمنالرابعةالنسخةالعمانيةاالقتصاديةالجمعيةنظمت6.
الطاقةاعقطف 

المتحدة،المملكة-الطاقةألبحاثأكسفورد معهد مدير فتوح،بسام/الدكتوراستضافةعبر "والغازالنفطقطاعمرونةوتحسي   

ي حمد /المهندسحاوره .2021ابريل.العمانيةاالقتصاديةالجمعيةإدارةمجلسعضو ،الوهيتر

ي ةالمستدامالتنميةوأهدافالكىلي االقتصاد تحفب   ":بعنواناالقتصاديالمجلسمنالثانيةالنسخةانطلقت7.
بعد ما عالمف 

ةألقر ."١٩-كوفيد ي محمود الدكتور المحاض  ،النقد بصندوقالتنفيذيالمدير الدين،محت  .العامريخالد ر الدكتو وحاورهالدولي

اير ٢٠٢١فبر

ةالجمعيةنظمت8. الطاقةبي   نفطالمستقبلالنفط؟عض انتىههل":بعنواناالقتصاديالمجلسمنالثامنةالنسخةمحاض 

ي ،"الكهربائيةوالسياراتالمتجددة
ي أنسالدكتور ألقاها التر ي التحرير شار ومستالطاقةوسياساتاقتصادياتخبب  ،الحجر

ف 

اير.الطاقة .2022فبر

ي الجمعيةإدارةمجلسرئيسمشاركة9.
.2022يناير.ديةالسعو العمانيةاالقتصاديةالعالقاتيبحثالذياالقتصاديالمنتدىف 

امجاألنشطة الحواريةواألمسياتالجلسات:والفعالياتوالبر



امجاألنشطة المحليةالصحفتغطيات:والفعالياتوالبر



امجاألنشطة المحليةالصحفتغطيات:والفعالياتوالبر



امجاألنشطة المحليةالصحفتغطيات:والفعالياتوالبر



امجاألنشطة نامج:والفعالياتوالبر اإلذاعي البر

وقعت الجمعية االقتصادية 
العمانية اتفاقية تعاون مع إذاعة 

نامج اإلذاعي  الشبيبة لبث البر
ها" المجلس االقتصادي" .  عبر أثب 

2021يناير 



امجاألنشطة نامج:والفعالياتوالبر اإلذاعي البر

دةعوبحضور المحليةاإلذاعاتمختلفمعبالتعاونحواريةإذاعيةجلساتعدةالجمعيةنظمت

ي النحو عىلوذلكشخصيات
:اآلنر

موضوعولحاالقتصاديالمنتدىبرنامجحلقةيفالعامريخالد الدكتور الجمعيةرئيسمشاركة1.

يعبدهللاالسعوديالسفب  سعادةمعالعمانيةالسعوديةاالقتصاديةالعالقات حاورهم،العب  

.2022يناير.كشوبأحمد االقتصاديالخبب  

،الخمحمد بنفهد الشيخالشبيبة،إذاعةمعبالتعاوناالقتصاديالمجلساستضاف2. الرئيسليىلي

ي سالمبنخالد الدكتور و ،لالستثمار بيانلبيتالتنفيذي
ي "إدارةمجلسرئيس،المطاعت  ي نر نر

ي العقاريالقطاعمستقبل"استعراضوتم،"اتش
.2021ابريل."19-كوفيدجائحةظلف 



امجاألنشطة اإلذاعي االقتصاديالمجلسبرنامج:والفعالياتوالبر



امجاألنشطة اإلذاعي االقتصاديالمجلسبرنامج:والفعالياتوالبر



امجاألنشطة اإلذاعي االقتصاديالمجلسبرنامج:والفعالياتوالبر



امجاألنشطة اإلذاعي االقتصاديالمجلسبرنامج:والفعالياتوالبر



امجاألنشطة اإلذاعي االقتصاديالمجلسبرنامج:والفعالياتوالبر



.2021ابريل . لبالتعاون مع إذاعة هال اف ام طوال الشهر الفضي" مفاهيم اقتصادية"دشنت الجمعية االقتصادية العمانية باكورة أعمالها الرمضانية 

امجاألنشطة اإلذاعي اقتصاديةمفاهيمبرنامج:والفعالياتوالبر



امجاألنشطة للبحوثالجمعيةجائزة:والفعالياتوالبر •

لدكتور  دشنت الجمعية جائزتها للبحوث االقتصادية تحت رعاية معالي ا

ي مارس الوزارةوزير االقتصاد بديوان عام 
الجمعية جائزة . 2021ف 

دمها الجمعية جائزة بحثية تقاالقتصادية هي االقتصادية الُعمانية للبحوث 

وعات البح ي سلطنة ُعمان ألفضل المشر
ثية االقتصادية الُعمانية ف 

ي إثراء التنمية والتحفب   االقتص
ي تساهم ف 

ي االقتصادية، والتر
ادي المستدام ف 

س مسار السلطنة عبر بحوث ودراسات بحثية تشخص الوضع الراهن وتؤس

.لصلةاقتصادي يواكب مرحلة النهضة المتجددة لمختلف القطاعات ذات ا

ي شهر يونيو 
حات البحثي2021وف  ي مرحلة تقييم المقبر

ة دخلت الجائزة ف 

، حيث استقبلت اللجنة  ي 58المقدمة من قبل المشاركي  
ًحا بحثًيا ف  6مقبر

اير  ي فبر
تائج أعلنت الجمعية االقتصادية الُعمانية عن ن2022مجاالت بحثية، وف 

ي نسختها األ
.ولالبحوث الفائزة ضمن جائزتها للبحوث االقتصادية ف 

2021.



امجاألنشطة للبحوثالجمعيةجائزة:والفعالياتوالبر



 لمرحلة إجراء الدراسات البحثية ضمن جائزة البحوث االقتصادية من بي   36أعلنت الجمعية عن تأهل 
ً
 بحثيا

ً
حا  58مقبر

ً
 بحثيا

ً
حا .2021يونيو . مقبر

امجاألنشطة للبحوثالجمعيةجائزة:والفعالياتوالبر



ي فئات الدكتوراه والما
، والبكالوريوس وطلبة احتفلت الجمعية االقتصادية الُعمانية بتكريم الفائزين بجائزتها للبحوث االقتصادية ف  جستب 

اير . الجامعات والكليات، تحت رعاية معالي الدكتور سعيد الصقري، وزير االقتصاد .2022فبر

امجاألنشطة للبحوثالجمعيةجائزة:والفعالياتوالبر



، بمشاركة مجلس اإلدارة وعدد من أعضاء الجمعية ي مع وفد المادة الرابعة بصندوق النقد الدولي
اض  .2021مايو . عقدت الجمعية اجتماع افبر

امجاألنشطة الدولي النقد صندوقاجتماع:والفعالياتوالبر



ات كار وتقديم االستشار زار أعضاء الجمعية االقتصادية العمانية مجمع االبتكار مسقط لبحث أوجه التعاون بي   الجانبي   لتعزيز التوعية باالبت
.2021يوليو . والتدريب

امجاألنشطة االبتكارمجمعزيارة:والفعالياتوالبر



جارة وقعت الجمعية مذكرة تفاهم مع غرفة ت
ي إقامة الفعالي

ات وصناعة عمان للتعاون ف 
.  ديوالندوات والمؤتمرات ذات الشأن االقتصا

.2021أغسطس 

امجاألنشطة نعماوصناعةغرفةمعتفاهممذكرة:والفعالياتوالبر



انية وقعت الجمعية االقتصادية العم
اكة مع فرع غرفة تجارة مذكرة شر
تمر وصناعة ُعمان بمسندم إلقامة مؤ 

زيز التحفب   االقتصادي بهدف تع
ي 
سلطنة سبل التحفب   االقتصادي ف 

ذولة ُعمان والوقوف عىل الجهود المب
ى لتنشيط االقتصاد وتقييم مد
وفمبر ن. فاعليتها عىل كافة األصعدة

2011.

امجاألنشطة نعماوصناعةغرفةمعتفاهممذكرة:والفعالياتوالبر



اكة مع وزارة التجارة والصناعة وتروي    ج االستثمار أمسي ة المنتجات نظمت الجمعية االقتصادية العمانية بالشر
.2021ديسمبر . الوطنية بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان

امجاألنشطة الوطنيةالمنتجاتأمسية:والفعالياتوالبر



ي يناير •
حول قراءتها حول الموازنة العامة للسنة المالية 2022أصدرت الجمعية تقريرا ف 

ة 2021 .لسلطنة ُعمان( م2025-2021)وتطلعات خطة التنمية الخمسية العاشر

والمطبوعاتاإلصدارات



ي الموقعو الجديدةالهوية•
ون  االجتماعي والتواصلاإللكبر

ي الموقعإطالقمعذلكتزامنوقد الجديدةهويتها الجمعيةدشنت•
ون  يد الجداإللكبر

ي نشاطا للجمعيةأنكما .للجمعية
.االجتماعي التواصلوسائلمختلفف 

اإلداريالموظف•

ي جديد إداريموظفتعيي   تم•
.الجمعيةف 

اإلداريةالشؤون



المالي التقرير 
ي 15الجمعية دخال أكبر من حققت •

ي كما ف 
ي العام السابق2021ديسمبر 31ألف ريال عمان 

ة ف  ي لنفس الفبر
.مقارنة بحوالي ألف ريال عمان 

ي 6كما بلغت المصاريف حوالي •
ي كما ف 

ي العام السابق700مقارنة بحوالي 2021ديسمبر 31آالف ريال عمان 
ة ف  ي لنفس الفبر

.ريال عمان 

ي الرب  ح أكبر من •
ي 9وكنتيجة لذلك، بلغ صاف 

ي كما ف 
ي العام السابق345مقارنة ب  2021ديسمبر 31آالف ريال عمان 

ة ف  ي لنفس الفبر
.ريال عمان 

ي 82كما بلغت إجمالي األصول  حوالي •
ي كما ف 

ي الحساب البنكي للجمعي72مقارنة بحوالي 2021ديسمبر 31ألف ريال عمان 
ة عن العام السابق، وهي عبارة عن مبالغ مالية مودعة ف  ي لنفس الفبر

.ةألف ريال عمان 

انية العام الجديد • وع مب   مشر

يتم مناقشتها أثناء االجتماع•

تقرير مراقب الحسابات•

يتم عرضه أثناء االجتماع•

الرعايات•

ي العام الرعاياتبلغ مجموع •
ي تم الحصول عليها ف 

ي 13أكبر من 2021التر
.ألف ريال عمان 

عات• التبر

عات ذات قيمة خالل العام •  الجمعية أي تبر
2021لم تتلقر



ةالمقبلالمرحلةوأنشطةفعالياتخطة
مؤتمر الجمعية•

ي الحاجة إل إقامة مؤتمر خالل هذا العام
.  سيتم النظر ف 

المجلس االقتصادي•
ي المجال االقتصادي إللقاء الضوء عىل 

اء ف  االقتصاديةوالقضايا هم الجوانبأيتم استضافة خبر

جائزة الجمعية للبحوث والدراسات•
ي المجال االقتصادي أل

ي تهم االقتصاديتم االعداد لتحفب   البحث والدراسة ف 
هم المواضيع والقضايا التر

اضية• امج االذاعية وعبر المنصات االفبر البر
ي لزيادة الوعي بالقضايا االقتصادية

اض  التواصل مع مختلف وسائل االعالم والتواصل االفبر

ي فعاليات الجمعية•
زيادة مشاركة األعضاء ف 

نشطة الجمعية من خالل مشاركة مساهمة األعضاءأالتخطيط لفعاليات و 

ي لجان وبرامج الجمعية
دعوة األعضاء للمساهمة ف 

ي المجال االقتصادي
تحفب   األعضاء عىل نشر دراسات وبحوث ف 



الجمعيةعملمنهجية

ي نشاطاتها ممارسةمنالعمانيةاالقتصاديةالجمعيةتمكنت•
ةف  خاللمنالسابقةالفبر

ي الخدمات
حققيال تطوعي أساسعىلأعضاءها منوعدد إدارتها مجلسأعضاءيقدمها التر

ي علميةومنهجيةبمهنيةنشاطهملممارسةيسعونوهممادي،مردود أيلهم
هدافأإطار ف 

ي الجمعية
افتحتنشاطها تمارسالتر الجمعيةبيعملوحاليا االجتماعية،التنميةوزارةإشر

.شهريأجر مقابلإداريموظف

•



هتعيي   مراقب الحسابات وتحديد مكافأت

االجتماعيتم مناقشته أثناء •


