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في السابع والعشرين من أكتوبر عام 2001 
ووفق لوائح وإجراءات إنشاء 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 

1998 كفكرة تمثلت لدى بعض المؤسسات 
في تعزيز معايير القطاع وخلق بيئة تنافسية 
متكافئة. أوبال هي منتدى الصناعة للقطاع 
النفطي في السلطنة، إنها جمعية غير ربحية 

يتكون أعضائها اكثر  من 400 شركة في قطاع 
النفط والغاز متضمنة منتجي ومشغلي النفط 

والغاز، والمقاولون والموردون من المؤسسات 
الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

تهدف أوبال إلى توفير الخدمات المناسبة لرفع 
مستوى الكفاءة وتعزيز االحتراف في العمل 

وتطمح لرؤية تنافسية دولية عالية المستوى 
لصناعة النفط العمانية وتحسين موارد القطاع 

النفطي.

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 أن لديها العديد من اللجان 

التي تلتقي بصورة دورية البتكار المعايير في 
جميع جوانب القطاع.

إن الجودة والصحة 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 االهتمامات 
اليومية في القطاع. وأوبال تعمل لمساعدة 

المؤسسات الناضجة لتطوير معايير نظم الجودة 
والصحة والسالمة والبيئة، ومواجهة التحديات 

من أجل تحقيق قطاع خالي من الحوادث 
واإلصابات الجسيمة.

 
تولي أوبال من خالل برامج تدريب الموارد 

البشرية أهمية كبيرة الحتياجات أصحاب العمل 
والتركيز على التدريب الذي يؤدي إلى تعزيز 

الكفاءة وأخالقيات العمل. تنظر أوبال إلى 
التوظيف على أنه الغاية وعلى أن التدريب هو 
ىلع .ةياغلا هذه ىلإ لوصولل تانكمملا دحأ 

تحجن ،ةيضاملا رشع ةعستلا تاونسلا ىدم 
يلاوح فيظوتو بيردت ليهست يف لابوأ 

 ةداعإب اهمايق ىلإ ةفاضلإاب ينامع 10,000 
للاخ نيحرسملا نم 7,000 نم رثكأ فيظوت 

ةيضاملا تاونسلا.

نبذة عن��أوبال
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أن نكون "صوت القطاع المميز" ونكون مصدر إلهام للشركات 
الرائدة والمزدهرة من أجل الحفاظ على الرخاء في قطاع الطاقة في 
السلطنة. وأن نعمل على نشر أفضل الممارسات الفاعلة والمجربة 

بما يضمن المحافظة على نمو قطاع الطاقة واإلقتصاد العماني. 

أن نحرص على تقديم الخدمات للشركات األعضاء بشكل مميز من 
خالل تشجيع "تظافر الجهود" و "إدخال القيمة المضافة" و "بناء 
القدرات" من أجل تعزيز استدامة قطاع الطاقة واالقتصاد الوطني.

وتركيزنا ينصبُّ على أربعة مواضيع:
● صوت قطاع النفط والغاز.

● استدامة "القيمة المضافة" وازدهار مجتمعات األعمال في عمان.
● ممارسات األعمال المستدامة والمعايير المشتركة.

●  تظافر أكبر للجهود في القطاع.

النزاهة
الثقة

العدالة
الشفافية

االستقاللية 

الرؤية  

الرسالة

القيم 

وجهتك لصناعة النفط والغاز
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تهدف أوبال إلى تعزيز قطاع النفط والغاز في 
سلطنة عمان كقطاع يشار إليه بالبنان في قدرته 

على التنافس الدولي وذلك من خالل االرتقاء 
بمعايير التشغيل الخاصة بالشركات األعضاء الصغيرة 
والكبيرة، وتأسيس تفاهم على الحد األدنى للمعايير 

المتفق عليها من أجل خلق مجال متكافئ داخل 
هذا القطاع، وستواصل أوبال العمل مع المساهمين 

والشركاء واألعضاء لتحقيق األهداف االستراتيجية 
التالية:

صوت القطاع المميز:
● توفير بيئة لطرح االفكار و للبحوث والتوصية 

بسياسات قابلة للتطبيق لمعالجة التحديات 
التي تواجه القطاع.

● معالجة التحديات الشائعة التي تؤثر سلبا على 
األعمال في القطاع.

● الدعوة إلى تنفيذ أطر تنظيمية مواتية 
للشركات الناجحة التي تخدم القطاع.

استدامة�"القيمة المحلية المضافة"�وازدهار�
مجتمعات األعمال في عمان:

الترويج ل "القيمة المحلية المضافة" من أجل  ●
الحفاظ على نجاح الشركات األعضاء وقطاع 

الطاقة واالقتصاد العماني.
تسهيل تنمية القوى العاملة الوطنية على  ●

جميع المستويات من خالل فرص التوظيف 
والتطوير للعمانيين.

التشجيع على تعزيز نقل وتوطين التكنولوجيا  ●
والمعرفة.

ممارسات األعمال المستدامة والمعايير�
المشتركة:

تشجيع تطبيق أفضل الممارسات إلدارة  ●
الصحة والسالمة واألمن والبيئة.

تشجيع تطبيق أفضل الممارسات إلدارة  ●
الجودة )جودة المنتجات والخدمات، والكفاءة 

واالدخار واإلنتاجية.
تشجيع تطبيق أفضل الممارسات لتنمية رأس  ●

المال البشري وإدارته.
تشجيع تطبيق أفضل الممارسات الخاصة  ●

بأخالقيات العمل والقواعد السلوكية.
متابعة المعايير المشتركة ذات الصلة بهذا  ●

القطاع.

تظافر أكبر للجهود في القطاع:
تسهيل تبادل المعلومات القيمة )الفنية  ●

والتجارية والعامة( في القطاع.
تعزيز التعاون بين الشركات األعضاء لتحقيق  ●

نتائج وأهداف مشتركة.

أهدافنا
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يسرالجمعية العمانية للخدمات النفطية  تقديم 
تقرير التنظيم اإلداري )الحوكمة( للجمعية العمانية 

للخدمات النفطية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
.2019

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
 يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية التوجيه واإلشراف 
على أوبال نيابة عن أعضائها المكونين من سبعة 

مدراء غير تنفيذيين يتم انتخابهم لمدة عامين، 
واألعضاء هم من الشخصيات المتخصصة المرموقة 

كل في مجال عمله وتخصصه وذلك لضمان 
التوجيه الصحيح لألنشطة التي تقوم بها الجمعية، 

ويلعب مجلس اإلدارة دورا محوريا في تطوير 
األهداف االستراتيجية والتنظيمية للجمعية باإلضافة 

إلى ضمان فعالية نظام المراقبة الداخلية.

خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي في شهر 
مارس 2019 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.

وتشمل 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 والمدراء التنفيذيين 

اآلخرين للجمعية.
• تقييم فعالية وأداء األمانة العامة بشكل ربع 

سنوي.
• الموافقة على الموازنة، والسياسات والخطط 

اإلستراتيجية والتجارية للجمعية.
• مراجعة التقرير السنوي، والقوائم المالية، 

والسياسات المحاسبية، ومعامالت األطراف ذات 
العالقة والقيمة المتكافئة للمساهمات التي 

تستلمها الجمعية.

أمانة الجمعية�
يتم إدارة الجمعية بواسطة رئيس تنفيذي يتم 

تعيينه من قبل مجلس اإلدارة والذي بدوره يرفع 
تقاريره إلى مجلس اإلدارة وهو مسؤول عن األعمال 

اليومية وإدارة شؤون الجمعية بناء على صالحيات 
محددة له من قبل مجلس اإلدارة، يعاون الرئيس 

التنفيذي فريق صغير يتكون من أربعة أقسام 
رئيسية ترفع تقاريرها إليه وهم: 

قسم إدارة شبكة الشركات األعضاء: 
 • إدارة وتحسين ارتباطات أوبال بالشركات األعضاء 

للوقوف على مشاكلهم وطلباتهم. 
 • إدارة القرارات واالتصاالت المتعلقة بالقضايا 

المثارة وطلبات الشركات األعضاء.
 • تسويق فوائد وخدمات ومنتجات أوبال في 

السوق لزيادة المبيعات المتعلقة بالعضوية.
 • رعاية الفعاليات والبرامج التي تنظمها أوبال 

لتعزيز العالمة التجارية ألوبال وأهميتها ألصحاب 
المصلحة الرئيسيين في قطاع النفط والغاز

 • إدارة لجان أعضاء أوبال.

قسم المشاريع وتطوير األعمال:
 إجراء دراسات الجدوى لمقترحات المشاريع لتقييم 

جدوى تحقيق النتائج المرجوة تقنيًا وماليًا وفي 
األطر الزمنية المطلوبة.

 • تنفيذ المشاريع المعتمدة ضمن نطاقات 
العمل المتفق عليها ، في الوقت المحدد وضمن 

الميزانيات المتفق عليها والتأكد من أن عملية 

الهيكل التنظيمي
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تسليم المنتجات والخدمات النهائية تتسق مع 
معايير الجودة الخاصة بأوبال المحددة لقطاع النفط 

والغاز.
 • مراجعة تسليم المنتجات للتأكد من أنها تلبي 

األهداف واالحتياجات.

قسم الخدمات والمنتجات : 
 • تعمل على دعم الشركات األعضاء في 

استخدامها لمجموعة منتجات وخدمات أوبال 
والتأكد من أن المنتجات والخدمات تعمل على 

النحو األمثل.
 • التأكد من حل المشكالت المثارة بشأن المنتجات 

والخدمات ضمن األهداف المتفق عليها.
 • دعم مراجعات المنتجات والخدمات والتأكد 

من أن المنتجات مضمونة الجودة ومدققة بشكل 
دوري وفقًا لما هو مطلوب.

 • تحليل البيانات لضمان االستخدام األمثل 
للمنتجات والخدمات والقيام بإجراء تحسينات 

معتمدة للمنتجات والخدمات لذات الغرض.

قسم التخطيط وخدمات الدعم الداخلي
 • يعمل على التنسيق واإلشراف على عمليات 

التخطيط إلنتاج خطط األعمال االستراتيجية والسنوية 
ألوبال، واإلشراف على تسهيل مراقبة وإدارة أداء 

أعمال أوبال بانتظام.
 • اإلشراف على نظم العمليات وإدارة الجودة وإدارة 

المخاطر في أوبال. 
 • اإلشراف على إدارة الشؤون المالية ألوبال 

وضمان وجود ضوابط كافية على النفقات وكذلك 
اإلبالغ عن البيانات المالية المطلوبة بانتظام.

 • إدارة ودعم العقود والمشتريات داخليا.
 • اإلشراف على إدارة الموارد البشرية وفقًا 

للسياسات المعتمد وإدارة التسليم ودعم حلول 
تكنولوجيا المعلومات التي تتطلبها  أوبال. 
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Ali Al Lawati Biography  
 
Ali Al Lawati graduated from Sultan Qaboos University with a bachelor’s Degree in Petroleum and 
Natural Gas Engineering. He started his career as a Trainee Engineer with Smith International in January 
2005. In January 2006 he moved positions as the technical engineer in support of the drilling activity 
based in Petroleum Development of Oman. In 2008 he was assigned as the Country Manager for Smith 
International until 2012, followed by a move to Operations Manager for Bits and Downhole tools in Saudi 
& Bahrain until September 2014. In October 2014 Ali moved back to Oman as the Human Resource 
Manager for Schlumberger until mid-2017. In July of 2017 he took on a new assignment as Operations 
System & Transformation Director for the Eastern Middle East Region up till August 2018. Recently 
moved to Oman to lead Schlumberger Oman as the Managing Director. 
 

الدكتور عامر الرواس
رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس إدارة شركة ثمار
لإلستشارات

عبدهللا الحارثي
عضو

 مدير تطوير األعمال لشركة
ويذرفورد للحفريات

الدكتور حمود التوبي 
عضو

الرئيس التنفيذي لشركة جلفار

علي اللواتي
عضو

المدير العام شركة شلمبرجر

حسام الجهضمي
أمين الصندوق

ةيمنت ةكرشل ةسدنهلا مسق ريدم
نفط عمان

الدكتور أفلح الحضرمي 
نائب الرئيس

 الرئيس التنفيذي لشركة الشوامخ
 للخدمات النفطية

بيتر هاميل
عضو

 ،ةحصلا،ةدوجلا ريدمالسالمة
والبيئة لشركة شليم للنفط

مجلس اإلدارة
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مبادئ في التطبيق

التدريب  
 سوف تعمل أوبال على:

● وضع األسس والمعايير لغرض التدريب 
طبقا المعايير المتفق عليها.

● المشاركة في الموارد المعرفية.
● المناهج المشتركة والموحدة.

● معايير التلمذة المهنية الموحدة.
● االلتزام بالتوظيف بعد إجتياز التدريب في 

برامج التدريب المقرونة بالتشغيل.

تطبيقات التوظيف  
 تعمل أوبال على:

● اإللتزام بالنظم والقوانين المعمول بها 
في سلطنة عُمان.

● التعامل مع الشركات التي تلتزم بأسس 
التعامل المقبولة.

● توصيات محددة بأيام الراحة واألجازة 
السنوية للموظفين.

● توصيات خاصة باإلستخدام األمثل 
للموظفين في التصنيفات الوظيفية

ومرونة نقل القوى العاملة الوطنية.

التطوير في ممارسة األعمال  
 سوف تعمل أوبال على:

● أهداف موحدة.
● تسهيل اإلجراءات.

● 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 و 

التطبيقات النموذجية والبيانات اإلحصائية 
وموارد التدريب والمعلومات القياسية.
● تحسين االتصال والمساعدة المتبادلة 

والدعم. 
● تطبيق برامج التقدير والمكافأة.

ضمان الجودة
تعمل أوبال على:

● التحسين.
● تطوير المهارات.

● توحيد المقاييس.
● تعزيز المراقبة.

● شهادة التحقق وااللتزام بالمعايير.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة



13

األعضاء األعزاء،  
نيابة عن مجلس اإلدارة، يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي الثامن عشر ألوبال والذي نلقي فيه الضوء 

بشكل عام على المبادرات واإلنجازات التي تحققت خالل العام المالي المنصرم، وكذلك على الموقف المالي كما 
هو مبين في القوائم المالية المُدققة للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2019.

على مدى العام الماضي، واصلنا العمل مع أصحاب المصلحة والشركاء واألعضاء، وقد تمكنا من تحقيق نتائج 
متميزة في المجاالت الرئيسية الستة التالية:

صوت معبر عن القطاع
خالل سعينا نحو تعزيز إقامة عالقات تجارية والتعاون وتبادل أفضل الممارسات ومواكبة التطورات الحالية في 
القطاع، استضفنا مؤتمر النفط والغاز لعام 2019 تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، وكيل 

وزارة التجارة والصناعة، حيث لقى المؤتمر ترحيباً جيداً.
عالوة على ذلك، استضفنا أسبوع أوبال الرياضي، والذي شهد مشاركة على نطاق واسع على الصعيد المحلي 

والدولي من المهنيين العاملين في قطاع النفط والغاز. 
سوف نواصل العمل على تنظيم مثل هذه األحداث في عام 2020، لتكون بمثابة منبر لتبادل أفضل 

الممارسات ومناقشة المسائل والقضايا المشتركة التي تؤثر على مستوى رخاء وازدهار قطاعنا.
خالل العام، أعادت أوبال تشكيل لجنة الصحة والسالمة والبيئة، والتي تؤدي دوراً حيوياً في فهم ومعالجة 

بعض المسائل والتحديات ذات الصلة بالصحة والسالمة والبيئة. سنواصل العمل على تشكيل مزيد من 
اللجان الجديدة بما فيها: لجنة الموارد البشرية ولجنة مقاولي الخدمات، ولجنة خدمات الفحص والتفتيش، 

ولجان الشركات األعضاء إلنشاء منبر يضم األعضاء بهدف طرح المسائل والتحديات المشتركة ومعالجتها.
فضاًل عن ذلك، فإننا نعتزم تيسير عقد العديد من المنتديات المحلية والدولية في عام 2020 نحو تحقيق 

هدفنا في جمع قطاع النفط والغاز معًا من خالل تبادل أفضل الممارسات ومواجهة التحديات المشتركة. وقد 
استفدنا أيضًا من مواطن قوتنا الداخلية المتمثلة في المطبوعات والوسائل اإلعالمية مثل المجالت والنشرات 

اإلخبارية ووسائل التواصل االجتماعي والموقع اإللكتروني وإيصال خدماتنا التي نقدمها لقطاع النفط والغاز 
وكذلك الترويج عن الشركات االعضاء بالجمعية.

استدامة "المحتوى المحلي" وازدهار مجتمعات األعمال التجارية في عمان  
وقد واصلنا البناء على النجاح المشهود الذي تحقق في برنامج التدريب من أجل التوظيف وبرنامج التدريب 

من أجل التطوير بهدف إعداد عمانيين قادرين ومنتجين في مختلف مجاالت العمل. وقد حققنا نجاحاً كبيراً في 
جذب الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع النفط والغاز لرعاية ودعم برامج التدريب من أجل التوظيف. ويسرني 

أن أعرب عن امتناني لهذه الجهات لدعمها المستمر في هذه الشأن. 
واستمر برنامج التدريب من أجل التوظيف ليكون قصة نجاح حيث أكمل 188 مرشحًا بنجاح برامج التدريب 

والحصول على عمل. وفي نفس الوقت، أكمل 157 مرشح بنجاح برامج التدريب من أجل التطوير في ممارسات 
الموارد البشرية وبرامج القيمة المحلية المضافة، وضريبة القيمة المضافة وقانون العمل العُماني.

وقد عززنا نطاق خدمات عالمة الجودة الخاصة بأوبال فيما يتعلق بالتدقيق ومنح عالمة جودة أوبال إلى 
مقدمي التدريب. ويُسعدني إخطاركم بأنه تم تسجيل حوالي 44 من مقدمي التدريب في مركز أوبال التعليمي 

لمعايير التدريب واالعتماد واالعتراف خالل العام الماضي، واجريت24 عملية تدقيق ومراجعة خالل العام 
بإعتبارها جزء من عملية االعتراف ألوبال ستار )معايير التدريب واالعتماد واالعتراف(.

ظلت خدمة اعتماد شهادة التحقق من االلتزام تمثل محور اهتمام رئيسي لبعض األقسام في قطاع النفط 
والغاز بهدف توجيه أفضل الممارسات اإلدارية في تنمية رأس المال البشري وسياسة التعمين في القطاع 

وإدارة الصحة والسالمة. وأصدرت أوبال 58 شهادة التزام.
على مر السنين، تعمل الجمعية العُمانية للخدمات النفطية )أوبال( بصورة وثيقة مع وزارة القوى العاملة في 
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العديد من جوانب تنمية رأس المال البشري. 
وعرفاناً بالتزام أوبال وخبرتها وقدراتها تجاه تنمية 
رأس المال البشري، منحت وزارة القوى العاملة 

ترخيص ألوبال لتشغيل وحدة المهارات القطاعية 
لقطاع النفط والغاز.

ويمنح هذا الترخيص أوبال تفويضاً لإلشراف على 
تطوير وتطبيق المعايير المهنية وأُطر التلمذة 

الصناعية والقدرات من أجل تنفيذ برامج تدريبية 
معتمدة وتحديد آلية للتقييم واعتماد الكفاءات. 

وفي الوقت الراهن نقوم بوضع هيكل التنظيم 
اإلداري )الحوكمة(، ونعتزم تفعيل وحدة المهارات 

القطاعية في بداية عام 2020.
ممارسات العمل المستدامة والمعايير الموحدة 

للقطاع
في إطار حمالتنا الرامية إلى تشجيع اعتماد 

المعايير الموحدة وأفضل الممارسات على نطاق 
واسع، عقدنا العديد من دورات التوعية لبعض 
من الشركات األعضاء حول تطبيق معايير أوبال 

والمنافع العائدة منها، على سبيل المثال: معايير 
الهياكل الوقائية في حاالت انقالب المركبات ومعايير 

المخدرات غير المشروعة والكحول.
بالتعاون مع القطاع، أجرينا أيضًا دراسة بهدف 
تحديد وصياغة مجموعة من المعايير الموحدة 

الجديدة التي يتطلبها قطاع النفط والغاز، والتي 
تشتمل على: الرفع الرفع والتركيب، واللياقة 

الصحية للعمل، التدريب الموحد في مجال كفاءات 
الصحة والسالمة والبيئة )االساسيات(، ومكافحة 

الحرائق/االستجابة األولية للحرائق، والتوعية 
بمخاطر غاز كبريتيد الهيدروجين والنجاة، والوعي 

واإلسعافات األولية )جمعية القلب األمريكية(. وفي 
الوقت الراهن، ال تزال هذه المعايير قيد المراجعة 
النهائية ومن المتوقع نشرها في الربع األول من 
عام 2020 حتى يتم تطبيقها من قِبل أصحاب 

المصلحة.
وفيما يتعلق بتطبيق المنافع الموحدة التي تعتمد 

على المعايير الموحدة التي تم إيرادها سابقاً، 
تمكنا من تقييم واعتماد سبعة من مقدمي نظام 

المراقبة الداخلي للمركبات وتدقيق ومراجعة 
واعتماد ثماني من أجهزة تزويد خدمات المراقبة 
الداخلية للمركبة )معيار سالمة الطريق(.  عالوة 

على ذلك، فقد استعرضنا ووضعنا الصيغة النهائية 
لمعيار ضمان الكفاءة على الطريق ومن المزمع أن 

يبدأ تقييم مراكز ضمان الكفاءة على الطريق في 
عام 2020. 

زيادة التعاون بين القطاع 
تواصل أوبال العمل على تيسير التعاون بين 

الشركات من أجل تعزيز تعاون أكبر مشترك. وقد 
إقترحنا العديد من المبادرات التي حظيت بدعم 

وترحيب من أكثر من عضو، بما في ذلك: 
بالتعاون مع الجامعة األلمانية للتكنولوجيا ومعهد 

ساب والشركات األعضاء قامت أوبال بتنظيم برنامج 
تطوير المهارات الذي يستهدف حملة البكالوريوس 

العاطلين عن العمل في مختلف مجاالت تقنية 
المعلومات واألعمال.

وقدمت أوبال العديد من العروض التقديمية 
المرئية المختلفة للجهات الممولة لبرنامج التدريب 

من أجل التوظيف واألعضاء حول برامج التلمذة 
الصناعية في مجال الصحة والسالمة والبيئة، 

وفرص التعمين ووضعت برنامج جديد للتلمذة 
الصناعية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والكلية 

المهنية بالسيب.
تعزيز صورة وسمعة أوبال يضيف قيمة 

ملموسة لقطاع الطاقة والسلطنة
خطت أوبال خطوات هامة نحو جذب أعضاء جُدد 

واالحتفاظ باألعضاء الحاليين. ففي نهاية العام 
سجلت الجمعية حوالي 400 عضو نشط في 

حساب أعضائها مقارنة بحوالي 346 عضو سُجل 
في عام 2018، أي ما يمثل نمو سنوي بمعدل 

.%16
وقد نجحت أوبال في تعزيز صورتها وسمعتها 

ويُسعدني أن أسلط الضوء على أن نتيجة 
االستطالع الذي أجريناه بنهاية عام 2019 قد 
أوضح أنا هناك رضا بنسبة 79% بين الشركات 

األعضاء إن جهودنا الحثيثة نحو بناء قدرات داخلية 
قوية تخدم القطاع على نحو فعال بدأت تؤتي 

بعض الثمار.
 أما فيما يتعلق بموظفينا، لقد حققنا تقدماً 

جيداً، حيث جرى تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد 
للمؤسسة الذي إعتمده مجلس اإلدارة في عام 

2019، وقد تم توفير من يشغل بعض المناصب 
الوظيفية الرئيسية. ويسرني أن أذكر بأنه قد تم 

توظيف الرئيس التنفيذي الجديد ومدير أول إدارة 
التخطيط والدعم الداخلي من خالل ترتيبات اإلعارة 

من قِبل شركة اوكسيدنتال عمان وشركة تنمية 
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نفط عُمان على التوالي. وأتوجه بخالص الشكر 
والتقدير   لشركة اوكسيدنتال  عمان وشركة تنمية 

نفط عُمان على دعمهم ومساندتهم المستمرة 
للجمعية العُمانية للخدمات النفطية.

عالوة على ذلك، نجحنا من خالل التعاون مع 
شُركاؤنا ودعمهم لنا بتنفيذ العديد من برامج 

التدريب لمنتسبي وموظفي الجمعية وذلك من 
أجل تعزيز وتطوير مهاراتهم وسد الثغرات في 

الكفاءات الحيوية.
أما من الناحية المالية، قمنا بعمل ممتاز في عام 
2019، وحققنا فائضاَ ألول مرة بعد ثالثة أعوام 

من العجز المتتالي. 
أما فيما يتعلق بجانب تحسين األعمال، فقد قمنا 

بتنفيذ مشروع نظام تخطيط موارد المؤسسة سعياً 
منا إلى إرساء عمليات ونُظم داخلية فعالة تخدم 

القطاع على نحو أفضل وأسرع. 
وختاماً أتوجه بخالص الشكر لكافة الزمالء في 

مجلس اإلدارة وإلى األعضاء في اإلدارة التنفيذية 
وكافة العاملين في أوبال للمساهمة في تحقيق 

األهداف المرجوة. والشكر موصول إلى كافة 
األطراف والجهات المعنية، وأخص بالذكر وزارة 

النفط والغاز، ووزارة القوى العاملة على دعمهم 
المستمر تجاه المبادرات والبرامج التي جرى تنفيذها 
خالل العام الماضي. وكما اود ان اشكر وزارة التنمية 

االجتماعية على المتابعة الدائمة ألعمال الجمعية. 
ونتطلع نحن أعضاء مجلس اإلدارة إلى إستمرار هذا 
الدعم وتعاونكم في السنوات القادمة، وانتهز هذه 

الفرصة ألتوجه بالشكر إلى الشركات األعضاء على 
دعمهم ومساندتهم لنا.

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،،،

الدكتور عامر الرواس
رئيس مجلس االدارة 
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كلمة الرئيس التنفيذي
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األعضاء األعزاء 
كان عام 2019 عاماً فاصاًل، حيث كُلل بالعديد من قصص النجاح. وقد أسفرت اإلنجازات التي تم تحقيقها أثراً 

إيجابياً من المنظور المالي، وتمكنا من تغيير إتجاه ركود النمو، ورسم مستقبل أكثر إشراقاً على خلفية عام كان 
حافاًل بالتحديات.

خالل الربع األول من العام، عٌقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بنجاح النتخاب مجلس إدارة جديد ملتزم 
بتوجيه وقيادة أوبال في المرحلة المقبلة. وقد تم تجديد وجه الجمعية العُمانية للخدمات النفطية )أوبال( 

من خالل إعادة تنظيم هيكل الجمعية من أجل إعداد فريق اإلدارة سعياً لتحقيق اإلمتياز التشغيلي. وفي هذا 
الصدد، جرى تحديد أربع إدارات لمواجهة التحديات الرئيسية على أن يرأس هذه اإلدارات أربعة من كبار المديرين 

يرفعون تقاريرهم إلى الرئيس التنفيذي. 
وهذه اإلدارات هي إدارة شبكة األعضاء، والتي حلت محل إدارة االتصاالت والتسويق، وإدارة المشاريع وتطوير 
األعمال، وإدارة المنتجات والخدمات، وإدارة التخطيط والدعم الداخلي. وتمكن هذه اإلدارات األربعة أوبال من 

أن تكون أكثر تركيزاً على األعضاء، عالوة على أن تكون وجهة تُبشر باستدامة مالية واعدة، وأن تصبح أكثر فعالية 
فيما يتعلق بخطط األعمال، كما تُمكنها من رفع القدرات الداخلية و أن يكون لديها تأثير أكبر على القيام بالدور 

المنوط بها. وقد تمكنت أوبال من توظيف كبار المدراء التنفيذيين إلدارة شبكة األعضاء، وإدارة التخطيط والدعم 
الداخلي وعدد من الوظائف االدارية االخرى.

ادارة شبكة االعضاء
وحققت إدارة شبكة األعضاء العديد من اإلنجازات الرئيسية، وكان أولها في الربع األول من عام 2019 

هو اجتماع الجمعية العمومية السنوي، واعتماد أعضاء مجلس اإلدارة الجُدد الذين تم انتخابهم أو إعادة 
انتخابهم. وشهد مؤتمر أوبال للنفط والغاز الذي عقد في أكتوبر 2019 عروضًا مرئية متميزة من قطاع النفط 
والغاز بمشاركة أكثر من 209 مشارك، وإقامة 24 منصة عرض شارك فيه األعضاء لعرض خدمات ومنتجات 

شركاتهم. ويُعد أداء هذا المؤتمر أفضل من المؤتمرات التي نُظمت خالل األعوام السابقة من حيث زيادة عدد 
الوفود المشاركة ومنصات العرض. وقد حظي المؤتمر بالعديد من المالحظات اإليجابية والتي كانت بمثابة 

توجيه جيد لتنظيم المؤتمر القادم المزمع عقده بنهاية شهر سبتمبر من عام 2020. ومن المتوقع أن يكون 
مؤتمر أوبال للنفط والغاز 2020، أكثر جاذبية ويحظى بمشاركة مزيد من الوفود. ويدل هذا بوضوح على مدى 

رغبة األعضاء في اإلستمرار في تنظيم مؤتمر أوبال للنفط والغاز، وترسيخ "صوت صناعة النفط والغاز". 
ونظمت أوبال في التاسع من شهر نوفمبر 2019 مسابقة ركوب الدرجات الجبلية والتي شارك فيها 110 

مشارك من 16 دولة. وفي شهر ديسمبر من عام 2019، استمرت االحداث الرياضية من خالل تنظيم 
مسابقات كرة القدم والتي أثارت حماس الجمهور، إضافة إلى ذلك، فقد حرص األعضاء على لعب مباريات 

الكريكيت والبولينغ. وقد أثبتت االحداث الرياضية أنها قصة نجاح أخرى وذلك من خالل زيادة عدد المشاركين 
الذين يشجعون تبني نمط حياة صحي، وروح الفريق والصداقة بين المتنافسين. وبنهاية العام، حققت أوبال 

زيادة كبيرة في قاعدة عضويتها من خالل وجود 400 عضو نشط مسجل في أوبال، األمر الذي يعد من أعظم 
اإلنجازات التي حققتها الجمعية.

المشاريع و تطوير االعمال  
تتكون المشاريع وتنمية األعمال من أربعة مجاالت من األنشطة وهي: مشاريع الصحة والسالمة والبيئة، ورأس 
المال البشري، والمعايير المهنية الوطنية، ومشاريع مختلفة في إطار تطوير األعمال. وتؤدي الصحة والسالمة 

والبيئة دوراً مهمًا في قطاع النفط والغاز، ومن هذا المنطلق فقد تمت الموافقة على سبعة من مزودي 
نظام "مراقبة" داخلي للمركبات. كما جرى وضع معيار ضمان كفاءة القيادة على الطريق شارك في ذلك جميع 
أصحاب المصلحة الرئيسيين لالرتقاء بجودة عمليات الفحص التي تتم بتطبيق معيار ضمان كفاءة القيادة على 
الطريق ومعايير السالمة. وتجدر اإلشارة إلى أن إجتماعات اللجنة التوجيهية لمشغلي الصحة والسالمة والبيئة 
تُعقد على فترات منتظمة من أجل ضمان اإللتزام بكافة المعايير ذات الصلة، وتتناسب مع ما يخدم أعضاءها 

وقطاع النفط والغاز. واعتمدت اللجنة التوجيهية تشكيل فريقين عمل من أجل وضع معيارين جديدين موحدين 
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وهما " لياقة العمل" و "فحص مركبات النقل 
والمعدات الثقيلة".

ركزت مشاريع رأس المال البشري في بداية العام على 
الكلية المهنية بالسيب، حيث تلقى الطلبة وعامة 

الجمهور دورات توعوية حول فوائد ومميزات التدريب 
المهني. وأعقب ذلك تنظيم يوم مفتوح في كلية 

كالدونيان حول التوجيه المهني لطُالب الكلية. عالوة 
على ذلك، فقد جرى أيضاً تنظيم يوم مفتوح آخر في 

جامعة نزوى حول األلمنيوم والصناعة. وتُعد منظومة 
تنمية المهارات ودور وحدة المهارات القطاعية إنجازاً 
بالغ األهمية. إن وحدة المهارات القطاعية هي عبارة 

عن تعاون مع مركز المعايير المهنية التابع لوزارة 
القوى العاملة. وتتكون وحدة المهارات القطاعية من 
أصحاب المصلحة الرئيسيين من المشغلين في قطاع 
النفط والغاز، وشركات الخدمات، ووزارة النفط والغاز، 

والبرنامج الوطني لتعزيز التنوع االقتصادي )تنفيذ(. 
وقد تم منح ترخيص إلستضافة أول وحدة مهارات 

قطاعية للجمعية العُمانية للخدمات النفطية )أوبال( 
بتاريخ 8 ديسمبر 2019، األمر الذي يضيف إنجاز آخر 

إلى سلسلة اإلنجازات التي حققتها الجمعية. 
وحضر حفل التوقيع على إنشاء وحدة المهارات 

القطاعية سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي 
وكيل وزارة النفط والغاز، وسعادة الدكتورة منى 

الجردانية وكيلة التدريب المهني والتقني بوزارة القوى 
العاملة، والشيخ خالد الهنائي مستشار الوزير للموارد 

البشرية بوزارة النفط والغاز، وممثلي برنامج تنفيذ، 
وممثلون من الشركات العاملة بقطاع النفط والغاز 
بالسلطنة ومسؤولين آخرين. إنها حقاً لحظة تدعو 

إلى اإلعتزاز، بأن تكون الجمعية هي أول مؤسسة تنال 
هذا الشرف. وتوفر وحدة المهارات القطاعية منصة 

للقطاع تعكس متطلباته من المهارات الصناعية 
والمهنية وضمان توفيرها. وينطوي على ذلك، تطوير 

حزم المعايير المهنية الوطنية وإجراء دراسات دورية 
حول العرض والطلب في الوظائف والمهارات التي 

يتطلبها القطاع.
كانت هنالك مبادرات أُخرى قامت بها إدارة المشاريع 

والخدمات، من ضمنها عقد إجتماعات مع مجلس 
مراجعة قواعد التوزيع، بشأن موردي نُظم الطاقة 

الشمسية، وقد تكللت هذه االجتماعات على أن يتم 
اعتماد مقدمي التدريب الذين يتعاملون مع المجلس 

من أوبال. وقد جرى االتفاق مع كل من الكلية 
المهنية بالسيب على تنظيم دورات لتحسين مهارات 

القائمين على التدريب، وضمان الجودة الداخلية، 
والبيئة والصحة والسالمة المهنية )النيبوش( ونظام 

إدارة الجودة.

الخدمات و المنتجات
واصلت إدارة المنتجات والخدمات المساهمة في 

تنمية رأس المال البشري الذي يُعد من نسيج عمل 
أوبال. ففي الربع االول، جرى تنفيذ برنامجين من 
برامج التدريب من أجل التطوير. حيث كان البرنامج 

األول هو برنامج إصدار شهادات للممارسين في 
مجال الموارد البشرية، وقد تم تقديمه على دفعتين 
لتعزيز قدرات الموارد البشرية. عالوة على ذلك، فقد 

جرى تنظيم دورات أُخرى من برامج التدريب من 
أجل التطوير، تضمنت التوعية بقانون العمل والقيمة 
المحلية المضافة. وأظهرت االنطباعات التي أدلى بها 

المشاركين في برامج التدريب من أجل التطوير اإلرتباط 
المباشر المتوقع مع بيئة العمل.

أما من ناحية التدريب من أجل التوظيف، فقد عُقدت 
العديد من الدورات التدريبية للمساهمة بشكل فعال 

في تنمية رأس المال البشري ومن ضمنها برنامج 
لتاهيل معلمي اللغة االنجليزية للعمل في كليات 

التعليم الخاص والكليات التقنية وياتي ذلك بالتعاون 
مع وزارة التعليم العالي ومدته 15 شهرا.

تتراوح فترة دورات برامج التدريب من أجل التوظيف 
ما بين 3 أشهر إلى عامين. وكانت هذه الدورات ذات 
صلة بمجال العمل وتلبي متطلبات عمل الشركات، 

مثل تحليل البيانات وحاملي التصاريح لالختبارات 
غير االتالفية، والتدريب المهني للعاملين في مجال 

الصحة والسالمة والبيئة، ومهندسي التخطيط، 
وفنـي الكهرباء والميكانيكا، وذوي االحتياجات الخاصة 

واإلعاقة، وبرنامج مع طيران السالم والهيئة العامة 
للطيران المدني لتدريب الطيارين. وسوف تستمر 

الجمعية العُمانية للخدمات النفطية )أوبال( لمناقشة 
متطلبات االعضاء وتلبية احتياجاتهم.

وكذلك فإن عالمة الجودة )أوبال ستار( التي هي جزء 
من إدارة المنتجات والخدمات تضمن تحقيق الجودة 

من خالل اإلعتراف بمقدمي التدريب وذلك بتطبيق 
معايير التدريب والجودة الخاصة بالجمعية العُمانية 

للخدمات النفطية. جاء هذا المشروع استجابة 
لمتطلبات القطاع والشركات العامله فيه من أجل 

تحديد المعايير القياسية والجودة الخاصة بمقدمي 
التدريب في القطاع العام والخاص والذين بدورهم 

يقومون بتقديم خدمات إلى قطاع النفط والغاز. 
التخطيط و الدعم الداخلي

واصلت إدارة رأس المال البشري تركيزها على الموارد 
البشرية الداخلية وقد إنطوى على ذلك دعم األعمال 
من خالل توظيف األشخاص المناسبين في الوظائف 

المناسبة لضمان مساهمتهم في خطة تطوير 
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األعمال. وتأكيداً على مذكرة رئيس مجلس اإلدارة، 
فقد بدأت عملية إعادة هيكلة الجمعية في الربع 
الثاني، وتم اعتمادها في يونيو 2019. كما أدى 

القسم دوراً أساسياً من خالل دعم األعضاء المتواصل 
للحفاظ على فعالية "صوت الصناعة"، فيما يتعلق 
بشؤون الموارد البشرية والعمل على إقناع الجهات 

ذات الصلة، مثل إتحاد العمال، ووزارة القوى العاملة 
ووزارة النفط والغاز من أجل مصلحة األعضاء.

تتمثل مهام إدارة التخطيط والدعم الداخلي الرئيسية 
في تقديم خدمات التمويل والعقود والمشتريات 
وخدمات تقنية المعلومات. وتحقيقاً لهذه الغاية، 

فقد تم توحيد إعداد التقارير المالية والعقود 
وتحسينها لتتناسب مع الغرض المنشود. سوف تُركز 
اإلدارة على تطبيق برنامج تخطيط الموارد المؤسسية 
في عام 2020 الخاص بالخدمات المالية وخدمات 

الموارد البشرية، من أجل تحسين كفاءة الخدمات 
إالكترونيا مما يعزز من قدراتها الداخلية. 

وفي الختام، فقد بدأت الجمعية العُمانية للخدمات 
النفطية )أوبال( العمل بسرعة واقتدار وحققت 

خطة عملها لعام 2019، من خالل االلتزام الثابت 
والعمل الجاد من أجل تحقيق النتائج المرجوة. وقد 

برهنت إنجازات عام 2019، المرة تلو االُخرى، أن 
الجمعية العُمانية للخدمات النفطية )أوبال( تتمحور 

حول األعضاء، وتحافظ على استقرارها المالي، وتقوم 
بتحسين قدراتها الداخلية من خالل العمل بشكل 

وثيق مع جميع األطراف والجهات المعنية والمهتمة 
حتى تكون ذات صلة مع أعضاءها.

هذا و على الرغم من وجود تحديات كثيرة بخصوص 
عام 2020، إال أن اإلدارة سوف تتغلب على أي 
تحديات وتفي بالتزاماتها تجاه أعضائها. وسوف 

تواصل أوبال جهودها الراهنة واالنشطة التي جرى 
تحديدها حديثاً مع صندوق التدريب الوطني 

والجهات األُخرى مثل غرفة تجارة وصناعة عُمان 
والهيئــة العامــة لترويــج االســتثمار وتنميــة 

الصــادرات )إثراء( ومركز االعتماد الخليجي لضمان 
حصول أعضاء أوبال على مزيد من الخدمات والمزايا. 

وتماشياً مع مبدأ أن الجمعية تتمحور حول األعضاء 
)التركيز على األعضاء(، سوف يجري في عام 2020 

تنظيم عدد عشر منتديات مشاركة لألعضاء على 
الصعيد المحلي وذلك لمناقشة القضايا المشتركة، 
وعدد 4 منتديات مشاركة دولية، حيث سوف يتم 

دعوة شركات من الخارج لعرض وتقديم أحدث 
التقنيات وفتح فرص تجارية ألعضاء الجمعية. ويتمثل 
الهدف من ذلك في تبادل المعارف، وتطبيق أفضل 

الممارسات ومناقشة المسائل والقضايا المشتركة. 

وفي هذا الصدد، فقد نظمت أوبال أول منتدى لها 
مع إحدى فئات األعضاء الرئيسية متمثلة من شركات 

الفحص والتفتيش، وذلك من أجل زيادة الوعي 
والحصول على شهادة األيزو 17020.

 وعلى الصعيد الدولي، وجهت أوبال دعوة لشركة 
سيمنز لتقديم عرض معلوماتي حول مزايا وفوائد 

التكنولوجيا في قطاع النفط والغاز. ومن أهم 
التصاريح االُخرى التى أدلت بها أوبال، اإلستضافة 
المشتركة للمؤتمر العالمي حول الصحة والسالمة 
والبيئة مع المستضيف الرئيسي شركة تنمية نفط 

عمان في سبتمبر 2020 بجانب مؤتمر أوبال للنفط 
والغاز. وعليه فإن الجمعية العُمانية للخدمات 
النفطية )أوبال( تتطلع للترحيب بكم في جميع 

األحداث والفعاليات التي تنظمها في عام 2020.
وختاماً أود أن أنتهز هذه الفرصة وأشكر جميع 
موظفي ومنتسبي وأعضاء الجمعية العُمانية 

للخدمات النفطية )أوبال( وأعضاء مجلس اإلدارة 
ووزارة النفط والغاز، ووزارة القوى العاملة ووزارة 

التنمية اإلجتماعية على دعمهم المستمر وجهودهم 
المبذولة في التوجيه. وسوف تظل أوبال ملتزمة 

بالوفاء بتطلعاتكم. وفي عام 2020، سوف نبذل 
قصارى جهدنا من أجل خدمة أعضاء الجمعية 

وأصحاب المصلحة . إننا نتطلع قدمًا إلى عرض 
شعارنا لهذا العام "كفاءة الطاقة"، والذي سوف 
يعود بفوائد ملموسة ويُضيف قصة نجاح أُخرى.

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،

عبد الرحمن اليحيائي
الرئيس التنفيذي 
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  المنتجات والخدمات التي تقدمها أوبال 

جائزة أوبال ألفضل الممارسات المهنية
هو تشجيع وجذب أفضل الممارسات المهنية للشركات 

األعضاء األفضل أداءاً وتميزاً كما يسلط الضوء عليها 
ونشر إنجازاتها عبر القطاع.

كما يتيح الحدث الفرصة لألعضاء اآلخرين لمحاكاة 
نظرائهم وتشجيعهم على التنافس والمشاركة في 
تطبيق افضل الممارسات. وتشمل الجائزة سبعة 

جوانب ومنها  التعمين، الصحة والسالمة، البيئة، تحول 
الطاقة، التميز التشغيلي، المنتجات والخدمات المحلية 

والبحث والتطوير.  

منتديات اوبال 
بدءاً من هذا العام، تنظم أوبال منتديات تفاعلية 

بين أعضائها لمعالجة القضايا المشتركة، وذلك إليجاد 
الحلول المناسبة لخلق بيئة مثالية لألعمال. كما 

ستنظم منتديات بمشاركة دولية؛ حيث سيتم دعوة 
شركات من الخارج لتقديم آخر ما توصلت إليه في 

مجال التكنولوجيا و فتح فرص األعمال ألعضائنا مع 
نظرائهم من دول العالم المختلفة.

الخدمات االستشارية
توفر أوبال خدمات استشارية ألعضائها في قضايا 

تطوير وإدارة الموارد البشرية، وقانون العمل وخطط 
التعمين، ومعايير الصحة والسالمة والبيئة، وغيرها من 

القضايا المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

أوبال ستار )معايير التدريب واالعتماد المؤسسي  
للمؤسسات التدريبية(

تم إطالق مشروع أوبال ستار في عام2017 لتعزيز 
المعايير والجودة في المؤسسات التدريبية العامة 
والخاصة والذين يقدمون خدمات التدريب لقطاع 

النفط والغاز. تدعم معايير أوبال للتدريب واالعتماد 
المؤسسي)أوبال ستار( مؤسسات التدريب العاملة  

في القطاع من خالل إدارة وتوحيد المواصفات ومعايير 
الكفاءة والجودة، حيث يقوم فريق مختص ومؤهل 
بالتدقيق على التزام المؤسسات التدريبية بالمعايير 

الموضوعة والمعتمدة وعليه يتم تصنيف المؤسسات 
التدريبية بعد تحقيقها للمعايير الى ثالث فئات رئيسية 

)الفئة الذهبية والفئة الفضية والفئة البرونزية( وتشجع 

تصنيفات هذه المعايير على التنافس من أجل التطوير 
المستمر بين مؤسسات التدريب. 

فعالية أوبال الرياضية
هو تجمع سنوي مميز وفريد يهدف إلى تعزيز الروح 
الرياضية والعمل الجماعي والتعاون بين الموظفين 
)وعائالتهم( من الشركات األعضاء ألوبال، وتغطي 

الفعالية العديد من األلعاب الرياضية المنظمة في عدة 
مراحل على مدى أسبوع تقريبا مثل: ركوب الدراجات 

الجبلية، كرة القدم، الجولف، الكريكيت، البولينج 
والماراثون كجزء من مشروع التنمية االجتماعية، 

وتلعب الفعالية دورا مهما في تعزيز الشراكة بين أوبال 
والمجتمع.

معرض ومؤتمر أوبال للنفط والغاز
مؤتمر أوبال للنفط والغاز هي فعالية معترف بها في 

هذا المجال، حيث تجتمع شركات النفط والغاز من 
السلطنة وخارجها لتناقش وتسلط الضوء على آخر 

التطورات واالتجاهات في قطاع النفط والغاز وتحدياته 
الحالية وفرص العمل فيه، كما يتم في المؤتمر 

مناقشة مستقبل القطاع العماني من وجهات نظر 
شخصيات مهمة يمثلون قادة القطاع.

الخدمات االستشارية
تقدم أوبال خدمات استشارية ألعضائها في قضايا 

الموارد البشرية، وإعادة توزيع الموظفين، وخطط 
التعمين، ومعايير الصحة والسالمة، وقوانين العمل 

وأي قضايا أخرى متعلقة بقطاع النفط والغاز.
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منشورات معايير الصحة والسالمة
يتم تطوير معايير أفضل الممارسات المتعلقة بالصحة 

والسالمة بهدف رفع معايير األداء المطلوبة من 
قبل جميع المشغلين والمقاولين في قطاع النفط 

والغاز، ويتم تطوير هذه المعايير من قبل خبراء القطاع 
المختصين في ذات المجال، لذلك فإن هذه المعايير  
يمكن تكيفها للتطبيق خارج القطاع أيضا. ومن ضمن 

المعايير المتوفرة "معايير السالمة على الطريق" 
و"معايير سكن العمال" و "معايير إدارة اإلجهاد 

الحراري" و "معيار إدارة المواد المتساقطة"، و"معايير 
السيطرة على تعاطي الكحوليات والمواد المخدرة" 

و"معايير مشاركة معلومات حوادث العمل". وتواصل 
أوبال سنويا تقييم الحاجة لمعايير جديدة وتطويرها بما 

يصب في صالح القطاع ومتطلباته.

)CVC(شهادة التحقق وااللتزام بالمعايير
هو إطار يتحقق من التزام األعضاء المتقدمين لخمسة 
ركائز أساسية بناء على معايير أوبال وهي:- نظام إدارة 

الصحة والسالمة والبيئة، ونظام إدارة الموارد البشرية، 
والمتطلبات القانونية، والمكافآت، والتعمين.

وتقوم عملية التصديق بتقييم االلتزام للمعايير بطريقة 
شفافة، وتساعد أوبال الشركات األعضاء على إجراء 
المراجعة السنوية )بدون أي مقابل( لاللتزام بالحد 

األدنى من متطلبات القطاع، في حين كان االلتزام إجباريا 
)وفقا لتوصيات وزارة النفط والغاز( بالنسبة للمقاولين، 

إال أنه أصبح اآلن اختياريا للشركات الراغبة في إثبات 
االلتزام بالحد األدنى من المعايير.

وحدة المهارات القطاعية لقطاع النفط والغاز
تم منح الترخيص الرسمي للجمعية العمانية للخدمات 

النفطية )أوبال( الستضافة وحدة المهارات القطاعية 
لقطاع النفط والغاز والتي أقرها واعتمدها مركز المعايير 

المهنية التابع لوزارة القوى العاملة. ويأتي هذا 
الترخيص األول من نوعه في السلطنة. 

تلعب وحدة المهارات القطاعية دورا محوريا في تطوير 
نظام مستدام لتنمية المهارات قائم على احتياجات 

القطاع، كما أنها ستوفر منصة "من اجل القطاع" تدار 
"من قبل القطاع"،  وتتولى الوحدة مسؤولية رصد 

هيكلة واحتياجات سوق العمل، وترجمتها الى منتجات 
معرفية من شأنها مواءمة مخرجات التعليم والتدريب 

مع هذه االحتياجات.
تدعم وحدة المهارات القطاعية الجهود ا لتي تبذلها 
أوبال مع الجهات المختصة من أجل توحيد المعايير 
وإشراك المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع في 

منظومة تنمية المهارات، األمر الذي سيسهم في 
تأهيل قوى عاملة أكثر إنتاجية.

)TFE( برنامج التدريب المقرون بالتوظيف
تعد برامج تطوير الموارد البشرية المقرونة بالتشغيل 

من البرامج األساسية التي تساهم في تعزيز ودعم 
سياسة التعمين  وتوفر الفرص التدريبية والوظيفية 
للباحثين عن عمل في القطاع الخاص لسد الفجوة 

بين متطلبات العمل والمؤهالت األكاديمية من جهة 
ولتأهيل العمانيين لشغل العديد من الوظائف الفنية 

المهمة في القطاعات المختلفة بشكل عام وقطاع 
النفط والغاز بشكل خاص من جهة أخرى. وقد حققت 

أوبال نجاحا متقدما بالتعاون مع الجهات الحكومية 
وقطاع النفط والغاز والقطاع الخاص بشكل عام حيث 

قامت بتوفير فرص تدريبية ووظيفية لالالف من 
الشباب العماني منذ بداية المبادرة إلى يومنا هذا 
والتزال الخطط المستقبلية لهذا البرنامج مستمرة.

)TFD( برنامج التدريب من أجل التطوير
تهدف البرامج التدريبية التطويرية في أوبال الى 

تنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع النفط والغاز 
مساهمة بذلك في رفع مستوى الكفاءة المهنية 

بالخبرات والمهارات المطلوبة. تشمل البرامج التطويرية 
على الورش وحلقات العمل والدورات التدريبية في 
مختلف المجاالت المهنية. يسعى هذا البرنامج إلى 

تعزيز أهمية التدريب المستمر للكوادر العمانية بشكل 
خاص وتوعية الشركات بمفهوم االستثمار في الكادر 

البشري للحصول على كفاءة وإنتاجية أعلى.
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مركز أوبال للموافقة على فحص المركبات و ضمان 
جودتها

 معايير ضمان المركبات )RAS( هو معيار تم اعداده 
عن طريق قطاع النفط والغاز. يهدف الى ضمان سالمة 

وصالحية جميع المركبات المستخدمة في القطاع 
من خالل اتخاذ حزمة من االجراءات. حيث يتم اجراء 
الفحص واختبار المركبات في مركز فحص المركبات 

المعتمد. 

رخصة أوبال للقيادة الوقائية
هي رخصة قيادة موحده ومعترف بها في قطاع النفط 

والغاز، وتسمح هذه الرخصة للسائقين بالعمل في 
جميع أنحاء القطاع بوثيقة واحدة يتم تجديدها بشكل 

دوري لضمان اإللتزام بمهارات وسلوكيات القيادة 
اآلمنة للوصول إلى بيئة قيادة خالية من اإلصابات أو 

الحوادث،
ويمكن للسائقين المؤهلين القيادة في جميع مناطق 

االمتياز لكونه نظام تدريب وتقييم متقدم لقائدي 
المركبات، ويوفر هذا على المشغلين والمقاولين المال 

والوقت والجهد من االضطرار إلى تدريب أو اختبار 
السائقين الذين لديهم على معايير مختلفة تتطلبها 

الشركات المشغلة كل على حده.

نظام أوبال للمراقبة داخل المركبة 
نظام المراقبة الداخلي للمركبات هو جهاز يوضع في 

المركبة بحيث يتم بموجبه مراقبة سلوكيات وممارسات 
السائق أثناء القيادة مما يساعد على تعزيز السلوكيات 
الصحيحة ويؤدي إلى خلق بيئة قيادة آمنة وخالية من 
اإلصابات وكذلك الحد من الحوادث المتعلقة بالسرعة 

وغيرها من الممارسات الخاطئة.
تقوم أوبال بتقييم واعتماد الشركات التي تزود خدمة 

نظام المراقبة الداخلي للمركبات بحيث يتم التحقق 
من أداء وجودة األجهزة التي تزودها وجودة الخدمة 

التي تقدمها هذه الشركات والتأكد من مطابقتها 
لمعيار أوبال للسالمة على الطرق ومالءمتها لمتطلبات 

القيادة اآلمنة في مناطق امتياز النفط والغاز.
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استطاعت أوبال في عام ٢٠١٩ أن تنجز جدول أعمال ليشمل األنشطة الرئيسية
للجمعية إلى جانب استضافة أحداث ذات صلة بقطاع النفط والغاز ووظائفه ومشاريعه.

الفعاليات السنوية

اجتماع الجمعية العمومية السنوية 

اجتماع الجمعية العمومية السنوية - انتخابات مجلس االدارة

مؤتمر ومعرض اوبال للنفط والغاز

ختام برنامج شهادة الموارد البشرية 

حفل توقيع معايير الصحة والسالمة 
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بطولة اوبال الرياضيةمعرض ومؤتمر شركات الشق السفلي

منتدى القيمة المحلية المضافة ندوة عمل حول وحدة المهارات القطاعية لقطاع النفط والغاز 

بطولة اوبال الرياضيةحفل تخريج برنامج رياض االطفال 

مؤتمر ومعرض اوبال للنفط والغازمعرض الوظائف



26

تقرير مراقب الحسابات المستقل الى األفاضل/ أعضاء 
الجمعية العُمانية للخدمات النفطية

تقرير عن القوائم المالية المدققة

الرأي  
لقد دققنا القوائم المالية المرفقة للجمعية العُمانية للخدمات النفطية )"أوبال"( الواردة على الصفحات من 3 

الي 15 والتي تتضمن قائمة المركز المالى بنهاية 31 ديسمبر2019 ، وقوائم اإليرادات والمصروفات وقائمة 
التغيرات في أموال األعضاء وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذات التاريخ، واإليضاحات عن القوائم 

المالية بما في ذلك السياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة ، تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية 
بنهاية ١3 ديسمبر 2019. وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذات التاريخ وفقا لمعايير 

التقارير المالية الدولية.

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

القوائم المالية الوارد في تقريرنا وصفًا مُستفيضًا لمسؤولياتنا بموجب تلك المعايير. نحن كمُؤسسة مستقلة 
عن الجمعية وفقا  لميثاق أخالقيات المحاسبين المهنيين )ميثاق أخالقيات المحاسبين( الصادر عن مجلس 

المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين، وكذلك المتطلبات األخالقية ذات الصلة بعملية تدقيقنا للقوائم المالية 
للجمعية في سلطنة عُمان، وقد أَوفينا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات وميثاق أخالقيات 
المحاسبين. وفي اعتقادنا إنّ أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً نستند إليه في إبداء 

رأينا .

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية 
إنّ اإلدارة ومجلس اإلدارة مسؤوالن عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بطريقة عادلة طبقا لمعايير التقارير 

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

عند إعداد القوائم المالية، تكون اإلدارة ومجلس اإلدارة مسؤولين عن تقييم قدرة الجمعية على مواصلة 
عملياتها طبقا لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح، بحسب االقتضاء، عن المسائل المتعلقة بمبدأ االستمرارية 

واستخدام أساس مبدأ االستمرارية للمحاسبة ما لم تكن اإلدارة ومجلس اإلدارة يعتزمان تصفية الجمعية أو 
وقف العمليات، أو أنَه ال يوجد لديهما بديل واقعي غير القيام بذلك.

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

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق القوائم المالية 
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عمّا 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.  علمًا بأنّ التأكيد 
المعقول يمثل تأكيدا على مستوى عال من الضمان، ولكنه ال يمثل ضمانا بأن عملية التدقيق التي تتم وفقا 

للمعايير الدولية للتدقيق ستُمكن دائمًا من كشف األخطاء الجوهرية عند وجودها.  حيث يمكن لألخطاء أن 

القوائم المالية
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تنشأ عن الغش أو الخطأ، وهي تُعتبر جوهرية إذا كان يُتوقعُ منها بشكل معقول أن تؤثر، فرديًا أو كُليًا، على 
القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون استنادا الى هذه القوائم المالية.

كجزء من عملية التدقيق التي نُجريها 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.  إنّ خطر عدم الكشف عن األخطاء الجوهرية الناتجة عن الغش هو 
أعلى من خطر عدم الكشف عن األخطاء الناتجة عن الخطأ، نظرًا ألن الغش قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير أو 

الحذف المُتعمَد 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 فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للجمعية.
● تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المُستخدمة 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 
يُلقي بظالل شك كبيرة حول قدرة الجمعية على مواصلة عملياتها طبقا لمبدأ االستمرارية.  وإن خلُصنا الى 

وجود عدم يقين جوهري، فنحن مُطالبون بلفت العناية في تقرير تدقيقنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة 
في القوائم المالية، أو تعديل رأينا إن كانت هذه اإلفصاحات غير كافية.  إن خُالصتنا تستند الى أدلة التدقيق 

التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنّ األحداث أو الظروف المستقبلية قد تجعلُ الجمعية 
تتوقف عن مواصلة عملياتها طبقا لمبدأ االستمرارية. 

● تقييم العرض الشامل للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم 
المالية تُظهرُ التعامالت واألحداث الكامنة على نحو يُحقق العرض بطريقة عادلة.

نحن نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالنطاق المُخطط للتدقيق وتوقيته، ونتائج التدقيق الرئيسية، من 
ضمن مسائل أخرى، بما في ذلك أي نقص هام في الرقابة الداخلية نُحدده أثناء عملية تدقيقنا. 

تقرير مراقب الحسابات المستقل الى األفاضل/ أعضاء 
الجمعية العُمانية للخدمات النفطية )تابع(

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق القوائم المالية )تابع( 
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 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2019 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 4 ةحفص
 

     يلاملا زكرملا ةمئاق
 2018 2019 حاضیإ  
     لوصألا
     ةلوادتملا ریغ لوصألا
 14,248 6,766 5   تادعمو تاكلتمم
 1,151 -- 6  ةیونعم لوصأ
 15,399 6,766   ةلوادتملا ریغ لوصألا عومجم

     
      ةلوادتملا لوصألا
 55,722 178,252 10  ىرخا ةنیدم ةدصرأو اًمدقُم تاعوفدم
 916,597 944,095 8  ةلاكو عئادو
 38,585 101,307 9   ةیكنب ةدصرأ
 1,010,904 1,223,654   ةلوادتملا لوصألا عومجم
     
 1,026,303 1,230,420   لوصألا عومجم
     
     تامازتلالاو ءاضعألا لاومأ
     ءاضعألا لاومأ
 948,390 1,054,237  ءاضعألا لاومأ عومجمو تافورصملا نع تاداریإلا يف ةمكارتملا ةدایزلا
     
     ةلوادتملا تامازتلالا
 29,000 3,000  ً امدقم ةملتسم ةیوضع موسر
 25,805 161,227 11  تاقحتسمو ةنئاد ممذ
 6,000 4,500 ب/7   ةقالع يذ فرط ىلا قحتسم غلبم
 60,805 168,727   ةلوادتملا تامازتلالا عومجم
     
       ةلوادتملا ریغ تامازتلالا
 17,108 7,456 أ/13  نیفظوملا ةمدخ ةیاھن تآفاكم
     
 77,913 176,183   تامازتلالا عومجم
     
 1,026,303 1,230,420   تامازتلالاو ءاضعألا لاومأ عومجم
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ھنع ةباین اھعقوو ،2020  /__ /__ يف ةیلاملا مئاوقلا هذھ رادصإب ةرادإلا سلجم حّرص و ةیلاملا مئاوقلا هذھ ةرادإلا سلجم دمتعا
 
 
 
 
 
 
________________ ________________  ________________ 
 يذیفنتلا سیئرلا  قودنصلا نیمأ  ةرادإلا سلجم سیئر
   
 
 
 
 
 
  .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نمً اءزج لكُشت 16 ىلإ 1 مقر نم ةقفرملا تاحاضیإلا

قائمة المركز المالي

.ةيلاملا مئاوقلا هذه نم ًاءزج لكشُت ١6 ىلإ ١ مقر نم ةقفرملا تاحاضيلإا
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 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2019 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 5 ةحفص
 

  لماشلا لخدلا  ةمئاق
 
  2019 2018 
 ينامُع لایر ينامُع لایر حاضیإ 
    لخدلا
 350,500 426,000 ب/4 ةیوضع موسر
 45,000 52,800 د/4  تامھاسم
 63,840 116,165 ـھ/4 فیظوتلاب نورقملا بیردتلا جمانرب بجومب ةیبیردت تارود ةرادإ موسر
 -- 31,318 و/4  تانالعإ لخد
 93,704 99,938 ز/4 تابسانم ةیاعر
 25,207 61,009 ـھ/4 ةیعمجلا لخاد ةیبیردت جمارب
 25,916 28,489 ز/4 ةلاكو عئادو نم حابرأ
  815,719 604,167 
    
    تافورصملا
 319,928 442,639 13 نیفظوملاب ةقلعتم فیلاكتو بتاور
 342,648 258,070 12 ةیرادإو ةیمومع تافورصم
 37,081 9,163 6و 5 ةتباثلا لوصالا ءافطإو كالھتسا

  709,872 699,657 
    

 (95,490) 105,847  ةنسلل )زجعلا( /ضئافلا يفاص
    
 
 

  :ةظحالم

 .رخآلا لماشلا لخدلا نم دونب يأ ةیعمجلا كلمت ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نمً اءزج لكُشت 16 ىلإ 1 مقر نم ةقفرملا تاحاضیإلا

قائمة  الدخل الشامل 

.ةيلاملا مئاوقلا هذه نم ًاءزج لكشُت ١6 ىلإ ١ مقر نم ةقفرملا تاحاضيلإا 
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قائمة  التغيرات في أموال األعضاء

.ةيلاملا مئاوقلا هذه نم ًاءزج لكشُت ١6 ىلإ ١ مقر نم ةقفرملا تاحاضيلإا

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2019 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 6 ةحفص
 

 ءاضعألا لاومأ يف تاریغتلا  ةمئاق
     

 مكارتملا ضئافلا
 ينامُع لایر    
     
 1,043,880      2017 ربمسید 31 يف
 (95,490)    ةنسلل تاداریإلا نع تافورصملا ةدایز
  948,390      2018 ربمسید 31 يف
     
 948,390     2018 ربمسید 31 يف
 105,847    ةنسلل تافورصملا نع تاداریإلا ةدایز
 1,054,237     2019 ربمسید 31 يف

     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نمً اءزج لكُشت 16 ىلإ 1 مقر نم ةقفرملا تاحاضیإلا
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قائمة  التدفقات النقدية

.ةيلاملا مئاوقلا هذه نم ًاءزج لكشُت ١6 ىلإ ١ مقر نم ةقفرملا تاحاضيلإا 

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2019 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 7 ةحفص
 

 ةیدقنلا تاقفدتلا  ةمئاق
 
 2019 2018 
 ينامُع لایر ينامُع لایر 
    لیغشتلا ةطشنأ نم ةیدقنلا تاقفدتلا
   
 564,521   683,881  بیردتلا دھاعمو ءاضعألا نم ةیدقن تاضوبقم
 (656,050) (621,620) بیردتلا دھاعمو نیفظوملاو نیدروملل ةیدقن تاعوفدم

 (91,529)  62,261  لیغشتلا ةطشنأ )يف مدختسملا( /نم جتانلا دقنلا يفاص
   
   رامثتسالا ةطشنأ نم ةیدقنلا تاقفدتلا
   
 (7,621) (530) ةیونعملا لوصألاو تادعملاو تاكلتمملا ىلا تافاضإ

 (916,597) (27,498) لجألا ةریصق عئادولا ةكرح يفاص
   25,916   28,489  ةلاكو عئادو نم حابرأ

 (898,302) 461  رامثتسالا ةطشنأ )يف مدختسملا( /نم جتانلا دقنلا يفاص
   
   

 (989,831) 62,722 ةنسلا لالخ لداعملا دقنلاو دقنلا يف )صقنلا( /ةدایزلا يفاص
   
 1,028,416 38,585 ةنسلا ةیادب يف لداعملا دقنلاو دقنلا
   
 38,585 101,307 ةنسلا ةیاھن يف لداعملا دقنلاو دقنلا
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نمً اءزج لكُشت 16 ىلإ 1 مقر نم ةقفرملا تاحاضیإلا
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إيضاحات حول القوائم المالية

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2019 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 8 ةحفص
 

 ة0لاملا مئاوقلا لوح تاحاض"إ
 
 

78وناقلا ل4شلا -1
 ة0س?ئرلا ةطش>ألاو 9

 
 322/2001 يرازولا رارقلل اقبط نامُع ةنطلس يف ةیعمجك ةلجسم )"ةیعمجلا" وأ "لابوأ"( ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 اقبطو )اقباس ينھملا بیردتلاو لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو( ةیعامتجالا ةیمنتلا ةرازو نع 2001 ربوتكأ 27 يف رداصلا
 .2000 ریاربف 13 يف رداصلا 14/2000 مقر يناطلسلا موسرملل

 
 نامضو ،ریوطتلاو بیردتلاو نیمعتلا دوھج زیزعتل اھئاضعأ نع ةباین لمعلا ططخ ذیفنتو ةغایص وھ ةیعمجلل يسیئرلا فدھلا نإ

 عاطقب ةدوجلا نامضو يراجتلا لمعلا تاسراممو عمتجملا عم تاقالعلاو فیظوتلا تاسراممو ،ةئیبلاو ةمالسلاو ةحصلا ةدوج
 :قیرط نع نامُع ةنطلس يف زاغلاو طفنلا ةعانص
 

 .يملاعلا ىوتسملا ىلإ ىقرت ةینھم رییاعم ةیمنت •
 .ةددحملا ةیلحملا تایدحتلل يدصتلا •
 .تایدحتلاو لكاشملل ةیاصتقالا ةیحانلا نم ةلاعفلاو ةركتبملا لولحلا نع ثحبلا •
 .راكفألاو تاسرامملا لضفأ میدقتو لاصتالا ریوطت •

 
 يفاصل عورشملا قیقحت ةلاح يفو ،ةیقافتالا دونبل اًقفو  .راتس لابوأ زكرم ةرادإو لیغشتل م.م.ش ينطولا بیردتلا دھعم عم ةیقافتا ةیعمجلا تمربأ
 يف حابرأ يأ ةسسؤملا ققحت مل .ةیلاملا ةنسلا ةیاھن يف ةبوسحم ةسسؤملا حابرأ يفاص نم %10 نوكتس حابرألا نم ةیعمجلا ةصح نإف ،حابرأ
 .ةنسلا لالخ حابرأ ةصح يأب رارقإلا متی مل يلاتلابو ،رارقإلا ةرتف ةیاھن
 

   ةلدعُملاو ةدیدجلا ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعم دامتعاو دادعإلا ساسأ -2
 

 دادعإلا ساسأ     2-1
 
 تاریسفت ةنجل نع ةرداصلا اھتاریسفتو ،ةیلودلا ةبساحملا رییاعم سلجم نع ةرداصلا ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعمل اقبط ةیلاملا تانایبلا دادعإ ّمت
 .ةیعمجلل لیغشتلا ةلمع يھو ،يناُمعلا لایرلاب ةیلاملا تانایبلا ضرع ّمت  .ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا
 
MNلا ةلدعُملاو ةد"دجلا ة0لودلا ة0لاملا رHراقتلا DEياعم      2-2

  ة0عمجلا اهتدمتعا 9
 
 ةــیلاملا ریراــقتلا رییاــعم تاریــسفت ةــنجلو ةــیلودلا ةبــساحُملا رییاعم سلجم نع ةرداصلا ةلدعُملاو ةدیدجلا  تاریسفتلاو رییاعملا ةیعمجلا تدمتعا
 حاصفإلاو ضرعلاو سایقلاو رارقالا دونب ىلع يرھوج رثأ يأ تالیدعتلا دامتعا نع جتنی ملو  .ةیلاحلا ةیبساحملا ةرتفلا ىلع يرست يتلاو ،ةیلودلا
 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةدراولا
 

 ُ دعب لوعفملا ةذفان ریغو ةرداصلا ةلدعملاو ةدیدجلا ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعم  2-3

 ُ:دعب لوعفملا ةذفان ریغ اھّنكلو ،اھرادصإ ّ◌مت دق ةیلاتلا ةماھلا ةلدعملاو ةدیدجلا رییاعملا تناك ،رارقإلا ةرتف ةیاھن يف
 

 
 تارتفلا ىلع يرستو 2018 سرام يف اھرادصإ مت ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعم يف يمیھافملا راطإلا عجارم ىلع تالیدعتلا •

 .2020 ریانی 1 دعب وأ يف أدبت يتلا ةیونسلا
 
 ةیبساحملا تاسایسلا" -8 مقر ةیلودلا ةبساحملا رایعمو "ةیلاملا تانایبلا ضرع" -1 مقر ةیلودلا ةبساحملا رایعم یلع تالیدعتلا •

 فیرعتلا مئاُوتو "يرھوج" ةملك فیرعت حضُوت 2018 ربوتکأ يف ةرداصلا "ءاطخألاو ةیبساحملا تاریدقتلا يف تاریغتلاو
  .2020 ریانی 1 دعب وأ يف أدبت يتلا ةیونسلا تارتفلا ىلع تالیدعتلا يرست  .رییاعملاو يمیھافملا راطإلا يف مدختسملا

 
 حاصفإلاو ضرعلاو سایقلاو رارقالا دونب ىلع يرھوج رثأ يأ ھل نوكی نأ لمتحملا ریغ نم هالعأ ةدراولا تالیدعتلا دامتعا ّنأ ةرادإلا ىرت
 .ةیلبقتسم تارتفل ةیلاملا تانایبلا يف ةدراولا
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إيضاحات حول القوائم المالية

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2019 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 9 ةحفص
 

 ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 

  ةیسیئرلا ةیبساحملا ماكحألاو تاریدقتلا      -3
 

 ،تافورصملاو ،لخدلل اھنع حصفُملا غلابملا ىلع ریثأتلا اھنأش نم تاریدقتو تاضارتفا میدقتل ةرادإلارطضت ةیلاملا مئاوقلا دادعإ دنع
 ةقباــسلا ةرــبخلا ساــسأ ىــلع قطنملا مادختساو ةرفوتملا تامولعملا مادختسا ّنأب اًملع  .ةعباتلا تاحاصفإلاو تامازتلالاو ،لوصألاو
 هذــھ نــع لبقتــسملا يــف ةــیلعفلا جئاــتنلا فــلتخت دــقو  .تاریدــقتلا نیوــكت دنع ةنماكلا لماوعلا نم يھ ىرخألا ةبحاصملا عیضاوملاو
  .تاریدقتلا
 
 ةعجارم اھیف متی يتلا ةرتفلا يف ةیبساحملا تاریدقتلا تالیدعتب رارقإلا متی  .ةرمتسم ةفصب ةعباتلا تاضارتفالاو تاریدقتلا ةعجارم متی
 ىلع ریبك ریثأت اھل ماكحأو كوكش ىلع يوطنت يتلا تاریدقتلا ّنإف ،صاخ لكشبو  .لیدعتلا اذھب رثأتت ةیلبقتسم تارتف يأ يفو ریدقتلا
 .ةیلاملا لوصألا نع ةعقوتملا نویدلا رئاسخ ریدقت لمشت ةیلاملا مئاوقلا
 

 ة0س?ئرلا ةT0ساحملا تاسا0سلا -4
 

 .ةیعمجلل ةیلاملا مئاوقلل ةبسنلاب ةـیرھوج رـبتعت يتلا دونبلا عم لماعتلا دنع تابثب ةـیلاتلا ةیبساحملا تاـسایسلا قـیبطت ّمت
 

  MX9ساحملا ساسألا   )أ
          
  .ة0خ=راتلا ةفل:تلا ساسأ 5ع ة0عمجلل ة0لاملا مئاوقلا دادعإ ّمت    
 

  ةیوضعلا موسر    )ب
 

 يــتلا ةــینمزلا ةرــتفلا ىدم ىلع موسرلا نم تاداریإلاب رارقإلا متی .ءاضعألا نم ةملتسملا موسرلا لثُمت ةیوضعلا موسر
 .اھب قلعتت

 
 فیظوتلاب نورقملا بیردتلا جمارب بجومب بیردتلا ةرادإ موسر )ج  
 

 میدقت ةرتف ىدم ىلع لخدك اھب رارقإلا متیو ،ةیبیردتلا جماربلا يّمدقُم نم مالتسالا ةقحتسم /ةملتسملا موسرلا هذھ لثمت
  .موسرلا كلت مالتسا لمتحُملا نم نوكی ىتمو تامدخلا

  تامھاسملا )د  
 تافورصم ةیطغتل ةمدقملا تامھاسملا تابثإ متی .اھمالتسا دنع لخدك دویقلا نم ةیلاخلا ةیدقنلا تامھاسملا لیجست متی
 نم ناك يتلاو ،)ةینیعلا تامھاسملا ( اھب ةمھاسملا متت يتلا تامدخلاو داوملا .فورصملا لمحت دنع لخدلا يف ةددحم
  .تامھاسملا كلت میدقت دنع ةلداعلا ةمیقلاب اھلیجست متی ،اھئارش نمث ةیعمجلا عفدت نأ نكمملا

 يلخادلا بیردتلا جمارب موسر )ـھ  
 ،ةینھملا ةیحصلاو ةمالسلاو بیردتلا تالاجم يف تاداھش مھحنمو نیفظوملا بیردت ریظن ةملتسملا موسرلا هذھ لثمت
  .موسرلا كلت مالتسا لمتحُملا نم نوكی ىتمو تامدخلا میدقت ةرتف ىدم ىلع لخدك اھب رارقإلا متیو

 تانالعإلا لخد )و  
 رارقإلا متی  .ةیعمجلا اھردصت يتلا ةلجملا يف مھتانالعإ رشن ریظن ءاضعألا نم ةملتسُملا موسرلا لثمی تانالعالا لخد
 .اھب قلعتت يتلا ةرتفلا يف لخدلا اذھب
 

 ىرخأ تاداریإو ةیاعرلا ةطشنأو عئادولا نم حابرأ )ز  
 .قاقحتسالا ساسأ ىلع اھجاردإ متی ىرخألا تاداریإلاو ةیاعرلا ةطشنأو ةیكنبلا عئادولا نم ةیتأتملا حابرألا تاداریإ
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 10 ةحفص
 

 ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 

 ة0س?ئرلا ةT0ساحملا تاسا0سلا -4
 

 تادعملاو تاكلتمملا  )ح     
 
 طقف ةقحاللا تافورصملاب رارقإلا متی  .ةمیقلا ضافخنا رئاسخو مكارتملا كالھتسالا اًصقان ةفلكتلاب ةجردُم تادعملاو تاكلتمملا دونب

 ةمئاق نمض ىرخألا تافورصملا عیمج دیق متی .تادعملاو تاكلتمملا نمض ةنماكلا ةیلبقتسملا ةیداصتقالا عفانملا ةدایز ىلإ يدؤت امدنع
 .ةلّمحتم تافورصم اھنأ ىلع تافورصملاو تاداریإلا
 
 ةیریدقتلا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب تافورصملاو تاداریإلا ةمئاق يف تادعملاو تاكلتمملا كالھتسا باستحا متی
 .تاونس ثالث ةغلابلا
 
 ریغت ةلاح يف اھرییغت متیو ،تادعملاو تاكلتمملا دونبل ةیجاتنإلا رامعألاو ةیقبتملا ةمیقلاو كالھتسالا ةقیرطل ةیونس ةعجارم ىرُجت
 تارتفلل كالھتسالا غلبم رییغت قیرط نع يبساحملا ریدقتلا يف رییغت ھنأ ىلع لیدعت يأ نع ةبساحملا متیو .يرھوج لكشب فورظلا
 .ةیلبقتسملاو ةیلاحلا
 

  ةیلاملا ریغ لوصألا )ط    
 

 ةلمتحم ةیداصتقا دئاوف اھل يتلاو ةیعمجلا اھیلع تلصح يتلا ةدیرفلاو ةددحملا تایجمربلا تاجتنمبً ةرشابم ةطبترملا فیلاكتلا
 ىلع يلآلا بساحلا تایجمرب كالھتسا باسح متی .ةیونعم لوصأك اھب رارقإلا متی ةدحاو ةنس نم رثكأل فیلاكتلا زواجتت
  .تاونس 3  غلابلا يریدقتلا يجاتنإلا اھرمع ىدم
 

 
 ةیلاملا لوصألا )ي     
 

 متی .دقنو ةیكنب ةدصرأو ىرخأ ةنیدم ةدصرأو ةلاكو عئادوو بیردتلا دھاعم نم ةنیدم ةیراجت ممذ نم ةیعمجلل ةیلاملا لوصألا نوكتت
   .ةأفطملا ةفلکتلابً اقحال ةساقُم اھّنأ ىلع ،يلوألا رارقإلا دنع ،ةیلاملا لوصألا هذھ فینصت

 
 ةیعمجلا لامعأ جذومنو يلاملا لصألل ةیدقاعتلا ةیدقنلا تاقفدتلا صئاصخ ىلع يلوألا رارقإلا دنع ةیلاملا لوصألا فینصت فقوتی

 غلبملا تاعوفدم" لثُمت ةیدقن تاقفدت ھنع أشنت نأ بجی ،ةأفطُملا ةفلكتلاب ھسایقو يلاملا لصألا فینصت متی يكل  .لوصألا هذھ ةرادإل
 متیو "طقف ةدئافلاو يلصألا غلبملا تاعوفدم" رابتخاب مییقتلا اذھ ىلإ ُراُشیو  .عوفدملا ریغ يلصألا غلبملا ىلع "طقف ةدئافلاو يلصألا
  .ةادألا ىوتسم ىلع هؤارجإ

 
 جذومن ددُحی .ةیدقنلا تاقفدتلا دیلوت ضرغل ةیلاملا اھلوصأل اھترادإ ةیفیك ىلإ ةیلاملا لوصألا ةرادإل ةیعمجلا لامعأ جذومن ریُشی
  .امھیلك وأ ،ةیلاملا لوصألا عیب وأ ةیدقاعتلا ةیدقنلا تاقفدتلا لیصحت نم جتنتس ةیدقنلا تاقفدتلا تناك اذإ ام لامعألا

 
  )نیدلا كالھتسالا( ةفلكتلاب ةیلاملا لوصألا

 
 :نییلاتلا نیطرشلا ءافیتسا دنع ةأفطُملا ةفلكتلاب ةیلاملا لوصألا سایقب ةیعمجلا موقت             

 
 تاقفدتلا لیصحت ضرغل ةیلاملا لوصألاب ظافتحالا ىلا فدھی لامعأ جذومن نمض يلاملا لصألاب ظافتحالا متی -

 و ،ةیدقاعتلا ةیدقنلا
 

 يلصألا غلبملا تاعوفدم طقف لثُمت ةیدقن تاقفدت ةددحم خیراوت يف اھنع أشنت ةیلاملا لوصألل ةیدقاعتلا طورشلا -
 .عوفدملا ریغ يلصألا غلبملا ىلع ةدئافلاو

  
 دنبك ،تدجُو نإ ،ةمیقلا ضافخنا رئاسخ ضرع متی .ةیلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط مادختساب ةیلاملا لوصألا نم ةدئافلا لخد دیدحت متی 
 .تافورصملاو تاداریإلا ةمئاق يف لصفنم
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 11 ةحفص
 

   ة0لاملا مئاوقلا نع تاحاض"إ
 
 )عبات( ة0س?ئرلا ةT0ساحملا تاسا0سلا -4
 

 لداعُملا دقنلاو دقنلا )ك
 
 خیرات نم لقأ وأ رھشأ ةثالث قاقحتسا ةرتف تاذ ةیكنب ةدصرأو دقن نم لداعُملا دقنلاو دقنلا نوكتی ،ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق ضرغل
 .ذاوحتسالا

 
 

 bE8فظوملا ةمدخ ة"اهن ت^فا4م  )ل
 

UVاطلسلا موسرملا بجومQ نامُع ةنطلس ةموكحل ة0عامتجالا تانيمأتلل ةماعلا ةئيهلا Bإ دادسلا متي
W 72 مقرY91 )هتال\دعتو( 

Qس`لاaفظوملل ةcdV ينامُعلاcdV. كت متيf=ملل صصخُم نaدادسلا ةقحتسم غلا Qامُعلا لمعلا نوناق بجومUV
W رداصلا Qاطلسلا موسرملاUV

W 
rV بناجألا cdVفظوملل ةمpاnoملا لمعلا تاnoف 5ع يراسلا )هتال\دعتو( 35Y2003 مقر

W ف ة\اهنnoرارقإلا ة. 
 

  تاصصخُملا  )م
 
rV صصخُملاQ رارقإلا متي

W املا زكرملا ةمئاقBW لا ة0عمجلا 5ع نوك\ امدنعnoVوناق ماUV
W الدتسا وأBW نw0لمتحملا نمو قباس ثدحل ةج 

 مصخ ق=Çط نع تاصصخُملا د\دحت متي ،ا=Çهوج رثألا نا� نإ .ماnoVلالا كلذ دادسل ة\داصتقالا عفانملل ا0جراخ اقفدت بلطتي نأ
 رطاخملاو ،لاملل ة0نمزلا ةم0قلل ة0لاحلا قوسلا تاريدقت سكعت ةÖV=aلا لaق ام تالدعمQ ةعقوتملا ة0لaقتسملا ة\دقنلا تاقفدتلا
 .امئالم كلذ نا� نإ ،ماnoVلالا كلذل ةددحملا

 
 تاقحتسملاو ةنئادلا ممذلا )ن

 
 .ةفل:تلاQ تاقحتسملاو ةنئادلا ممذلا تاaثإ متي
 

 لخدلا ةبیرض )ع
 
 .نامُع ةنطلس يف لخدلا ةیبیرض تارارقإ میدقتب ةبلاطُم ریغ يھو ،ةیناُمعلا لخدلا ةبیرضل ةیعمجلا عضخت ال

 
 ةمیقلا ضافخنا )غ
 
 ةیلام لوصأ

 يتلا نامتئالا رطاخمل ةبسنلاب  .نیتلحرم ىلع ةعقوتملا نویدلا رئاسخب رارقإلا متی ،ةمیقلا ضافخنال ةضرعُملا ةیلاملا لوصألل ةبسنلاب
 يف لشفلا ثادحأ ةجیتن ةعقوتملا نویدلا رئاسخل صصخُم نیوكت متی ،يلوألا رارقالا ذنم نامتئالا رطاخم يف ةریبک ةدایز دھشت مل
 ةریبك ةدایز تدھش يتلا نامتئالا رطاخمل ةبسنلاب  .)اًرھش 12 ةرتفل ةعقوتملا نویدلا رئاسخ( ةمداقلا اًرھش 12 لالخ ةلمتحملا دادسلا
 ةعقوتملا نویدلا رئاسخ لباقم ةیلاملا ةادألا رمع ىدم ىلع ةعقوتملا نویدلا رئاسخب رارقإلا متی ،يلوألا رارقإلا ذنم نامتئالا رطاخم يف
  .دادسلا يف لشفلا تیقوت نع رظنلا فرصب ،رطاخملل ةیقبتملا ةرتفلا ىدم ىلع

 
 .ةیرھوج تناك نإ طقف ةعقوتملا نویدلا رئاسخ ىلع تالیدعت ءارجإ متی ،دقنلاو ةیكنبلا ةدصرألاو ىرخألا ةنیدملا ةدصرألل ةبسنلاب

 
 بطشلا

 
  .ھنم ءزج وأ يلاملا لصألا لماك دادرتسال ةلوقعم تاعقوت ةیعمجلا ىدل نوكی ال امدنع يلاملا لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا يلامجإ بطش متی
 دادرتسا مدع ةیعمجلا عقوتت .دادرتسالاب ةلوقعم تاعقوت كانھ ناک اذإ ام یلع ًءانب بطشلا غلبمو تیقوتل اًیدرف امییقت ةیعمجلا يرُجت

 دادرتسا تاءارجإل لاثتمالا لجأ نم ذیفنت ةطشنأل ةعضاخ ةبوطشملا ةیلاملا لوصألا لظت دقف ،كلذ عمو .بوطشملا غلبملا نم ماھ ءزج
 .ةیعمجلا يف اھب لومعملا ةقحتسملا غلابملا

 
 ةیلام ریغ لوصأ             

 
 موقت ،رشؤم دوجو ةلاح يف  .ةیلاملا ریغ لوصألا ةمیق ضافخنا ىلع تارشؤم يأ دوجو مییقتب ةرادإلا موقت ،رارقإ ةرتف لك ةیاھن يف
 مییقتب ةرادالا موقت امك  .تافورصملاو تاداریإلا ةمئاق يف ةمیقلا ضافخنا ةراسخب رقتو لوصألل دادرتسالل لباقلا غلبملا مییقتب ةرادالا
 ةراسخب رارقإلا روفلا ىلع متیو .اھریثأت لق وأ تلاز دق ةقباس تاونس يف اھب رارقإلا ّمت ةمیق ضافخنا ةراسخ ىلع تارشؤم يأ دوجو
 .تافورصملاو تاداریإلا ةمئاق يف ةدرتسُملا رئاسخلا وأ ةمیقلا ضافخنا
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 12 ةحفص
 

 
   ة0لاملا مئاوقلا نع تاحاض"إ
 
 تادعملاو تاكلتمملا           -5
 

 
 2019 ةنس 

  ثاثأ
  تابیكرتو

 بتاكم تادعم
 يلآ بساحو

 
 عومجملا

 يناُمع لایر يناُمع لایر يناُمع لایر 
     ةفلكتلا

 164,580 74,667 89,913 2018 ربمسید 31
 530 530 -- ةنسلا لالخ تافاضإ

 165,110  75,197  89,913 2019ربمسید 31
    

    كالھتسالا

 150,332 62,633 87,699 2018 ربمسید 31
 8,012 6,684 1,328 ةنسلا كالھتسا
 158,344 69,317 89,027 2019 ربمسید 31 يف

    

    ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص

 6,766 5,880 886 2019 ربمسید 31
    

  14,248 12,034 2,214 2018 ربمسید 31
 

 
 2018 ةنس

  ثاثأ
  تابیكرتو

 بتاكم تادعم
 يلآ بساحو

 
 عومجملا

 يناُمع لایر يناُمع لایر يناُمع لایر 
     ةفلكتلا

 157,473 68,260 89,213 2017 ربمسید 31
 7,107 6,407 700 ةنسلا لالخ تافاضإ

 164,580 74,667 89,913 2018ربمسید 31

    

    كالھتسالا

 121,281 57,843 63,438 2017 ربمسید 31
 29,051 4,790 24,261 ةنسلا كالھتسا
 150,332 62,633 87,699 2018 ربمسید 31 يف

    

    ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص

 14,248 12,034 2,214 2018 ربمسید 31
    

 36,192 10,417 25,775 2017 ربمسید 31
 

 2018 2019  ةیونعم لوصأ           -6
 ينامُع لایر ينامُع لایر  
    
 8,667  1,151   ةنسلا ةیادب يف

 514   --   ةسلا لالخ تافاضإ :فاُضی

 (8,030) (1,151)   ةنسلا لالخ ءافطإ :حرُطی

 1,151 --  ةنسلا ةیاھن يف
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 13 ةحفص
 

   ة0لاملا مئاوقلا نع تاحاض"إ
 

 ةقالع تاذ فارطأ تالماعت 7

 اھیف كلمت تاكرش ةقالعلا تاذ فارطألا لمشتو .اھترادإ سلجم ءاضعأ ضعب عم ةقالع تاذ فارطأ عم تالماعت ةیعمجلا ىدل
 قاطن يف .ةیلیغشتلاو ةیلاملا اھتارارق ىلع ماھ ریثأت ةسرامم مھنكمی وأ ةریبك ةصح اھترادإ سلجم ءاضعأ ضعب وأ ةیعمجلا
  ىلع ةیراسلا طورشلا نأ سلجملا ءاضعأ ىری .ةیعمجلا ىلإ تامدخ ةقالعلا تاذ فارطألا مدقت ،ةیعمجلل داتعملا طاشنلا
 روضح لدب يأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ملتسی ال .تامدخلا كلتل ةلداعلا ةمیقلا سكعت ةقالعلا تاذ فارطألا اھمدقی يتلا تامدخلا
 .تآفاكم وأ تاعامتجا

 :ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعت مجح و ةعیبط يلی امیف  )أ
 2019 2018 
 ينامُع لایر ينامُع لایر 
   تاداریإ

 5,000 7,000 ةیوضع موسر -
 20,500 18,000  تامھاسم -

    ةیرادإو ةیمومع تافورصم
 6,000 1,500 ةینھم باعتأ
   
 طورش - 2018( ًادقن غلبملا ةیوست متیو ةیداع نامتئا طورشل عضختو دئاوف نود يھ ةقالع يذ فرط ىلا ةقحتسملا غلابملا )ب

 .)ةلثامم
 ةمیقب نیدقاعتملا نیفظوملا ةمدخ ةیاھن تآفاكمو لجألا ةریصق فیظوت عفانم لمشت ةنسلل ایلعلا ةرادإلا يفظوم تآفاكم )ج

 .)ينامُع لایر 141,013 -2018( ينامُع لایر 91,815
 

 ةلاكو عئادو     8
 

 .)ةنسلا يف %3.5 - 2018( ةنسلا يف %3.8 عقاوب احبر ققحتو ةیلحملا كونبلا ىدل ةدوجوم ةلاكولا عئادو  )أ
 

 ھب ظفتحُم )ينامُع لایر 34,570 - 2018( ينامُع لایر 35,830 هردق اغلبم ةلاكولا عئادو نمضتت ،رارقإلا ةرتف ةیاھن يف  )ب
 ةعیدولا هذھ جرُدت ال ."ونوج" ةیئانثتسالا ةیخانملا ءاونألا راثآ ةھجاومل ءاضعألا نم تاعربتك ھمالتسا مت دقو ،نیعربتُملا نع ةباین ةنامأك

 ةجردُم ریغ يھف يلاتلابو ،ةیعمجلا تایلمع نع لقتسم لكشب اھباسحو اھترادإ متی ھنأل ارظن رارقإلا ةرتف ةیاھن يف عئادولا نمض
 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف

 
 ةیكنب ةدصرأو دقن     9

 2019 2018 
 ينامُع لایر ينامُع لایر 
   
 141 175 قودنصلا يف دقن
 38,444 101,132 كونبلا ىدل دقن

 101,307 38,585 
 

  :ةیلاتلا تاحاضیإلا قبطنت
 
 نم ملتسُم )2018 ماع ينامُع لایر 38,384( ينامُع لایر  112,319 هردق غلبمب ةیعمجلا ظفتحت ،رارقإلا ةرتف ةیاھن يف  )أ

 ةیقافتا ىلا ادانتسا ةیرشبلا دراوملا لاجم يف دالبلا لخاد ةیلحملا ةمیقلا زیزعت تاردابم ةفلكت لباقم طفنلا يجتنم ضعب
  .زاغلا و طفنلا ةرازو عم ةمربُم

 
 لقتسم لكشب غلابملا كلت ةبساحمو ةرادا متیو .ةیفافشلل انامض نیلغشملا نع ةباین عفدلا تاءارجإ ةرادإل ةیعمجلا نییعت مت )ب

 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف اھجاردا متی مل يلاتلابو ،ةیعمجلاب تایلمع نع
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 14 ةحفص
 

   ة0لاملا مئاوقلا نع تاحاض"إ
 

 ىرخأ ةنیدم ةدصرأوً امدقم تاعوفدم 10
 2019 2018 
 ينامُع لایر ينامُع لایر 
   
 5,250 87,866 ةیعارلا تاھجلا /بیردتلا دھاعم /ءاضعألا نم قحتسم
 -- 45,181 ةیرشبلا دراوملا لاجم يف دالبلا لخاد ةیلحملا ةمیقلا زیزعت تاردابم نع ةملتسُم غلابم
 14,343 14,695ً امدقم تاعوفدم
 25,916 26,907 ةقحتسم ةدئاف
 10,213 3,603 ىرخأ ةنیدم ةدصرأ

 178,252 55,722 
   

 ىرخأ ةنئاد ةدصرأو تاقحتسم 11
 2019 2018 
 ينامُع لایر ينامُع لایر 
   
 -- 109,593   تاقحتسم
 25,805 51,634 ىرخأ ةنئاد ةدصرأ

 161,227 25,805 
   

 ةیرادإو ةیمومع تافورصم 12
 2019 2018 
 ينامُع لایر ينامُع لایر 
   
 130,114 109,767 تابسانم تافورصم
 83,332 48,014 ةینھم باعتأ
 34,268 36,508 راجیإ
 36,316 19,326  تانالعإلا تافورصم

 9,734 12,560 بتكملا ةنایص
 20,692 10,969 ةیساطرقو تاعوبطم
 4,722 4,858 تالاصتا تافورصم
 3,579 3,372 هایمو ءابرھك
 10,508 3,238 رفسلا تافورصم
 1,301 1,312 بتكملل تابطرم
 8,082 8,146 ةعونتم تافورصم
 258,070 342,648 

 
 نیفظوملاب ةقلعتم فیلاكتو بتاور 13

 2019 2018 
 ينامُع لایر ينامُع لایر 
   

 281,201 365,514                 تالدبو بتاور
 23,620 30,870  ةددحملا دعاقتلا ةطخ يف ةمھاسملا
 2,900 9,802 نیفظوم ریوطتو بیردت
 7,095 6,691 نیفظوملل يبط نیمأت
 5,112 2,867 ])أ( حاضیإ[ نیفظوملا ةمدخ ةیاھن تآفاكم
 -- 26,895  ةعونتم فیلاكت

 442,639 319,928 
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 15 ةحفص
 

 ة0لاملا مئاوقلا نع تاحاض"إ

 
 )عبات( نیفظوملاب ةقلعتم فیلاكتو بتاور 13

 
    :نیفظوملا ةمدخ ةیاھن تآفاكم ةكرح يلی امیف     )أ
  2019 2018 
 ينامُع لایر ينامُع لایر  
    
 11,996 17,108    ةنسلا ةیادب يف
 5,112  2,867    ةنسلا فورصم
 -- (12,519)   ةنسلا لالخ عوفدم
 17,108 7,456    ةنسلا ةیاھن يف

 

 لخدلا ةبیرض 14
 مت دقو  .ةیحبر ریغ ةمظنم يھ لب ،ةیناُمعلا نیناوقلا بجومب ةكرش تیسل ةیعمجلا نأل ارظن ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةبیرضلل صصخم نیوكت متی مل
 .نأشلا اذھ يف ةیبیرضلا تاطلسلا ةدافإ

 
 ةبسنلاب ةیرھوج نوكت نل كلذ نع ةجتانلا ةبیرضلا نأ ىری ةرادإلا سلجم ناف ،ادج دعبتسُم رمأ اذھو ،ةبیرضلل ةیعمجلا عوضخ ةلاح يف ىتحو
  .ةیعمجلل يلاملا زكرملل
 

 لاملا سأر ةرادإو ةیلاملا رطاخملا 15
 
 اقبط ایلخاد ةیعمجلاب رطاخملا ةرادإ متی  .ةلویسلا رطاخمو نامتئالا رطاخم ساسألاب يھو ،ةیلاملا رطاخملا فلتخمل اھضرعت ةیعمجلا ةطشنأ ّنإ
 عضختو .اھب مازتلالا نامضو ةیعمجلاب رطاخملا ةرادإ تاءارجإو تاسایس ةبقارمو عضو نع لوئسم ةرادإلا سلجم نأ امك .ةرادإلا سلجم ةقفاومل
 لالخ نم ةیعمجلا فدھتو  .ةیعمجلا ةطشنأو قوسلا فورظ يف تاریغت يأ سكعت اھنأ نم دكأتلل ةیرود ةعجارمل رطاخملا ةرادإ تاسایسو مظن
 .مھتامازتلاو مھراودأ نیفظوملا عیمج اھیف مھفتی ةءانبو ةطبضنم ةیباقر ةئیب ریوطت ىلا بیردتلاو فیرعتلا جمارب

 تاذ فارطأ ىلا ةقحتسملا غلابملا ةیلاملا تامازتلالا نمضتتو  .ةیكنبلا ةدصرألاو دقنلاو لجأل عئادولاو ةنیدملا ممذلا لمشت ةیعمجلل ةیلاملا لوصألا
 .ةلداعلا اھتمیق لثمت اھنأ ربتعت غلابمب ةیلاملا تامازتلالاو لوصألا جاردإ متی .تاقحتسملاو ةنئادلا ممذلاو ةقالع

  نامتئالا رطاخم )أ

 ةقالع يذ فرط نم ةقحتسملا غلابملاو ةنیدملا ممذلل ةیرتفدلا ةمیقلا .رمتسم لكشب نامتئالا رطاخمل ةیعمجلا ضرعت ىوتسم ةبقارم متی
 .لجألا ةریصق اھنأب مستت يتلا تاقحتسملا هذھ ةعیبطل ارظن ةلداعلا اھمیق براقت

 مدعل اًرظن ھنأ ةرادإلا دقتعت .عئادولا ىلع ةقحتسملا حابرألاو بیردتلا دھاعمو ءاضعألا نم ةنیدملا ممذلا نع اساسأ نامتئالا رطاخم أشن
 .ةیلاملا لوصألا هذھب قلعتی امیف ةعقوتملا نویدلا رئاسخل صصخم نیوكتل ةجاح الف ،ةنیدملا ممذلا هذھ نع ةقباس رئاسخ دوجو

 نامض لالخ نم ةیلحملا ةیراجتلا كونبلا ىدل اھب ظفتحملا ةلاكولا عئادوو ةیكنبلا ةدصرألا نع ةئشانلا نامتئالا رطاخم ةرادإ متی
 ھنأل ارظن ةیكنبلا ةدصرألا نع ةعقوتملا نویدلا رئاسخل صصخم نیوكت متی مل .طقف ةبیطلا ةعمسلا تاذ كونبلا ىدل ةدصرألاب ظافتحالا
 .رارقإلا ةرتف ةیاھن يف يرھوج رثأ اھل نوكی نأ عقوتُملا ریغ نم
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إيضاحات عن القوائم المالية  

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2019 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 16 ةحفص
 

 ة0لاملا مئاوقلا نع تاحاض"إ

 
 )عبات( لاملا سأر ةرادإو ةیلاملا رطاخملا 15

 

 )عبات( نامتئالا رطاخم )أ

 رطاخمل ضرعتلل ىوتسم ىصقأ يلی امیف  .نامتئالا رطاخمل ضرعتلا ىوتسمل ىصقأ دحلا ةیلاملا لوصألل ةیرتفدلا ةمیقلا لثمت
 :رارقإلا ةرتف ةیاھن يف نامتئالا

 2019 2018 
 ينامُع لایر ينامُع لایر 
   
 5,250 87,866 ) ىرخألا ةنیدملا ةدصرألا نمض جردم ( بیردتلا دھاعم /ءاضعألا نم تاقحتسم

 -- 45,181 ةیرشبلا دراوملا لاجم يف دالبلا لخاد ةیلحملا ةمیقلا زیزعت تاردابم نع ةقحتسُم غلابم

 36,129 30,510 ىرخأ ةنیدم ةدصرأو ةقحتسم ةدئاف

 163,557 41,379 

   

  :ةنسلا ةیاھن يف ىرخألا ةنیدملا ةدصرألاو بیردتلا دھاعمو ءاضعألا نم ةنیدملا ممذلارامعأ لیلحت يلی امیف

 2019 2018 
 ةمیقلا ضافخنا دیصرلا ةمیقلا ضافخنا دیصرلا 
 ينامُع لایر ينامُع لایر ينامُع لایر ينامُع لایر 
     
 -- 41,379  -- 133,071 دادسلا دعوم نع ةرخأتم ریغ

  
 ةنراقملا ماقرأ       16

 
  .ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةعبتُملا ضرعلا ةقیرط عم قفتتل ،ایرورض كلذ ناك امنیأ ،ةنراقملا ماقرأ فینصت وأ بیوبت ةداعإ ّمت
 


