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نبذة عن  أوبال

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
 1998كفكرة 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  400شركة 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.
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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
أحد الممكنات للوصول إلى هذه الغاية .على
مدىالسنواتالتسعةعش رالماضية،نجحت
أوبالفيتسهيلتدريبوتوظيفحوالي
1عمانيباإلضافةإلىقيامهابإعادة
 0,000
7منالمسرحينخالل
توظيفأكثرمن ,000
السنواتالماضية.

وجهتك لصناعة النفط والغاز

الرؤية
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.

الرسالة

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.

القيم
النزاهة
الثقة
العدالة
الشفافية
االستقاللية
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أهدافنا

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
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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.

الهيكل التنظيمي

يسرالجمعية العمانية للخدمات النفطية تقديم
تقرير التنظيم اإلداري (الحوكمة) للجمعية العمانية
للخدمات النفطية للسنة المنتهية في  31ديسمبر
.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  2019تم 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
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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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مجلس اإلدارة

الدكتور أفلح الحضرمي
نائب الرئيس
الرئيس التنفيذي لشركة الشوامخ
للخدمات النفطية

الدكتور حمود التوبي
عضو
الرئيس التنفيذي لشركة جلفار

علي اللواتي
عضو
المدير العام شركة شلمبرجر

الدكتور عامر الرواس
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس مجلس إدارة شركة ثمار
لإلستشارات

حسام الجهضمي
أمين الصندوق
مدير قسم الهندسة لشركة تنمية
نفط عمان

Ali Al Lawati Biography
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Ali Al Lawati graduated from Sultan Qaboos University with a bache
 عبدهللاEngineer
بيتر هاميل
Natural Gas Engineering.
He started his career الحارثي
as a Trainee
عضوengineer in
2005. In January 2006 heعضو
moved positions as the technical
مدير تطوير األعمال لشركة
،  الصحة، مدير الجودة
basedالسالمة
in Petroleum
Development of Oman.
In 2008 he was assigned a
ويذرفورد للحفريات
والبيئة لشركة شليم للنفط
International until 2012, followed by a move to Operations Manager f
& Bahrain until September 2014. In October 2014 Ali moved back to
Manager for Schlumberger until mid-2017. In July of 2017 he took on
System & Transformation Director for the Eastern Middle East Regio

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.
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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.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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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 في 31ديسمبر .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  2019تحت 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  ،2020لتكون 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.
ً
فضال عن ذلك ،فإننا نعتزم تيسير عقد العديد من المنتديات المحلية والدولية في عام  2020نحو 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  188مرشحًا بنجاح برامج التدريب
والحصول على عمل .وفي نفس الوقت ،أكمل  157مرشح 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  44من مقدمي التدريب في مركز أوبال التعليمي
لمعايير التدريب واالعتماد واالعتراف خالل العام الماضي ،واجريت 24عملية 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  58شهادة 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  2020حتى 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  400عضو نشط في
حساب أعضائها مقارنة بحوالي  346عضو سُجل
في عام  ،2018أي 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  2019قد
أوضح أنا هناك رضا بنسبة  %79بين 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 تقدم ًا
جيداً ،حيث جرى تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد
للمؤسسة الذي إعتمده مجلس اإلدارة في عام
 ،2019وقد 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
 ،2019وحققنا 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

ً
فاصال ،حيث كُلل بالعديد من قصص النجاح .وقد أسفرت اإلنجازات التي تم تحقيقها أثراً
كان عام  2019عاماً
إيجابياً من المنظور المالي ،وتمكنا من تغيير إتجاه ركود النمو ،ورسم مستقبل أكثر إشراقاً على خلفية عام كان
ً
حافال 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  2019عروضًا مرئية متميزة من قطاع النفط
والغاز بمشاركة أكثر من  209مشارك ،وإقامة  24منصة 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  .2020ومن المتوقع أن يكون
مؤتمر أوبال للنفط والغاز  ،2020أكثر 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  2019مسابقة ركوب الدرجات الجبلية والتي شارك فيها 110
مشارك من  16دولة .وفي شهر ديسمبر من عام  ،2019استمرت 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  400عضو 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  8ديسمبر  ،2019األمر 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  15شهرا.
تتراوح فترة دورات برامج التدريب من أجل التوظيف
ما بين  3أشهر 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  .2019كما 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  2020الخاص 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  ،2019من خالل االلتزام الثابت
والعمل الجاد من أجل تحقيق النتائج المرجوة .وقد
برهنت إنجازات عام  ،2019المرة 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  ،2020إال 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  4منتديات 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.
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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  2020بجانب 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  ،2020سوف 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

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 عام 2017لتعزيز
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.
شهادة التحقق وااللتزام بالمعايير()CVC
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
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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.
برنامج التدريب المقرون بالتوظيف ()TFE
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.
برنامج التدريب من أجل التطوير ()TFD
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.

مركز أوبال للموافقة على فحص المركبات و ضمان
جودتها
معايير ضمان المركبات ( )RASهو 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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الفعاليات السنوية
استطاعت أوبال في عام  ٢٠١٩أن تنجز جدول أعمال ليشمل األنشطة الرئيسية
للجمعية إلى جانب استضافة أحداث ذات صلة بقطاع النفط والغاز ووظائفه ومشاريعه.

مؤتمر ومعرض اوبال للنفط والغاز

ختام برنامج شهادة الموارد البشرية

اجتماع الجمعية العمومية السنوية

حفل توقيع معايير الصحة والسالمة

اجتماع الجمعية العمومية السنوية  -انتخابات مجلس االدارة
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معرض الوظائف

مؤتمر ومعرض اوبال للنفط والغاز

ندوة عمل حول وحدة المهارات القطاعية لقطاع النفط والغاز

منتدى القيمة المحلية المضافة

معرض ومؤتمر شركات الشق السفلي

بطولة اوبال الرياضية

حفل تخريج برنامج رياض االطفال

بطولة اوبال الرياضية
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القوائم المالية
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  15والتي تتضمن قائمة المركز المالى بنهاية  31ديسمبر ، 2019وقوائم اإليرادات والمصروفات وقائمة
التغيرات في أموال األعضاء وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذات التاريخ ،ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ 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  13ديسمبر  .2019وأداءها 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
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تقرير مراقب الحسابات المستقل الى األفاضل /أعضاء
الجمعية العُمانية للخدمات النفطية (تابع)
مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق القوائم المالية (تابع)
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.
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الجمعية العُمانية للخدمات النفطية
القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌُﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ
قائمة المركز المالي

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣ ﺑر 2019

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ

إﯾﺿﺎح

2019

2018

5
6

6,766
-6,766

14,248
1,151
15,399

10
8
9

178,252
944,095
101,307
1,223,654

55,722
916,597
38,585
1,010,904

ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول

1,230,420

1,026,303

أﻣوال اﻷﻋﺿﺎء واﻻﻟﺗزاﻣﺎت
أﻣوال اﻷﻋﺿﺎء
اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﯾرادات ﻋن اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺟﻣوع أﻣوال اﻷﻋﺿﺎء

1,054,237

948,390

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
رﺳوم ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً
ذﻣم داﺋﻧﺔ وﻣﺳﺗﺣﻘﺎت
ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﺣق اﻟﻰ طرف ذي ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

11
/7ب

3,000
161,227
4,500
168,727

29,000
25,805
6,000
60,805

/13أ

7,456

17,108

ﻣﺟﻣوع اﻻﻟﺗزاﻣﺎت

176,183

77,913

ﻣﺟﻣوع أﻣوال اﻷﻋﺿﺎء واﻻﻟﺗزاﻣﺎت

1,230,420

1,026,303

اﻷﺻول
اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
أﺻول ﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ُﻣﻘدًﻣﺎ وأرﺻدة ﻣدﯾﻧﺔ اﺧرى
وداﺋﻊ وﻛﺎﻟﺔ
أرﺻدة ﺑﻧﻛﯾﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن

3 /16
__ ،2020 /ووﻗﻌﮭﺎ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮫ:
اﻋﺗﻣد ﻣﺟﻠس اﻹدارة ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺻّرح ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺈﺻدار ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ __

________________
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة

________________
أﻣﯾن اﻟﺻﻧدوق

________________
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي

اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى  16تُشكل جزءاً من هذه القوائم المالية.

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن رﻗم  1إﻟﻰ  16ﺗ ُﺷﻛل ﺟزءا ً ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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الجمعية العُمانية للخدمات النفطية
القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌُﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣ ﺑر 2019
قائمة الدخل الشامل
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻟدﺧل
رﺳوم ﻋﺿوﯾﺔ
ﻣﺳﺎھﻣﺎت
رﺳوم إدارة دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻘرون ﺑﺎﻟﺗوظﯾف
دﺧل إﻋﻼﻧﺎت
رﻋﺎﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ داﺧل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
أرﺑﺎح ﻣن وداﺋﻊ وﻛﺎﻟﺔ

2019
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

2018
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

/4ب
/4د
/4ھـ
/4و
/4ز
/4ھـ
/4ز

426,000
52,800
116,165
31,318
99,938
61,009
28,489
815,719

350,500
45,000
63,840
-93,704
25,207
25,916
604,167

اﻟﻣﺻروﻓﺎت
رواﺗب وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
اﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء اﻻﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

13
12
 5و6

442,639
258,070
9,163
709,872

319,928
342,648
37,081
699,657

105,847

)(95,490

إﯾﺿﺎح

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋض) /اﻟﻌﺟز( ﻟﻠﺳﻧﺔ

ﻣﻼﺣظﺔ:
ﻻ ﺗﻣﻠك اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أي ﺑﻧود ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن رﻗم  1إﻟﻰ  16ﺗ ُﺷﻛل ﺟزءا ً ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌُﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ
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قائمة التغيرات في أموال األعضاء
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﻣوال اﻷﻋﺿﺎء

اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣﺗراﻛم
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017
زﯾﺎدة اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻋن اﻹﯾرادات ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018

1,043,880
)(95,490
948,390

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018
زﯾﺎدة اﻹﯾرادات ﻋن اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019

948,390
105,847
1,054,237

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن رﻗم  1إﻟﻰ  16ﺗ ُﺷﻛل ﺟزءاً ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌُﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ
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قائمة التدفقات النقدية
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل

ﻣﻘﺑوﺿﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻋﺿﺎء وﻣﻌﺎھد اﻟﺗدرﯾب
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن واﻟﻣوظﻔﯾن وﻣﻌﺎھد اﻟﺗدرﯾب
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن) /اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ( أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل

2019
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

2018
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

683,881
)(621,620
62,261

564,521
)(656,050
)(91,529

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
إﺿﺎﻓﺎت اﻟﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات واﻷﺻول اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
أرﺑﺎح ﻣن وداﺋﻊ وﻛﺎﻟﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن) /اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ( أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

)(530
)(27,498
28,489
461

)(7,621
)(916,597
25,916
)(898,302

ﺻﺎﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة) /اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

62,722

)(989,831

اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

38,585

1,028,416

اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

101,307

38,585

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن رﻗم  1إﻟﻰ  16ﺗ ُﺷﻛل ﺟزءا ً ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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الجمعية العُمانية للخدمات النفطية
القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌُﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣ ﺑر 2019

إيضاحات حول القوائم المالية
إ"ﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟ0ﺔ
 -1اﻟﺸ4ﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ  79 8واﻷ<ﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋ?ﺴ0ﺔ

ﻋﻣﺎن طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘرار اﻟوزاري 2001/322
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌُﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ )"أوﺑﺎل" أو "اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ"( ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻛﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُ
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  27أﻛﺗوﺑر  2001ﻋن وزارة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )وزارة اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻣل واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ( وطﺑﻘﺎ
ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم  2000/14اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  13ﻓﺑراﯾر .2000
إن اﻟﮭدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ ھو ﺻﯾﺎﻏﺔ وﺗﻧﻔﯾذ ﺧطط اﻟﻌﻣل ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻟﺗﻌزﯾز ﺟﮭود اﻟﺗﻌﻣﯾن واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر ،وﺿﻣﺎن
ﺟودة اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ ،وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗوظﯾف واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺟﺎري وﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﺑﻘطﺎع
ﻋﻣﺎن ﻋن طرﯾق:
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُ
ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﮭﻧﯾﺔ ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣددة.
اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺑﺗﻛرة واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل واﻟﺗﺣدﯾﺎت.
ﺗطوﯾر اﻻﺗﺻﺎل وﺗﻘدﯾم أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻷﻓﻛﺎر.

•
•
•
•

أﺑرﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﮭد اﻟﺗدرﯾب اﻟوطﻧﻲ ش.م.م ﻟﺗﺷﻐﯾل وإدارة ﻣرﻛز أوﺑﺎل ﺳﺗﺎر .وﻓًﻘﺎ ﻟﺑﻧود اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺷروع ﻟﺻﺎﻓﻲ
أرﺑﺎح ،ﻓﺈن ﺣﺻﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح ﺳﺗﻛون  %10ﻣن ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻟم ﺗﺣﻘق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أي أرﺑﺎح ﻓﻲ
ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻹﻗرار ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﺗم اﻹﻗرار ﺑﺄي ﺣﺻﺔ أرﺑﺎح ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
 -2أﺳﺎس اﻹﻋداد واﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟُﻣﻌدﻟﺔ
1-2

أﺳﺎس اﻹﻋداد

ﺗّم إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﺗﻔﺳﯾراﺗﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ .ﺗّم ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﻌ ُﻣﺎﻧﻲ ،وھﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ.
2-2

ﻣﻌﺎﻳ DEاﻟﺘﻘﺎرHﺮ اﻟﻤﺎﻟ0ﺔ اﻟﺪوﻟ0ﺔ اﻟﺠﺪ"ﺪة واﻟُﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟ  M9 Nاﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌ0ﺔ

اﻋﺗﻣدت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺟدﯾدة واﻟُﻣﻌدﻟﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟُﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ وﻟﺟﻧـﺔ ﺗﻔﺳـﯾرات ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .وﻟم ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ ﺑﻧود اﻻﻗرار واﻟﻘﯾﺎس واﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح
اﻟواردة ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
3-2

ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﺻﺎدرة وﻏﯾر ﻧﺎﻓذة اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌدُ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻹﻗرار ،ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﺗم ّ
◌ إﺻدارھﺎ ،وﻟﻛّﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻧﺎﻓذة اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌدُ:
•

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻊ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗم إﺻدارھﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس  2018وﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات
اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  1ﯾﻧﺎﯾر .2020

•

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻟﯽ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم " -1ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم " -8اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء" اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ أﮐﺗوﺑر  2018ﺗ ُوﺿﺢ ﺗﻌرﯾف ﻛﻠﻣﺔ "ﺟوھري" وﺗ ُواﺋم اﻟﺗﻌرﯾف
اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر .ﺗﺳري اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  1ﯾﻧﺎﯾر .2020

ﺗرى اﻹدارة أّن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟواردة أﻋﻼه ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻟﮫ أي أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ ﺑﻧود اﻻﻗرار واﻟﻘﯾﺎس واﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح
اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﺗرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
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ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺿطراﻹدارة ﻟﺗﻘدﯾم اﻓﺗراﺿﺎت وﺗﻘدﯾرات ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟُﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻟﻠدﺧل ،واﻟﻣﺻروﻓﺎت،
واﻷﺻول ،واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﻋﻠًﻣﺎ ﺑﺄّن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧطق ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﺧﺑـرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ
واﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻷﺧرى ھﻲ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻋﻧد ﺗﻛـوﯾن اﻟﺗﻘـدﯾرات .وﻗـد ﺗﺧﺗﻠـف اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﻋـن ھـذه
اﻟﺗﻘدﯾرات.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة .ﯾﺗم اﻹﻗرار ﺑﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﺗﻘدﯾر وﻓﻲ أي ﻓﺗرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﮭذا اﻟﺗﻌدﯾل .وﺑﺷﻛل ﺧﺎص ،ﻓﺈّن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺷﻛوك وأﺣﻛﺎم ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﺗﻘدﯾر ﺧﺳﺎﺋر اﻟدﯾون اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
اﻟﺴ0ﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ0Tﺔ اﻟﺮﺋ?ﺴ0ﺔ
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ﺗّم ﺗطﺑﯾـق اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺛﺑﺎت ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑـر ﺟوھرﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ.
أ(

اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺤﺎﺳ M9 X
ﺗّﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟ0ﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌ0ﺔ ﻋ 5أﺳﺎس اﻟﺘ:ﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎر=ﺨ0ﺔ.

ب( رﺳوم اﻟﻌﺿوﯾﺔ
رﺳوم اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺗ ُﻣﺛل اﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﻷﻋﺿﺎء .ﯾﺗم اﻹﻗرار ﺑﺎﻹﯾرادات ﻣن اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺗـرة اﻟزﻣﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ.
ج(

رﺳوم إدارة اﻟﺗدرﯾب ﺑﻣوﺟب ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻘرون ﺑﺎﻟﺗوظﯾف
ﺗﻣﺛل ھذه اﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ /ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻻﺳﺗﻼم ﻣن ُﻣﻘد ّﻣﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،وﯾﺗم اﻹﻗرار ﺑﮭﺎ ﻛدﺧل ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﺗﻘدﯾم
اﻟﺧدﻣﺎت وﻣﺗﻰ ﯾﻛون ﻣن اﻟُﻣﺣﺗﻣل اﺳﺗﻼم ﺗﻠك اﻟرﺳوم.
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د(

اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﯾود ﻛدﺧل ﻋﻧد اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺻروﻓﺎت
ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟدﺧل ﻋﻧد ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺻروف .اﻟﻣواد واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﮭﺎ ) اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ( ،واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن
اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗدﻓﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺛﻣن ﺷراﺋﮭﺎ ،ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت.

ھـ(

رﺳوم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟداﺧﻠﻲ
ﺗﻣﺛل ھذه اﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻧظﯾر ﺗدرﯾب اﻟﻣوظﻔﯾن وﻣﻧﺣﮭم ﺷﮭﺎدات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗدرﯾب واﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ،
وﯾﺗم اﻹﻗرار ﺑﮭﺎ ﻛدﺧل ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت وﻣﺗﻰ ﯾﻛون ﻣن اﻟُﻣﺣﺗﻣل اﺳﺗﻼم ﺗﻠك اﻟرﺳوم.

و(

دﺧل اﻹﻋﻼﻧﺎت
دﺧل اﻻﻋﻼﻧﺎت ﯾﻣﺛل اﻟرﺳوم اﻟُﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﻧظﯾر ﻧﺷر إﻋﻼﻧﺎﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ .ﯾﺗم اﻹﻗرار
ﺑﮭذا اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ.

ز(

أر ﺑﺎح ﻣن اﻟوداﺋﻊ وأﻧﺷطﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ وإﯾرادات أﺧرى
إﯾرادات اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻟوداﺋﻊ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وأﻧﺷطﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق.
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ح( اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺻﺎ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﺗم اﻹﻗرار ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘط
ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ُﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗ ً
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات .ﯾﺗم ﻗﯾد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺗﺣّﻣﻠﺔ.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ
اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺛﻼث ﺳﻧوات.
ﺗ ُﺟرى ﻣراﺟﻌﺔ ﺳﻧوﯾﺔ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ،وﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾرھﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯾر
اﻟظروف ﺑﺷﻛل ﺟوھري .وﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن أي ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن طرﯾق ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﻔﺗرات
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
ط( اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرةً ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻣﺣددة واﻟﻔرﯾدة اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻓواﺋد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻷﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ واﺣدة ﯾﺗم اﻹﻗرار ﺑﮭﺎ ﻛﺄﺻول ﻣﻌﻧوﯾﺔ .ﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﺳﺗﮭﻼك ﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣدى ﻋﻣرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﺗﻘدﯾري اﻟﺑﺎﻟﻎ  3ﺳﻧوات.
ي(

اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣن ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﻌﺎھد اﻟﺗدرﯾب ووداﺋﻊ وﻛﺎﻟﺔ وأرﺻدة ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى وأرﺻدة ﺑﻧﻛﯾﺔ وﻧﻘد .ﯾﺗم
ﺗﺻﻧﯾف ھذه اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻧد اﻹﻗرار اﻷوﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ أّﻧﮭﺎ ُﻣﻘﺎﺳﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة.
ﯾﺗوﻗف ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻹﻗرار اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
ﻹدارة ھذه اﻷﺻول .ﻟﻛﻲ ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟُﻣطﻔﺄة ،ﯾﺟب أن ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﮫ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗ ُﻣﺛل "ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ
اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻘط" ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻏﯾر اﻟﻣدﻓوع .وﯾُﺷﺎُر إﻟﻰ ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر "ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻘط" وﯾﺗم
إﺟراؤه ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداة.
ﯾُﺷﯾر ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻹدارة اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ إدارﺗﮭﺎ ﻷﺻوﻟﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻐرض ﺗوﻟﯾد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ .ﯾُﺣدد ﻧﻣوذج
اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﺑﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ.
اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ )اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟدﯾن(
ﺗﻘوم اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟُﻣطﻔﺄة ﻋﻧد اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:
-

ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺿﻣن ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل ﯾﮭدف اﻟﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻐرض ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،و

-

اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗ ُﻣﺛل ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ
واﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻏﯾر اﻟﻣدﻓوع.

ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد دﺧل اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ .ﯾﺗم ﻋرض ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ،إن ُوﺟدت ،ﻛﺑﻧد
ﻣﻧﻔﺻل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت.
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اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌُﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ
في
القوائم المالية
2019ﻣ ﺑر 2019
ديسمبر  31دﯾﺳ
31ﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
ﺳﻧﺔ اﻟ
المنتهيةﺔ ﻟﻠ
للسنةﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ
اﻟ
المالية
القوائمﻤﺎﻟ0ﺔ
عنﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟ
إيضاحاتﻋﻦ ا
ﻀﺎﺣﺎت
إ"
-4

اﻟﺴ0ﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ0Tﺔ اﻟﺮﺋ?ﺴ0ﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ك(

اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟُﻣﻌﺎدل

ﻟﻐرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﯾﺗﻛون اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟُﻣﻌﺎدل ﻣن ﻧﻘد وأرﺻدة ﺑﻧﻛﯾﺔ ذات ﻓﺗرة اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أو أﻗل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
اﻻﺳﺗﺣواذ.
ل(

ﻣ4ﺎﻓ^ت ﻧﻬﺎ"ﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔ 8 E
b

ﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد إ Bاﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ0ﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن Qﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎ  UW Vرﻗﻢ ) 91Y72وﺗﻌﺪ\ﻼﺗﻪ(
 cاﻟُﻌﻤﺎﻧﻴ V d
Qﺎﻟ`ﺴaﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ V d
 .cﻳﺘﻢ ﺗﻜ=fﻦ ُﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤaﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺴﺪاد Qﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟُﻌﻤﺎ  UW Vاﻟﺼﺎدر Qﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎ UW V
رﻗﻢ ) 2003Y35وﺗﻌﺪ\ﻼﺗﻪ( اﻟﺴﺎري ﻋ 5ﻓnoات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤnoاpﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ V d
 cاﻷﺟﺎﻧﺐ  rW Vﻧﻬﺎ\ﺔ ﻓnoة اﻹﻗﺮار.
م(

اﻟُﻤﺨﺼﺼﺎت

V
ﻳﺘﻢ اﻹﻗﺮار Qﺎﻟُﻤﺨﺼﺺ  rWﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎ BWﻋﻨﺪﻣﺎ \ﻜﻮن ﻋ 5اﻟﺠﻤﻌ0ﺔ اﻟ nV oام ﻗﺎﻧﻮ  UW Vأو اﺳﺘﺪﻻ BWﻧ0wﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﺳﺎﺑﻖ وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
أن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻓﻘﺎ ﺧﺎرﺟ0ﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد\ﺔ ﻟﺴﺪاد ذﻟﻚ اﻻﻟ nV oام .إن ﺎن اﻷﺛﺮ ﺟﻮﻫ=Çﺎ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪ\ﺪ اﻟُﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻦ ﻃ=Çﻖ ﺧﺼﻢ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪ\ﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘaﻠ0ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ Qﻤﻌﺪﻻت ﻣﺎ ﻗaﻞ اﻟa=ÖVﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟ0ﺔ ﻟﻠﻘ0ﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨ0ﺔ ﻟﻠﻤﺎل ،واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺬﻟﻚ اﻻﻟ nV oام ،إن ﺎن ذﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺎ.
ن(

اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت

ﻳﺘﻢ إﺛaﺎت اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت Qﺎﻟﺘ:ﻠﻔﺔ.

ع( ﺿرﯾ ﺑﺔ اﻟدﺧل
ﻋﻣﺎن.
ﻻ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻌُﻣﺎﻧﯾﺔ ،وھﻲ ﻏﯾر ُﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻘدﯾم إﻗرارات ﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُ
غ(

اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ

أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣﻌرﺿﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﯾﺗم اﻹﻗرار ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻟدﯾون اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ
ﻟم ﺗﺷﮭد زﯾﺎدة ﮐﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ اﻻﻗرار اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ُﻣﺧﺻص ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟدﯾون اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺣداث اﻟﻔﺷل ﻓﻲ
اﻟﺳداد اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺧﻼل  12ﺷﮭًرا اﻟﻘﺎدﻣﺔ )ﺧﺳﺎﺋر اﻟدﯾون اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻔﺗرة  12ﺷﮭًرا( .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺷﮭدت زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة
ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ اﻹﻗرار اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺗم اﻹﻗرار ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻟدﯾون اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣر اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺳﺎﺋر اﻟدﯾون اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ،ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺗوﻗﯾت اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﺳداد.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى واﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﻧﻘد ،ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺧﺳﺎﺋر اﻟدﯾون اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻘط إن ﻛﺎﻧت ﺟوھرﯾﺔ.
اﻟﺷطب
ﯾﺗم ﺷطب إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻻﺳﺗرداد ﻛﺎﻣل اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺟزء ﻣﻧﮫ.
ﺗ ُﺟري اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ ﻓردًﯾﺎ ﻟﺗوﻗﯾت وﻣﺑﻟﻎ اﻟﺷطب ﺑﻧﺎًء ﻋﻟﯽ ﻣﺎ إذا ﮐﺎن ھﻧﺎك ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗرداد .ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋدم اﺳﺗرداد
ﺟزء ھﺎم ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺷطوب .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻘد ﺗظل اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷطوﺑﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﻧﺷطﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣن أﺟل اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻹﺟراءات اﺳﺗرداد
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ.

أﺻول ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة إﻗرار ،ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺗﻘﯾﯾم وﺟود أي ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣؤﺷر ،ﺗﻘوم
اﻻدارة ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻول وﺗﻘر ﺑﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻻدارة ﺑﺗﻘﯾﯾم
وﺟود أي ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ ﺗّم اﻹﻗرار ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗد زاﻟت أو ﻗل ﺗﺄﺛﯾرھﺎ .وﯾﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻔور اﻹﻗرار ﺑﺧﺳﺎرة
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟُﻣﺳﺗردة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت.
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الجمعية العُمانية للخدمات النفطية
2019طﯾﺔ
ديسمبرﻣﺎت اﻟﻧﻔ
31ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧد
المنتهيةﻣﻌﯾﺔ
ا ﻟﺟ
في اﻟﻌُ
القوائم المالية للسنة

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣ ﺑر 2019

إيضاحات عن القوائم المالية
ﻀﺎﺣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟ0ﺔ
إ"
-5

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
 31دﯾﺳﻣﺑر 2018
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
 31دﯾﺳﻣﺑر2019

أﺛﺎث
وﺗرﻛﯾ ﺑﺎت
﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

ﻣﻌدات ﻣﻛﺎﺗب
و ﺣﺎ ﺳ ب آﻟ ﻲ
﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع
﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

89,913
-89,913

74,667
530
75,197

164,580
530
165,110

 31دﯾﺳﻣﺑر 2018
اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019

87,699
1,328
89,027

62,633
6,684
69,317

150,332
8,012
158,344

 31دﯾﺳﻣﺑر 2019

886

5,880

6,766

 31دﯾﺳﻣﺑر 2018

2,214

12,034

14,248

ﺳﻧﺔ 2018

أﺛﺎث
وﺗرﻛﯾ ﺑﺎت
﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

ﻣﻌدات ﻣﻛﺎﺗب
و ﺣﺎ ﺳ ب آﻟ ﻲ
﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع
﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

89,213
700
89,913

68,260
6,407
74,667

157,473
7,107
164,580

ﺳﻧﺔ 2019

اﻻﺳﺗﮭﻼك

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
 31دﯾﺳﻣﺑر 2017
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
 31دﯾﺳﻣﺑر2018
اﻻﺳﺗﮭﻼك
 31دﯾﺳﻣﺑر 2017
اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018

63,438
24,261
87,699

57,843
4,790
62,633

121,281
29,051
150,332

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

-6

 31دﯾﺳﻣﺑر 2018

2,214

12,034

14,248

 31دﯾﺳﻣﺑر 2017

25,775

10,417

36,192

2019
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

2018
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

1,151

8,667

ﯾُﺿﺎف :إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﺔ

--

514

أﺻول ﻣﻌﻧوﯾﺔ

ﯾُطرح :إطﻔﺎء ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

)(1,151

)(8,030

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

--

1,151
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الجمعية العُمانية للخدمات النفطية
القوائم المالية للسنة
2019ﻔطﯾﺔ
ديسمبردﻣﺎت اﻟﻧ
31ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧ
المنتهيةﻣﻌﯾﺔ
ا ﻟﺟ
في اﻟﻌُ

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣ ﺑر 2019

إيضاحات عن القوائم المالية
ﻀﺎﺣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟ0ﺔ
إ"

7

ﺗﻌﺎﻣﻼت أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻟدى اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارﺗﮭﺎ .وﺗﺷﻣل اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺷرﻛﺎت ﺗﻣﻠك ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أو ﺑﻌض أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارﺗﮭﺎ ﺣﺻﺔ ﻛﺑﯾرة أو ﯾﻣﻛﻧﮭم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر ھﺎم ﻋﻠﻰ ﻗراراﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﻓﻲ ﻧطﺎق
اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ ،ﺗﻘدم اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧدﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ .ﯾرى أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس أن اﻟﺷروط اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت .ﻻ ﯾﺳﺗﻠم أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة أي ﺑدل ﺣﺿور
اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت أو ﻣﻛﺎﻓﺂت.
أ( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ طﺑﯾﻌﺔ و ﺣﺟم ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:
إﯾرادات
 رﺳوم ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺎتﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ

2019
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

2018
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

7,000
18,000

5,000
20,500

1,500

6,000

ب( اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻰ طرف ذي ﻋﻼﻗﺔ ھﻲ دون ﻓواﺋد وﺗﺧﺿﻊ ﻟﺷروط اﺋﺗﻣﺎن ﻋﺎدﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدًا ) - 2018ﺷروط
ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ(.
ج( ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺗﺷﻣل ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗوظﯾف ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺑﻘﯾﻣﺔ
ﻋﻣﺎﻧﻲ(.
ﻋﻣﺎﻧﻲ ) 141,013 -2018﷼ ُ
 91,815﷼ ُ
8

وداﺋﻊ وﻛﺎﻟﺔ
أ(

وداﺋﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣوﺟودة ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗﺣﻘق رﺑﺣﺎ ﺑواﻗﻊ  %3.8ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ) %3.5 - 2018ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ(.

ﻋﻣﺎﻧﻲ( ُﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ
ﻋﻣﺎﻧﻲ ) 34,570 - 2018﷼ ُ
ب( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻹﻗرار ،ﺗﺗﺿﻣن وداﺋﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻗدره  35,830﷼ ُ
ﻛﺄﻣﺎﻧﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟُﻣﺗﺑرﻋﯾن ،وﻗد ﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻛﺗﺑرﻋﺎت ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﻟﻣواﺟﮭﺔ آﺛﺎر اﻷﻧواء اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ "ﺟوﻧو" .ﻻ ﺗ ُدرج ھذه اﻟودﯾﻌﺔ
ﺿﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻹﻗرار ﻧظرا ﻷﻧﮫ ﯾﺗم إدارﺗﮭﺎ وﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﻏﯾر ُﻣدرﺟﺔ

ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
9

ﻧﻘد وأرﺻدة ﺑﻧﻛﯾﺔ

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك

2019

2018

ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

175
101,132
101,307

141
38,444
38,585

ﺗﻧطﺑق اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻋﻣﺎﻧﻲ ﻋﺎم ُ (2018ﻣﺳﺗﻠم ﻣن
ﻋﻣﺎﻧﻲ ) 38,384﷼ ُ
أ( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻹﻗرار ،ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  112,319﷼ ُ
ﺑﻌض ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﻧﻔط ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺑﺎدرات ﺗﻌزﯾز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ داﺧل اﻟﺑﻼد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
ُﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﻧﻔط و اﻟﻐﺎز.
ب( ﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻹدارة إﺟراءات اﻟدﻓﻊ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﻐﻠﯾن ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﺷﻔﺎﻓﯾﺔ .وﯾﺗم ادارة وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل
ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﺗم ادراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

37

ﺻﻔﺣﺔ 13

الجمعية العُمانية للخدمات النفطية
القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌُﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣ ﺑر 2019

إيضاحات عن القوائم المالية
ﻀﺎﺣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟ0ﺔ
إ"
10

ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً وأرﺻدة ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى

ﻣﺳﺗﺣق ﻣن اﻷﻋﺿﺎء /ﻣﻌﺎھد اﻟﺗدرﯾب /اﻟﺟﮭﺎت اﻟراﻋﯾﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ُﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻋن ﻣﺑﺎدرات ﺗﻌزﯾز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ داﺧل اﻟﺑﻼد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً
ﻓﺎﺋدة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
أرﺻدة ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
11

ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت وأرﺻدة داﺋﻧﺔ أﺧرى

ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت
أرﺻدة داﺋﻧﺔ أﺧرى
12

ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ

ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ
إﯾﺟﺎر
ﻣﺻروﻓﺎت اﻹﻋﻼﻧﺎت
ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﻛﺗب
ﻣطﺑوﻋﺎت وﻗرطﺎﺳﯾﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت اﺗﺻﺎﻻت
ﻛﮭرﺑﺎء وﻣﯾﺎه
ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺳﻔر
ﻣرطﺑﺎت ﻟﻠﻣﻛﺗب
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ
13

رواﺗب وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن

رواﺗب وﺑدﻻت
اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺣددة
ﺗدرﯾب وﺗطوﯾر ﻣوظﻔﯾن
ﺗﺄﻣﯾن طﺑﻲ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن ]إﯾﺿﺎح )أ([
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻧوﻋﺔ

2019
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

2018
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

87,866
45,181
14,695
26,907
3,603
178,252

5,250
-14,343
25,916
10,213
55,722

2019
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

2018
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

109,593
51,634
161,227

-25,805
25,805

2019
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

2018
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

109,767
48,014
36,508
19,326
12,560
10,969
4,858
3,372
3,238
1,312
8,146
258,070

130,114
83,332
34,268
36,316
9,734
20,692
4,722
3,579
10,508
1,301
8,082
342,648

2019
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

2018
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

365,514
30,870
9,802
6,691
2,867
26,895
442,639

281,201
23,620
2,900
7,095
5,112
-319,928
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الجمعية العُمانية للخدمات النفطية
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌُﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ
القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣ ﺑر 2019
إيضاحات عن القوائم المالية

ﻀﺎﺣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟ0ﺔ
إ"
13

رواﺗب وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن )ﺗﺎ ﺑﻊ(

أ(

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺣرﻛﺔ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن:

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺻروف اﻟﺳﻧﺔ
ﻣدﻓوع ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
14

2019
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

2018
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

17,108
2,867
)(12,519
7,456

11,996
5,112
-17,108

ﺿرﯾ ﺑﺔ اﻟدﺧل

ﻟم ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧظرا ﻷن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﺳﯾت ﺷرﻛﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌ ُﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﺑل ھﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﻏﯾر رﺑﺣﯾﺔ .وﻗد ﺗم
إﻓﺎدة اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن.
وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺿوع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ،وھذا أﻣر ُﻣﺳﺗﺑﻌد ﺟدا ،ﻓﺎن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﯾرى أن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ذﻟك ﻟن ﺗﻛون ﺟوھرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ.
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإدارة رأس اﻟﻣﺎل

15

إّن أﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وھﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .ﯾﺗم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ داﺧﻠﯾﺎ طﺑﻘﺎ
ﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة .ﻛﻣﺎ أن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺳﺋول ﻋن وﺿﻊ وﻣراﻗﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت وإﺟراءات إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ وﺿﻣﺎن اﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ .وﺗﺧﺿﻊ
ﻧظم وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻣراﺟﻌﺔ دورﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻛس أي ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ظروف اﻟﺳوق وأﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ .وﺗﮭدف اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌرﯾف واﻟﺗدرﯾب اﻟﻰ ﺗطوﯾر ﺑﯾﺋﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻣﻧﺿﺑطﺔ وﺑﻧﺎءة ﯾﺗﻔﮭم ﻓﯾﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن أدوارھم واﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم.
اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﺷﻣل اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل واﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ .وﺗﺗﺿﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻰ أطراف ذات
ﻋﻼﻗﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت .ﯾﺗم إدراج اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﻌﺗﺑر أﻧﮭﺎ ﺗﻣﺛل ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
أ(

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺳﺗوى ﺗﻌرض اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر .اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن طرف ذي ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻘﺎرب ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ ھذه اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل.
ﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن أﺳﺎﺳﺎ ﻋن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻋﺿﺎء وﻣﻌﺎھد اﻟﺗدرﯾب واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ .ﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة أﻧﮫ ﻧظًرا ﻟﻌدم
وﺟود ﺧﺳﺎﺋر ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن ھذه اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟدﯾون اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭذه اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ووداﺋﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺿﻣﺎن
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ذات اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟطﯾﺑﺔ ﻓﻘط .ﻟم ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟدﯾون اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋن اﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻧظرا ﻷﻧﮫ
ﻣن ﻏﯾر اﻟُﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ أﺛر ﺟوھري ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻹﻗرار.
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الجمعية العُمانية للخدمات النفطية
2019طﯾﺔ
ديسمبرﻣﺎت اﻟﻧﻔ
31ﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧد
فياﻟﻌُﻣ
المنتهيةﻣﻌﯾﺔ
ا ﻟﺟ
القوائم المالية للسنة

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣ ﺑر 2019

إيضاحات عن القوائم المالية
ﻀﺎﺣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟ0ﺔ
إ"

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإدارة رأس اﻟﻣﺎل )ﺗﺎ ﺑﻊ(

15
أ(

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺎ ﺑﻊ(

ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣد أﻗﺻﻰ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻗﺻﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻹﻗرار:

ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣن اﻷﻋﺿﺎء /ﻣﻌﺎھد اﻟﺗدرﯾب ) ﻣدرج ﺿﻣن اﻷرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى (
ﻣﺑﺎﻟﻎ ُﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋن ﻣﺑﺎدرات ﺗﻌزﯾز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ داﺧل اﻟﺑﻼد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻓﺎﺋدة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وأرﺻدة ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى

2019
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

2018
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

87,866

5,250

45,181

--

30,510

36,129

163,557

41,379

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾل أﻋﻣﺎراﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻋﺿﺎء وﻣﻌﺎھد اﻟﺗدرﯾب واﻷرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ:

ﻏﯾر ﻣﺗﺄﺧرة ﻋن ﻣوﻋد اﻟﺳداد
16

2019
اﻟرﺻﯾد
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

133,071

--

اﻟرﺻﯾد
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

2018
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ
41,379

أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ

ﺗّم إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب أو ﺗﺻﻧﯾف أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،أﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﺿرورﯾﺎ ،ﻟﺗﺗﻔق ﻣﻊ طرﯾﻘﺔ اﻟﻌرض اﻟُﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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