محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
للجمعية االقتصادية العمانية
كلية الدراسات المالية والمصرفية
يوم الثالثاء  52مارس 5102م
عقدت الجمعية االقتصادية العمانية جمعيتها العامة السنوية يوم الثالثاء الموافق  52مارس
5012م بمقر كلية الدراسات المالية والمصرفية في تمام الساعة السابعة مسا ًء وذلك برئاسة
الشيخ محمد بن عبدهللا بن حمد الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية وحضور أعضاء مجلس
اإلدارة والفاضل محمد الوهيبي كمراقب من وزارة التنمية االجتماعية وقد وافق الحضور على
تعيين المحامي انور الراشدي من مكتب محمد جناشال للمحاماة أمينا سر الجمعية وقد أعلن
أمين السر حضور  42عضوا ً من إجمالي أعضاء الجمعية المسددين اشتراكهم والبالغ 67
عضوا ً أي بنسبة تقل عن  % 21وبالتالي عدم اكتمال النصاب القانوني النعقاد الجمعية وبناء
عليه تم تأجيل االجتماع والدعوة الجتماع ثاني في الساعة السابعة والنصف من نفس المساء
وقد أعلن أمين السر حضور  42عضوا ً من إجمالي أعضاء الجمعية وعقدها بمن حضر.
بنا ًء عليه بدا الرئيس باستعراض بنود جدول اعمال الجمعية لمناقشتها وفقا ً لآلتي -:
أو ًل ا  -تقريرًمجلسًاإلدارةًعنًأعمالًالسنةًالمنتهيةًًومشروعًخطةًالعامًالجديد .
استعرض رئيس الجمعية تقرير مجلس اإلدارة واالنشطة المستقبلية المقترحة  ،وتم تقديم
العديد من المقترحات لتفعيل عمل الجمعية في المرحلة المقبلة لتشمل توسعة نطاق عمل
الجمعية بما في ذلك تفعيل عمل اللجان والحصول على مقر دائم وتعيين موظفين لترسيخ العمل
المؤسسي لضمان استدامة عمل الجمعية .
ً
ثانيًا ا  -الميزانيةًالعموميةًوالحسابًالختاميًللسنةًالمنتهية.
شرح االستاذ طالب البلوشي (عضو مجلس اإلدارة  /أمين المال) الميزانية العمومية للسنة
المالية  5105و  5104م وفق الحسابات المدققة  ،بما في ذلك االيرادات والمصروفات
واوضح بأن مصدر ايـرادات الجمعيــة ينحصر في رسوم العضويات وحقوق الرعاية التي
سددتها بعض الشركات وجهات مختلفة لرعاية المؤتمرات التي تنظتها الجمعية وأن الجمعية
الجمعية اغلقت حساباتها بفائض يزيد عن  27الف لاير عماني مع نهاية سنة  5104م  ،وقد
شرح االستاذ طالب البلوشي تقرير مدققي الحسابات  ،وبعد االجابة على بعض االستفسارات
وافقت الجمعية على التقرير باإلجماع .
ً
ً
ً
ثالثا .تعيينًمراقبًالحساباتًوتحديدًمكافأته
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وافقت الجمعية على اعادة تجديد عقد مدقق للسنتين الماليتين 5102م و 5102م مقابل وان
يفوض مجلس االدارة للتفاوض معهم على الرسوم.
ً
رابعا ً-:إنتخابًمجلسًاإلدارةًالجديدً
ترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية  00مترشحا إلنتخاب  6أعضاء من بينهم وفقا ً ألحكام
المادة ( )52من النظام األساسي للجمعية والمرشحين في القائمة االصلية هم :

م
1
5
3
4
5
6
7
8
9
11
11

االسم
حاتم بن بخيت الشنفري
خالد سيف محمد البوسعيدي
سعيد بن محمد بن احمد الصقري
سليمان محمد سليمان المعولي
صالح بن سعيد بن سالم مسن
طالب بن ابراهيم البلوشي
عماد بن جمعة بن علي العريمي
عمار بن حامد بن احمد الغزالي
محمد بن حمد بن حميد العامري
محمد بن راشد الجهوري
محمد بن عبدهللا بن حمد الحارثي

ولقد تم استبعاد كل من
عماد بن جمعة بن علي العريمي
محمد بن حمد بن حميد العامري
بسب تبين عدم التوافق مع شروط النظام االساسي باستكمال الحد االدنى من مدة
العضوية للترشح لعضوية مجلس االدارة
كما انسحب كل من
صالح بن سعيد بن سالم مسن
طالب بن ابراهيم البلوشي
بإرادتهم لمنح الفرصة لعناصر جديدة شابة لالنضمام الى عضوية مجلس االدارة
واكتسابها الخبرة.
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وبالتالي تم باإلجماع تزكية اآلتية اسماؤهم أعضاء لمجلس إدارة الجمعية للفترة
القادمة (عامين) :
م
.0
.5
.4
.2
.2
.7
.6

اإلســــــــــم

الشيخ محمد بن عبدهللا بن حمد الحارثي
د .حاتم بن بخيت الشنفري
الفاضل خالد بن سيف بن محمد البوسعيدي
الفاضل سليمان محمد سليمان المعولي
د .سعيد بن محمد بن احمد الصقري
الفاضل عمار بن حامد بن احمد الغزالي
د .محمد بن راشد الجهـــــــوري

رئيس اإلجتماع  :محمد بن عبدهللا الحارثي
إعتماد وزارة التنمية اإلجتماعية
الختم
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