 م2102 - تقرير مجلس اإلدارة
للعرض على الجمعية العامة العادية
 م2102  مارس22
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تقرير مجلس اإلدارة  2102 -م
للعرض على الجمعية العامة العادية
 22مارس  2102م
استهل جملس اإلدارة عمله بعد اجتماع اجلمعية العامة العادية وانتخاب جملس االدارة اجلديد بتاريخ 18
مارس  2112م باستعراض آلية عمله خالل الدورات السابقة اليت اتسمت باملركزية واالعتماد الكلي على
جملس اإلدارة بسبب حمدودية أعضاء اجلمعية الفاعلني و مت االتفاق على أن يتوىل رئاسة اللجان كل
من -:
د .حممد بن راشد اجلهوري
د .سعيد بن حممد بن امحد الصقري
األستاذ صاحل بن سعيد بن سامل مسن

جلنة الدراسات والبحوث
جلنة التطوير املهين
جلنة التعاون والعالقات

على أن يتم تدارس وضع ومهام تلك اللجان والنظر يف مدى احلاجة اىل تشكيل جلان جديدة او اعادة
مسمياتها او مهامها  ،على أن تستكمل كل جلنة تشكيلتها وتقدم خطة عملها  ،وكما هو احلال مع
جمالس االدارة السابقة فإن تلك اللجان مل تتمكن من ممارسة نشاطها بالكامل يف ظل عقد اجتماعات
جملس اإلدارة يف فرتات مستمرة ومتقاربة.
رأى جملس االدارة ان يركز انشطته يف الدورة احلالية على عدد من االنشطة يف ظل منظومة تتمحور
حول التنمية املستدامة ومت اقرتاح احملاور التالية من ضمن االنشطة املقرتحة -:







مؤشر قياس تكلفة املعيشة والتضخم يف السلطنة
مؤمتر التنمية املستدامة واإلنصاف بني التخطيط والواقع
ما الذي حققته خطط التنمية يف التنويع االقتصادي بالسلطنة ؟
مستجدات االوضاع يف املنطقة العربية وتأثرياتها على التنمية  -حمرر تقرير التنمية االنسانية
العربية  -د فايز الصايغ
االستبيان الثاني ملؤشر ثقة اصحاب األعمال يف عمان
املصارف االسالمية بني الواقع والتطلعات
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التشريعات ودورها يف تشجيع التنافس والتجارة العادلة ومنع االحتكار
بدائل السياسات النقدية مع ارتباط الريال بالدوالر
سوق العمل  ،االعتصامات والتنمية
حوكمة الشركات العامة
اتفاقيات التجارة احلرة والتنمية
توطني املؤسسات الصغرية واملتوسطة
سياسات استثمار الصناديق احلكومية
فاعلية الدعم احلكومي
الشباب والتنمية

وتركز عمل اجلمعية خالل االشهر االوىل يف اجتماعات داخلية لإلعداد السليم والتنسيق للخروج
بأنشطة على نفس مستوى االنشطة السابقة من اجلودة واملهنية ختلل ذلك شهر رمضان املبارك
واإلجازات الصيفية حيث واصل جملس االدارة نشاطه بعد ذلك  ،إال أن االجراءات اجلديدة اليت تتطلب
تقديم السري الذاتية لضيوف اجلمعية القادمني من خارج السلطنة قبل ما ال يقل عن شهر للحصول على
املوافقة الستضافة اي متحدث من خارج السلطنة أدت ألسباب عملية اىل تقليص وترية عمله.
وبالرغم من ذلك متكنت اجلمعية من استضافة الدكتور مسري رضوان وزير املالية املصري االسبق
بتاريخ  11ديسمرب  2112حيث القى حماضرة بعنوان سوق العمل  ،االعتصام و التنمية يف مركز السلطان
قابوس العالي للثقافة والعلوم  ،وقابل عقب ذلك معالي وزير القوى العاملة ومعالي االمني العام جمللس
التخطيط.
كما متكنت اجلمعية من تنظيم مؤمترها السادس يومي السبت واألحد  11 - 11فرباير  2112يف مركز
السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم حتت عنوان التنمية املستدامة واإلنصاف بني التخطيط والواقع
ومت ادراج العديد من احملاور املقرتحة لتكون من ضمن انشطة اجلمعية واملشار اليها اعاله ضمن حماور
املؤمتر.
3
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وقد هدف املؤمتر -:








التوعية مبفهوم التنمية املستدامة واإلنصاف.
استشراف سيناريوهات مستقبل التنمية يف السلطنة.
مناقشة منهجية ادارة التنمية للتضافر بني التخطيط وحتقيق التنمية املستدامة.
حتديد مؤشرات قياس التقدم يف حتقيق التنويع االقتصادي.
استعراض أهمية الدليل الوطين لتحقيق التنمية املستدامة.
دراسة القطاعات اإلنتاجية املهمة واليت من املمكن أن تساهم بشكل أكرب يف املوارد املالية للدولة.
االستفادة من التجارب واخلربات الدولية يف حتقيق التنمية املستدامة.

وقد عقد املؤمتر جلساته بقاعة املؤمترات جبامع السلطان قابوس األكرب مبشاركة ممثلني من عدة
مؤسسات دولية وإقليمية وحملية  -مثلت يف جمملها رؤاهم الشخصية  -ورؤساء وأعضاء من "اجلمعية
االقتصادية اخلليجية" ،و"مجعية التجاريني واالقتصاديني اإلماراتية" ،و"مجعية االقتصاديني البحرينية"،
و"مجعية االقتصاد السعودية" و"اجلمعية االقتصادية الكويتية" ،وجلنة األمم املتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) ،واملركز العربيّ لألحباث ودراسة السّياسات  -قطر ،و املعهد العربي
للتخطيط  -الكويت ،و وحدة دراسات املال واألعمال بعمادة البحث العلمي  -جامعة البحرين ،و مركز
الدراسات االسرتاتيجية  -اجلامعة االردنية ،وقسم الطاقة يف ادارة التنمية املستدامة واإلنتاجية (اإلسكوا)،
وقسم احصائيات نظام االمم املتحدة للحسابات القومية البيئية واالقتصادية  -اسرتاليا ،و كلية اهلندسة
 جامعة السلطان قابوس ،والعديد من الشخصيات الذين يعملون لدى منظمات دولية) GTZ ، UN-DESA - UN-ESCWAو اليونسكو وااللسكو واالسسكو ،وأعضاء اجلمعية االقتصادية العمانية،
ومجعية البيئة العمانية ،والشخصيات الربملانية والدبلوماسية واالقتصادية  ،وكذلك األكادمييني الذين
قدموا أوراق عمل حول حماور املؤمتر املختلفة .
UNDP - ILO - EC-
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وقد أكد املؤمتر على احلاجة لصياغة رؤية اسرتاتيجية جديدة للسلطنة حتقق التنمية املستدامة
واوصى بـ " اعداد دليل وطين للتنمية ميثل رؤية اسرتاتيجية جديدة للسلطنة تتسم بالديناميكية
ملواجهة التحديات املستجدة وضمان حتقيق التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة االقتصادية واالجتماعية
والبيئية يكون حمورها األساس "عمان اليت نريد" وأن يتم من خالله تقييم اخلطط احلالية وحتديد
اخليارات املستقبلية بنا ًء على معايري ومؤشرات تنموية ذات أهداف حمددة قابلة للقياس"
وبناءً على املطالبات اليت وصلت للجمعية من افراد وجهات خمتلفة عقب املؤمتر وللتأكيد على أهمية
تضافر اجلهود لتبين مشروع "عمان اليت نريد"  ،مت عقد اجتماعات مكثفة تقدمت اجلمعية على اساسها
مببادرة " الدليل الوطين للتنمية " الذي يتضمن تصوراتها األولية ملتطلبات التخطيط لبدائل التنمية
وحتقيق التنمية املستدامة والذي سيتم تدشينه عقب هذا االجتماع.
ويتقدم جملس االدارة جبزيل الشكر والتقدير لكافة الزمالء الذين ساهموا يف اعداد الدليل الوطين
للتنمية والذين ابدوا مالحظاتهم ووضعوا ملساتهم عليها.

املشاركات الداخلية
شاركت اجلمعية يف االجتماعات التالية -:
 االجتماع اإلقليمي الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية يف واشنطون للرؤساء التنفيذيني لبنوك
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا والذي عقد يف مدينة يف مسقط بتاريخ  11- 11ابريل .2112
 االجتماع السنوي جمللس مدراء الشركة العمانية للغاز املسال حيث مت استعراض االقتصاد العماني
وسياسة املسؤولية لالجتماعية للشركة بتاريخ  8مايو  2112م .
 منتدى الرؤية االقتصادي  2112حتت عنوان "حتديات وآفاق التنويع االقتصادي يف السلطنة " يف
مسقط خالل الفرتة من  21- 21مايو  2112م
 العديد من االنشطة واملؤمترات االخرى اليت نظمتها خمتلف اجلهات بني ابريل  2112م ومارس  2112م
5
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 تلقت اجلمعية االقتصادية العمانية دعوة لرتشيح شخصني لعضوية اللجنة الوطنية للشباب ومت
ترشيح شخصني ومت تعيني احدهما.
 تلقت اجلمعية االقتصادية العمانية دعوة لرتشيح مخسة اشخاص للمشاركة يف ندوة االعمال الصغرية
واملتوسطة ومت ترشيح اشخاص من ضمن اعضاء اجلمعية للمشاركة.
 تلقت اجلمعية دعوة من جملس الشورى لعرض مرئياتها حول االجندة الوطنية للتنمية ورؤية عمان
 2121يف نهاية شهر مارس  2112م وسوف تليب اجلمعية الدعوة.

املشاركات اخلارجية
شاركت اجلمعية يف االجتماعات التالية -:
 االجتماع اإلقليمي ملنظمة الشفافية الدولية ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا الذي عقد يف مدينة
الكويت بتاريخ  21- 21نيسان (أبريل)  2112وتطرق ملوضوع التشبيك وتبادل أهم التطورات يف
مكافحة الفساد.
 زيارة املعهد العربي للتخطيط يف دولة الكويت يف اواخر ابريل 2112م لإلطالع على جتربة املعهد يف اجراء
البحوث والدراسات ومناقشة مدى امكانية التعاون بني اجلمعية واملعهد.
 زيارة بعض اجلمعيات التعاونية االستهالكية يف الكويت يف اواخر ابريل 2112م لإلطالع على جتربة
الكويت يف ادارة اجلمعيات التعاونية االستهالكية.
 اجتماع اجلمعية العامة العادية للجمعية االقتصادية اخلليجية الذي عقد يف البحرين يوم اخلميس 11
مايو  2112م والذي اسفر عن انتخاب الشيخ حممد بن عبداهلل بن محد احلارثي رئيساً جمللس ادارة
اجلمعية االقتصادية اخلليجية .
 زيارة عطوفة امني عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ  11مايو 2112م لإلطالع على جتربة
االردن يف اعداد االجندة الوطنية للتنمية.
6
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 تلقى رئيس اجلمعية دعوة شخصية لزيارة القاهرة يوم السبت  12مايو 2112م لتكرميه بصفته رئيس
جملس ادارة اجلمعية وللتحدث يف ندوة عقدت حتت رعاية االستاذ الدكتور رئيس املركز القومي
للبحوث عن البطالة يف اجملتمع العربي وطرق مواجهتها  ،ومل يتمكن من تلبية الدعوة.
 املؤمتر الدولي حول التحديات املالية واالقتصادية اليت تواجه منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
ودول اخلليج العربي الذي نظمته اجلامعة االملانية واألردنية يف البحر امليت يف اململكة االردنية بتاريخ
 18- 11ايار (مايو) .
 تلقت اجلمعية دعوة للمشاركة يف اجتماع اجلمعية العمومية لشبكة املنظمات العربية غري احلكومية
للتنمية بريوت  ،لبنان  21 - 22 ،أيار مايو  2112م ومل تتمكن من تلبية الدعوة.
 ورشة العمل اإلقليمية بشأن تعزيز الشفافية يف القطاع اخلاص ودور األطراف املعنيني يف البلدان
العربية اليت نظمها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف اجلمهورية التونسية  ،بتاريخ  8-1يوليو/حزيران
 2112م
 تلقت اجلمعية دعوة للمشاركة يف املنتدى العام ملنظمة التجارة العاملية لسنة 2112م الذي انعقد يف
جنيف خالل الفرتة من  21 -22سبتمرب  2112م  ،ومل تتمكن من تلبية الدعوة.
 االجتماع اإلقليمي ملنظمة الشفافية الدولية ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا الذي عقد يف مدينة
يف االردن بتاريخ  12اكتوبر  2112الذي نظم حتت عنوان حنو نظم حكومية شفافة وعادلة
ومستدامة يف املنطقة العربية.
 االجتماع الثاني للمجموعة غري احلكومية يف الشبكة العربية لتعزيز مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة يف
البلدان العربية التابع لربنامج األمم املتّحدة اإلمنائي (القاهرة  ،مصر 28 -21 -تشرين الثاني/نوفمرب
 2112م
 تلقت اجلمعية االقتصادية العمانية دعوة لالنضمام اىل اجملموعة غري احلكومية يف الشبكة العربية
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وقد استعرض جملس االدارة املوضوع ووافق على انضمام اجلمعية
7
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للشبكة التابعة لربنامج االمم املتحدة االمنائي وبانتظار موافقة اجلهات املختصة يف السلطنة لالنضمام
الرمسي.
 املنتدى االقليمي حول اقتصاديات الربيع العري الذي نظمه املعهد العربي للتخطيط يف االردن يف - 11
 18ديسمرب  2112م

جائزة جريدة الرؤية
شاركت اجلمعية يف االعداد لإلصدار الثاني من جائزة جريدة الرؤية االقتصادية وتقدمت مبالحظاتها
على نظام اجلائزة  ،كما ترأس رئيس جملس ادارة اجلمعية جلنة التحكيم  ،كما مت منح اجلمعية
شهادة تكريم.

النشاط االعالمي
 نشرت اجلمعية العديد من البحوث واجرت العديد من املقابالت يف الصحافة احمللية مشلت على سبيل
املثال ال احلصر -:
 مقال بعنوان ملتقى عمان االقتصادي الثالث طوق جناة او سكة املتاهة نشر يف مجيع اجلرائد
احمللية يف  22ايريل  2112م
 مقابلة مع جملة سوق املال حول سوق العمل و االعتصامات .
 مقابلة مع جريدة الشبيبة حول عدم تأثري التعديالت يف قمة هرم العديد من اجهزة على
مستوى االداء احلكومي يف اغسطس  2112م
 مقابلة مع جريدة الشبيبة حول دالالت نتائج احصائيات سوق العمل وزيادة اعداد الباحثات عن
عمل يف ديسمرب  2112م
 مقابلة مع جريدة عمان حول احلاجة إلسرتاتيجية التوظيف وتنظيم سوق العمل يف اغسطس
 2112م
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 مقابلة مع جريدة عمان حول التوقعات والتمنيات ملشروع موازنة سنة  2112م يف نوفمرب  2112م.
 مقال حول املشاريع الصغرية واملتوسطة نشر يف مجيع اجلرائد احمللية يف  22يناير  2112م
 مت اجراء العديد من املقابالت التلفزيونية واالذاعية.

املطبوعات
 طبعت اجلمعية كتيب بعنوان مقاالت مقابالت وكلمات تضمن جمموعة من الكتابات اليت ساهمت
فيها اجلمعية خالل الفرتة املاضية.
 طبعت اجلمعية كتيب تعريفي تضمن النظام االساسي للجمعية وملخص مبؤمترات اجلمعية
السابقة وتوصياتها ومت توزيعه ضمن املطبوعات اخلاصة باملؤمتر السادس للجمعية.
 طبعت اجلمعية كتيب تعريفي باجلمعية وتضمن ملخص بأهداف اجلمعية وشروط وكيفية
االنضمام وبعض البيانات االساسية اليت تهم الراغبني يف االنضمام للجمعية.
 طبعت اجلمعية كتيب الدليل الوطين للتنمية.

اجلمعية االقتصادية اخلليجية
 تابعت اجلمعية التعاون مع اجلمعية االقتصادية اخلليجية اليت ساهمت يف انشاءها من خالل املشاركة
يف انشطتها وعضوية جملس االدارة وميثل السلطنة يف جملس ادارة اجلمعية الشيخ حممد بن عبداهلل
احلارثي و د .مجعة بن صاحل الغيالني.

التقرير املالي
 يناقش يف بند مستقل .علما أنه مل يتم صرف آية مبالغ من موازنة اجلمعية لصاحل أي عضو من
أعضاء جملس اإلدارة حيث حتملوا مصاريف سفرهم وإقامتهم من حسابهم اخلاص واجلمعية غري
ملتزمة بسداد آية إجيارات أو أجور وتنحصر مصروفاتها على املصاريف اخلاصة بتذاكر سفر وإقامة
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ضيوفها من اخلارج واملطبوعات واإلعالنات وغريها من املصروفات املرتبطة بأنشطتها بصورة مباشرة،
حيث أن اجلمعية تعتمد يف نشاطها أساسا على العمل التطوعي لألعضاء والذي يقدم بدون أي مقابل ،
علما ان اجلمعية أغلقت حساباتها يف سنة  2111م برصيد قدره  111128ريال عماني ويف سنة  2112م
برصيد قدره  211121ريال عماني  ،علما أن رصيد اجلمعية يف البنك حتى تاريخ إعداد هذا التقرير
كان  221111ريال عماني ومن املتوقع استالم مبلغ  21111ريال عماني إضافة إىل ذلك كمستحقات
رعاية املؤمتر السادس للجمعية ليصل رصيد اجلمعية مبلغ  181111و ال توجد أية مستحقات ذات
قيمة على اجلمعية.

خط هاتفي نقال
 مت ختصيص خط هاتفي نقال للجمعية رقمه  22121111سيتم استخدامه من قبل احد اعضاء
اجلمعية بهدف متابعة اشرتاكات العضوية يف اجلمعية .علما ان فواتري رقم اهلاتف والفاكس
والربيد االلكرتوني احلالية يتم سدادها من قبل رئيس اجلمعية مباشرة.

أنشطة املرحلة املقبلة
يأمل جملس االدارة اجلمعية على مواصلة نشاطه بفاعليـة يف املرحلـة القادمـة والنظـر يف مـدى امكانيـة
تنفيذ األنشطة التالية -:

املؤمتر السابع للجمعية
 هنالك العديد من املقرتحات وسيتم إخضاعها للمزيد من الدراسة إلقرار ما يراه اجمللس مناسبا.
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املشاركات
 املؤمتر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد "التوفيق بني الواقع واملأمول يف جمال
مكافحة الفساد  :حنو املزيد من االبتكار والتجديد " الذي سينظمه برنامج األمم املتّحدة اإلمنائي يف
(بريوت  ،اجلمهورية اللبنانية  11-12نيسان  /أبريل )2112
 مؤمتر إصالح صناعة اإلنشاءات يف األقطار العربية والذي ستنظمه املنظمة العربية ملكافحة الفساد يف
بريوت .
 ملتقى املال العام والشفافية الذي سينظمه النادي الثقايف يف مسقط بتاريخ  21مايو  2112م .
 االجتماع اإلقليمي ملنظمة الشفافية الدولية ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا الذي سيعقد يف
مدينة تونس بتاريخ  21مايو  2112م .

احملاضرات والندوات
 تدرس اجلمعية اقامة العديد من احملاضرات والندوات يف مواضيع الساعة ذات االهتمام العام  ،وقد مت
استعراض العناوين التالية كإطار أولي لعمل اجلمعية خالل املرحلة املقبلة وتدرس اجلمعية عقد
جلسات منتظمة بواقع جلستني يف كل شهر على ان يتم االعالن عن مواعيدها بعد استكمال
اجلوانب التنسيقية إلجناح الفعاليات اليت تهدف للتالي -:
-

التواصل مع اجملتمع والتعريف بالقضايا االقتصادية.
التواصل مع األعضاء وتفعيل العضويات.
التعرف على مهارات وقدرات األعضاء.
االستفادة من اللقاءات يف عمل الدراسات و املسوحات االقتصادية.
الرتويج عن أهداف وأعمال اجلمعية وفعالياتها.
كسب ثقة اجلمهور ودعم أنشطة اجلمعية.
تسويق اجلمعية واحلصول على رعاة دائمني للفعاليات.
11
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 المرحلة األولى















سياسات الدعم احلكومي للخدمات [الكهرباء  +املاء ( .] ... +اإلجيابيات والسلبيات على املدى
القصري والبعيد).
خط الفقر واحلد األدنى لألجور.
هل األجور احلالية تكفي أو توازي الدرجة العلمية وطبيعة العمل الذي يقوم به الفرد !! وهل
الزيادات الدورية تقابل معدالت التضخم احلالية !!
التمويل واملشاريع الصغرية واملتوسطة.
الرمحة بني البنوك اإلسالمية والتقليدية( .الفرق والشبه)
املناطق احلرة إجيابياتها وسلبياتها.
اتفاقيات التجارة احلرة وآثارها على التنمية.
التنويع االقتصادي وإمكانية توجيهه لزيادة فرص العمل.
تنافسية االقتصاد الوطين وكيفية حتسينها.
معدالت االدخار واالستثمار ومدى استجابتها ملتطلبات استدامة التنمية.
عدم االنسجام بني خمرجات التعليم ومتطلبات التنمية (سوق التعليم وسبل معاجلتها).
التفاوت بني األقاليم يف التنمية وكيفية التخفيف من درجته.
تقنية النانو واآلثار االقتصادية.

المواضيع المقترحة( :للمراجعة)









سياسات التعمني( .هيكل العمالة الوافدة  ،عددها  ،خطة التعمني احلالية ونسبة جناحها ،
احللول املقرتحة من أجل سياسة تعمني وإحالل ناجحة)
السياسة املالية والنقدية وكيفية الربط بينهما.
اجلمعيات التعاونية بني اإلجيابيات والسلبيات ودور احلكومة.
مستقبل النفط والطاقة البديلة.
مؤشرات التنمية يف املشاريع االقتصادية واإلسرتاتيجية للدولة( .الواقع والطموح)
األداء احلكومي وأثره على االقتصاد.
حماربة الفساد التجاري واالقتصادي.
و جملس االدارة يرحب بأية مقرتحات او مساهمات أخرى من االعضاء
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العالقات االعالمية
 بالرغم من العالقات اجليدة بني اجلمعية واإلعالم احمللي إال ان اجلمعية مل تضع خطة لتوطيد
العالقات االعالمية ولكنها ستناقش املوضوع يف احدى جلساتها القادمة.

املطبوعات
 تدرس اجلمعية مدى امكانية نشر اطروحات الدكتوراه واملاجستري والدراسات والبحوث االقتصادية
يف سلسلة كتيبات يستفيد منها القار ْي والباحث العماني ..

اجلمعية االقتصادية اخلليجية
 سيتم النظر يف استمرار تعزيز التعاون مع اجلمعية االقتصادية اخلليجية والنظر يف إمكانية اقامة
انشطة مشرتكة معها .

منهجية عمل اجلمعية
 لقد متكنت اجلمعية االقتصادية العمانية من ممارسة نشاطاتها يف الفرتة السابقة من خالل
اخلدمات اليت يقدمها أعضاء جملس إدارتها على أساس تطوعي ال حيقق هلم أي مردود مادي ،
وهم يسعون ملمارسة نشاطهم مبهنية ومنهجية علمية يف إطار أهداف اجلمعية اليت متارس
نشاطها حتت إشراف وزارة التنمية االجتماعية ويعقدون اجتماعاتهم يف مكاتبهم اخلاصة  ،وال
يعمل باجلمعية أي موظف وال تدفع أي أجور أو رواتب.
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