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تقرير مجلس اإلدارة
2018 للعام
للعرض على الجمعية العامة العادية
2019 مارس
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استهل مجلس اإلدارة عمله بعد اجتماع الجمعية العامة العادية وانتخاب مجلس اإلدارة
الجديد بتاريخ  6مارس 2018م و الذي كان على النحو اآلتي:
د .سعيد بن محمد الصقري ،رئيس مجلس اإلدارة
د .حاتم بن بخيت الشنفري ،نائب الرئيس
د .عمار بن حامد الغزالي  ،أمين السر
الفاضل خالد بن سيف البوسعيدي ،أمين المال
د .خالد بن سعيد العامري ،عضو
الفاضلة آن بنت سعيد الكندي ،عضو
د .طالل بن جمال العولقي ،عضو

اللجان
قرر مجلس اإلدارة ،و ذلك إستنادا على تجارب األعوام السابقة ،على أن ال يتم تشكيل
أي لجان خالل العامين 2017و  2018إال إذا اقتضت الضرورة لذلك ،و بدال من ذلك،
يتم تشكيل فرق عمل بين فترة و أخرى لتحقيق هدف معين ،و يتم إختيار األشخاص
بعناية بناء على خبراتهم و تجاربهم السابقة.
إن الجمعية تتدارس وضع ومهام تلك اللجان والنظر في مدى الحاجة الى تشكيل لجان
جديدة أو إعادة مسمياتها أو مهامها  ،على أن تستكمل كل لجنة تشكيلتها وتقدم خطة
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عملها  ،وكما هو الحال مع مجالس االدارة السابقة فإن معظم تلك اللجان لم تتمكن من
ممارسة نشاطها بالكامل في ظل عقد اجتماعات مجلس اإلدارة في فترات مستمرة
ومتقاربة.

النشاط اإلعالمي والمشاركات الداخلية
شاركت الجمعية في النشاطات التالية -:
●
●
●
●
●
●
●
●

شارك رئيس الجمعية في ندوة "المهرجانات السياحية والثقافية واالقتصادية" في النادي الثقافي تاريخ  6فبرابر ،وذلك ضمن فعاليات
مهرجان مسقط .2018
مشاركة رئيس الجمعية في إذاعة الوصال للحديث عن التوظيف والترقيات 18( .يناير )2018
مشاركة الفاضلة أن بنت سعيد الكندي ،عضوة مجلس إدارة الجمعية والخبير االقتصادي د .جمعة بن صالح الغيالني ،عضو الجمعية في
مقابلة صحفية في جريدة الشبيبة بعنوان "النفط يخترق المستويات السعرية ودعوات للحذر" 2( .يناير )2018
مشاركة الفاضلة آن بنت سعيد الكندي ،عضوة مجلس إدارة الجمعية عبر قناة الوصال للحديث عن موازنة السلطنة للعام 2( .2018
يناير)2018
مشاركة الفاضلة أن بنت سعيد الكندي ،عضوة مجلس إدارة الجمعية في الندوة المصغرة بعنوان " الحكومة اإللكترونية :الواقع والمستقبل"
في جامعة السلطان قابوس 2( .ابريل )2018
استضافة رئيس الجمعية من قبل إذاعة الوصال للحديث والتوضيح حول قرار وزارة المالية وما يعنيه التصنيف الجديد في موازنة 2018
وحول الضريبة المضافة والضريبة اإلنتقائية 4( .ابريل )2018
اجتماع الجمعية مع وفد الصندوق الدولي في زيارته السنوية لمناقشة المستجدات االقتصادية والمالية والنقدية بمشاركة عدد من الخبراء
والمختصين 10( .ابريل )2018
استضافت الجمعية ممثلة بالفاضلة أن بنت سعيد الكندي ،عضوة مجلس إدارة الجمعية سعادة السفير السنغافوري والقنصل المقيم في السلطنة

للنقاش امتدادا للكلمة التي ألقاها سعادته العام الماضي بضيافة الجمعية والتي كانت ب بعنوان "The Journey of Oman
 – Singapore Partnership and the Next Phase" 30أكتوبر  2017في النادي الثقافي 8( .مايو
●
●
●
●
●
●
●
●
●

)2018
مشاركة رئيس الجمعية في ملتقى "ضريبة القيمة المضافة" بمركز البحوث اإلنسانية بجامعة السلطان قابوس 15( .مايو )2018
استضافة رئيس الجمعية من قبل إذاعة الوصال للحديث عن المستفيدين من دعم الوقود 1( .أغسطس )2018
مشاركة الفاضلة أن بنت سعيد الكندي ،عضوة مجلس إدارة الجمعية ،في أمسية غرفة تجارة وصناعة عمان بعنوان" تعزيز التنافسية
للسلطنة" 18( .ديسمبر )2018
استضافة رئيس الجمعية في تلفزيون سلطنة عمان للحديث حول الموازنة العامة للعام  2( .2019يناير )2019
إستضافة الفاضلة أن بنت سعيد الكندي ،عضوة مجلس إدارة الجمعية ،في إذاعة الشبيبة للحديث حول الموازنة العامة للعام  2( .2019يناير
)2019
مشاركة الفاضلة أن بنت سعيد الكندي ،عضوة مجلس إدارة الجمعية ،في جريدة الشبيبة للحديث حول الموازنة العامة للعام  8( .2019يناير
)2018
مشاركة الجمعية في الندوة التي نظمتها الهيئة العمانية لألعمال الخيرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان( .يناير )2018
مشاركة الفاضلة أن بنت سعيد الكندي ،عضوة مجلس إدارة الجمعية ،للحديث عن المسؤولية المجتمعية بدعوة من الهيئة العمانية لألعمال
الخيرية وذلك في والية صحار 28( .يناير )2018
مقال حول رؤية عمان  2040كتبه رئيس الجمعية االقتصادية العمانية في صحيفة أثير 29( .يناير )2018
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مشاركة الفاضلة أن بنت سعيد الكندي ،عضوة مجلس إدارة الجمعية في الحلقات التحضيرية لمناقشة " دور الوقف في دعم التعليم العالي"
وذلك تحت رعاية مجلس التعليم 19( .فبراير )2019
استضافة الدكتور طالل العولقي ،عضوة مجلس إدارة الجمعية ،في إذاعة الشبيبة للحديث حول المركز الوطني للتشغيل وما يعول عليه في
الفترة المقبلة 3( .مارس )2019

المحاضرات و الندوات والجلسات النقاشية
●

●

تحت رعاية محمد بن الزبير بن علي ،مستشار جاللة السلطان لشؤون التخطيط االقتصادي ،دشنت الجمعية كتاب" :الكفاءة في المؤسسات
المالية اإلسالمية والتقليدية" لمؤلفه الدكتور خالد بن سعيد العامري ،عضو مجلس إدارة الجمعية االقتصادية العمانية 22(.أكتوبر ،2018
النادي الثقافي)
نضمت الجمعية وذلك بالتعاون مع لجنة الفعاليانت الثقافية بمهرجان مسقط محاضرة سوق العمل العماني بين مخرجات التعليم ومتطلبات
السوق ةالتعمين" (النادي الثقافي 4 ،فبراير )2019

مشاركة الجمعية في اإلعداد لرؤية عمان 2040
●

في ظل اإلعداد للرؤية المستقبلية عمان  ،2040شاركت الجمعية االقتصادية كإحدى ممؤسسات المجتمع المدني في مختلف اإلجتماعات
واللقاءات بحضور مختلف المؤسسات الحكومية وبمشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع.

المطبوعات
لم يتم طباعة أي منشورات خالل العام  .2018الجدير بالذكرأن الجمعية نشرت العديد
من المطبوعات في السنوات الماضية ،منها الكتيب األول و الثاني للمقاالت و المقابالت
الصحفية لرئيس مجلس اإلدارة ،كما أن جميع البحوث و الكتيبات و المقابالت و
المقاالت متوفرة على الموقع اإللكتروني للجمعية ،و يمكن ألي مهتم اإلطالع عليها.
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الموقع اإللكتروني للجمعية
تم تحديث الموقع االلكتروني للجمعية ،حيث تم تحديث المحتوى و التصميم ،كما تم
توفير كافة أوراق العمل و الدراسات و البحوث في الموقع االلكتروني الجديد ،كما أن
األنشطة والفعاليات التي تقيمها الجمعية يتم نشرها على موقع الجمعية أو مواقع التواصل
االجتماعي

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  2017برصيد قدره  xxxلاير عماني وفي سنة 2018
برصيد قدره  xxxلاير عماني  ،علما أن رصيد الجمعية في البنك حتى تاريخ إعداد هذا
التقرير كان  xxxلاير عماني و ال توجد أية مستحقات ذات قيمة على الجمعية.
التبرعات
●

تبرع سعادة الشيخ المكرم محمد بن عبدهللا الحارثي منذ العام  2016بمكتب خاص للجمعية في مبنى تميمة (معهد بوليغلوت) بالوطية ،مسقط
 ،وقد تم تجهيزه ليكون مقرا للجمعية.
كما تتلقى الجمعية تبرعات رمزية من أعضاءها بين فترة و أخرى (ال تشمل رسوم تجديد العضوية).

●
●

أنشطة المرحلة المقبلة
يأمل مجلس اإلدارة الجديد على مواصلة نشاطه بفاعليـة في العامين القادمين ،حيث سيتم إقامة جلسات نقاشية دورية و محاضرات و
أنشطة أخرى وفق جدول يتم تحديده و مراجعته بصورة مستمرة.

●
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العالقات اإلعالمية
الجمعية لديها من العالقات ما يكفي ممثلة برئيسها و أعضاء مجلس اإلدارة و عدد من
أعضاءها ،و الجمعية على تواصل دائم مع مختلف الوسائل اإلعالمية من صحف و
مجالت و إذاعة و تلفزيون.
األعضاء الجدد
الجمعية ترحب بإنضمام األعضاء الجدد لديها ،و يتم الموافقة على عضوية الجمعية وفقا
للشروط المحددة.
منهجية عمل الجمعية
لقد تمكنت الجمعية االقتصادية العمانية من ممارسة نشاطاتها في الفترة السابقة من خالل
الخدمات التي يقدمها أعضاء مجلس إدارتها و عدد من أعضاءها 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  ،وال
يعمل بالجمعية أي موظف وال تدفع أي أجور أو رواتب.
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