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تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
إلى األعضاءفي الجمعية العمانية للخدمات النفطية

الرأي
لقــد دققنــا القوائــم الماليــة المرفقــة للجمعيــة العمانيــة للخدمــات النفطيــة )»الجمعيــة«(، الــواردة علــى الصفحــات 3 إلــى 15، والتــي تتكــون مــن قائمــة المركــز 
ــخ ،  ــك التاري ــة بذل ــة للســنة المنتهي ــرات فــي أمــوال األعضــاء والتدفقــات النقدي ــات، والتغي ــرادات والمصروف ــم اإلي ــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016، وقوائ المال

وإيضاحــات عــن القوائــم الماليــة، بمــا فــي ذلــك السياســات المحاســبية الرئيســية. 
فــي رأينــا، إن القوائــم الماليــة الُمرفقــة ُتظهــر بصــورة عادلــة، مــن كافــة النواحــي الجوهـــرية، المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 وأداءهــا المالــي 

وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذات التاريــخ وفقــً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة.

أساس الرأي
لقــد أنجزنــا تدقيقنــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق.  يتضمــن قســم مســؤوليات مراقــب الحســابات عــن تدقيــق القوائــم الماليــة الــوارد فــي تقريرنــا وصفــا 
ُمســتفيضا لمســؤولياتنا بموجــب تلــك المعاييــر. نحــن ُمؤسســة مســتقلة عــن الجمعيــة وفقــا لميثــاق أخالقيــات المحاســبين المهنييــن الصــادر عــن مجلــس 
المعاييــر األخالقيــة الدوليــة للمحاســبين )ميثــاق أخالقيــات المحاســبين( وكذلــك المتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة بعمليــة تدقيقنــا للبيانــات الماليــة للشــركة 
فــي ســلطنة ُعمــان، وقــد أَوفينــا بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــا لهــذه المتطلبــات وميثــاق أخالقيــات المحاســبين. وفــي اعتقادنــا إن أدلــة التدقيــق التــي 

حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفــر أساســً نســتند إليــه فــي إبــداء رأينــا.

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وعرضهــا بطريقــة عادلــة طبقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة وعــن أنظمــة الرقابــة الداخليــة التــي 
تعتبرهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد قوائــم ماليــة خاليــة مــن أي أخطــاء جوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن غــش أو خطــأ.

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة الجمعيــة علــى مواصلــة عملياتهــا طبقا لمبــدأ االســتمرارية، واإلفصاح، بحســب االقتضاء، 
عــن المســائل المتعلقــة بمبــدأ اإلســتمرارية واســتخدام أســاس مبــدأ اإلســتمرارية للمحاســبة مــا لــم تكــن اإلدارة تعتــزم تصفيــة الجمعيــة أو وقــف العمليــات، 

أو أَنــه ال يوجــد لديهــا بديــل واقعــي غيــر القيــام بذلــك.  
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إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للجمعية.

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول عّمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة ككل خاليــة مــن أي أخطــاء جوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن غــش أو 
خطــأ، وعــن إصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا.  علمــا بــأن التأكيــد المعقــول يمثــل تأكيــدا علــى مســتوى عــال مــن الضمــان، ولكنــه ال يمثــل 
ضمانــا بــأن عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ســُتمكن دائًمــا مــن كشــف األخطــاء الجوهريــة عنــد وجودهــا.  حيــث يمكــن لألخطــاء 
أن تنشــأ عــن الغــش أو الخطــأ، وهــي ُتعتبــر جوهريــة إذا كان ُيتوقــُع منهــا بشــكل معقــول أن تؤثــر، فردًيــا أو ُكلًيــا، علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا 

المســتخدمون اســتنادا الــى هــذه القوائــم الماليــة.
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تقرير مراجعي الحسابات المستقلين 
إلى األعضاء في الجمعية العمانية للخدمات النفطية )تابع(

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق التــي ُنجريهــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، فإننــا نســتخدم أحــكام مهنيــة ونمــارس الشــك المهنــي فــي جميــع مراحــل التدقيــق. 

ونقــوم أيضــا بمــا يلــي:

· تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن غــش أو عــن خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق التــي تســتجيب 
لتلــك المخاطــر، مــع الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتوفــر أساســا نســتند إليــه فــي إبــداء رأينــا.  إن خطــر عــدم الكشــف عــن األخطــاء الجوهريــة الناتجــة 
عــن الغــش هــو أعلــى مــن خطــر عــدم الكشــف عــن األخطــاء الناتجــة عــن الخطــأ، نظــرا ألن الغــش قــد ينطــوي علــى التواطــؤ أو التزويــر أو الحــذف الُمتعَمــد أو التحريــف 

أو تجــاوز أنظمــة الرقابــة الداخليــة.
· التوصــل الــى فهــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق ألجــل تصميــم إجــراءات التدقيــق المناســبة حســب الظــروف، ولكــن ليــس لغــرض إبــداء رأي حــول 

نجاعــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة للشــركة.
· تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية الُمستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات التابعة التي قامت بها اإلدارة.

· صياغــة خالصــة حــول مــدى مالئمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبــدأ االســتمرارية للمحاســبة، ومــا إذا كان هنــاك، اســتنادا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا، عــدم 
يقيــن جوهــري يتعلــق باألحــداث أو الظــروف ومــن شــأنه أن ُيلقــي بقــدر كبيــر مــن ظــالل الشــك حــول قــدرة الجمعيــة علــى مواصلــة عملياتهــا طبقــا لمبــدأ اإلســتمرارية.  
وإن خُلصنــا الــى وجــود عــدم يقيــن جوهــري، فنحــن مطالبــون بلفــت العنايــة فــي تقريــر تدقيقنــا إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي القوائــم الماليــة، أو تعديــل 
رأينــا إن كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة.  إن ُخالصتنــا تســتند الــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر تدقيقنــا.  ومع ذلك، فــإن األحــداث أو الظروف 

المســتقبلية قــد تجعــُل الجمعيــة تتوقــف عــن مواصلــة عملياتهــا طبقــا لمبــدأ االســتمرارية. 
· تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة وهيكلهــا ومحتواهــا، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت القوائــم الماليــة ُتظهــُر التعامــالت واألحــداث الكامنــة علــى 

نحــو ُيحقــق العــرض بطريقــة عادلــة.

نحــن نتواصــل مــع مجلــس االدارة فيمــا يتعلــق بالنطــاق الُمخطــط للتدقيــق وتوقيتــه، ونتائــج التدقيــق الرئيســية، مــن ضمــن مســائل أخــرى، بمــا فــي ذلــك أي نقــص 
هــام فــي الرقابــة الداخليــة ُنحــدده أثنــاء عمليــة تدقيقنــا. 

8 مارس 2017
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الجمعية العمانية للخدمات النفطية
قائمة المركز المالي

في 31 ديسمبر 

20162015
ريال عمانيريال عمانيإيضاح

األصول 
األصول غير المتداولة

566,61389,677األثاث والمعدات 
613,27318,684األصول غير ملموسة

--------------------------------------
79,886108,361مجموع األصول غير المتداولة

--------------------------------------
األصول المتداولة

8نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك
9
10

189،304
864،426
 14,783

759،488
376،239

17،785
10,000-مبالغ مستحقة من اطراف ذات عالقة

---------------------------------------
1,068,5131,163,512مجموع األصول المتداولة

---------------------------------------
1,148,3991,271,873مجموع األصول

====================
أموال األعضاء وااللتزامات

الزيادة المتراكمة في اإليرادات عن المصروفات 
1,118,8911,246,164ومجموع أموال األعضاء

---------------------------------------
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االلتزامات المتداولة
20,00013,000رسوم عضوية مستلمة مقدمً 

114155,400ذمم دائنة ومستحقات
76,0006,000)ب(مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

---------------------------------------
26,41524,400مجموع االلتزامات المتداولة

--------------------------------------
االلتزامات غير المتداولة

3,0931,309منافع نهاية الخدمة للموظفين 
---------------------------------------

29,50825,709مجموع االلتزامات
---------------------------------------

1,148,3991,271,873مجموع أموال األعضاء وااللتزامات
====================

اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية وصرح بإصدارها بتاريخ 8 / 3 / 2017 / ووقعها بالنيابة عنه كل من:

اإليضاحات الواردة على الصفحات من 7 إلى 15 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد علي صفحة رقم 2-1

_________________ __________________ ___________________

الرئيس التنفيذي أمين المال رئيس مجلس اإلدارة
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الجمعية العمانية للخدمات النفطية
قائمة اإليرادات والمصروفات

20162015للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
ريال عمانيريال عمانيإيضاح

اإليرادات
723,42423,000مساهمات 

7359,995389,011رسوم عضوية
لتعييــن  التدريــب  نظــام  بموجــب  تدريبــة  دورات  إدارة  ظفيــنرســوم  لمو 22,70021,980)ه(ا

-26،050)غ(إيرادات الجمعية العمانية للخدمات النفطية عن إعالنات 
212,45020,063)ح(رعاية مناسبات

24,0868,456)ز(برامج تدريبية داخل الجمعية
22,8261,248)ح(إيرادات فوائد

-------------------------------------
411,531463,758

--------------------------------------
المصروفات

3355,827281,725تكاليف الموظفين
4139,971148,670و7مصروفات إدارية وعمومية

543,00612,403و6استهالك وإطفاء
--------------------------------------

538,804442,798
--------------------------------------

20,960)127,273(زيادة اإليرادات عن المصروفات للسنة
====================

مالحظة: ليس لدى الجمعية تغيرات فى أموال األعضاء تخص غير المالكين . 
اإليضاحات الواردة على الصفحات من 7 إلى 15 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة رقم 2-1   
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الجمعية العمانية للخدمات النفطية
قائمة التغيرات في أموال األعضاء

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

ريال عماني
خالل السنة وحتى 31 ديسمبر 2016

1,246,164في  31 ديسمبر2015
)127,273(زيادة اإليرادات عن المصروفات للسنة

1,118,891في  31 ديسمبر 2016
==========

خالل السنة وحتى 31 ديسمبر 2015
1,    2   2  5  ,    2  0  4في  31 ديسمبر 2014

2  0    ,  9  6  0زيادة اإليرادات عن المصروفات للسنة

1   ,2  4  6  ,  1  6  4في  31 ديسمبر 2015
==========

 

اإليضاحات الواردة على الصفحات من 7 إلى 15 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة رقم 2-1
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الجمعية العمانية للخدمات النفطية
قائمة التدفق النقدي

للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 

20162015
ريال عمانيريال عماني

أنشطة التشغيل
431,951438,638مقبوضات نقدية من أعضاء ومعاهد تدريب

)439,591(  )499,420(مدفوعات نقدية للموردين والموظفين ومعاهد التدريب

-------------------------------------
)953()67,469(التدفق النقدي الناتج من أنشطة التشغيل

-------------------------------------
أنشطة االستثمار

)108,384()14,531(مشتريات أثاث ومعدات وأصول غير ملموسة
)1,248()488,184(صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل

-----------------------------------
)109,632()502,715(التدفق النقدي المستخدم في أنشطة االستثمار

-----------------------------------
)110,585()570,184(صافى الزيادة في النقد وما في حكم النقد خالل السنة

759,488870,073النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
-------------------------------------

189,304759,488النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة 
======================

اإليضاحات الواردة على الصفحات من 7 إلى 15 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة رقم 1الى2
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الجمعية العمانية للخدمات النفطية
إيضاحات على القوائم المالية

الشكل القانوني  والنشاط الرئيسي  1
الجمعيــة العمانيــة للخدمــات النفطيــة )»الجمعية«/«أوبــال«( مســجلة كجمعيــة فــي ســلطنة عمــان طبقــا للقــرار الــوزاري 2001/322 الصــادر فــي 27 أكتوبــر 2001 
مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة )الشــئون االجتماعيــة والعمــل والتدريــب المهنــي ســابقا( وطبقــا للمرســوم الســلطاني رقــم 2000/14 الصــادر فــي 13 فبرايــر 2000.

إن الهــدف الرئيســي للجمعيــة هــو صياغــة وتنفيــذ خطــط العمــل بالنيابــة عــن أعضائهــا لتعزيــز التعميــن بشــكل إيجابي والتدريــب والتطويــر، وجودةالصحة 
والســالمة والبيئــة، وممارســات التوظيــف والعالقــات مــع المجتمــع وممارســات العمــل التجــاري وضمــان الجــودة بقطــاع صناعــة النفــط والغــاز فــي ســلطنة 

عمــان عــن طريــق:
تنمية معايير مهنية ترقى إلى المستوى العالمي.  

التصدي للتحديات المحلية المحددة.  
البحث عن الحلول المبتكرة والفعالة من الناحية االقتصاية للمشاكل والتحديات.  

تطوير االتصال وتقديم أفضل الممارسات واألفكار.  

السياسات المحاسبية الرئيسية   2
فقرة االلتزام )أ( 

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وفقــً لمعاييــر لتقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والتفســيرات الصــادرة مــن قبــل لجنــة 
تفســيراتالتقارير الماليــة الدولية.

تبنــت الجمعيــة خــالل الســنةكل المعاييــر الجديــدة وتلــك التــي تــم تعديلهــا والتفســيرات الصــادرة مــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليةالســارية علــى 
ــر 2016.  ــر الماليــة الدولية،اعتبــارا مــن1 يناي الفتــرات المحاســبية و لجنــة التفســيرات للتقاري

ترى اإلدارة  انه لن يكن هناك تأثير هام  لتبني التعديالت على عرض واالفصاح البنود الواردة بالقوائم المالية للسنة الحالية.
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أساس اإلعداد )ب( 
تم إعداد هذه القوائم المالية بالريال العماني وطبقا لمبدأ التكلفة التاريخية. 

تقوم الجمعية بتطبيق السياسات المحاسبية بانتظام عند التعامل مع البنود التي اعتبرت جوهرية للقوائم المالية للجمعية.

استخدام التقديرات والتفسيرات )ج( 
ــر الماليــة الدوليــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة القيــام بوضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى  يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة وفقــً لمعاييــر التقاري
تطبيــق السياســات ومبالغاألصــول وااللتزامــات والدخــل والمصروفــات. تســتند التقديــرات واالفتراضــات المصاحبــة لهــا علــى الخبــرة التاريخيــة وعلــى العديــد 

مــن العوامــل األخــرى التــي يعتقــد أنهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات األساســية بشــكل مســتمر. يتــم إثبــات تعديــالت التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل التقديــر إذا 
كان التعديــل مؤثــرًا علــى تلــك الفتــرة فقــط أو فــي فتــرة التعديــل والفتــرات المســتقبلية إذا كان التعديــل مؤثــرًا علــى الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتقبلية. 

رسوم العضوية  )د( 
تمثل رسوم العضوية الرسوم المستلمة من األعضاء. يتم إثبات الرسوم كإيراد في الفترة المتعلقة بها.
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الجمعية العمانية للخدمات النفطية
إيضاحات على القوائم المالية

السياسات المحاسبية الرئيسية)تابع(  2
رسوم إدارة التدريب )هـ( 

تمثــل رســوم اســتخراج الشــهادات الرســوم المســتلمة أو الذمــم المدينــة للرســوم ،مــن مقدمــي البرامــج التدريبيــة ويعتــرف بهــا  كإيــرادات عندمــا تقــدم 
هــذه الخدمــات ويصبــح مــن المرجــح ان يتــم اســتالم الرســوم عــن هــذه البرامــج التدريبيــة. 

المساهمات  )و( 
يتــم تســجيل المســاهمات النقديــة التــي ال توجــد عليهــا قيــود فــي الدخــل كإيــراد عنــد اســتالمها. يتــم إثبــات المســاهمات المقدمــة لتغطيــة مصروفــات 
محــددة فــي الدخــل عنــد تكبــد المصــروف ذي الصلــة. المــواد والخدمــات التــي تتــم المســاهمة بهــا ) المســاهمات العينيــة(، والتــي كان مــن الممكــن أن تقــوم 

الجمعيــة بشــرائها، يتــم تســجيلها بالقيمــة العادلــة عنــد تقديــم تلــك المســاهمات. 
رسوم استخراج الشهادات )ز( 

تمثــل رســوم إدارة التدريــب الرســوم المســتلمة و/أو الرســوم المســتحقة التحصيــل مــن اصحــاب العمــل و الشــركات عــن تدريــب موظفيهــم ومنحهــم 
ــراد عندمــا يوجــد احتمــال باســتالمها. شــهادات فــي مجــاالت التدريــب واألمــن و الســالمة البيئيــة ويتــم إثباتهــا كإي

إيرادات الفوائد ، الكفاالت ، اإليرادات األخرى )ح( 
يتم إدراجإيرادات الفوائد والكفاالت واإليرادات األخرى على أساس االستحقاق.

األثاث والمعدات )ط( 
يتــم إثبــات بنــود األثــاث والمعــدات بالتكلفــة ناقصــا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة. تتــم رســملة المصروفــات الالحقــة فقــط عندمــا 
تزيــد مــن المنافــع المســتقبلية التــي يتضمنهــا بنــد األثــاث والمعــدات. يتــم إثبــات كل المصروفــات األخــرى فــي قائمــة اإليــرادات والمصروفــات كمصــروف عنــد 

تكبدهــا.
يتم تحميل استهالك األثاث والمعدات في قائمة اإليرادات والمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر بثالث سنوات.
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ــة تغيــر الظــروف  ــات والمعــدات بصفــة ســنوية وتغييرهــا فــي حال تتــم مراجعــة طريقــة االســتهالك والقيمــة الباقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لبنــود األث
بشــكل جوهــري. تتــم المحاســبة عــن أي تعديــل علــى أنــه تغييــر فــي التقديــر المحاســبي عــن طريــق تغيير معدل االســتهالك للفتــرات الحالية والمســتقبلية. 

األصول غير الملموسة )ي( 
يتم قياس األصول غير الملموسة بالتكلفة ناقصً االطفاء المتراكم والخسائر التراكمية لالنخفاض في القيمة.

تتــم رســملة المصروفــات الالحقــة فقــط إلــى الحــد الــذي تزيــد فيــه مــن المنافــع المســتقبلية المضمنــة فــي األصــل المحــدد المتعلقــة بــه. يتــم إدراج جميــع 
المصروفــات األخــرى فــي األربــاح أو الخســائر عنــد تكبدهــا.

يتم تحميل إطفاء األصول غير الملموسة في قائمة اإليرادات والمصروفات بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر بثالث سنوات.

الذمم المدينة األخرى )ك( 
يتم إثبات الذمم المدينة األخرى بالتكلفة ناقصً خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.
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الجمعية العمانية للخدمات النفطية
إيضاحات على القوائم المالية

السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(  2
النقد وما في حكم النقد )ل( 

يشتمل النقد وما في حكم النقد على أرصدة لدى البنوك ونقد بالصندوق. 

منافع الموظفين )م( 
يتــم إدراج المســاهمة فــي خطــة مســاهمات التقاعــد المحــددة للموظفيــن العمانييــن وفقــا لبرنامــج التأمينــات االجتماعيــة بســلطنة عمــان كمصــروف فــي 
قائمــة اإليــرادات والمصروفــات عنــد تكبدهــا. يتــم تكويــن المخصصــات للذمــم الدائنــة ووفقالقانــون العمــل المطبــق علــى الموظفيــن غيــر العمانييــن فــي 

ســلطنة عمــان لفتــرات الخدمــة المتراكمــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر.

المخصصات )ن( 
يتــم إدراج المخصــص فــي قائمــة المركــز المالــي عندمــا يكــون لــدى الجمعيــة التــزام قانونــي أو اســتداللي نتيجــة لحــدث ســابق ومــن المحتمــل أن يتطلــب 
تدفــق خارجــى للمنافــع االقتصاديــة لســداد ذلــك االلتــزام. إذا كان األثــر جوهريــا يتــم تحديــد المخصــص عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية 

بالمعــدالت التــي تعكــس تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود، والمخاطــر المحــددة لذلــك االلتــزام.

الذمم الدائنة والمستحقات )س( 
يتم إثبات الذمم الدائنة والمستحقات بالتكلفة المطفأة.
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ضريبة الدخل )ع( 
الجمعية العمانية للخدمات النفطية ال تخضع لضريبة الدخل العمانية وليس مطلوبا منها تقديم إقرارات ضريبية للدخل في عمان.

ايرادات إعالنات )غ( 
ايرادات االعالنات هي االتعاب المقبوضة من أعضاء الجمعية في المجلة التي تصدرها الجمعية ويتم إدراج هذا الدخل في الفترة التي تتعلق بها.

تكلفة الموظفين  3

20162015
ريال عمانيريال عماني

322,617265,430رواتب وبدالت
23,30511,173المساهمة في خطة التقاعد المحددة 

تأمين طبي للموظفين
تدريب وتطوير موظفين 

مستحقات نهاية الخدمة للموظفين

6,071
2,050
784,

772,
2,511
839

---------------------
355,827281,725

======================
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الجمعية العمانية للخدمات النفطية
إيضاحات على القوائم المالية

مصروفات إدارية وعمومية  4

20162015
ريال عمانيريال عماني

24,24224,882إيجار
45,29645,882مصروفات مناسبات

19,83513,644أتعاب مهنية
19,74524,083مطبوعات وقرطاسية

10,5937,385صيانة المكتب
5,0005,000أتعاب قانونية

3,8454,046مصروفات اتصاالت
2,8706,634مصروفات السفر

2,7941,857كهرباء ومياه
2,4055,068مرطبات للمكتب

3,34610,189مصروفات متنوعة
--------------------------------------

139,971148,670
======================
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أثاث ومعدات  5

أثاث وتركيبات 
معدات 

مكاتبوحاسب آلي
المجموع

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيسنة 2016

       التكلفة 

3184,83554,735139,570 ديسمبر 2015

2,9339,25112,184إضافات خالل السنة

-------------------------------------------------

3187,76863,986151,754 ديسمبر2016

-------------------------------------------------

االستهالك

315,87544,01849,893 ديسمبر 2015

28,8266,42235,248استهالك عن السنة

---------------------------------------------------

34,70150,44085,141في 31 ديسمبر 2015

-------------------------------------------------

صافي القيمة الدفترية

3153,06713,54666,613 ديسمبر 2016

=========================

3178,96010,71789,677 ديسمبر 2015

=========================

التكلفة 



القوائم المالية

46

أثاث وتركيبات 
معدات 

مكاتبوحاسب آلي
المجموع

ريال عمانيريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2014

82,0005,55387,553إضافات خالل السنة

)22,653(-)22,653(استبعاد خالل السنة

----------------------------------------------------

3184,83554,735139,570 ديسمبر 2015

---------------------------------------------------

االستهالك

3123,10539,27962,384 ديسمبر 2014

5,4234,73910,162استهالك عن السنة

)22,653(-)22,653(يتعلق باالستبعاد

--------------------------------------------------------

5,8754401849,893في  31 ديسمبر 2015

--------------------------

صافي القيمة الدفترية

3178,96010,71789,677 ديسمبر 2015

=========================

312,3839,90312,286 ديسمبر 2014

=========================

أثاث ومعدات )تابع(  5
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األصول غير الملموسة  6

20162015

ريال عمانيريال عماني

18,68494في بداية السنة
2,34720,831إضافات خالل السنة

)2,241()7,758(ناقصً : إطفاء خالل السنة
----------------------

13,27318,684في نهاية السنة
================

تمثــل األصــول غيــر الملموســة تكلفــة برنامــج الحاســب اآللــي )لنظــام إدارة الكفــاءة، الشــبكة الخاصــة االفتراضيةللعميل(وتراخيــص المواقــع وبرامــج الحاســب 
اآللي. 

معامالت مع أطراف ذات عالقة  7
لــدى الجمعيــة تعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة عبــر بعــض أعضــاء مجلــس إدارتهــا. تضــم تلــك األطــراف ذات العالقــة شــركات توجــد للجمعيــة أو بعــض أعضــاء 
مجلــس إدارتهــا حصــة كبيــرة فيهــا أو يمكنهــا ممارســة تأثيــر هــام علــى قراراتهــا الماليــة والتشــغيلية. فــي إطــار النشــاط االعتيــادي للجمعيــة تقــوم األطــراف 
ذات العالقــة بتقديــم خدمــات إلــى الجمعيــة. يــرى أعضــاء المجلــس أن شــروط تقديــم الخدمــات مــن جانــب األطــراف ذات العالقــة يعكــس القيمــة العادلــة لتلــك 

الخدمــات. ال يتلقــي أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجنــة التنفيذيــة أي بــدل حضــور اجتماعــات أو مكافــآت.
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الجمعية العمانية للخدمات النفطية
إيضاحات علي القوائم المالية

معامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع(   7
أ (   طبيعة و حجم المعامالت مع األطراف ذات العالقة كانت كما يلي:

20162015
ريال عمانيريال عماني

إيرادات
رسوم عضوية  -5,0004,000

مساهمات   -18,00014,000
----------------

23,00018,000
==================

مصروفات إدارية وعمومية
أتعاب قانونية)أنظر إلى اإليضاح أدناه(   -5,0005,000

أتعاب مهنية   -6,0006,000
----------------

11,00011000
===================

)ب( قيمة المعامالت مع أحد األطراف ذات العالقة هو عبارة عن أتعاب قانونية قدمها ذلك الطرف خدمة للجمعية بدون مقابل. 
)ج( المبالغ المستحقة من والىأطراف ذات عالقة هي بدون فوائد وهي بشروط ائتمان عادية ويتم سداد مقابلها نقدًا.

)د(   المبلغ المستحق من أحد األطراف ذات العالقة يتعلق برسوم عضوية و مساهمات من المقرر تحصيلها من شركة تنمية نفط عمان .
)هـــ(   تشــتمل المكافــآت ألفــراد اإلدارة العليــا علــى منافــع خدمــة قصيــرة األجــل ومنافــع نهايــة الخدمــة للموظفيــن المتعاقديــن بمبلــغ    186،714 ريــال عمانــي 

)مقابــل 159,804 ريــال عمانــي عــام 2015 (.
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نقد بالصندوق ولدى البنوك  8

20162015
ريال عمانيريال عماني

257501نقد بالصندوق
189,047758,987نقد لدى البنوك

------------------------
189,304759,488نقد بالصندوق ولدى البنوك

==============
كما تنطبق اإليضاحات كالتالي: 

) أ (  فــي نهايــة فتــرة اإلقــرار، تحتفــظ الجمعيــة العمانيــة للخدمــات النفطيــة بمبالــغ مجموعهــا344,711 ريــال عمانــي )مقابــل 736,633 ريــال عمانــي عــام 
2015( حصلتعليهامــن بعــض منتجــي النفــط الرئيســيين مقابــل تكلفــة مبــادرات مــوارد بشــرية علــى أســاس اتفاقيــة مــع وزارة النفــط و الغــاز. و تــم تعييــن 
الجمعيــة لتولــي اجــراءات الدفــع بالنيابــة عــن كافــة المشــغلين ضمانــا للشــفافية. ويتــم ادارة و محاســبة تلــك المبالــغ بشــكل مســتقل عــن عمليــات 

ــم يتــم ادراجهــا فــي هــذه القوائــم الماليــة . ــغ ل التشــغيل بالجمعيــة و بالتالــي فــان تلــك المبال
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الجمعية العمانية للخدمات النفطية
إيضاحات علي القوائم المالية

نقد بالصندوق ولدى البنوك )تابع(  8

ــي( علــى ســبيل  ــال عمان ــال عماني)عــام 2015: 68.070 ري ــة فتــرة اإلقــرار، تحتفــظ الجمعيــة العمانيــة للخدمــات النفطيــة بمبلــغ 34.570 ري فــي نهاي )ب( 
العهــدة وباإلنابــة عــن المتبرعيــن، وقــد تــم اســتالم هــذا المبلــغ علــى ســبيل التبرعــات مــن قبــل األعضــاء عــن األضــرار الناتجــة عــن اإلعصــار جونــو. ولــم يتــم 
تضمينــه فــي االرصــدة البنكيــة والنقديــة فــي نهايــة العــام نظــرا الن هــذا المبلــغ يتــم ادارتــه و التقريــر عنــه بشــكل مســتقل عــن عمليــات الجمعيــة و بالتالــي 

ال يتــم تضمينــه فــي هــذه القوائــم الماليــة.

ودائع ألجل  9

يتــم إيداعودائــع الوكالةلــدى بنــك مــزن والتــي تســتحق بعــد عــام واحــد مــن تاريــخ اإليداع)العــام 2015 : مــن 3 إلــى 6 آشــهر( وتحمــل ربــح خــالل الســنة بمعــدل 
4%)2015 – 0.10% إلــى 0.5% ( ســنويً.

الذمم المدينة األخرى والمدفوعات مقدمًا  10

20162015
ريال عمانيريال عماني

3,2006,620مستحقات من معاهد التدريب
11,58311,165مدفوعات مقدمً

----------------------
14,78317,785

======================
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الذمم الدائنة ومستحقات   11

20162015
ريال عمانيريال عماني

2965,400الذمم الدائنة التجارية 
-119ذمم دائنة أخرى

----------------------
4155,400

======================
ضريبة الدخل  12

ال تعتبــر الجمعيةالعمانيــة للخدمــات النفطيةخاضعــة للضريبــة حيــث انهــا جمعيــة وليســت شــركة،بموجبالقوانين العمانيــة. باإلضافــة أنهــا ال تهــدف الــى 
الربحيــة فــي طبيعتهــا. ولقــد تــم إفادةمصلحــة الضرائــب فــي هــذا الشــأن،ولذا لــم يتــم تكويــن مخصــص للضريبــة فــي هــذه القوائــم الماليــة.

و حتى لو خضعت الجمعية للضريبة فان مجلس اإلدارة يرى ان الضريبة لن تكون مؤثرة على المركز المالي للجمعية. 

االرتباطات االيجارية   13
أبرمــت الجمعيــة عقــود إيجاريــة تشــغيلية فــي 1 يوليــو 2016 الســارية المفعــول حتــى 30 يونيــو 2017 وأخــرى مــن 15 مايــو 2016 حتــى 14 مايــو 2017 تتعلــق بمبانــي 
المكاتــب التــي تشــغلها الجمعيــة. فــي نهايــة فتــرة التقريــر، ليــس لــدى الجمعيــة ارتباطــات إيجــار تشــغيلية غيــر قابلــة لإللغــاء حيــث تــم ســداد مبلــغ االرتبــاط 

مقدمــا بالكامــل عــن الســنة القادمــة. 
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الجمعية العمانية للخدمات النفطيه
إيضاحات علي القوائم المالية

أدوات مالية   14
تتضمــن األصــول الماليــة للجمعيــة ذمــم مدينــة أخــرى و مدفوعــات مقدماوأرصــدة نقديــة ولــدى البنوكوتتضمــن االلتزامــات الماليــة مبالــغ مســتحقة لألطــراف 

ذات العالقــة ورســوم العضويــة المســتلمة مقدمــا والذمــم الدائنــة والمســتحقات. يتــم إثبــات األصــول وااللتزامــات الماليــة بمبالــغ تعــادل قيمتهــا العادلــة.
إدارة المخاطر المالية 

لمحة مختصرة
الجمعية العمانية للخدمات النفطية متعرضة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية:

مخاطر االئتمان   ·
مخاطر السيولة   ·

مخاطر السوق  ·
إن مجلــس اإلدارة مســئول عنوضــع واإلشــراف علــى اإلطــار العــام إلدارة مخاطــر الجمعية.ويضطلــع أيضــا بمســئولية تطويــر ومراقبــة سياســات وإجــراءات إدارة 

المخاطــر وااللتــزام بهــا.
وتتــم مراجعــة نظــم وسياســات إدارة المخاطــر بصفــة دوريــة للتأكــد مــن أنهــا تعكــس أي تغيــرات بأحــوال الســوق وأنشــطة الجمعية.وتهــدف الجمعيــة مــن 

خــالل برامــج التعريــف والتدريــب والــى تطويــر بيئــة منضبطــة وبنــاءة يتفهــم فيهــا كل الموظفيــن أدوارهــم والتزاماتهــم.
مخاطر االئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســائر الماليــة للجمعيــة التــي تحــدث عندمــا يفشــل أحــد األطــراف المقابلــة لــألدوات الماليــة فــي الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة 
، وتنشــأ أساســا مــن الذمــم المدينــة المســتحقة علــى معاهــد التدريــب.

التعرض لمخاطر االئتمان
تمثل القيم الدفترية لألصول المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. أقصى تعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير بنهاية السنة كان كالتالي: 
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20162015
ريال عمانيريال عماني

3,2006,620مستحقات من معاهد التدريب ) مدرج في ذمم مدينة أخرى (
10,000مستحق من أحد األطراف ذات العالقة

3,20016,620
كان تحليل أعمارالذمم المدينة  المستحقة على معاهد التدريب بنهاية السنة كان كالتالي: 

20162015
ض الرصيد نخفــا ا

لقيمــة ا
انخفاض الرصيد

القيمة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

-16,620-3,200غير متأخرة

 إدارة المخاطر المالية
مخاطر السيولة

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم تمكــن الجمعيــة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عندمــا تســتحق. يتمثــل منهــج الجمعيــة إلدارة مخاطــر الســيولة فــي 
ــة، دونمــا تعــرض  ــة والحــاالت القهري ــة التزامــات قــد تنشــأ وفــي أي وقــت، فــي كل مــن الحــاالت العادي ــاء بأي ــر الســيولة بقــدر اإلمــكان للوف ــد مــن توفُّ التأكُّ

ــة أو اإلضــرار بســمعة الجمعيــة. لمخاطــر خســائر غيــر مقبول
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تقــوم الجمعيــة نمطيــً بالتأكــد مــن توافــر نقــد كاف عنــد الطلــب لمقابلــة مصروفــات التشــغيل المتوقعــة. ال يتضمــن ذلــك األثــر المحتمــل للظــروف الطارئــة 
التــي ال يمكــن توقعهــا بشــكل معقــول، مثــل الكــوارث الطبيعيــة.

االلتزام المالي للجمعية بنهاية فترة التقرير له تاريخ استحقاق تعاقدي يقل عن 6 أشهر.
مخاطر السوق

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلبــات أســعار الســوق، مثــل أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار الفائدةالتــى قــد تؤثــر علــى قيمــة مــا تحتفــظ بــه الجمعيــة 
مــن األدوات المالية.وتهــدف إدارة مخاطــر الســيولة إلــى إدارة ومراقبــة التعــرض لمخاطــر الســوق فــي نطــاق حــدود مقبولــة ، بينمــا تحقــق أكبــر عائــد علــى 

المخاطــر.
الجمعية غير متعرضة إلى أي مخاطر سوق جديرة بالذكر.

15     أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة، أينما كان ذلك ضروريا، لتتفق مع طريقة العرض الُمتبعة للسنة الحالية.


