محضر اجتماع الجمعية العمومية األول
لجمعية العلوم االقتصادية السورية
يوم السبت 2018/3/10

بناء على الدعوة الموجهة إلى الزميالت والزمالء أعضاء جمعية العلوم االقتصادية السورية رقم
 7تاريخ  2018/2/15لحضور الجمعية العمومية للجمعية  ،التي تضمنت تحديد موعد االجتماع
األول الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت  2018/3/10بمقر الجمعية  ،وفي حال عدم
اكتمال النصاب القانوني يكون االجتماع الثاني يوم السبت  2018/3/31بنفس الزمان والمكان ،
وعلى االعالن المنشور بهذا الخصوص في صحيفة تشرين بتاريخ  ،2018/2/20وعلى كتابي
الجمعية رقم  9تاريخ  2018/2/22ورقم  12تاريخ  2018/2/28الموجهين إلى مديرية الشؤون
االجتماعية والعمل بدمشق بخصوص عقد هذا االجتماع  ،وعلى كتاب مديرية الشؤون االجتماعية
والعمل بدمشق رقم  2830تاريخ  2018/2/28المتضمن الموافقة على عقد االجتماع ،
ونظرا الكتمال النصاب القانوني في االجتماع األول الذي حضره  31عضوا ً من أصل 43عضوا
الذين سددوا التزاماتهم المالية للجمعية ويحق لهم حضور الجمعية العمومية ،
عقدت الجمعية العمومية للجمعية اجتماعها األول في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت
 2018/3/10في مقر الجمعية بحضورالسيد زهير نبوتي ممثالً عن مديرية الشؤون االجتماعية
والعمل بدمشق وبحضور الزميالت والزمالء التالية اسماؤهم:
 -1السيد فؤاد اللحام
 -3اآلنسة هنا الحسيني
 -5السيد محمد بسام السباعي

 -2السيد عصام الشيخ أوغلي
 -4الدكتور كمال شرف
 -6الدكتور مجيد مسعود

 -7السيد محمد زهير تغلبي

 -8الدكتور همام عبيد

 -9السيدة جمانه نعمه

 -10الدكتورة رشا سيروب

 -11اآلنسة رانية عبد ربه

 -12السيد بشار المنير

 -13السيد فاضل بحصاص

 -14السيد موفق عدي

 -15السيد أحمد الحوري

 -16السيد عبد القادر النيال

 -17السيد فراس الجيجكلي

 -18السيد عمار الكيال
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 -19السيدة صباح برمدا

 -20السيدة عيوش عدوان

 -21السيد فايز خلف

 -22الدكتور عامر خربوطلي

 -23الدكتور علي كنعان

 -24السيد شادي أحمد

 -25الدكتور هاني الخوري

 -26السيد طريف صابوني

 -27السيد محمد غسان القالع

 -28السيد عبد الحمبد الهاشمي

 -29السيد محمد عثمان

 – 30السيد محمد صفوان الرومي

 -31السيد محمد الحالق
تراس االجتماع الزميل الدكتور كمال شرف رئيس مجلس االدارة مرحبا ً يالزميالت والزمالء
الحضور وبممثل مديرية الشؤون االجتماعية والعمل بدمشق السيد زهير نبوتي  .ثم اقرت الجمعية
العمومية جدول أعمالها الذي تضمن البنود التالية :
 -1تقرير مجلس االدارة عن عمله و أنشطة الجمعية من  2017/4/25ولغاية 2018/2/28
 -2الحسابات الختامية لعام 2017
 -3تقرير مدقق حسابات الجمعية لعام 2017
-4اقرار مشروع موازنة عام 2018
 -5تعيين مدقق حسابات من غير أعضاء الجمعية
 -6انتخاب مجلس ادارة جديد من تسعة أعضاء
بعد ذلك بدأت الجمعية العمومية بمناقشة بنود جدول األعمال وكما يلي:
أوالا -تقرير مجلس االدارة :
عرض الزميل فؤاد اللحام أمين سر الجمعية تقرير مجلس ادارة الجمعية عن عمل المجلس ونشاط
الجمعية خالل الفترة من  2017/4/25ولغاية 2018/2/28
وقد تضمن التقرير النقاط التالية:
 -1النشاط العلمي للجمعية الذي شمل تقديم  8محاضرات في المركزالثقافي العربي بأبي رمانة في
اطار ندوة الثالثاء االقتصادية  ،وحلقتين نقاشيتين في مقر الجمعية عن التصدع االجتماعي في
سورية ،والتنمية والعدالة  ،وندوة مشتركة عن الطبقة الوسطى بالتعاون مع غرفة تجارة
دمشق وكلية االقتصاد بجامعة دمشق  ،وورشة عمل مشتركة مع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي بدمشق حول فرص العمل وسبل العيش في سورية وغيرها من األنشطة األخرى ..
كما أشار التقرير إلى قيام الجمعية بإعداد دراستين لصالح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
بدمشق األولى حول فرص العمل وسبل العيش في سورية  ،والثانية حول سلسلة القيمة للقمح
في سورية  .وقد حققت هاتان الدراستان ايرادا ً صافيا للجمعية بلغ  3523100ل.س .
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 -2الوضع التنظيمي للجمعية الذي تضمن عمل مجلس االدارة خالل الفترة السابقة وعقده 37
اجتماعا ً لمتابعة عمل ونشاط الجمعية العلمي والمالي والتنظيمي  .كما أشار التقرير الى نشاط
اللجنة االدارية لفرعي الجمعية غير المشهرين في الالذقية وطرطوس والعمل على تنشيط
فرع حلب  .كما تم قبول عضوية  14عضوا جديدا في الجمعية ..
 -3الوضع المالي للجمعية بما فيه التقرير عن حساباتها لعام 2017
وقد أشار التقرير إلى الصعوبات التي ما تزال تواجهها الجمعية بسبب األوضاع الحالية في سورية
وانعكساتها على نشاطها ومشاركة الزمالء في أنشطتها وتوقف الجهات المؤازرة والداعمة عن
تقديم الدعم المادي لها ( عدا غرفة تجارة دمشق ) اضافة إلى عدم التمكن من الحصول على مقر
مناسب للجمعية على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة بهذا الخصوص حتى اآلن .
وخالل المناقشة أثار عدد من الزمالء مجموعة من المالحظات والمقترحات تناولت مايلي:
-1
-2
-3
-4

تعزيز دور الجمعية العلمي واإلعالمي كمرجعية اقتصادية علمية
متابعة ندوة الثالثاء االقتصادية واألنشطة العلمية األخرى من حلقات نقاشية
بذل المزيد من الجهود للحصول على مقر مناسب للجمعية
تكثيف الجهود واالتصاالت مع الجهات الداعمة واألعضاء المؤازين من أجل
دعم الجمعية ماديا ً والبحث عن موارد مالية اضافية للجمعية .

وبعد انتهاء المناقشة أقرت الجمعية العمومية تقرير مجلس االدارة .
ثانيا ا -الحسابات الختامية للجمعية لعام 2017
عرض الزميل محمد بسام السباعي أمين الصندوق حسابات الجمعية لعام  2017وتمت المصادقة
عليها.
ثالثا ا -تقارير مدقق حسابات الجمعية لعام 2017
تم عرض تقريرمدقق الحسابات السيد مجد الدين الشهوان عن تدقيق حسابات الجمعية لعام 2017
وتمت الموافقة عليه .
وقد وافقت الجمعية العمومية على تكليف مفتش الحسابات السيد مجد الدين الشهوان بتدقيق حسابات
الجمعية  .كما فوضت مجلس االدارة الجديد بتحديد أتعابه.
رابعا ا -اقرار مشروع موازنة عام 2018
ناقشت الجمعية العمومية مشروع موازنة الجمعية لعام  2018واقرته
خامسا ا -انتخاب مجلس ادارة جديد
عرض الدكتور كمال شرف أنه بموجب التعديل األخير على النظام الداخلي للجمعية يجب انتخاب
تسعة أعضاء لمجلس ادارة الجمعية .وقدبلغ عدد طلبات الترشيح  12طلبا ً استلمها مجلس ادارة
الجمعية اصوالً خالل الفترة المحددة للترشيح التي انتهت في نهاية الدوام الرسمي من يوم األربعاء
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 . 2018/3/7وكانت طلبات الترشيح مقدمة من الزميالت والزمالء التالية اسماؤهم حسب تاريخ
ورودها وتسجيلها كما يلي :
 -1الدكتور كمال شرف

 -2السيد محمد غسان القالع

- 3السيد فؤاداللحام

 -4السيد محمد بسام السباعي

 –5األنسة هنا الحسيني

 -6السيد محمد زهير تغلبي

 -7السيد عصام الشيخ أوغلي

 -8الدكتور عامر خربوطلي

 -9الدكتور على كنعان

 -10الدكتور هاني خوري

 -11السيد شادي أحمد

 -12الدكتورة رشا سيروب

بعد تالوة اسماء المرشحين و تثبيت طلبات الترشيح لعضوية مجلس االدارة المقدمة من المرشحين
الذين يحضرون االجتماع  ،تم تشكيل لجنة لإلشراف على االنتخابات برئاسة مندوب مديرية
الشؤون االجتماعية والعمل بدمشق وعضوية كل من الزميلة رانية عبد ربه والدكتور همام عبيد.
وقد أكد مندوب مديرية الشؤون االجتماعية والعمل بدمشق أن العدد المطلوب انتخابه هو 9
أعضاء فقط وكل عدد يزيد عن ذلك في ورقة االنتخاب يشطب حيث أن قائمة المرشحين التي
ستوزع على األعضاء من اجل االنتخاب تتضمن كافة اسماء المرشحين ومختومة بخاتم الجمعية ..
وبعد اجراء االنتخابات باالقتراع السري وفرز األوراق فاز بعضوية المجلس كل من الزمالء :
 -1الدكتور كمال شرف 31صوتا ً -2-السيد فؤاداللحام  31صوتا  -3 ،السيد محمد غسان القالع-
 30صوتا ً  -4السيد محمد بسام السباعي 26صوتا ً  -5 ،السيد محمد زهير تغلبي  26صوتا ً-6 -
الدكتور عامر خربوطلي 24صوتا ً  - 7 ،الدكتور علي كنعان  22صوتا ً – السيد عصام الشيخ
أوغلي  20صوتا ً  ،اآلنسة هنا الحسيني  19صوتا ً
وحصل كل من الدكتورة رشا سيروب على  14صوتا ً والسيد شادي أحمد  11صوتا ً والدكتور
هاني خوري  8اصوات .
في ختام االجتماع شكر الدكتور كمال شرف الحضور على مشاركتهم وثقتهم مؤكدا ً على ضرورة
تعاون ومشاركة جميع أعضاء الجمعية في أنشطتها وفعالياتها  ،وأن المالحظات والمقترحات التي
طرحها الزمالء الحاضرون في االجتماع ستكون مجال عمل واهتمام مجلس االدارة الجديد الذي
سيتابع بذل كل ما يستطيع من أجل استمرار وتطوير أنشطة الجمعية وتعزيز مكانتها العلمية
واالجتماعية.
وانتهى االجتماع في الساعة الواحدة ظهرا .

أمين السر

رئيس مجلس االدارة

فؤاد اللحام

الدكتور كمال شرف
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