 م2013 - تقرير مجلس اإلدارة
للعرض على الجمعية العامة العادية
 م2014  مارس25
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تقرير مجلس اإلدارة  2013 -م
للعرض على الجمعية العامة العادية
 25مارس  2014م
استهل مجلس اإلدارة الحالي عمله بعد اجتماع الجمعية العامة العادية وانتخاب
مجلس االدارة الجديد بتاريخ  18مارس  2012م باستعراض آلية عمله خالل
الدورات السابقة التي اتسمت بالمركزية واالعتماد الكلي على مجلس اإلدارة
بسبب محدودية أعضاء الجمعية الفاعلين و تم االتفاق على أن يتولى رئاسة
اللجان كل من -:
د .محمد بن راشد الجهوري

لجنة الدراسات والبحوث

د .سعيد بن محمد بن احمد الصقري

لجنة التطوير المهني

األستاذ صالح بن سعيد بن سالم مسن

لجنة التعاون والعالقات

على أن يتم تدارس وضع ومهام تلك اللجان والنظر في مدى الحاجة الى تشكيل
لجان جديدة او اعادة مسمياتها او مهامها  ،على أن تستكمل كل لجنة تشكيلتها
وتقدم خطة عملها  ،وكما هو الحال مع مجالس االدارة السابقة فإن تلك اللجان لم
تتمكن من ممارسة نشاطها بالكامل في ظل عقد اجتماعات مجلس اإلدارة في
فترات مستمرة ومتقاربة وفي ظل محدودية عدد اعضائها الفاعلين .
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وكما هو المعتاد ركزت الجمعية عملها خالل االشهر االولى في اجتماعات
داخلية لإلعداد السليم والتنسيق للخروج بأنشطة على نفس مستوى االنشطة
السابقة من الجودة والمهنية تخلل ذلك شهر رمضان المبارك واإلجازات
الصيفية حيث واصل مجلس االدارة نشاطه بعد ذلك ،إال أن االجراءات
الحكومية الجديدة التي تتطلب تقديم السير الذاتية لضيوف الجمعية القادمين من
خارج السلطنة قبل ما ال يقل عن شهر للحصول على الموافقة الستضافة اي
متحدث من خارج السلطنة أدت ألسباب عملية الى تقليص وتيرة عمله.
ورغم ذلك تمكنت الجمعية من تنظيم محاضرة عامة بعنوان " تقرير التنمية
البشرية العماني في سياق التقارير الدولية  -قراءة نقدية

 ،قدمها د .نادر

فرجاني  -رئيس فريق تحرير تقرير التنمية العربي الصادر من برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي  ،في قاعة المؤتمرات بالجامع االكبر  -الغبرة بتاريخ 27
يناير  2014م
كما قامت بتنظيم ندوة المائدة المستديرة بعنوان " نحو تأسيس مجتمع المعرفة
في عمان " بمقر الجمعية االقتصادية العمانية بتاريخ  26يناير 2014م
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ونظمت الجمعية مؤتمرها السابع يومي األحد واالثنين  9و  10مارس 2014
م

في مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم تحت عنوان التنمية

المستدامة واإلنصاف بين التخطيط والواقع وتم ادراج العديد من المحاور
المقترحة لتكون من ضمن انشطة الجمعية والمشار اليها اعاله ضمن محاور
المؤتمر.
وقد هدف المؤتمر -:
● تحليل مشكلة التشوهات الهيكلية في سوق العمل العماني وتأثيرها على
تحقيق التنمية المستدامة.
● مناقشة سياسات سوق العمل وقضية هيمنة الكفيل والتجارة المستترة
وعالقتهما بزيادة تدفق العمالة الوافدة للسلطنة .
● تدارس الحلول العملية لقضايا سوق العمل في جوانب اقتصاد المعرفة
واليات نقل العلم والمعرفة والتقنيات الحديثة .
● استعراض متطلبات نجاح ريادة االعمال في التنمية االقتصادية
ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قضايا العمل وتوليد الوظائف
● االستفادة من تجارب الحوار االجتماعي و العالقة بين الحكومة وأصحاب
العمل والنقابات العمالية
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● التعرف على بعض التجارب العالمية المرتبطة بهجرة العمالة وسياسات
العمل.
وقد عقد المؤتمر جلساته بقاعة المؤتمرات بجامع السلطان قابوس األكبر
بمشاركة ممثلين من عدة مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية  -مثلت في مجملها
رؤاهم الشخصية  -ورؤساء وأعضاء من "الجمعية االقتصادية الخليجية"،
و"جمعية االقتصاديين البحرينية" ،و"جمعية االقتصاد السعودية" و"الجمعية
االقتصادية الكويتية"  ،و مجلس وزراء الشؤون االجتماعية  -األمانة العامة
لدول مجلس التعاون و مركز الخليج لسياسات  -التنمية الكويت و مركز التمييز
في االدارة – جامعة الكويت و كلية االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة االمام -
السعودية و المعهد العربى للتخطيط – الكويت ،مؤسسة التعاون الدولي
االلمانية -

GTZ

و العديد من المنظمات والجامعات االقليمية  ،وكذلك

األكاديميين الذين قدموا أوراق عمل حول محاور المؤتمر المختلفة .
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المشاركات الداخلية
شاركت الجمعية في االنشطة التالية -:
● تم تقديم عرض مرئي لمجلس الشورى بتاريخ  30مارس 2013م حول
الدليل الوطني للتنمية “عمان التي نريد"
● المشاركة بتقديم ورقة عمل في ندوة اهدار المال العام والتي عقدت في
النادي الثقافي بتاريخ  20مايو . 2013
● المشاركة بتقديم اوراق عمل في منتدى الرؤية االقتصادي  2012الذي
نظمته جريدة الرؤية في مسقط بتاريخ  26و  27مايو  2012م تحت عنوان
" تحديات وآفاق التنويع االقتصادي في السلطنة "
المشاركات الخارجية
شاركت الجمعية في االجتماعات التالية -:
● المشاركة في

المؤتمر السنوي الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة

ومكافحة الفساد الذي عقد في بيروت بتاريخ  16 - 14ابريل 2013م بعنوان
" تحديات التوفيق بين الواقع والمأمول في مجال مكافحة الفساد  :نحو مزيد
من االبتكار والتجديد " وذلك بالشراكة مع وزارة العدل في لبنان وبدعم من
المشروع االقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في لبلدان العربية التابع
لبرنامج االمم المتحدة االنمائي.
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● استكملت الجمعية اجراءات طلب االنضمام إلى المجموعة غير الحكومية في
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التابعة لبرنامج االمم المتحدة
االنمائي  ،والتي تسعى للعمل من أجل دعم جهود مكافحة الفساد في المنطقة
العربية وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة وحكم القانون وتعزيز
الحكم الرشيد وتحقيق التنمية بجميع أشكالها  ،و تقدمت الجمعية بطلب
الموافقة على انضمامها الى الجهات المختصة في السلطنة إال اننا تلقينا
جواب بالتريث في الوقت المحاضر .
● المشاركة في الندوة السنوية للمنظمة العربية لمكافحة الفساد التي عقدت في
بيروت في  7-6حزيران/يونيو  2013تحت عنوان “إصالح صناعة
اإلنشاءات في األقطار العربية".
● المشاركة في المائدة المستديرة اإلقليمية الثانية لمنظمة الشفافيّة الدوليّة في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي عقدت في تونس بتاريخ 30
مايو/أيار  2013تحت عنوان " هيئات مكافحة الفساد في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا  -تطوير سبل التفاعل مع منظمات المجتمع المدني -
تعزيز السياسات الوطنيّة لمكافحة الفساد"
● المشاركة في ورشة العمل اإلقليمية حول “النزاهة في العالقة بين القطاعين
الخاص والعام" التي عقدت في (الدار البيضاء ،المملكة المغربية 25-24
سبتمبر/أيلول  )2013التي تم تنظيمها من برنامج مـكـافـحـة الـفـسـاد
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وتـعـزيـز الـنـزاهـة فـي الـبـلـدان الـعــربـيـة المـشـروع اإلقـلـيـمـي التـابـع
لبـرنـامـج األمـم المـ ّتـحـدة اإلنـمـائي.
جائزة جريدة الرؤية
● شاركت الجمعية في االعداد لإلصدار الثالث من جائزة جريدة الرؤية
االقتصادية وتقدمت بمالحظاتها على نظام الجائزة  ،كما ترأس رئيس مجلس
ادارة الجمعية لجنة التحكيم  ،كما تم منح الجمعية شهادة تكريم.
● حصل بحث الدليل الوطني للتنمية “عمان التي نريد " على جائزة الرؤية
ألفضل البحوث االقتصادية سنة 2014م
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النشاط االعالمي
● نشرت الجمعية العديد من البحوث واجرت العديد من المقابالت في
الصحافة المحلية كما

تم اجراء العديد من المقابالت التلفزيونية

واالذاعية.
الئحة تضارب المصالح
اعتمد مجلس االدارة الالئحة الخاصة بتعارض المصالح في الجمعية
االقتصادية العمانية وتم رفعها في موقع الجمعية وفي كتيب الجمعية لسنة
 2014ونشرها في وسائل االعالم المختلفة وتم ارسالها الى وزارة التنمية
االجتماعية مع توصية باالسترشاد بها كنموذج يمكن االستفادة منها من قبل بقية
الجمعيات العمانية االخرى.
المطبوعات
● طبعت الجمعية كتيب الدليل الوطني للتنمية الذي يمثل رؤية استراتيجية
جديدة للسلطنة تتسم بالديناميكية لمواجهة التحديات المستجدة وضمان تحقيق
التنمية المستدامة بأبعادها الثالثة االقتصادية واالجتماعية والبيئية يكون
محورها األساس "عمان التي نريد "
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● استكماال لمبادرة الدليل الوطني للتنمية " عمان التي نريد " طبعت الجمعية
الورقة التمهيدية التي اعدتها لمؤتمر الجمعية االقتصادية العمانية السابع الذي
عقد في قاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس األكبر بمسقط يومي األحد
واالثنين  10 - 9مارس 2014م تحت عنوان "سياسات العمل و التنمية
المستدامة "  .و هدفت الورقة إلى تقديم استعراض سريع لواقع و تحديات
سوق العمل العماني و تأثيره في تحقيق عملية التنمية المستدامة .وكشفت
الورقة عن وجود تحديات كثيرة ومتشعبة ،األمر الذي يقتضي معالجتها
بصورة علمية ممنهجة ومدروسة للمساهمة في التحول من النمط االقتصادي
المعتمد على الريع إلى اقتصاد إنتاجي يتصف بالكفاءة والمرونة وقادر على
استيعاب التحديات المتعلقة بسوق العمل .وتطرقت الورقة إلى موضوع
سياسات سوق العمل وقضايا الباحثين عن عمل واألجور واإلنتاج واإلنتاجية
والتعليم والتدريب  ،و تركت الورقة للمؤتمر تقديم التصورات لحلول
للتحديات والمعوقات التى تشوه سوق العمل العماني.
● طبعت الجمعية المحاضرة العامة التي قدمها د .نادر فرجاني  -رئيس فريق
تحرير تقرير التنمية العربي الصادر من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،في
قاعة المؤتمرات بالجامع االكبر  -الغبرة بتاريخ  27يناير  2014م بعنوان
" تقرير التنمية البشرية العماني في سياق التقارير الدولية  -قراءة نقدية .
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الجمعية االقتصادية الخليجية
● تابعت الجمعية التعاون مع الجمعية االقتصادية الخليجية التي ساهمت في
انشاءها من خالل المشاركة في انشطتها وعضوية مجلس االدارة ويمثل
السلطنة في مجلس ادارة الجمعية الشيخ محمد بن عبدهللا الحارثي و د .جمعة
بن صالح الغيالني.
التقرير المالي
● يناقش في بند مستقل .علما أنه لم يتم صرف آية مبالغ من موازنة الجمعية
لصالح أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة حيث تحملوا مصاريف سفرهم
وإقامتهم من حسابهم الخاص والجمعية غير ملتزمة بسداد آية إيجارات أو
أجور وتنحصر مصروفاتها على المصاريف الخاصة بتذاكر سفر وإقامة
ضيوفها من الخارج والمطبوعات واإلعالنات وغيرها من المصروفات
المرتبطة بأنشطتها بصورة مباشرة ،حيث أن الجمعية تعتمد في نشاطها
أساسا على العمل التطوعي لألعضاء والذي يقدم بدون أي مقابل  ،علما ان
الجمعية أغلقت حساباتها في سنة  2012م برصيد قدره  36.146لاير عماني
وفي سنة  2013م برصيد قدره  56.336لاير عماني  ،ومن المتوقع استالم
بعض المبالغ اإلضافية كذلك كمستحقات رعاية المؤتمر السابع للجمعية
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وسداد مصاريف المؤتمر وال توجد أية مستحقات غير عادية على الجمعية
غير تلك.
أنشطة المرحلة المقبلة
يأمل مجلس االدارة الجمعية على مواصلة نشاطه بفاعلية في المرحلة القادمة
والنظر في مدى امكانية تنفيذ األنشطة التالية -:
المؤتمر الثامن للجمعية
● هنالك العديد من المقترحات وسيتم إخضاعها للمزيد من الدراسة إلقرار ما
يراه المجلس الجديد مناسبا.
المحاضرات والندوات
● تم طرح فكرة اقامة العديد من المحاضرات والندوات في مواضيع الساعة
ذات االهتمام العام  ،وستسعى الجمعية عقد جلسة منتظمة في كل شهر على
ان يتم االعالن عن مواعيدها بعد استكمال الجوانب التنسيقية إلنجاح تلك
الفعاليات
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● تم االتفاق عل استضافة الدكتور عبدهللا عبدهللا لإللقاء محاضرة في الفترة
المقبلة حول استحقاقات انضمام السلطنة الى اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة
الفساد التي انضمت اليها مؤخراً
و مجلس االدارة يرحب بأية مقترحات او مساهمات أخرى من االعضاء

منهجية عمل الجمعية
● لقد تمكنت الجمعية االقتصادية العمانية من ممارسة نشاطاتها في الفترة
السابقة من خالل الخدمات التي يقدمها أعضاء مجلس إدارتها على
أساس تطوعي ال يحقق لهم أي مردود مادي  ،وهم يسعون لممارسة
نشاطهم بمهنية ومنهجية علمية في إطار أهداف الجمعية التي تمارس
نشاطها تحت إشراف وزارة التنمية االجتماعية ويعقدون اجتماعاتهم
في مكاتبهم الخاصة  ،وال يعمل بالجمعية أي موظف وال تدفع أي أجور
أو رواتب.

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

