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حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
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نبذة عن  أوبال

في السابع والعشرين من أكتوبر عام ١٠٠٢
ووفق لوائح وإجراءات تكوين وتسجيل

الجمعيات األهلية بوزارة التنمية االجتماعية
تم تصديق وتسجيل الجمعية العمانية

للخدمات النفطية (أوبال) رسميا كأول جمعية
في مجال صناعة النفط والغاز بالسلطنة.

حيث انطلقت عام ٨٩٩١ كفكرة تمثلت لدى
بعض المؤسسات في تعزيز معايير القطاع

وخلق بيئة تنافسية متكافئة.

أوبال هي منتدى الصناعة للقطاع النفطي
في السلطنة، حيث إنها جمعية غير ربحية 

تتكون أعضائها أكثر من 4٠٠ عضوا من 
عضوا الشركات النفط والغازمتضمنة 

منتجي ومشغلي النفط والغاز، والمقاولون 
والموردون من المؤسسات الصغيرة والكبيرة 

على حد سواء.

تهدف أوبال الى توفير اإلطار المناسب لتوافق
وتعزيز معايير الكفاءة واالحتراف في العمل/

مع رؤية لرفع معايير صناعة النفط العمانية
لتصبح عالمية المستوى وقادرة على

المنافسة دوليًا، وتحسين موارد القطاع.

وتطمح أوبال ان تكون الجهة التسهيلية
األولى ألصحاب المصالح لمحاذاة أهدافهم،

كما تسعى الى تهدئة ومواجهة التحديات

المشتركة الجل أعضائها.
ويجتمع رؤساء الشركات األعضاء بصفة دورية
لمناقشة جوانب المصلحة المشتركة وتوافق

اآلراء باإلجماع، والجمعية ينظمها مجلس
إدارة منتخب يطبق أعلى المعايير التنظيمية

الجيدة للمؤسسات، كما يجتمع اللجان
والمنتديات بصورة دورية البتكار المعايير في

جميع جوانب القطاع.

إن الجودة و الصحة والسالمة والبيئة من
األولويات الرئيسية لدى أوبال وتهدف من ذلك

الى تحقيق أعلى الطموحات وتشجيع أفضل
الممارسات والسلوكيات في مجال الصحة

والسالمة والبيئة لجعلها من أكبر اإلهتمامات
اليومية في القطاع. وأوبال تعمل لمساعدة

المؤسسات الناضجة لتطوير أدنى معايير
نظم الجودة والصحة والسالمة والبيئة،

مواجهة التحديات هي ضرورة من أجل تحقيق
قطاع خالي من الحوادث واإلصابات الجدية.

وقد ساهمت أوبال في خالل السنوات العشر
الماضية في تدريب وتوظيف أكثر من ، ٠٠٠٩

من العمانين.
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 هي وجهتك لصناعة
النفط والغاز

”تسعى ألن تكون هيئة معتمدة لصناعة النفط والغاز في 
سلطنة عمان، وتقدم أعلى مستويات األداء المهني المحترف“

نيابة عن -قطاع النفط والغاز، نقوم بتحديد وتطوير وتشجيع 
أفضل الممارسات لرفع مستوى كفاءة القوى العاملة بما يؤدي 

إلى أداء العمل بكفاءة بدون »أي« إصابة في األفراد أو خسائر في 
األصول أو ضرر على البيئة في سلطنة عمان. 

النزاهة
الثقة

العدالة
الشفافية

االستقاللية 

رؤية 

مهمة 

القيم 
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التزامات أعضاء
نركز على تحقيق األهداف التالية 

مؤشــرات األداء الرئيســية 

صوت 
الصناعة 

تمثيل ودعم . 1
مصالح األعضاء 

أمام الجهات 
الحكومية 

المساهمة في . 2
إعداد السياسات 
الوطنية للقطاع 

وتنفيذها
المساهمة في . 3

ودعم المكتب 
الرئيسي 

لمشروع القيمة 
المحلية المضافة 
والمشاريع األخرى

المحافظة على . 4
المصداقية من 
خالل الحوكمة 

الشفافة 

المؤتمرات السنوية . 1
العضوية في . 2

الجمعيات المحلية 
المناسبة

أفضل 
الممارسات 
والمعايير 

المشاركة في . 1
الفعاليات 

المتعلقة بأفضل 
ممارسات األعمال

عدد المعايير التي . 2
تم وضعها 

تحديد ووضع . 1
وتشجيع أفضل 

الممارسات 
والمعايير في 

الصناعة 
التدريب . 2
الموارد البشرية . 3
الصحة . 4

والسالمة 
أداء النشاط . 5
عالقات مع . 6

المجتمع 
تدقيق الجودة . 7

تطوير رأس 
المال البشري

11.1 تحقيق نسبة . 1
التعمين في 

القطاع
تم تعيين . 2

المتدربين في 
برنامج التدريب 

المقترن بالتوظيف 
عدد المستفيدين . 3

من برامج التدريب 
من أجل التطوير 

تحديد الفجوة في . 1
المهارات والقدرات 

توفير وتنظيم . 2
ومراقبة وتقييم 

البرامج المطلوبة 
من أجل: 

 التدريب األولي. 3
)التدريب من أجل 

التوظيف( 
المهارات غير الفنية . 4

/ تدريب القدرات 
تطوير الموظفين. 5
تدريب الموارد . 6

البشرية والصحة 
 والسالمة والبيئة
)التدريب من أجل 

التطوير(
األنشطة األخرى . 7

المطلوبة للتدريب 
والتطوير

األبحاث 
واإلحصاءات 

وتدقيق 
الجودة 

عدد الندوات التي . 1
تم عقدها

اإلحصاءات . 2
المقدمة 

تحديد التحديات . 1
الحالية 

والمستقبلية التي 
تواجه الصناعة 

وآليات التعامل 
معها واحتياجات 

الصناعة 
توفير إحصاءات . 2

سنوية حول الطلب 
على القوى العاملة 

ومدى توفرها 
وتوفير اإلحصاءات 

الالزمة بشأنها 
بما يضمن إحداث 
التوازن المطلوب 

في القطاع. 
توفير تدقيق الجودة . 3

وتحديد معايير 
الخدمات المطلوبة
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االشتراك في كافة األمور 
المتعلقة بالموارد البشرية مع 

المقاولين والمشغلين. 
تطوير وتشجيع تبني أفضل 

الممارسات والمعايير في مجال 
إدارة وتنمية الموارد البشرية 

تشجيع العمليات المهنية 
وااللتزام بالمعايير الموضوعة 

حماية وتعزيز صورة اوبال 
ومكانتها وهويتها. 

إدارة الفعاليات والمطبوعات 
والموقع اإللكتروني ووسائل 
التواصل االجتماعي ومدونات 

االنترنت .........الخ بما يعزز العالقات 
الجيدة مع المجتمع وزيادة نشاط 

الموظفين. 
إعداد وتنفيذ أفضل الممارسات 

المتعارف عليها في مجال 
االتصاالت الداخلية والخارجية 

االشتراك في كافة األمور المتعلقة 
بالصحة والسالمة والبيئة مع المقاولين 

والمشغلين. 
تطوير األبحاث ودعم وتشجيع تبني أفضل 

الممارسات )الدولية( في مجال الصحة 
والسالمة والبيئة التي تناسب قطاع 

النفط والغاز. 
إدارة تقديم خدمات الصحة والسالمة 

والبيئة لألعضاء وداخل أوبال بما يضمن 
وجود مناخ عمل آمن ونظام فاعل إلدارة 

الجودة  

إدارة األنشطة المالية والمحاسبية 
بما يضمن إعداد الميزانيات 

والمراجعات والتقارير والبيانات. 
إدارة العقود والتوريد والمهام 

العامة لإلدارة بما في ذلك صيانة 
المعدات المكتبية. 

إعداد وصياغة خطة استراتيجية: 
استراتيجية للمنتجات والخدمات، 

استراتيجية موارد بشرية، 
استراتيجية مبيعات وتسويق وما 

يرتبط بها من خطط وميزانيات 
سنوية تتوافق مع دور أوبال. 
تحديد وترويج فرص النشاط 

الجديد مع أوبال 

إجراء أبحاث وصياغة وتشجيع تبني 
أفضل الممارسات المتعلقة بالعمل في 

صناعة النفط والغاز.
إدارة تسليم خدمات أفضل ممارسات 

األعمال لألعضاء وتنفيذها داخل أوبال 
تحديد ودعم فرص القيمة المحلية 

المضافة في الشركات األعضاء في أوبال 

الجودة والصحة والسالمة والبيئة 

القيمة المحلية المضافة / 

أفضل الممارسات 

االتصاالت 

تطوير األعمال 

الموارد البشرية

المالية 

 اقسام والمهام
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تقرير التنظيم االداري
يسرالجمعية العمانية للخدمات النفطية  تقديم تقرير التنظيم اإلداري )الحوكمة( للجمعية العمانية 

للخدمات النفطية للسنة المنتهية في ١3 ديسمبر 7١٠٢.

يتولى مجلس إدارة الجمعية مهمة التنظيم واإلدارة والذي يقوم بتحويل بعض األنشطة والصالحيات 
إلى أمانة الجمعية. يتولى مجلس اإلدارة مسئولية االلتزام بنظام الجمعية المسجل لدى وزارة التنمية 

االجتماعية.

مجلس اإلدارة
يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء غير تنفيذيين. واألعضاء هم من الشخصيات المتخصصة 

المرموقة كل في مجال عمله وتخصصه وذلك لضمان التوجيه الصحيح لألنشطة التي تقوم بها الجمعية. 
خالل االجتماع السنوي للجمعية العامة في شهر مارس 7١٠٢ تم انتخاب جميع أعضاء مجلس اإلدارة لفترة 

سنتين.
يقوم مجلس اإلدارة بدور محوري في تطوير األهداف اإلستراتيجية والتنظيمية للجمعية، باإلضافة إلى 

ضمان فعالية وسائل المراقبة الداخلية.

وتشتمل مهام مجلس اإلدارة على العديد من األعمال، ومن ضمنها:

• تشكيل اللجان والمجالس التوجيهية للتعامل مع المواضيع المعنية بالقطاع
• ضمان قيام الجمعية بأعمالها ضمن إطار العمل المنصوص عليها في النظام األساسي بطريقة 

أخالقية وشفافة
• تعيين الرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيين اآلخرين للجمعية

• تقييم فعالية وأداء األمانة العامة كل ربع سنة
• الموافقة على الموازنة، والسياسات والخطط اإلستراتيجية والتجارية للجمعية

• مراجعة التقرير السنوي، والقوائم المالية، والسياسات المحاسبية، ومعامالت األطراف ذات العالقة 
والقيمة العادلة للمساهمات التي تستلمها الجمعية.

خالل السنة المنتهية في ١3 ديسمبر 7١٠٢ تم عقد 4 اجتماعات لمجلس اإلدارة. يتكون مجلس اإلدارة من 7 
أعضاء. الجدول  يظهر أعضاء المجلس بعد ٩٢ مارس 7١٠٢:

الشركة األصل المنصب في الجمعية االسم
شركة تصنيع معدات تكنولوجيا 

النفط والغاز رئيس مجلس االدارة دكتور عامر الرواس

امين الصندوق شركة تنمية نفط عمان حسام الجهضمي 
شركة النفط العمانية عضو أشرف المعمري

شركة شليمبرجر عمان عضو محسن الحضرمي
شركة  بي بي عمان عضو خالد الكندي

شركة أوكسيدنتال عمان عضو دكتور افلح الحضرمي
شركة  الشوامخ للخدمات النفطية أمين السر دكتور حمود التوبي

جميع األعضاء تم إختيارهم لمدة عامين والذين تستمر عضويتهم حتى إجتماع الجمعية العمومية 
العامة عام ٩١٠٢.  يلعب هذا المجلس دورًا محوريًا في تطوير وتنمية األهداف اإلستراتيجية للجمعية إلى 

جانب جدية وفاعلية المراقبة الداخلية فضاًل عن توجيه شئون الجمعية.
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أمانة الجمعية : يتم إدارة الجمعية بقيادة الرئيس 
التنفيذي يتم تعيينه من قبل مجلس اإلدارة 

والذي بدوره يرفع تقاريره إلى مجلس اإلدارة وهو 
مسئول عن األعمال اليومية وإدارة شئون الجمعية 

بناء على تكليفات محددة له من مجلس اإلدارة. 
حيث يشغل المنصب حاليا الفاضل مسلم بن 

راشد المنذري رئيسًا تنفيذيًا  للجمعية باإلضافة 
الى مهامه كسكرتير مجلس اإلدارة.

يعاون الرئيس التنفيذي فريق صغير يتكون من 
ست دوائر رئيسية ترفع تقاريرها إليه وهم: دائرة 
الصحة والسالمة البيئية ، دائرة الموارد البشرية ، 

دائرة اإلتصاالت ،  دائرة تطوير االعمال ، دائرة المالية 
، دائرة القيمة المحلية المضافة وافضل الممارسات 

المهنية.

 ويتم اإلستعانة بمصادر خارجية  للقيام  باعمال 
التدقيق لالعمال المالية / المحاسبية والتي 

أسندت في السنوات الحالية إلى KPMG، أيضًا 
فعالية ادارة الحاسب اآللي للجمعية تم إدارتها من 

قبل مصدر خارجي هو إمتاك.

دائرة الموارد البشرية : تتشكل إدارة الموارد 
البشرية من المدير التنفيذي للموارد البشرية 

ويتولى  إدارتها الفاضل عبداهلل السناني ويتكون 
فريقه من سميحه الوهيبية مساعد مدير للموارد 

البشرية وتركية العدوية مديرة دائرة التدريب 
والتطوير والهام العيسرية مساعد إداري وايضا 

عبداهلل السالمي موظف عالقات عامة  .

دائرة الصحة والسالمة البيئية : تتشكل إدارة 
الصحة والسالمة البيئية من وظيفتين هما 

المدير و الضابط ويتولى ادارتها الدكتور راميش 
سيڤاتهانو  المدير التنفيذي للصحة والسالمة 

والبيئة – وانفال العلوية ضابط ادارة الصحة 
والسالمة والبيئة. 

دائرة اإلتصاالت والفعاليات : تغطي دائرة 
االتصاالت والفعاليات بالجمعية وتعتبر نقطة وصل 

مع اعضاء الجمعية حيث يتولى ادارتها الفاضل 
عبداهلل الحارثي المدير التنفيذي لالتصاالت ويتكون 

فريقه من عزه الهالليه – مساعد مديراالتصاالت 
والفعاليات ،  نيناد فالينتك أخصائي تصميم 

وتسويق، سمية البلوشية مساعد اداري- األتصاالت 
ونورية الهاللية موظفة األستقبال ومساعد إداري 
التي تعتبر الواجهة االمامية واالساسية للجمعية.

دائرة اإلدارة والمحاسبة : تتشكل إدارة المحاسبة 
من وظيفتين هما المدير االداري والمالي سعودة 
العوفية تعاونها شريفه النعمانيه مساعد المدير 

المالي واالداري.

دائرة القيمة المحلية المضافة :  تتشكل دائرة 
القيمة المحلية المضافة من المدير  ويتولى 

ادارتها كيفن واتسون  المدير التنفيذي للقيمة 
المحلية المضافة وافضل الممارسات المهنية 
ويتكون فريقه من عبداهلل البوسعيدي مدير 

القيمة المحلية المضافة وخالد السيابي ضابط 
القيمة المحلية المضافة ويندرج تحتها دائرة 

إصدار الشهادات  ويتولى إدارتها سمر الطوقية  
المساعد االداري.

دائرة تطوير االعمال: ويتولى إدارتها فتحي 
المنذري مدير تطوير األعمال. 

معامالت أطراف ذات عالقة
يؤكد مجلس اإلدارة أنه ال توجد معامالت مع أطراف 

ذات عالقة باستثناء تلك المذكورة في القوائم 
المالية للسنة المنتهية في ١3 ديسمبر 7١٠٢. 

باإلضافة لما تقدم، تتم جميع معامالت األطراف ذات 
عالقة بالشروط التجارية العادية وبدون أي تفضيل 

أو ميزة ألي طرف ذو عالقة.

األعضاء
كان مجموع األعضاء حتى نهاية ديسمبر  عام 

7١٠٢، ٢٢3 عضوا.

االتصاالت مع األعضاء
تتم االتصاالت حاليًا من خالل االجتماعات وورش 

العمل والبريد اإللكتروني.

معلومات عن مدقق الحسابات القانوني
مور ستيفنز هو مكتب التدقيق المستقل 

للجمعية، ويقدم المكتب خدماته على أساس 
فخري. وهذا المكتب هو واحد من الشركات 

الدولية للمحاسبة ويعمل في السوق المحلية، 
والمكتب من أعضاء شبكة مور ستيفنز الدولية.
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الدكتور عامر الرواس
رئيس مجلس اإلدارة

 شركة تصنيع معدات
تكنولوجيا النفط والغاز

خالد الكندي
عضو

شركة بي بي عمان 

الدكتور أفلح الحضرمي 
عضو

شركة بي بي عمان 

أشرف المعمري
عضو

شركة النفط العمانية 
لألستكشاف

حسام الجهضمي
أمين الصندوق

 شركة تنمية نفط عمان

الدكتور حمود التوبي 
عضو

الشوامخ للخدمات النفطية

محسن الحضرمي
عضو

شركة شليمبرجر عمان

مجلس اإلدارة
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ةيعمجلا ةنامأ



13

دائمة
إعارة

مقاول
مؤقت
شاغر

مسلم المنذري
الرئيس التنفيذي

سكرتير مجلس ا�دارة

دكتور –  راميش سيفاتهانو
المدير التنفيذي للجودة

 والصحة والسالمة والبيئة

أنفال العلوية
ضابطة الجودة و الصحة

 و السالمة و البيئة

سعودة العوفية
مديرة المالية

شريفة النعماني
مساعدة مدير المالية

فتحي المنذري
مدير تطوير ا�عمال

عبدا� السناني
المدير التنفيذي
 للموارد البشرية

سميحة الوهيبي
مساعدة مدير

 الموارد البشرية

الهام العيسرية
مساعدة ادارية - الموارد

 البشرية

تركية العدوية
مديرة التدريب

 والتطوير

عبدا� السالمي
موظف عالقات عامة

كيفن واتسون
المدير التنفيذي للقيمة

 المحلية المضافة
 و أفضل ممارسات ا�عمال

عبدا� البوسعيدي
مدير القيمة

 المحلية المضافة  

حسناء ال سعيد
اخصائية التعاون مع

 القطاع الخاص

خالد السيابي
ضابط القيمة

 المحلية المضافة

سمر الطوقي
مساعد إداري

عبدا� الحارثي
المدير التنفيذي ل¢تصاالت

عزه  الهاللية
مساعدة مدير االتصاالت

سمية البلوشي
مساعدة إدارية

 - االتصاالت

نورية الهاللية
مساعدة إدارية

 - االتصاالت

الهيكل التنظيمي
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مبادئ في التطبيق
التدريب  

 سوف تعمل أوبال نحو:
● وضع األسس والمقاييس لغرض 

 التدريب طبقا لمستويات
متفق عليها.

● المشاركة في الموارد .
● منهاج مشترك.

● مستويات تلمذة صناعية موحدة.
● االلتزام بالتوظيف بعد إجتياز التدريب.

تطبيقات التوظيف  
 سوف تعمل أوبال نحو:

● اإللتزام بالنظم والقوانين المعمول 
بها في سلطنة ُعمان.

● التعامل مع الشركات التي تلتزم 
بأسس التعامل المقبولة.

● توصيات محددة بأيام راحة واألجازة 
السنوية للموظفين.

● توصيات خاصة باإلستخدام األمثل 
للموظفين في التصنيفات. الوظيفية

ومرونة نقل القوى العاملة الوطنية.
● توصيات خاصة لرفع رواتب وحوافز 

خاصة لشركات النفط والغاز.

التطوير في ممارسة األعمال  
 سوف تعمل أوبال نحو:

● أهداف موحدة.
● التبسيط.

● الثقة والتمكين.
● العمل الجماعي.

● المشاركة في المكافآت.
● المشاركة في المعلومات.

نظم إدارة الصحة والسالمة البيئية
سوف تعمل أوبال نحو:

● تطبيق نظام إدارة الصحة والسالمة 
البيئية من قبل كل األعضاء.

● تطبيق إجراءات تحليل وتدقيق 
موحدة.

● المشاركة في مستويات األداء 
التطبيقات النموذجية   

والبيانات. اإلحصائية وموارد التدريب 
والمعلومات القياسية.

● سبل إتصاالت متطورة ومساعدة 
ودعم متبادل.

● تطبيق برامج التقدير والمكافأة.

ضمان الجودة
سوف تعمل أوبال نحو:

● التحسين.
● المهارات.

● توحيد المقاييس.
● المراقبة.

● شهادة مطابقة االلتزام.
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المنافع العائدة
على األعضاء 

الحد األدنى لمعايير للنفط والغاز 
تقوم الجمعية العمانية للخدمات النفطية )أوبال( 

بتوفير خدمات وضع الحد األدنى للمعايير الفنية 
والتشغيلية– معايير الموارد البشرية – معايير 

الصحة والسالمة واألمن والبيئة – معايير المعسكرات 
)سكن العمال( -معايير السالمة على الطرق. باإلضافة 

إلى ذلك، تساعد أوبال في تعزيز وتطوير قدرات 
الشركات األعضاء للوفاء بهذه المعايير. كما تعمل 

أوبال في الوقت الراهن على تطوير معايير الهياكل 
الوقائية في حاالت انقالب المركبات DROPS باإلضافة 

إلى الشروع قريًبا في العمل على إعداد معايير الصحة 
المهنية. 

أفضل الممارسات التجارية
تنمية رأس المال البشري-الصحة والسالمة واألمن 

والبيئة – التميز التقني -تنمية المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة. يمكن لألعضاء استخدام أوبال كمنصة 

لتقديم أفضل ممارساتهم المهنية لمشاركتها أو 
الترويج لها عبر حدٍث سنوي. 

اعتماد شهادة التحقق من االلتزام لتلبية الحد 
األدنى من متطلبات الصناعة:

التدقيق السنوي على الصحة والسالمة واألمن والبيئة 
-الحد األدنى لرواتب الموارد البشرية على النحو 

الذي حدده قطاع النفط والغاز، واالمتثال لسياسة 
تعمين القطاع – وهذا من شأنه أن يضمن أن األعضاء 

مؤهلين للوفاء بالحد األدنى للمعايير التي يتم 
مراجعتها واعتمادها سنويا.

تنمية رأس المال البشري 
برامج التدريب من أجل التنمية في الوقت الراهن 

اعتماًدا على الموارد البشرية والصحة والسالمة 
والبيئة على النحو الذي يحدده القطاع وُيعمل به في 
أوبال. فقد تم تطبيق برنامج أوبال للتدريب المقترن 

بالتوظيف منذ البداية، وآتى ثماره في توفير قرابة ٠٠٠٩ 
وظيفة للعمانيين. 

تعد أكاديمية ومركز تعليم أوبال مجال خدماتي آخر 
نقدمه ألعضائنا، فأكاديمية أوبال تمّثل منشأة تدريبية 

أقيمت على أحدث طراز أهدتها شركة بي بي عمان 
إلى أوبال لتعزيز التدريب الفني لقطاعنا. 

كما يعد مركز أوبال للتعليم أول بوابة إلكترونية يتم 
افتتاحها في يناير ٨١٠٢ لتكون بّوابة أحادية تعمل 

على دعم التكامل في الدورات التدريبية المتاحة في 
سلطنة عمان. لقد عملت أوبال على مدار العامين 

الماضيين كجزٍء من مبادرة تطوير القوى العاملة 
الوطنية في وضع المعايير المهنية الوطنية للمهارات 

الفنية. 

أوبال باعتبارها هيئة استشارية لألعضاء 

تقدم أوبال خدمات استشارية ألعضائها فيما يتعلق 
بقضايا الموارد البشرية -إعادة تنظيم الموظفين 
- خطط التعمين، معايير الصحة والسالمة واألمن 
والبيئة، وقانون العمل وقضايا أعمال قطاع النفط 

والغاز.

المشاركات في منتديات النفط والغاز
من تلك المنتديات التي شاركت فيها أوبال منتديات 

التغييرات في قانون العمل وخلق معايير الصناعة 
المشتركة مثل منتدى الصحة والسالمة واألمن 

والبيئة، منتدى الموارد البشرية، منتدى المقاولين، 
منتدى مقاولي الحفر. 

ترويج/تسويق األعمال
فرص للشبكات – مجتمع أوبال -األحداث – 

المنشورات

لدينا خمسة أحداٍث رئيسٍة 
في خطتنا السنوية االلتزام ما 

يقارب 250 إلى 003 شخص، بخالف 
ورش العمل وندوات المؤتمرات 

والدورات التدريبية، وما إلى ذلك



16

 منتجات أوبال
والخدمات التي تقدمها

المركز التعليمي – معايير التدريب واالعتماد 
واالعتراف 

تعتبر معايير التدريب واالعتماد واالعتراف ملكية 
حصرية للجمعية العمانية للخدمات النفطية 
)أوبال(، فهي عالمة للتميز في مجال التدريب 
ومواءمة محتوى الدورة التدريبية لمتطلبات 

أصحاب العمل بالشراكة مع جميع األطراف المعنية. 
يقوم مركز أوبال التعليمي لمعايير التدريب 

واالعتماد واالعتراف بدعم الصناعة بمتعهدي 
التدريب، والقيادة القياسية، والكفاءة، والفعالية 

والجودة من خالل توفير كيان مركزي. 

برنامج التدريب المهني لتنمية القوى العاملة 
الوطنية

تشتمل على برنامج تطوير المهارات الذي 
يصممه أصحاب العمل في القطاع، والذي يمّكن 

المتدرب من اكتساب المعرفة الفنية والخبرة 
العملية الحقيقية، إلى جانب المهارات الوظيفية 

والشخصية المطلوبة للعمل الحالي والمستقبل 
الوظيفي. يتم ذلك من خالل مزيج يتكون من 

التعلم في مكان العمل، والتدريب الرسمي 
خارج العمل وإتاحة الفرصة للممارسة، وإضافة 

مهارات جديدة في سياق العمل الحقيقي. ُيميز 
هذا المزيج األوسع خبرة المتدرب هنا عن غيره 

المتدرب في التدريب المقدم لتلبية االحتياجات 
الوظيفية الضيقة التركيز. يجب أن يكون المتدرب 

-عند االنتهاء من التدريب المهني-قادًرا على 
القيام بمجموعة المهام كاملة، في نطاق الظروف 

المناسبة للوظيفة، بثقة وكفاءة وفق المعيار 
الموضوع للصناعة.

مشروع استعالمات سوق العمل 
هو مشروع بحثي عن سوق العمل العماني 

مع التركيز على فهم وتحليل الجوانب النوعية 
والكمية المختلفة التجاهات سوق العمل 

وديناميكية سوق العمل في قطاع النفط 
والغاز في سلطنة عمان. تغطي االتجاهات توزيع 

القوى العاملة واالتجاهات التاريخية والمطالب 
المستقبلية في الوقت الذي تغطي فيه 

ديناميكيات سوق العمل التوظيف، واألدوار 

التي يصعب ملؤها، ونقص المهارات، واالحتفاظ 
بالموظفين، والمتدربين، والخريجين، باإلضافة 

إلى التدريب والتطوير. تعد هذه البيانات مفيدة 
في توجيه عمليات التخطيط واالستدامة لفحص 

المشاريع وطريقة المضي قدما في االستراتيجيات 
المقبلة لقطاع النفط والغاز.

مولد)Generator( - مرحلة اقتراح 
يهدف التعاون بين أوبال وشبكة متعاملي أوبال 

إلى ضمان استغالل نقاط القوة والخبرات في 
التوصل إلى حلول تساهم في تحسين األعمال 

والتغلب على التحديات التي يواجهها متعاملي 
أوبال. يغطي دعم األعمال القائم على الطرفين 

استيفاء الشروط المسبقة للشركات لتكون 
جاهزة لتلبية احتياجات صناعة النفط والغاز 

العمانية، وتطبيق عملية مولد إلنتاج حلول األعمال 
الفعالة، وخلق القدرة الوطنية الداخلية لطرح 

حلول المولدات باإلضافة إلى نظام مدمج يوفر 
التحقيق في الحوادث، وتحليل األسباب الجذرية، 

والدعم المطلوب: 

شهادات االعتماد
هو عبارة عن إطار للتحقق من امتثال األعضاء 

المتقدمين تجاه خمس ركائز أساسية بناًء على 
معايير أوبال المعتمدة في كل مجال؛ أي نظام 

إدارة الصحة والسالمة والبيئة، ونظام إدارة 
الموارد البشرية، المتطلبات القانونية، والمكافآت، 

والتعمين. وتهدف السياقات االفتراضية للعمالء 
إلى خلق فرص متكافئة للشركات المشاركة 

في صناعة النفط والغاز إلجراء التأهيل المسبق 
عبر مجموعة من المعايير الدنيا التي تتطلبها 

الصناعة لتطبيق رمز موحد في جميع أنحاء 
الصناعة، بموجب نظام اعتماد معتمد، وذلك 

الستخدام آليات شفافة الختبار االمتثال بطريقة 
تنطبق بالتساوي على الجميع.

نشر معايير الصحة والسالمة والبيئة
 يتم تطوير معايير أفضل الممارسات المهنية
 المتعلقة بالصحة والسالمة بقصد رفع معايير

 األداء التي يحتاج إليها في المعتاد جميع



17

 المشغلين والمقاولين في صناعة النفط والغاز.
 يعمل على إعداد وصياغة هذه المعايير خبراء

 متخصصون في المجال الصناعي وبالتالي فإنهم
 قادرون على صياغة معايير تلبي االحتياجات

 المحلية وتتماشى مع المعايير العملية. من بين
 المعايير التي تم االنتهاء منها حتى اآلن معايير

 السالمة على الطرق، ومعايير المعسكرات،
 معايير التعامل مع حاالت اإلجهاد الحراري، ومعايير

 الهياكل الوقائية في حاالت انقالب المركبات
 DROPS، وغيرها. كما تواصل أوبال - على أساس

 سنوي - تحديد معايير جديدة وتطويرها لمزايا
الصناعة.

المبادئ التوجيهية لنظام إدارة الصحة والسالمة 
والبيئة 

تم تصميم الوثيقة اإلرشادية خصيًصا للشركات 
التي تسعى إلى تأسيس نظام إدارة الصحة 

والسالمة والبيئة في مؤسستها.
اعتماد معيار ضمان الكفاءة على الطريق  

هو أحد المعايير القياسية الفرعية التي يتم 
تطبيقها لفحص المركبات على المركبات التي 

تلبي المتطلبات المحددة في معيار أوبال للسالمة 
على الطرق والتصريح لها بشكل دوري. يكمن 

الهدف من وراء ذلك في صيانة المركبات المؤهلة 
للعمل على الطريق في خدمات صناعة النفط 

والغاز لمنع وتقليص حوادث السيارات. 

اعتماد نظام المراقبة الداخلي للمركبات 
يعد نظام المراقبة الداخلي للمركبات شرٌط في 

معيار أوبال للسالمة على الطريق، حيث يتم 
تقييم أجهزة تزويد خدمات المراقبة الداخلية 
في المركبة ونظام إدارتها لتقييم مطابقتها 
واعتمادها لالستخدام في مجال صناعة النفط 

والغاز. أما الهدف من وراء هذا النظام فيكمن في 
تأكيد وتوثيق أن سلوكيات السائق قويمة، وكذلك 

لتعزيز بيئة عمل خالية من اإلصابات. 

DD اعتماد رخصة القيادة
وهي عبارة عن رخصة قيادة معتمدة من أوبال 

معترف بها في الصناعة لضمان تطبيق مهارات 
القيادة اآلمنة، والتي يسعى كل سائق من خاللها 

لتحقيق بيئة عمل خالية من اإلصابات والحوادث، 
وإلزام السائق بتحمل مسؤولية القيادة اآلمنة. 

يسمح هذا التصريح للسائق بالخدمة في جميع 
قطاعات الصناعة بتصريح واحد وتجديده دورًيا.

جهاز تحديد السرعات المتعددة المعتمد لدى 
أوبال 

يتحكم هذا الجهاز في سرعة السيارة وفًقا لحدود 
السرعة الجغرافية في رخصة النفط والغاز المهنية  
وافتات تحديد السرعة التي وضعتها شرطة عمان 

السلطانية. تحدد المواصفات المعيارية التي 
وضعتها أوبال للسالمة على الطريق المتطلبات 

الواجب توفرها في الجهاز. 

بطاقة أوبال للكفاءة المهنية 
ُتصدر أوبال بطاقة اختصاص لألشخاص الذين 

توفرت لديهم المجموعات المهارية التي تحددها 
أوبال، مثل ممارس الصحة والسالمة والبيئة، 

وممارس الموارد البشرية، وموظفي النقل وغير 
ذلك. 

مؤتمر أوبال للنفط والغاز 
يمّثل مؤتمر أوبال للنفط والغاز فرصة كبيرة إللقاء 
نظرة شاملة على حالة الصناعة، وكسب وتوسيع 
االتصاالت التجارية القّيمة مع شركات النفط والغاز. 

تناقش هذه المنصة ما هو موجود في قطاع 
النفط والغاز في عمان من المنظور المستنير 

لقادة الصناعة. تم تصميم منصة مؤتمرات أوبال 
للنفط والغاز لتحدي التفكير وتحفيز اإلبداع. 

كما يحصل الحضور على أفكاٍر جديدة وعالقات 
جديدة وحافٍز يحث على المساهمة في مواجهة 

التحديات المتكاملة بطرٍق جديدة. وللتأكيد على 
جميع أصحاب المصلحة في قطاع النفط والغاز 

في السلطنة لحضور هذا الحدث فإن هذا المؤتمر 
مما ال ينبغي ألي شركة تبحث عن فرص في هذا 

السوق أن تغفله. 

المجلة 
تمثل مجلة أوبال لخدمات النفط والغاز صوت 

صناعة النفط والغاز في سلطنة عمان. النفط 
والغاز تقوم بإجراء المقابالت الحصرية مع 

المسؤولين والمديرين التنفيذيين رفيعي 
المستوى، وتصدر المقاالت الموثوقة حول تطورات 

واتجاهات الصناعة، وتتربع على صفحاتها 
األعمدة الكتابية النابضة بالحيوية، ومقاالت الرأي، 
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والتحاليل اإلخبارية الشاملة التي تمثل جزًءا من 
العرض الرائع لهذه المجلة الفصلية. بعد قرابة عام 

من تدشينها، أرست مجلة أوبال لخدمات النفط 
والغاز أسسها كمجلة إخبارية مكّرسة لقطاع 

الهيدروكربونات في سلطنة عمان. 

النشرة اإلخبارية ألوبال
تعتبر نشرة أوبال تقرير شهري يحتوي على أخبار 
حول أنشطة األعضاء، فهي منصة جيدة لتعرض 

لجمهور أوبال عن شركتك، فعالياتك، جوائزك، إلخ.

جائزة أوبال ألفضل الممارسات المهنية
تعد جائزة أوبال ألفضل الممارسات التجارية فرصة 

تسويقية فريدة ومرموقة تشتمل على مكافآت 
استثنائية. تم إنشاء هذه الفعالية ألعضاء 

أوبال بهدف إتاحة الفرصة للجميع لتبادل أفضل 
الممارسات واإلعالن عَما يحوز الجائزة. أما الهدف من 

هذه الجائزة فيكمن في المشاركة والتعلم من 
ممارسات اآلخرين. كما تقوم أوبال باختيار أفضل 
جائزة أوبال ألفضل الممارسات المهنية ممارسات 

في مجال الموارد البشرية، الصحة والسالمة 
والبيئة، تنمية المشاريع الصغيرة، والمسؤولية 

االجتماعية المجال التقني والتشغيلي للشركات. 
ومن ثم تمكن الشركات التي تم اختيارها من 

عرض ممارساتها على جميع األعضاء. يمثل هذا 
الحدث نافذة جيدة للشركات المختارة الستخدام 
هذه المنصة لتقديم إنجازاتها واألعمال التجارية 

بشكل عام.

تأسيس
مبادرة أطلقتها أوبال بدعم من صندوق تنمية 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة 
في دفع ريادة األعمال العمانية وتنمية المشاريع 
الصغيرة بما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة 

للتوطين وتطوير القيمة المحلية المضافة. تؤتي 
هذه المبادرة تركيزها من حيث تحول العمانيين 

إلى رجال أعمال حاصلين على التدريب والدعم 
التمويلي المقدم. بدعم من وزارة القوى العاملة 
ووزارة النفط والغاز، تم تصميم مبادرة تأسيس 

تمشيا مع استراتيجية أوبال األوسع للمساعدة في 

اإلبقاء على الموظفين العمانيين العاملين في 
مجال النفط والغاز وإعادة تنظيمهم لمواجهة 

التسريح بسبب االنكماش االقتصادي الحالي. 
يتركز البرنامج على قطاع خدمات الحفر في 

الصناعة، والذي يعمل فيه في الوقت الحالي 
حوالي 4٠٠٠ مواطن عماني. ومع بدء مقاولي الحفر 

في استخدام منصات الحفر استجابًة ألنشطة 
الحفر الُمخّفضة من ِقبل المشغلين، تؤدي 

تأسيس دورها كشبكة أمان مصممة لمساعدة 
األفراد الذين يبحثون عن إعادة التنظيم أو 

التوظيف البديل من خالل عرض االحتفاظ بهم أو 
إعادة تأهيلهم من أجل فتح وظائف جديدة.

األسبوع الرياضي 
حدث اجتماعي فريد من نوعه للمهنيين العاملين 

في مجال النفط والغاز، يحث إلى بناء الروح 
الرياضية، وروح التعاون بين أعضاء أوبال، وهو 

ما يعد عامال هاًما في أي بيئة عمل. يهدف هذا 
المشروع، باعتباره مشروع تنميٍة اجتماعية، إلى 
تعزيز الشراكة بين أوبال والمجتمع بشكل عام. 

يشتمل األسبوع الرياضي على 5 ألعاب رياضية 
كبرى يتم تنظيمها على عدة مراحل، وهي 

الدراجة الجبلية، كرة القدم، الجولف، الكريكيت، 
البولينج، الماراثون. 

سياسات ومعايير الموارد البشرية
تم وضع الحد األنى لمعايير التوظيف للشركات 

العاملة في حقول النفط لمعالجة المشاكل التي 
تواجه الموظفين والشركات العاملة في قطاع 

النفط والغاز في أعقاب اإلضرابات التي وقعت في 
الحقول. يغطي الحد األدنى لمعايير التوظيف 
الجوانب المتعلقة بالحد األدنى لهيكل األجور 

لكل من موظفي هندسة اآلبار وغير هندسة اآلبار 
التي الذي تعتمده شركات هيئات التعاقد في 
االستكشاف واإلنتاج – سواء أكانت الشركة أو 

المقاول أو المقاول من الباطن.

رموز الوظائف 
مشروع يهدف إلى تحديث كتالوج رموز الوظيفة 
مع وزارة القوى العاملة. في الوقت الذي تبرز فيه 
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وظائف جديدة لها أوصاف جديدة مع مرور األيام، 
الح ألوبال فكرة جمع جميع رموز الوظائف مع 

أوصافها المحددة وتحديثها في كتالوج ألنها 
توجد بشكلها الصحيح في بيانات الوزارة. نتج عن 

تعميم رموز الوظائف التي لم يتم تحديثها بروز 
عدٍد مبالٍغ فيه للموظفين الذين يقومون بعمل 

معين، وهذا يعطي بيانات مضللة. إننا مع وجود 
أسماء الوظائف المحددة واألوصاف الوظيفية 

لرموز الوظائف يمكننا استخراج معلومات محددة 
فعلية للمساعدة في توجيه صناع القرار في األمور 

المتعلقة بتخطيط القوى العاملة أو الهيكل 
التنظيمي. 

برنامج التدريب من أجل التوظيف
قامت أوبال بإنشاء وتشغيل برنامج التدريب 

من أجل التوظيف الذي بدأ في عام ٢٠٠٢. يهدف 
البرنامج إلى تدريب العمانيين المكتفين بالمؤهل 

الثانوي العام على مهارة مهنية. وعند االنتهاء 
بنجاح من برنامج التدريب تقوم منظمة من 

منظمات القطاع الخاص بتوظيف المرشح. لقد 
قامت أوبال حتى تاريخه بإجراء أكثر من 3٩٠ برنامج 
تدريب من أجل التوظيف. ومن نماذج التدريب من 

أجل التوظيف برنامج تحسين قابلية التوظيف 
-للمهندسين، برنامج التدريب المهني المستوى 

3 لممارس الصحة والسالمة، معلمي الحضانة. 

برنامج التدريب من أجل التطوير
قامت أوبال بتنظيم برنامج التدريب من أجل 

التنمية في عام ٢٠٠7 بهدف مساعدة الموظفين 
على التطور في مجال العمل من خالل برامج 

تدريب معتمدة ومعترف بها في مجال الموارد 
البشرية والصحة والسالمة والبيئة وغيرها من 
ورش العمل المختلفة. برنامج أوبال – إنسياد 

لتطوير القيادة، برنامج الموارد البشرية، برنامج 
الصحة والسالمة والبيئة، وورش العمل. 

التطوير أوبال 
وهي مبادرة جديدة ألوبال لتسهيل طرق خلق 

بيئة عمل مناسبة للنساء من خالل مناقشة 
الفرص الداخلية للشركات ليقمن بابتكار 

سياساتهن وممارساتهّن لخلق بيئة صديقة 
للمرأة. كما قامت أوبال باإلضافة إلى توفير ورش 
عمل توعوية تسلط الضوء على أهم المواضيع 
التي تؤثر على إنتاجية المرأة في القطاع الخاص 
بالتوصية بإصدار شهادة ألفضل الممارسات في 
بيئة الشركات، والتي تمّثل جائزة أوبال ألفضل 

األماكن لعمل للنساء.
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 كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
األعضاء األعزاء 

نيابة عن مجلس اإلدارة ، يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي ألوبال والذي نلقي فيه الضوء على 
النجاحات التي تحققت والجهود المبذولة خالل العام ا المنصرم وكذلك على الموقف المالي ألوبال كما 

هو مبين في القوائم المالية المدققة لفترة االثني عشر شهرًا  المنتهية في ١3 ديسمبر 7١٠٢م.

فيما يتعلق بالعام المنصرم ، أستطيع القول بكل فخر بأننا حققنا تقدمًا واضحا في تحقيق أهدافنا 
الموضوعة رغم التحديات التي صادفناها على مدى االثني عشر شهرا الماضية  حيث ومع تراجع أسعار 

النفط بذلنا جهدا حثيثا من أجل الصمود في وجه األزمة وعملنا بمختلف الوسائل وعلى مختلف األصعدة 
على التخفيف من أثرها على قطاع النفط والغاز. 

خالل العام الماضي،  قضينا أوقاتًا طويلة وجهدا كبيرا من أجل توفير بدائل التوظيف للمواطنين 
العمانيين الذين تعرضوا للتسريح بسبب األزمة. تشير المؤشرات إلى أن هناك تراجعًا في عملية إعادة 
توزيع الموارد البشرية التي تم تسريحها مقارنة مع التوجهات خالل السنوات السابقة في أعقاب تراجع 

أسعار النفط في األسواق العالمية في عام 4١٠٢م.  في نهاية عام 7١٠٢م، بلغ عدد الذين تم إعادة توزيعهم 
على شركات النفط والغاز وخارج القطاع أكثر من ٠٠٠١ عماني. لم تنتظر أوبال حتى تحدث المشكلة ومن 
ثم تستجيب لها وإنما بادرت اإلدارة التنفيذية تبني أسلوب  استباقي يتضمن تنسيق الجهود من أجل 

توفير أماكن بديلة لمثل هؤالء العاملين. في هذا الصدد نتوجه بالشكر إلى وزارة النفط والغاز ووزارة 
القوى العاملة والمشغلين والمقاولين والجهات األخرى المعنية لمساعدتنا على تحقيق هذا الهدف . 
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توقعت أوبال استمرار عملية التسريح ولذلك اتخذت العديد من اإلجراءات لإلشراف على تأسيس أول 
شركة صغيرة ومتوسطة عمانية متخصصة في توفير المتخصصين في الحفر للمشغلين ومقاولي 

الحفر. كذلك تم الكشف عن مبادرة باسم » تأسيس« بشكل رسمي في أكتوبر الماضي باالشتراك 
مع صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  . كان اإلقبال عل المبادرة األولية قويا حيث بلغ 

عدد الذين سجلوا للمشاركة  ليكونوا جزء من أول مؤسسة صغيرة ومتوسطة يتم تدشينها بموجب 
برنامج تأسيس ٠53 عمانيًا . تخطط أوبال لدعم تأسيس ما ال يقل عن إثنين من المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة التي ستتخصص في توفير الموارد البشرية المؤهلة في تنفيذ خدمات الحفر والخدمات 

األخرى للقطاع. 

ال يقتصر دور أوبال على المهام التقليدية الموكلة لها بل تسعى إلى أكثر من ذلك حيث اتخذت قرارا 
يعتبر عالمة فارقة بجعل أعضائها يمثلونها في المحافل والمنتديات الدولية وكان أول تمثيل في معرض 

ومؤتمر النفط والغاز والمناجم لشرق إفريقيا OGMA والذي تم تنظيمه في نيروبي في كينيا . وفرت 
المشاركة ألوبال الفرصة للتعرف على الطرق التنظيمية المستخدمة في أماكن أخرى من العالم وكذلك 

اكتشاف فرص األعمال للشركات األعضاء في األسواق البعيدة. 

إدراكا منها ألن أعضاءها موجودون ليس فقط في مسقط ولكن في المناطق الداخلية في مختلف أنحاء 
السلطنة ، توجهت أوبال إلى محافظة ظفار في  أغسطس وكان الهدف من هذه الزيارة التواصل مع 

األعضاء في هذه المحافظة وإشراكهم في أنشطة أوبال والتعرف على احتياجاهم واألمور التي تشغل 
بالهم بما يضمن أن تكون أوبال فعال الصوت المعبر عن كافة الشركات العاملة في القطاع.  توفر مثل 

هذه الزيارات الفرصة ألوبال لتنظيم معارض مشابهة ألنشطتها في مناطق حقول النفط األخرى في 
السلطنة. 

من بين اإلنجازات التي تحققت العام الماضي استضافة فعالية تدشين أول مؤتمر للنفط والغاز من أوبال 
في أكتوبر من العام الماضي وهو المؤتمر الذي تم تنظيمه بدعم من شركة عمان للمعارض التي تعد 
واحدة من أبرز الشركات العاملة في إدارة المعارض في السلطنة. شارك في المنتدى الذي استمر لمدة 

يومين العديد من الرواد في الصناعة والخبراء من مختلف أنحاء دول الشرق األوسط وكانت العروض 
والمناقشات ثرية كما كان تفاعل الحضور مع ما يقدم لهم كبيرًا وهو األمر الذي جعل أوبال تقرر تنظيم 

هذه الفعالية بشكل سنوي وهو ما يعني توفير منصة أخرى للتواصل مع األعضاء والتعرف على أهم 
القضايا واألمور الحيوية التي تشغل بالهم. 
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وختامًا أجد لزامًا علي التوجه بخالص الشكر لكافة الزمالء في مجلس اإلدارة وألعضاء اإلدارة التنفيذية 
وفي مقدمتهم مسلم المنذري الرئيس التنفيذي وكافة العاملين في أوبال على دعمهم المستمر 

وجهودهم الحثيثة وتفانيهم من أجل تحقيق أوبال لرؤيتها ومهمتها. الشكر موصول كذلك إلى كافة 
األطراف والجهات المعنية وأخص بالشكر وزارة النفط والغاز التي وفرت لنا الدعم والنصيحة البناءة. 

كما أتجه بالشكر إلى الشركات األعضاء على دعمهم ومساندتهم لنا وعلى تواصلهم معنا 
ومساهمتهم اإليجابية في تنفيذ البرامج التي تعود بالفائدة على القطاع بأكمله ونتطلع إلى استمرار 

هذا الدعم ومشاركتهم في المبادرات المجتمعية بما يضمن في النهاية أن تكون أوبال هي الصوت 
المعبر عن قطاع النفط والغاز في السلطنة . 

وتقبلوا بقبول خالص التحية والتقدير 
الدكتور عامر الرواس
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 كلمة الرئيس
 التنفيذي
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كلمة الرئيس التنفيذي 

كما تعلمون فقد شهدت أوبال نموًا كبيرا وتطورات هائلة في السنوات األخيرة ليس فقط من حيث 
عدد أفراد فريقها ولكن أيضا من حيث حجم الدور الذي تلعبه وتنوع مسؤولياتها وبرامجها ومبادراتها. 

ال يخفى عليكم أيضا أن االوضاع االقتصادية الحالية بشكل خاص فرضت على  أوبال أن تكون هي  » 
المستجيب األول« وأن تبادر بتقديم المساعدة للشركات العاملة في مجال النفط والغاز وللعاملين الذين 

ربما يتأثرون باألزمة. أدت  أوبال دورها ببراعة وكانت هي أول » مالذ » يلجأ له المواطنون العمانيون الذين 
تعرضوا للتسريح بسبب تراجع النشاط. في هذا الصدد واصلت أوبال جهودها من أجل البحث عن مخرج 

مناسب لهم في الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز وخارج هذا القطاع. 

كان عام 7١٠٢م عام المعايير بالنسبة ألوبال ! حيث بذل الفريق التنفيذي ، مدعوما بالخبراء المتخصصين،  
جهدا كبيرا من أجل تنفيذ نظام إدارة السالمة على الطريق ووضع معايير سكن العمال والمعايير 

الخاصة بمنع سقوط األشياء إلى جانب اعتماد الجهات التي توفر التدريب. تأتي هذه المعايير على مراحل 
مختلفة من التنفيذ وعندما يتم تنفيذها بالكامل فإنها ستكون المعايير الجديدة التي ستحكم عمل 

القطاع. 

حصلت الموارد والقدرات التدريبية على دفعة كبيرة عندما تبرعت شركة بي بي عمان بمركز تدريب 
النفط والغاز المتكامل والمجهز ) معهد بي  بي والمعهد الوطني للتدريب( ألوبال تقديرا منها للدور 

الكبير الذي تتقوم به في تطوير مهارات وكفاءات الشباب العماني. يوفر المعهد الذي اصبح أسمه 
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أوبال ستار ) معايير التدريب والجودة واالعتماد ( برامج تدريب للفنيين وفي نفس الوقت يوفر الدعم 
لمؤسسات التدريب المحلية في الجوانب المتعلقة بالجودة وضمان االعتماد.  يوفر هذا المركز المعرفي 

داخل المركز تدريبًا متخصصًا في قطاع النفط والغاز من أجل بناء مهارات حاملي شهادة الدبلوم. 

في يوليو ، أصبح برنامج تطوير الكوادر المحلية من أوبال واقعًا ملموسا بعد توقيع مذكرة تفاهم مع 
وزارة القوى العاملة وقد حضرت دفعة أولية قوامها ٠5 طالبا برامج تدريب في مجال النفط والغاز معتمدة 

من المعايير الوطنية المهنية ألول مرة. في الوقت ذاته ، تم اعتماد معايير مشابهة أيضا لتنفيذ برامج 
للعاملين في مجال الصحة والسالمة والبيئة واللحام – وهو ما يعد إنجازًا وتقدمًا ملموسًا بالنسبة 

للجهود التي تقوم بها أوربك فيم يتعلق بتوفير برامج تدريب معترف بها. 

كما تم تعزيز الشراكة طويلة األمد مع شركة تنمية نفط عمان التي تعهدت بتمويل برنامج التدريب 
من أجل التوظيف من أوبال. من المتوقع أن يستفيد أكثر من ٠٠٠١ شاب عماني من هذا البرنامج الذي 

سيتم تنفيذه على مدى الثالث سنوات من عمر االتفاقية. كذلك فقد وافقت أوبال بدورها على اإلشراف 
على تدريب وتأهيل العمانيين الباحثين عن عمل بغرض مساعدتهم في الحصول على وظائف مناسبة 

داخل وخارج قطاع النفط والغاز. عند إكمال التدريب والذي يتراوح من ثالثة شهور إلى عام واحد سيتم 
استيعاب الخريجين في مختلف شركات القطاع الخاص. 

يعتبر برنامج التدريب من أجل  التوظيف من أوبال أحد أنجح البرامج التي نفذتها أوبال حيث تم تسجيل 
أكثر من ٠٠٠7 عماني خالل البرنامج منذ تأسيسه في عام ١٠٠٢ م. بلغ معدل النجاح ٢٨% وهي النسبة التي 

تزيد على النسبة التي حققتها كافة مبادرات التدريب على رأس العمل التي قامت بها مختلف الجهات 
الحكومية ومؤسسات القطاع العام. 

كما تعلمون فإن أوبال تحقق تقدما كبيرا في الوفاء بوعودها المتعلقة بخلق ٠٠٠5 فرصة عمل للعمانيين 
الباحثين عن عمل في قطاع النفط والغاز ويأتي ذلك استجابة للتوجيهات السامية من لدن حضرة 
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه اهلل ورعاه بتوفير ٠٠٠,5٢ وظيفة للشباب 

العماني. بالنسبة لنا فقد تجاوزنا نقطة المنتصف في الوفاء بهذا االلتزام ونأمل أن نصل إلى الرقم ٠٠٠5 
قبل ٠3 مايو ٨١٠٢ ، وهو الموعد المحدد من جانب الحكومة في هذا الشأن.  ال يفوتنا في هذا الصدد 
أن نتوجه بالشكر إلى  المقاولين ومقدمي الخدمات الذين ساعدونا في توفير الدعم الالزم من أجل 

المساهمة في هذه المبادرة الوطنية! 
لم يكن عام ٨١٠٢ مختلفًا من حيث النشاط الملحوظ والبرامج المتعددة التي نعمل بكل همة على 

تنفيذها ولكي نحقق النتائج المرجوة ونفي بالتزاماتنا ونحقق الوعود التي قطعناها على أنفسنا فإن 
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علينا أن نواصل العمل معًا بكل ما لدينا من قوة وما توفر لدينا من موارد في جو يسوده روح الفريق 
الواحد والتآخي والتآزر لتحقيق الغايات المنشودة التي تعود بالخير علينا جميعا. 

ال يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر إلى  كافة فريق أوبال على إخالصهم وتفانيهم في العمل. 
كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة النفط والغاز وكافة الجهات المعنية ومجموعات العمل 

والرعاة على دعمهم المستمر لنا والشكر موصول إلى مجلس اإلدارة وإلى كافة األعضاء على دعمهم 
القوي لنا ومشاركتهم في األنشطة التي تمت خالل العام الماضي. 

مسلم المنذري 
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مراجعة األداء
نتائج بطاقة نتائج األداء 

يوضح الجدول أدناه بطاقة نتائج األداء المتفق عليها مع مجلس اإلدارة بداية عام ٢٠١7، وتظهر 
اإلنجازات مقابل أهداف مؤشرات األداء األساسية في العمود األصفر، وتظهر النتيجة النهائية 

في العمود األزرق. تقع النتيجة اإلجمالية ١٠٦،5 ضمن نطاق مرٍض تماما. 

المواضيع
الرقمالرئيسية 

١

١

١

١

١

١

١

٪

#

#

#

#

٪

ريال 
3٠٠4٠٠5٠٠عماني

٨٠١٢٠

٦٠٠5١٠١٠١١

١٠٦.5

4٠5٠75٨57٠١٠١٠

٢57١٠٨.3١5٢١.5

٢57١٠5١٠١٠

١5٠٢٠٠٢5٠3٠٠٢٢7٢٠٢٠

3٠٠35٠4٠٠45٠3٦7٢٠٢٠

4٠5٠75٨5٦٩١5١5
تم تقييم رضا أصحاب المصلحة 

الرئيسيين لتصنيف  صورة أوبال في 
نهاية العام استناًدا إلى مالحظات المسح 

المنظم.

 عدد أعضاء أوبال المسجلين

عدد المتدربين الذين حضروا التدريب من 
أجل التوظيف، والتدريب من أجل التنمية. 

عدد المعايير الوظيفية الوطنية "األسر 
المهارية" المنجرة

تقييم فريق القيمة المحلية المضافة 
)على مقياس ٠ / ١٠( لتنفيذ "مشروع 

تطوير القوة الوطنية، والمركز التعليمي، 
والتوجيه المهني". 

تقييم رضا أصحاب المصلحة الرئيسيين 
لتنفيذ أوبال لمعايير السالمة على الطرق 

والمعسكر وإدارة اإلجهاد الحراري.

إجمالي العوائد

مجموع النقاط الكلية

 مؤشرات األداء األساسية
 حد
الرقم٪

 المستهدف
أدنى

أقصىأدنى

حد
 النتيجة٪

 مقياس
 المؤشرات
 األساسية

لألداء
 النتيجة

 صوت
 الصناعة

 تنمية رأس
المال البشري

 أفضل
 الممارسات
والمعايير

 المالية
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أهم االنجازات في عام 2017
فيما يتعلق ببطاقة األداء فقد تم تحقيق ستة 

من األهداف السبعة لمؤشر األداء الرئيسي 
بصورة مرضية وتجاوز أحدها مما أدى إلى بلوغ 

النتيجة اإلجمالية الكاملة للمستوى 5،١٠٦.
نعرض فيما يلي اإلنجازات الرئيسية المرتبطة 

مباشرة ببطاقة األداء التي كانت تم الوفاء بها 
خالل عام ٢٠١7:

أ. كانت سمعة أوبال بين أعضائها على 
أساس نتائج مسح نهاية العام في 

مستوى سليم حققت مستوى مرٍض 
بنسبة ٩٦ ٪. تم إرسال المسح إلى جميع 

الشركات األعضاء واستجاب أكثر من 
١٠٠ منهم. ركز االستطالع على المجاالت 

التالية:
١. الوفاء بمهامها في "صوت الصناعة"

٢. الوفاء بمهامها في "تنمية رأس المال 
البشري"

3. الوفاء بمهامها في "المعايير وأفضل 
الممارسات المهنية"

4. توفير منتجات وخدمات جيدة
5. االعفاء من المسؤولية االجتماعية

٦. توجيه العمالء
7. إظهار القيادة واالبتكار

٨. عرض القيم األخالقية المهنية

ب. شهدت السنوات السابقة توجها إلى خفض 
عدد األعضاء المسجلين. ولكن مع المراجعة 

والمتابعة ٢٠١7 وتم تحقيق الهدف للسنة.
ج. فيما يتعلق بعدد المتدربين الذين حضروا 

برامج التدريب من أجل التوظيف، والتدريب من 
أجل التطوير، تم إنجاز ٩٨ في خالل عام ٢٠١٦. أما 
بالنسبة لعام ٢٠١7 فقد كان الهدف مضاعفة ما 

تم تحقيقه في السابق على األقل، وبلغ اإلنجاز 
ف٢٢7. 

د. أسفرت عملية أوبال لتطوير المعايير 
المهنية الوطنية لـ "أسر المهارة" عن إنجاز 5 

معايير محققين هدف السنة.
هــ. القت الجهود التي قامت بها أوبال في مجال 

تعزيز القيمة المحلية المضافة لوزارة النفط 
والغاز الخاصة بتنمية الموارد البشرية، ال سيما 
تنمية القوى العاملة الوطنية، ومركز التعليم، 

والتطوير والوظيفي تقديرا كبيرا. فقد تجاوزت 
نسبة الرضا ـ ٨3٪ من فريق الموارد البشرية – 

القيمة المحلية المضافة الهدف لهذا العام. 
وبشكل أوضح، تم توقيع مذكرة تفاهم بين 
أوبال ووزارة القوى العاملة حول تنمية القوى 

العاملة المحلية، وحصلت كلية التدريب 
المهني في السيب على االعتراف الدولي 

وبدأت مجموعة مبتدئة من المتدربين برنامًجا 
تدريبًيا جديًدا.

و. بعد النجاح في إطالق المعايير الثالثة في 
الصحة والسالمة البيئية )السالمة على الطرق 
والمعسكرات وإدارة اإلجهاد الحراري(، أصبحت 
جهود التنفيذ التي تقودها وتسهلها أوبال 
موضع تقدير كبير من قبل أصحاب المصلحة 

الرئيسيين الذين يمنحون أوبال تصنيًفا مرٍض 
بشكل عام بنسبة 7٠٪ محققين هدف السنة.
ز. للتأكيد على االستدامة المالية لـأوبال، فقد 

تجاوز هدف تحقيق اإليرادات من رسوم االشتراك 
في العضوية، والتبرعات، ورعاية األحداث 

والمنشورات، والعوائد من الودائع المصرفية، 
وما إلى ذلك النطاق المستهدف األعلى بنسبة 

.٪ ٢
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اإلنجازات األخرى الرئيسة في عام 2017
تتضمن اإلنجازات األخرى التي تم إنجازها ما يلي:

ح. نجاح كبير في اجتماع الجمعية 
العمومية في بداية العام.

ط. تبرع أوبال في ناحية المسؤولية 
االجتماعية بمكتبة متجولة. 

ي. نجاح مؤتمر النفط والغاز في نهاية 
العام.

ك. إطالق ناجح لمنتج )أوبال لمعايير 
التدريب واالعتماد واالعتراف( الذي يسعى 

إلى تحسين ووضع المعايير في مجال 
خدمات التدريب في صناعة النفط والغاز. 

كما تم مراجعة وتدقيق ٠١ من مزودي 
الخدمات، ومن ثم منحوا اعتراف )أوبال 

لمعايير االعتماد واالعتراف( بحلول نهاية 
العام. 

ل. شهدت مجلة أوبال نمًوا بنسبة ١٠٠ ٪ 
في التوزيع خالل العام. 

م. أسبوع أوبال الرياضي خالل الربع األخير 
من العام. 

ن. لعب لعبت أوبال دوٍر بارٍز في إعادة 
توزيع 4٨٠٠ باحث عن عمل عماني تم 

تسريحهم بسبب االنكماش االقتصادي 
في قطاع النفط والغاز عندما قامت 

الشركات بتسريح موظفيها. 

إستطاعت أوبال في عام 7١٠٢ أن تنجز جدول أعمال مشحون باألنشطة ليشمل األنشطة الرئيسية 
للجمعية إلى جانب إستضافة أحداث ذات صلة بقطاع النفط والغاز ووظائفه ومشاريعه.

االستعراض السنوي

مؤتمر أوبال للنفط والغاز التوقيع على معايير اوبال للصحة والسالمة والبيئة



31

مشاركة  أوبال لمعرض النفط والغاز والمناجم في كينيا  

حفل تسليم مركز أوبال للتدريب من قبل شركة بي بي

اجتماع فريق" أوبال ووزارة النفط  على مجاالت التعاون 
وفرص في نظام إدارة المعلومات واألنظمة

حفل توقيع إتفاقية التدريب مع شركة كيروي الصينية

أسبوع أوبال الرياضي
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جانب من توقيع أتفاقية أوبال مع شركة تنمية نفط عمان 
للتدريب

مشاركة أوبال في برنامج التبرع بالدم

االجتماع السنوي للجمعية العمومية

صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأوبال 
توقعان على اتفاقية برنامج تاسيس

حفل تدشين برنامج تأسيس

أوبال بالتعاون مع  معهد إنسياد لدعم التدريب على 
القيادة

االجتماع السنوي للجمعية العمومية

أوبال ووزارة القوى العاملة واإلعتماد واالعتراف على معايير 
التدريب
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جانب من توقيع اتفاقية التدريب مع معهد بوليجلوت 
ومعهد محسن حيدر درويش

حفل تخريج لبرنامج التدريب من أجل التوظيف مع الشركة 
العمانية للغاز الطبيعي المسال

أوبال وعمان الرقمية وجانب من توقيع االتفاقية

زيارة لكلية التدريب المهني بالسيب

جانب من توقيع إتفاقية أوبال مع كلية الهندسة واإلدارة

أوبال،  ومعهد تراسيز توقعان إتفاقية التدريب   
للمهندسين العمانيين 

أوبال وإشراقة وجانب من توقيع اتفاقية التدريب 

حفل تخريبج برنامج التدريب من اجل التوظيف مع معهد 
بوليجلوت
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القوائم المالية
تقرير مراجعي الحسابات المستقلين

إلى األعضاء في الجمعية العمانية للخدمات النفطية
الرأي

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة للجمعية العمانية للخدمات النفطية )أوبال(، الواردة على الصفحات 
3 إلى 5١، والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ١3 ديسمبر 7١٠٢، وقوائم اإليرادات والمصروفات، 
والتغيرات في أموال األعضاء والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ، وإيضاحات عن القوائم 

المالية، بما في ذلك السياسات المحاسبية الرئيسية. 
في رأينا، إن القوائم المالية الُمرفقة ُتظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهـرية، المركز المالي 

للشركة كما في ١3 ديسمبر 7١٠٢ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذات التاريخ وفقًا 
لمعايير التقارير المالية الدولية.

أساس الرأي
لقد أنجزنا تدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق.  يتضمن قسم مسؤوليات مراقب الحسابات عن 

تدقيق القوائم المالية الوارد في تقريرنا وصفا ُمستفيضا لمسؤولياتنا بموجب تلك المعايير. نحن 
ُمؤسسة مستقلة عن الجمعية وفقا لميثاق أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادر عن مجلس المعايير 

األخالقية الدولية للمحاسبين )ميثاق أخالقيات المحاسبين( وكذلك المتطلبات األخالقية ذات الصلة 
بعملية تدقيقنا للبيانات المالية للشركة في سلطنة ُعمان، وقد أَوفينا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا 

لهذه المتطلبات وميثاق أخالقيات المحاسبين. وفي اعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية 
ومناسبة لتوفر أساسًا نستند إليه في إبداء رأينا.

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بطريقة عادلة طبقا لمعايير التقارير المالية 

الدولية وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من أي أخطاء 
جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على مواصلة عملياتها طبقا 
لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح، بحسب االقتضاء، عن المسائل المتعلقة بمبدأ اإلستمرارية واستخدام أساس 

مبدأ اإلستمرارية للمحاسبة ما لم تكن اإلدارة تعتزم تصفية الجمعية أو وقف العمليات، أو أَنه ال يوجد 
لديها بديل واقعي غير القيام بذلك.  

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للجمعية.

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أي أخطاء 

جوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، وعن إصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا.  علما 
بأن التأكيد المعقول يمثل تأكيدا على مستوى عال من الضمان، ولكنه ال يمثل ضمانا بأن عملية التدقيق 
التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سُتمكن دائًما من كشف األخطاء الجوهرية عند وجودها.  حيث 
يمكن لألخطاء أن تنشأ عن الغش أو الخطأ، وهي ُتعتبر جوهرية إذا كان ُيتوقُع منها بشكل معقول أن 
تؤثر، فردًيا أو ُكلًيا، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون استنادا الى هذه القوائم المالية.
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تقرير مراجعي الحسابات المستقلين 
إلى األعضاء في الجمعية العمانية للخدمات النفطية )تابع(

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
كجزء من عملية التدقيق التي ُنجريها وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نستخدم أحكام 

مهنية ونمارس الشك المهني في جميع مراحل التدقيق. ونقوم أيضا بما يلي:

● تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناشئة عن غش أو 
عن خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، مع الحصول على أدلة 

تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسا نستند إليه في إبداء رأينا.  إن خطر عدم الكشف عن األخطاء 
الجوهرية الناتجة عن الغش هو أعلى من خطر عدم الكشف عن األخطاء الناتجة عن الخطأ، نظرا 
ألن الغش قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير أو الحذف الُمتعَمد أو التحريف أو تجاوز أنظمة الرقابة 

الداخلية.
● التوصل الى فهم أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق ألجل تصميم إجراءات التدقيق 
المناسبة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول نجاح أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

● تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية الُمستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية 
واإلفصاحات التابعة التي قامت بها اإلدارة.

● صياغة خالصة حول مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية للمحاسبة، وما إذا كان 
هناك، استنادا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، عدم يقين جوهري يتعلق باألحداث أو الظروف 

ومن شأنه أن ُيلقي بقدر كبير من ظالل الشك حول قدرة الجمعية على مواصلة عملياتها طبقا 
لمبدأ اإلستمرارية.  وإن خُلصنا الى وجود عدم يقين جوهري، فنحن مطالبون بلفت العناية في 

تقرير تدقيقنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية، أو تعديل رأينا إن كانت هذه 
اإلفصاحات غير كافية.  إن ُخالصتنا تستند الى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير 
تدقيقنا.  ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تجعُل الجمعية تتوقف عن مواصلة 

عملياتها طبقا لمبدأ االستمرارية. 
● تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت 

القوائم المالية ُتظهُر التعامالت واألحداث الكامنة على نحو ُيحقق العرض بطريقة عادلة.

نحن نتواصل مع مجلس االدارة فيما يتعلق بالنطاق الُمخطط للتدقيق وتوقيته، ونتائج التدقيق 
الرئيسية، من ضمن مسائل أخرى، بما في ذلك أي نقص هام في الرقابة الداخلية ُنحدده أثناء عملية 

تدقيقنا. 

٨ مارس 7١٠٢
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الجمعية العمانية للخدمات النفطية
قائمة المركز المالي

في 3١ ديسمبر 
20172016

ريال عمانيريال عمانيإيضاح
األصول 

األصول غير المتداولة
536.19266.613األثاث والمعدات 

68.66713.273األصول غير ملموسة
---------------

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

---
44.85979.886مجموع األصول غير المتداولة

األصول المتداولة
--------------

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

---

81.028.416189،304نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك
864،426-9ودائع آلجل

38.60114.783مديونيات آخرى ومبالغ مسبقة الفع
---------------------------

1.067.0171.068.513مجموع األصول المتداولة
---------------
---------------

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

1.111.8761.148.399مجموع األصول
====================

أموال األعضاء وااللتزامات
الزيادة المتراكمة في اإليرادات عن المصروفات 

1.043.8801.118.891ومجموع أموال األعضاء
----------------

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

-------
االلتزامات المتداولة

28.00020.000رسوم عضوية مستلمة مقدمًا 
1022.000415ذمم دائنة ومستحقات

76.0006.000)ج(مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
----------------

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

---

اإليضاحات الواردة على الصفحات من 7 إلى 5١ تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد علي صفحة رقم ١-٢
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56.00026.415مجموع االلتزامات المتداولة
----------------------------------

االلتزامات غير المتداولة
11.9963.093منافع نهاية الخدمة للموظفين 

----------------------------------
67.99629.508مجموع االلتزامات

----------------------------------
1.111.8761.148.399مجموع أموال األعضاء وااللتزامات

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

اإليضاحات الواردة على الصفحات من 7 إلى 5١ تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد علي صفحة رقم ١-٢
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الجمعية العمانية للخدمات النفطية
قائمة اإليرادات والمصروفات

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
20172016

ريال عمانيريال عماني

اإليرادات
18.00023.424مساهمات

357.000359.995رسوم عضوية
18.1562.700رسوم إدارة دورات تدريبة بموجب نظام التدريب لتعيين الموظفين

34.7106،050إيرادات الجمعية العمانية للخدمات النفطية عن إعالنات 
39.30012.450رعاية مناسبات

8.9824.086برامج تدريبية داخل الجمعية
34.5712.826إيرادات فوائد عن ودائع بنكية

----------------------
510.719411.531

---------------------
المصروفات

376.555355.827تكاليف الموظفين
164.625139.971مصروفات إدارية وعمومية

44.55043.006استهالك وإطفاء
----------------------

585.730538.804
----------------------

)127.273()75.011(زيادة المصروفات عن اإليرادات للسنة
====================

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

مالحظة: ليس لدى الجمعية تغيرات فى أموال األعضاء تخص غير المالكين . 

اإليضاحات الواردة على الصفحات من 7 إلى 5١ تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد علي صفحة رقم ١-٢
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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 2017
1.118.891في  31 ديسمبر2016

)75.011(زيادة اإليرادات عن المصروفات للسنة
1.043.880في  31 ديسمبر 2017

==========
خالل السنة وحتى 31 ديسمبر 2016

1.246.164في  31 ديسمبر 2015
)127.273(زيادة اإليرادات عن المصروفات للسنة

1.118.891في  31 ديسمبر 2016
==========

اإليضاحات الواردة على الصفحات من 7 إلى 5١ تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد علي صفحة رقم ١-٢
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الجمعية العمانية للخدمات النفطية
قائمة التدفق النقدي

للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 
20172016

ريال عمانيريال عماني

أنشطة التشغيل
495.269431.951مقبوضات نقدية من أعضاء ومعاهد تدريب

  )499.417()511.061(مدفوعات نقدية للموردين والموظفين ومعاهد التدريب
---------------------

)67.466()15.792(التدفق النقدي الناتج من أنشطة التشغيل

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

أنشطة االستثمار

)14.531()9.522(مشتريات أثاث ومعدات وأصول غير ملموسة
)488.187(864.426صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل

---------------------
)502.718(854.904التدفق النقدي المستخدم في أنشطة االستثمار

---------------------
)570.184(839.112صافى الزيادة في النقد وما في حكم النقد خالل السنة

189.304759.488النقد وما في حكم النقد في بداية السنة
---------------------

1.028.416189.304النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة 

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

مالحظة: ليس لدى الجمعية تغيرات فى أموال األعضاء تخص غير المالكين . 

اإليضاحات الواردة على الصفحات من 7 إلى 5١ تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد علي صفحة رقم ١-٢
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الجمعية العمانية للخدمات النفطية

إيضاحات على القوائم المالية

الشكل القانوني  والنشاط الرئيسي  ١
الجمعية العمانية للخدمات النفطية )أوبال( مسجلة كجمعية في سلطنة عمان طبقا للقرار 

الوزاري ١٠٠٢/٢٢3 الصادر في 7٢ أكتوبر ١٠٠٢ من وزارة التنمية االجتماعية )الشئون االجتماعية والعمل 
والتدريب المهني سابقا( وطبقا للمرسوم السلطاني رقم ٠٠٠٢/4١ الصادر في 3١ فبراير ٠٠٠٢.

إن الهدف الرئيسي للجمعية هو صياغة وتنفيذ خطط العمل بالنيابة عن أعضائها لتعزيز التعمين 
بشكل إيجابي والتدريب والتطوير، وجودةالصحة والسالمة والبيئة، وممارسات التوظيف والعالقات 
مع المجتمع وممارسات العمل التجاري وضمان الجودة بقطاع صناعة النفط والغاز في سلطنة عمان 

عن طريق:
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   ٢
فقرة االلتزام )أ( 

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمعايير لتقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير 
المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة من قبل لجنة تفسيراتالتقارير المالية الدولية.

تبنت الجمعية خالل السنةكل المعايير الجديدة وتلك التي تم تعديلها والتفسيرات الصادرة من 
مجلس معايير المحاسبة الدوليةالسارية على الفترات المحاسبية و لجنة التفسيرات للتقارير المالية 

الدولية،اعتبارا من١ يناير 7١٠٢. 
ترى اإلدارة  انه لن يكن هناك تأثير هام  لتبني التعديالت على عرض واالفصاح البنود الواردة 

بالقوائم المالية للسنة الحالية.

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.
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السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(   ٢
استخدام التقديرات والتفسيرات )ج( 

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية من أعضاء مجلس اإلدارة القيام بوضع 
أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات ومبالغاألصول وااللتزامات والدخل والمصروفات. 
تستند التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها على الخبرة التاريخية وعلى العديد من العوامل األخرى التي 

يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم إثبات تعديالت التقديرات المحاسبية 

في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل مؤثرًا على تلك الفترة فقط أو في فترة 
التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل مؤثرًا على الفترة الحالية والفترات المستقبلية. 

رسوم العضوية  )د( 
تمثل رسوم العضوية الرسوم المستلمة من األعضاء. يتم إثبات الرسوم كإيراد في الفترة المتعلقة بها.

رسوم إدارة التدريب )هـ( 
تمثل رسوم استخراج الشهادات الرسوم المستلمة أو الذمم المدينة للرسوم ،من مقدمي البرامج التدريبية 
ويعترف بها  كإيرادات عندما تقدم هذه الخدمات ويصبح من المرجح ان يتم استالم الرسوم عن هذه البرامج 

التدريبية. 

المساهمات  )و( 
يتم تسجيل المساهمات النقدية التي ال توجد عليها قيود في الدخل كإيراد عند استالمها. يتم إثبات 

المساهمات المقدمة لتغطية مصروفات محددة في الدخل عند تكبد المصروف ذي الصلة. المواد 
والخدمات التي تتم المساهمة بها ) المساهمات العينية(، والتي كان من الممكن أن تقوم الجمعية 

بشرائها، يتم تسجيلها بالقيمة العادلة عند تقديم تلك المساهمات. 

رسوم استخراج الشهادات )ز( 
تمثل رسوم إدارة التدريب الرسوم المستلمة و/أو الرسوم المستحقة التحصيل من اصحاب العمل و 

الشركات عن تدريب موظفيهم ومنحهم شهادات في مجاالت التدريب واألمن و السالمة البيئية ويتم 
إثباتها كإيراد عندما يوجد احتمال باستالمها.

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

األثاث والمعدات )ط( 
يتم إثبات بنود األثاث والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. 
تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع المستقبلية التي يتضمنها بند األثاث 

والمعدات. يتم إثبات كل المصروفات األخرى في قائمة اإليرادات والمصروفات كمصروف عند تكبدها.
يتم تحميل استهالك األثاث والمعدات في قائمة اإليرادات والمصروفات على أساس القسط الثابت على 

مدى العمر اإلنتاجي المقدر بثالث سنوات.
تتم مراجعة طريقة االستهالك والقيمة الباقية واألعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود األثات والمعدات بصفة 
سنوية وتغييرها في حالة تغير الظروف بشكل جوهري. تتم المحاسبة عن أي تعديل على أنه تغيير 

في التقدير المحاسبي عن طريق تغيير معدل االستهالك للفترات الحالية والمستقبلية. 
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السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(   ٢
األصول غير الملموسة )ي( 

يتم قياس األصول غير الملموسة بالتكلفة ناقصًا االطفاء المتراكم والخسائر التراكمية لالنخفاض في 
القيمة.

تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إلى الحد الذي تزيد فيه من المنافع المستقبلية المضمنة في 
األصل المحدد المتعلقة به. يتم إدراج جميع المصروفات األخرى في األرباح أو الخسائر عند تكبدها.

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 ناقصًا خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

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

منافع الموظفين )م( 
يتم إدراج المساهمة في خطة مساهمات التقاعد المحددة للموظفين العمانيين وفقا لبرنامج 

التأمينات االجتماعية بسلطنة عمان كمصروف في قائمة اإليرادات والمصروفات عند تكبدها. يتم 
تكوين المخصصات للذمم الدائنة ووفقالقانون العمل المطبق على الموظفين غير العمانيين في 

سلطنة عمان لفترات الخدمة المتراكمة في نهاية فترة التقرير.

المخصصات )ن( 
يتم إدراج المخصص في قائمة المركز المالي عندما يكون لدى الجمعية التزام قانوني أو استداللي 

نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارجى للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام. إذا 
كان األثر جوهريا يتم تحديد المخصص عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية بالمعدالت التي 

تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود، والمخاطر المحددة لذلك االلتزام.

الذمم الدائنة والمستحقات )س( 
يتم إثبات الذمم الدائنة والمستحقات بالتكلفة المطفأة.

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.
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تكلفة الموظفين  ٣
20172016

ريال عمانيريال عماني

338.522322.617رواتب وبدالت
21.87623.305المساهمة في خطة التقاعد المحددة 

7.0426.071تأمين طبي للموظفين
2122.050تدريب وتطوير موظفين 

8.9031.784مستحقات نهاية الخدمة للموظفين
----------------------

376.555355.827
======================

الحركة في مستحقات نهاية الخدمة للموظفين

3.0931.309الرصيد االإفتتاحي
--المدفوع خالل العام
8.9031.784االضافات خالل العام

----------------------
11.9963.093الرصيد الختامي

================
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مصروفات إدارية وعمومية  ٤
20172016

ريال عمانيريال عماني

24.242 24.292إيجار
73.43745.296مصروفات مناسبات

21.70219.835أتعاب مهنية
16.30019.745مطبوعات وقرطاسية

5.04910.593صيانة المكتب
5.000-أتعاب قانونية

3.0903.845مصروفات اتصاالت
11.2402.870مصروفات السفر

2.5762.794كهرباء ومياه
1.8632.405مرطبات للمكتب

5.0763.346مصروفات متنوعة
---------------------

164.625139.971
=====================

أثاث ومعدات  5
سنة 2016

أثاث 
وتركيبات 

معدات 
مكاتبوحاسب 

آلي
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة
3184.83554.735139.570 ديسمبر 2015

2.9339.25112.184إضافات خالل السنة
--------------------------------

3187.76863.986151.754 ديسمبر2016
--------------------------------

االستهالك
49.893 315.87544.018 ديسمبر 2015

28.8266.42235.248استهالك عن السنة
--------------------------------

34.70150.44085.141في 31 ديسمبر2016
--------------------------------

صافي القيمة الدفترية
3153.06713.54666.613 ديسمبر 2016

=========================
3178.96010.71789.677 ديسمبر 2015

=========================
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إيضاحات علي القوائم المالية

أثاث ومعدات )تابع(   5
سنة 2016

أثاث 
وتركيبات 

معدات 
مكاتبوحاسب 

آلي
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة 
3187.76863.986151.754 ديسمبر 2016

1.4454.2745.719إضافات خالل السنة
--------------------------------

3189.21368.260157.473 ديسمبر 2017
--------------------------------

االستهالك
3134.70150.44085.141 ديسمبر 2016

28.7377.40336.140استهالك عن السنة
-------------------------------

63.43857.843121.281في  31 ديسمبر 2017
--------------------------

صافي القيمة الدفترية
3125.77510.41736.192 ديسمبر 2017

=========================
3153.06713.54666.613 ديسمبر 2016

=========================
األصول غير الملموسة  ٦

20172016
ريال عمانيريال عماني

13.27318.684في بداية السنة
3.8042.347إضافات خالل السنة

)7.758()8.410(ناقصًا : إطفاء خالل السنة
---------------------

8.66713.273في نهاية السنة
================

تمثل األصول غير الملموسة تكلفة برنامج الحاسب اآللي )لنظام إدارة الكفاءة، الشبكة الخاصة 
االفتراضيةللعميل(وتراخيص المواقع وبرامج الحاسب اآللي.

معامالت مع أطراف ذات عالقة  ٧
لدى الجمعية تعامالت مع أطراف ذات عالقة عبر بعض أعضاء مجلس إدارتها. تضم تلك األطراف ذات العالقة 

شركات توجد للجمعية أو بعض أعضاء مجلس إدارتها حصة كبيرة فيها أو يمكنها ممارسة تأثير هام 
على قراراتها المالية والتشغيلية. في إطار النشاط االعتيادي للجمعية تقوم األطراف ذات العالقة بتقديم 

خدمات إلى الجمعية. يرى أعضاء المجلس أن شروط تقديم الخدمات من جانب األطراف ذات العالقة يعكس 
القيمة العادلة لتلك الخدمات. ال يتلقي أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة التنفيذية أي بدل حضور 

اجتماعات أو مكافآت.
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إيضاحات علي القوائم المالية

معامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع(   ٧
أ (   طبيعة و حجم المعامالت مع األطراف ذات العالقة كانت كما يلي:

20172016
ريال عمانيريال عماني

إيرادات
7.0005.000رسوم عضوية

18.00018.000مساهمات
----------------

25.00023.000
==================

مصروفات إدارية وعمومية
5.000--  أتعاب قانونية)أنظر إلى اإليضاح أدناه(

6.0006.000-  أتعاب مهنية
----------------

6.00011.000
===================

)ب( قيمة المعامالت مع أحد األطراف ذات العالقة هو عبارة عن أتعاب قانونية قدمها ذلك الطرف خدمة 
للجمعية بدون مقابل. 

)ج( المبالغ المستحقة من األطراف 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 .

)هـ(   تشتمل المكافآت ألفراد اإلدارة العليا على منافع خدمة قصيرة األجل ومنافع نهاية الخدمة للموظفين 
المتعاقدين بمبلغ    7٢4.٠7١  ريال عماني تقريبًا )مقابل 4١7.٦٨١ ريال عماني عام ٦١٠٢ (.

نقد بالصندوق ولدى البنوك  ٨
أ (   طبيعة و حجم المعامالت مع األطراف ذات العالقة كانت كما يلي:

20172016
ريال عمانيريال عماني

85257نقد بالصندوق
1.028.331189.047نقد لدى البنوك

----------------------
1.028.416189.304نقد بالصندوق ولدى البنوك

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

) أ (  في نهاية فترة اإلقرار، تحتفظ الجمعية العمانية للخدمات النفطية بمبالغ مجموعها٩7٢.7١3  ريال 
عماني )مقابل ١١7.443 ريال عماني عام ٦١٠٢( حصلتعليهامن بعض منتجي النفط الرئيسيين مقابل تكلفة 
مبادرات موارد بشرية على أساس اتفاقية مع وزارة النفط و الغاز. و تم تعيين الجمعية لتولي اجراءات الدفع 

بالنيابة عن كافة المشغلين ضمانا للشفافية. ويتم ادارة و محاسبة تلك المبالغ بشكل مستقل عن 
عمليات التشغيل بالجمعية و بالتالي فان تلك المبالغ لم يتم ادراجها في هذه القوائم المالية .
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نقد بالصندوق ولدى البنوك )تابع(  ٨
)ب( في نهاية فترة اإلقرار، تحتفظ الجمعية العمانية للخدمات النفطية بمبلغ ٠75.43 ريال عماني)عام ٦١٠٢: 

٠75.43 ريال عماني( على سبيل العهدة وباإلنابة عن المتبرعين، وقد تم استالم هذا المبلغ على سبيل 
التبرعات من قبل األعضاء عن األضرار الناتجة عن اإلعصار جونو. ولم يتم تضمينه في االرصدة البنكية 

والنقدية في نهاية العام نظرا الن هذا المبلغ يتم ادارته و التقرير عنه بشكل مستقل عن عمليات الجمعية 
و بالتالي ال يتم تضمينه في هذه القوائم المالية.

الذمم المدينة األخرى والمدفوعات مقدمًا  ٩
20172016

ريال عمانيريال عماني

26.6503.200مستحقات من معاهد التدريب
11.95111.583مدفوعات مقدمًا

---------------------
38.60114.783

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

الذمم الدائنة ومستحقات   ٠١
20172016

ريال عمانيريال عماني

296-الذمم الدائنة التجارية 
22.000119ذمم دائنة أخرى

---------------------
22.000415

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

ضريبة الدخل  ١١
ال تعتبر الجمعيةالعمانية للخدمات النفطيةخاضعة للضريبة حيث انها جمعية وليست 

شركة،بموجبالقوانين العمانية. باإلضافة أنها ال تهدف الى الربحية في طبيعتها. ولقد تم إفادةمصلحة 
الضرائب في هذا الشأن،ولذا لم يتم تكوين مخصص للضريبة في هذه القوائم المالية.

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

االرتباطات االيجارية   ٢١
أبرمت الجمعية عقود إيجارية تشغيلية في ١ يوليو 7١٠٢ السارية المفعول حتى ٠3 يونيو ٨١٠٢ وأخرى من 5١ 
مايو 7١٠٢ حتى 4١ مايو ٨١٠٢ تتعلق بمباني المكاتب التي تشغلها الجمعية. في نهاية فترة التقرير، ليس 
لدى الجمعية ارتباطات إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء حيث تم سداد مبلغ االرتباط مقدما بالكامل عن 

السنة القادمة. 
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إيضاحات علي القوائم المالية

أدوات مالية   ٣١
تتضمن األصول المالية للجمعية ذمم مدينة أخرى و مدفوعات مقدماوأرصدة نقدية ولدى 

البنوكوتتضمن االلتزامات المالية مبالغ مستحقة لألطراف ذات العالقة ورسوم العضوية المستلمة 
مقدما والذمم الدائنة والمستحقات. يتم إثبات األصول وااللتزامات المالية بمبالغ تعادل قيمتها 

العادلة.

إدارة المخاطر المالية 

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

•  مخاطر االئتمان 
• مخاطر السيولة 

• مخاطر السوق

إن مجلس اإلدارة مسئول عنوضع واإلشراف على اإلطار العام إلدارة مخاطر الجمعية.ويضطلع أيضا 
بمسئولية تطوير ومراقبة سياسات وإجراءات إدارة المخاطر وااللتزام بها.

وتتم مراجعة نظم وسياسات إدارة المخاطر بصفة دورية للتأكد من أنها تعكس أي تغيرات بأحوال 
السوق وأنشطة الجمعية.وتهدف الجمعية من خالل برامج التعريف والتدريب والى تطوير بيئة 

منضبطة وبناءة يتفهم فيها كل الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسائر المالية للجمعية التي تحدث عندما يفشل أحد األطراف المقابلة 

لألدوات المالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية ، وتنشأ أساسا من الذمم المدينة المستحقة على 
معاهد التدريب.
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أدوات مالية )تابع(  ٣١
التعرض لمخاطر االئتمان

تمثل القيم الدفترية لألصول المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. أقصى تعرض لمخاطر االئتمان 
بتاريخ التقرير بنهاية السنة كان كالتالي: 

20172016
ريال عمانيريال عماني

26.6503.200مستحقات من معاهد التدريب ) مدرج في ذمم مدينة أخرى (
--مستحق من أحد األطراف ذات العالقة

26.6503.200

كان تحليل أعمارالذمم المدينة  المستحقة على معاهد التدريب بنهاية السنة كان كالتالي: 
20172016

انخفاض الرصيدانخفاض القيمةالرصيد
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

-3.200-26.650غير متأخرة

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم تمكن الجمعية من الوفاء بالتزاماتها المالية عندما تستحق. يتمثل 
ر السيولة بقدر اإلمكان للوفاء بأية التزامات قد  د من توفُّ منهج الجمعية إلدارة مخاطر السيولة في التأكُّ

تنشأ وفي أي وقت، في كل من الحاالت العادية والحاالت القهرية، دونما تعرض لمخاطر خسائر غير مقبولة 
أو اإلضرار بسمعة الجمعية.

تقوم الجمعية نمطيًا بالتأكد من توافر نقد كاف عند الطلب لمقابلة مصروفات التشغيل المتوقعة. ال 
يتضمن ذلك األثر المحتمل للظروف الطارئة التي ال يمكن توقعها بشكل معقول، مثل الكوارث الطبيعية.

االلتزام المالي للجمعية بنهاية فترة التقرير له تاريخ استحقاق  بعد أكثر من سنة.

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر تقلبات أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدةالتى 
قد تؤثر على قيمة ما تحتفظ به الجمعية من األدوات المالية.وتهدف إدارة مخاطر السيولة إلى إدارة ومراقبة 

التعرض لمخاطر السوق في نطاق حدود مقبولة ، بينما تحقق أكبر عائد على المخاطر.

الجمعية غير متعرضة إلى أي مخاطر سوق جديرة بالذكر.




