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في السابع والعشرين من أكتوبر عام 2001 
ووفق لوائح وإجراءات إنشاء وتسجيل 

الجمعيات األهلية بوزارة التنمية االجتماعية تم 
تسجيل واعتماد الجمعية العمانية للخدمات 

النفطية )أوبال( رسميا كأول جمعية في 
قطاع الطاقة بالسلطنة حيث انطلقت في 

عام 1998 بدأت كفكرة تمثلت لدى بعض 
المؤسسات النفطية في تعزيز معايير القطاع 

وخلق بيئة تنافسية متكافئة. تُعد أوبال 
منتدى الصناعة للقطاع في السلطنة، وهي  

جمعية غير ربحية يتكون أعضائها أكثر من 
430 شركة متضمنة منتجي ومشغلي النفط 

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

تهدف أوبال إلى تعزيز خدماتها من خالل 
منصة واحدة  للتوافق على معايير العمل 

وتعزيزها من أجل زيادة الكفاءة المهنية. وعلى 
المدى الطويل تهدف أوبال الى أن تكون 

صناعة الطاقة العمانية في المستوى العالمي 
وتكون قادرة على المنافسة دوليا ورائدة في 

اإلدارة المستدامة للهيدروكربونات والطاقة 
المتجددة.

تطمح أوبال إلى أن تكون في المقام األول 
منظمة ميسرة لموائمة أهداف أصحاب 
المصلحة وتخفيف التحديات المشتركة 

ومعالجتها لصالح أعضائها.

ويجتمع رؤساء الشركات األعضاء بصفة دورية 
لمناقشة جوانب المصلحة المشتركة وتوافق 

اآلراء باإلجماع، والجمعية ينظمها مجلس إدارة 
منتخب يطبق أعلى المعايير التنظيمية الجيدة 
للمؤسسات، كما أن لديها العديد من اللجان 

التي تلتقي بصورة دورية إلبتكار 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 اإلهتمامات 
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 إلحتياجات أصحاب العمل 
والتركيز على التدريب الذي يؤدي إلى تعزيز 

الكفاءة وأخالقيات العمل. كما تنظر أوبال إلى 
التوظيف على أنه الغاية وأن  التدريب هو أحد 
أهم الممكنات للوصول إلى هذه الغاية. وعلى 

مدى العشرين سنة الماضية، نجحت أوبال في 
تسهيل تدريب وتوظيف حوالي 10,700 من 

الشباب العماني باإلضافة إلى قيامها بإعادة 
توظيف أكثر من 7,500 من المسرحين من 

العمل خالل األعوام الماضية.

باإلضافة الى ذلك فان الجمعية تلعب دورا 
مهما في وقت االزمات والتغيرات االقتصادية 
والمالية العالمية حيث إن الدور الذي لعبته 

والخدمات التي قدمتها خالل فترة جائحة 
كورونا خير دليل على أهمية دورها االقتصادي 

واالجتماعي في السلطنة.  

نبذه عن اوبال

إعادة التشغيل         التدريب و التوظيف 
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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 واالقتصاد العماني. 

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

الوطني.

وتركيزنا ينصبُ على أربعة مواضيع: 
●  صوت قطاع الطاقة.

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

●  تظافر أكبر للجهود المشتركة في القطاع.

النزاهة
الثقة

العدالة
الشفافية

االستقاللية 

الرؤية  

الرسالة

القيم 

وجهتك لصناعة الطاقة



تهدف أوبال إلى تعزيز قطاع الطاقة 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 

اإلستراتيجية التالية:

صوت قطاع الطاقة
● توفير بيئة لطرح األفكار والبحوث 

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 لـ " 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.

ممارسة األعمال المستدامة والمعايير�
المشتركة�

● تشجيع تطبيق أفضل الممارسات إلدارة 
الصحة والسالمة واألمن والبيئة.

● تشجيع تطبيق أفضل الممارسات إلدارة 
جودة المنتجات والخدمات والكفاءة 

واإلدخار 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 المشتركة في القطاع�
● تسهيل تبادل معلومات القيمة الفنية 

والتجارية والعامة في القطاع.
● تعزيز التعاون بين الشركات األعضاء 

لتحقيق نتائج وأهداف مشتركة.
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توجد جهتان أساسيتان إلدارة الجمعية وهما 
مجلس اإلدارة واألمانة العامة للجمعية 

)السكرتارية(.

مجلس اإلدارة
يتولى مجلس اإلدارة و الذي يتكون من 

سبعة مدراء غير تنفيذيين يتم انتخابهم لمدة 
عامين مسؤولية التوجيه واإلشراف على أوبال 
نيابة عن أعضائها، وأعضاء مجلس اإلدارة هم 

من الشخصيات المتخصصة المرموقة كل في 
مجال عمله وتخصصه وذلك لضمان التوجيه 

الصحيح لألنشطة التي تقوم بها الجمعية. 
هذا ويلعب مجلس اإلدارة دورا محوريا في 

تطوير األهداف االستراتيجية والتنظيمية 
للجمعية باإلضافة إلى ضمان فعالية نظام 

المراقبة الداخلية.

ويقوم مجلس اإلدارة بدور محوري في تطوير 
األهداف اإلستراتيجية والتنظيمية للجمعية، 
باإلضافة إلى ضمان فاعلية وسائل المراقبة 

الداخلية.

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

●  تشكيل اللجان والمجالس التوجيهية 
للتعامل مع المواضيع المعنية بالقطاع.

● ضمان قيام الجمعية بأعمالها ضمن 
إطار العمل المنصوص عليها في النظام 

األساسي بطريقة أخالقية وشفافة.
● تعيين الرئيس التنفيذي والمدراء 

التنفيذيين.

● تقييم فعالية وأداء األمانة العامة بشكل 
ربع سنوي.

● الموافقة على الموازنة والسياسات 
والخطط اإلستراتيجية والتجارية 

للجمعية.
● مراجعة التقرير السنوي والقوائم 

المالية.

التنظيم اإلداري
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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

المهندس علي اللواتي
عضو

المدير العام لشركة شلمبرجر

�المهندس حسام الجهضمي
أمين الصندوق

مدير قسم الهندسة لشركة تنمية 
نفط عمان

الدكتور أفلح الحضرمي 
نائب الرئيس

 الرئيس التنفيذي لشركة الشوامخ
 للخدمات النفطية

المهندس بيتر هاميل
عضو

 مدير الجودة ، الصحة ، السالمة
والبيئة لشركة شليم للنفط

مجلس اإلدارة
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التنظيم اإلداري

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، ويعاون 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 واإلتصاالت 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 الطاقة.

● إدارة لجان أعضاء أوبال.

قسم المشاريع وتطوير األعمال:
● إجراء دراسات الجدوى لمقترحات 

المشاريع لتقييم جدوى تحقيق النتائج 
المرجوة تقنيا وماليا وفي األطر الزمنية 

المطلوبة.
●   تنفيذ المشاريع المعتمدة ضمن 

نطاقات العمل المتفق عليها ، في 

الوقت المحدد وضمن الميزانيات 
المتفق عليها والتأكد من أن عملية 
تسليم المنتجات والخدمات النهائية 

تتسق مع معايير الجودة الخاصة بأوبال 
المحددة لقطاع الطاقة.

●  مراجعة تسليم المنتجات للتأكد من أنها 
تلبي األهداف واإلحتياجات.

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 عليه.

●  دعم مراجعات المنتجات والخدمات 
والتأكد من أن المنتجات مضمونة 

الجودة ومدققة بشكل دوري وفقا لما 
هو مطلوب.

●  تحليل البيانات لضمان اإلستخدام 
األمثل للمنتجات والخدمات والقيام 
بإجراء تحسينات معتمدة للمنتجات 

والخدمات لذات العرض.

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. 
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الرئيس�التنفيذي
عبدالرحمن�اليحيائي

القائم�بأعمال�رئيس�قسم
الموارد�البشر�ة 

إلهام�العيسري

مدير�أول�التخطيط�والدعم
الداخ��  

جمعة�المغ��ي

مدير�أول�إدارة�شبكة�اعضاء
مازن�االنصاري

 مديرة�منتجات�و�خدمات
 تطوير�الموارد�البشر�ة

تركية�العدوي

رئيسة�قسم�مشار�ع
الصحة�والسالمة�المهنية 

نصراء المحرزي

مديرمشار�ع�الصحة
والسالمة�والبيئة 

شاغر

 مستشار�الصحة
و�السالمة�المهنية

انفال�العلوية

أخصائي�المعاي���المهنية
يعقوب�آل�محمد

مدير�وحدة�المهارات�القطاعية
عبدهللا  البوسعيدي

أخصائية�تطوير�الموارد
 البشر�ة 

شفاء الهنائي

منسقة�برامج�تطوير
الموارد�البشر�ة 

سمية�البلوشي

مندوب�عالقات�عامة
و�مساعد�إداري 
عبدهللا�السالمي

رئيسة�المحاسبة
شر�فة�النعماني

أخصائية�العقود�و�المش���ات
غنيمه�البوسعيدي

محاسبة�اداري
آمال�الجهوري

 مدير�الجودة
خالد�السيابي

 رئيسة�البحوث�و�التطوير
سميحه�الوهي��

مدير�التواصل�مع�األعضاء
إسماعيل�البلوشي

منسقة�التواصل�مع�األعضاء
الزهراء الشكي��

رئيسة�الفعاليات�والرعاية
عزة�الهاللي

رئيس�إدارة�حسابات�األعضاء
صالح�الوهي��

رئيس�االعالم�وال��ويج
نيناد�فالينتك

أخصائية�البحوث�و�التطوير
يق���الحوس��

رئيس�الجودة
حميد�الحراصي

أخصائية�عالمة�الجودة
روان�المعولي

أخصائي�عالمة�الجودة
محمد�المعمري

محلل�تكنولوجيا
المعلومات / األعمال 

شاغر

مدير�أول�المشار�ع
وتطوير�االعمال 

شاغر

 مدير�أول�المنتجات
والخدمات

شاغر

منسق�التحر�ر�اإلعالمي
شاغر 

أخصائي�تدر�ب
شاغر 

●  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 وفقا 
للسياسات المعتمدة وإدارة التسليم 

ودعم حلول تقنية المعلومات التي 
تتطلبها أوبال. 

فريق أوبال
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

األعضاء األفاضل  
إنه لمن دواعي سروري أن أقدم إلى حضراتكم 
التقرير السنوي التاسع عشر بالنيابة عن أعضاء 

مجلس اإلدارة والموظفين في الجمعية العمانية 
للخدمات النفطية )أوبال(، والذي يتناول مبادرات 
وإنجازات عام 2020، باإلضافة إلى الوضع المالي 

على النحو المبين في الحسابات المدققة للعام 
المنتهي في 31 ديسمبر 2020. 

ومع وصولنا الى نهاية عام إستثنائي، ال تزال 
جائحة فايروس كورونا )كوفيد – 19( تضع أمامنا 

تحديات هائلة, ولكن ولحسن الحظ فقد عملنا على 

التحديات، وكنا حريصين  التخفيف من حدة هذه 
على أن يحظى أعضائنا بدعم أوبال بإستمرار 

التي واجهتنا.  المحن والصعوبات  بالرغم من كثرة 
إِن هذه األزمة أثبتت قدرة أوبال على الصمود 

أثناء  بالتزاماتها حتى في  الوفاء  وعزمها على 
األزمة، وال سيما في مثل هذه المواقف العصيبة. 

إن هذه االزمة جلبت فرصا كبيرة وتمكنت أوبال 
من تحقيق نتائج إيجابية، وشهدنا على زيادة لم 
يسبق لها مثيل في عدد األعضاء باإلضافة الى 
تحقيق وضع مالي أقوى مما كان عليه سابقا. 

هذا وعلى الرغم من أنه كان عاما صعبا وقاسيا 
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للغاية، واصلت أوبال عملها الدؤوب بصورة حثيثة 
مع أصحاب المصلحة والشركاء واألعضاء، وحققت 

نتائج بارزة غير مسبوقة في كل األهداف الرئيسة 
الستة التي ركزت عليها الخطة السنوية، وفيما يلي 

ملخص لها:   
صوت معبر عن القطاع

في إطار الجهود التي نبذلها بإستمرار في خدمة 
مصالح الشركات األعضاء والصناعة، شكلت أوبال 

عدة لجان، بما في ذلك لجنة القائمين على الموارد 
البشرية من الشركات المشغلة ولجنة الموارد 

البشرية للمقاولين ولجنة مقدمي التدريب ولجنة 
المعايير الوطنية لقطاع الطاقة. وتؤدي هذه 

اللجان دورا رئيسيا في الجمع بين أصحاب المصلحة 
معا إلستكشاف الفرص ومناقشة المسائل ذات 

اإلهتمام المشترك بينهم، وإيجاد الحلول للتحديات 
التي تواجه الشركات األعضاء والصناعة عموما. 

كما تولت أوبال قيادة جهود القطاع المبذولة في 
ترتيب الرحالت الجوية الخاصة لعودة العاملين 

األجانب إلى أوطانهم خالل فترة إغالق المطارات.  
ويسعدنا أن نعلن أن أوبال نظمت أكثر من 133 

رحلة دولية خاصة إلى وجهات مختلفة، ونتيجة 
لذلك، غادر أكثر من 27 ألف من العاملين  إلى 
أوطانهم كما تم إعادة أكثر من 11 ألف موظف 

إلى السلطنة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية 
واألعضاء. إن هذه الجهود المشتركة وبإشراف 

مباشر من أوبال قد ساهمت في توفير أكثر من 
66 مليون ريال عماني للقطاع الخاص، لذا، نود 

أن نشيد بتضافر الجهود ونعرب عن إمتناننا لجميع 
األطراف المعنية، وال سيما اللجنة العليا المكلفة 

ببحث آلية التعامل مع كورونا )كوفيد – 19( 
والطيران العماني و طيران السالم والشركات 

المشغلة و السفارات.
باإلِضافة إلى ذلك، نظمت أوبال حملة من أجل 
جمع األموال من الشركات األعضاء دعما لحملة 

وزارة الصحة للحد من إنتشار مرض فايروس كورونا 
المستجد )كوفيد – 19(، وأود أن أعرب عن 

إمتناني إلى شركة توتال وشركة تبريد عمان على 
إسهاماتهم في تمويل دعم إجراء فحوصات فايروس 

كورونا المستجد )كوفيد – 19(.

إستدامة "القيمة المحلية المضافة" وإزدهار 
مجتمعات األعمال التجارية 

لقد 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 نجاحا كبيرا في جذب الجهات 
الفاعلة الرئيسية في قطاع الطاقة لرعاية ودعم 

برامج التدريب من أجل التوظيف. ويسرني أن أعرب 
عن إمتناني للدعم المستمر في هذا الشأن من 

طرف وزارة العمل وشركة تنمية نفط عمان وشركة 
دليل للنفط ش.م.م. و وزارة العمل وجميع الجهات 

المعنية، كما أود أن أعبر عن تقديري الخاص إلى 
شركة ميتسوي لتمويل برامج تدريب علم البيانات 

لعدد من الشباب العماني. 
هذا وبالرغم من أزمة جائحة فايروس كورونا )كوفيد 

– 19(، مضت أوبال قدما في إستكمال تنفيذ 
برامج التدريب عن بعد والتي بدات في عام 2019  

وقد أنجز برنامجين تدريبيين لمهندسي الجودة 
ومهندسي التخطيط، حيث أكمل 53 مرشحا 

بنجاح من البرنامج التدريبي المقرون بالتشغيل، 
وفي نفس الوقت، أكمل 27 مرشحا بنجاح برنامج  
ممارسات الصحة والسالمة والبيئة، وبعد ذلك تم 
إستكمال بقية البرامج التدريبية المرحة عبر منصة 
التعلم اإللكترونية التي انصبت على الجزء النظري 

من البرامج التدريبية فحسب، بينما تم تعليق الجزء 
العملي من البرامج نظرا إلنتشار جائحة فيروس 

كورونا )كوفيد – 19( و حتى عودة األوضاع إلى 
الحالة الطبيعية. 

وفيما يتعلق بـبرنامج التدريب من أجل التطوير، 
تمكنت أوبال أيضا من تقديم ستة ورش عمل 
تنقسم إلى ثالثة ورش عمل عبر اإلنترنت حول 

قانون العمل، حيث تناولت عقود وحاالت اإلنهاء 
وثالث ورش عمل أخرى حول إدارة قضايا العمل 
خالل أزمة جائحة فيروس كورونا )كوفيد – 19(، 
وقد إستفاد من هذه الورش عدد 135 مشاركا 

من عدة أعضاء.
كما جذبت خدمات عالمة الجودة الخاصة بـ 

"أوبال" إهتماما كبيرا تجاوز صناعة الطاقة، حيث 
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تكللت بتوقيع مذكرة التفاهم التي وقعتها أوبال 
مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار 

بشأن تعزيز عملية االعتراف لمعاهد التدريب وذلك 
عن طريق االستفادة من عملية األعتراف بأوبال 

ستار  وتبادل الخبرات بين الطرفين. 
ورغم التحديات واصلنا بذل المزيد من الجهد في 

إجراء عمليات التدقيق لضمان الجودة لمقدمي 
التدريب العاملين في القطاع حيث تم تسجيل 55 
من مقدمي التدريب في أوبال ستار وتم اإلعتراف 
بـ 35 منهم كمقدمي خدمات معترف بهم لدينا. 

وخالل نفس الفترة، تم إجراء عدد 35 عملية 
تدقيق، منها 10 عمليات تدقيق تتعلق بمقدمي 

تدريب جدد و 25 منها تتعلق بتجديد التدقيق 
لمقدمي التدريب الحاليين.

وفي العام المنصرم تم منح وزارة العمل ترخيصا 
ألوبال لتشغيل وحدة المهارات القطاعية لقطاع 

الطاقة، و يسعدني إخطاركم أن أوبال شكلت 
مجلس إدارة وحدة المهارات القطاعية و عقد ثالثة 

إجتماعات لمجلس اإلدارة خالل العام. وقد تم 
وضع الهيكل التنظيمي اإلداري )الحوكمة( لوحدة 

المهارات القطاعية والموارد وخطة العمل، وأصبحت 
الوحدة جاهزة للعمل بصورة كاملة في منتصف 

عام 2020. 
ممارسات العمل المستدامة والمعايير الموحدة 

للصناعة
في إطار حملتنا الرامية إلى تشجيع اعتماد المعايير 

الموحدة وأفضل الممارسات على نطاق واسع، 
دشنت أوبال رخصة القيادة الوقائية الموحدة 

لقطاع صناعة الطاقة تحت رعاية سعادة المهندس 
سالم العوفي وكيل وزارة الطاقة والمعادن. وتم 

التدشين في حضور سعادة الشيخ نصر الحوسني 
وكيل وزارة العمل، وسعادة المهندس سالم 

النعيمي وكيل وزارة النقل واالتصاالت وتقنية 
المعلومات للنقل والعديد من الرؤساء التنفيذيين 

وكبار المديرين من الشركات األعضاء. 
وعليه سيتمكن السائقون المؤهلون باستخدام 
رخصة القيادة الوقائية الموحدة من القيادة في 
جميع مناطق االمتياز، ويسفر عن هذه المبادرة 
توفير وقت وجهود جهات التشغيل والمقاولين 

فيما يتعلق بتدريب السائقين و تقيمهم، أضِف إلى 
ذلِك، إسهام هذه المبادرة في توفير ما يقارب 6 

مليون ريال عماني بشكل سنوي. 
 كما تم خالل الفعالية اإلعالن عن الفائزين في 

جائزة اوبال ألفضل الممارسات المهنية حيث  أبرِزت 
هذه الفعالية عن أفضل الممارسات المهنية 

فئات جديدة وأدت إلى خلق مستوى عال من 
المنافسة.  وتمنح الجائزة اعترافا بالعديد من 

ابتكارات واسهامات الشركات الكبيرة والصغيرة على 
نطاق القطاع. 

زيادة التعاون بين القطاع
تواصل أوبال العمل على تيسير التعاون بين 

الشركات من أجل تعزيز تعاون أكبر، وفي هذا 
الصدد، إقترحنا العديد من المبادرات التي حظيت 

بدعم وترحيب من أكثر من عضو، بما في ذلك:
●  قدمت أوبال العديد من العروض التقديمية 

المرئية المختلفة للجهات الممولة لبرنامج 
التدريب من أجل التوظيف واألعضاء حول برامج 

التدريب المهني في مجال الصحة والسالمة 
والبيئة، وفرص التعمين ووضعت برنامج جديد 

للتدريب المهني بالتعاون مع وزارة العمل 
والكلية المهنية بالسيب.  

بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان ومركز   ●
اإلعتماد الخليجي، عقد منتدى للمشاركة مع 
شركات التفتيش والفحص، وهدف المنتدى 

إلى رفع مستوى الوعي بشأن تنفيذ نظام 
إعتماد هيئات التفتيش/الفحص ايزو 17020 
استعدادا لتقديم المعايير كشرط لإلعتراف من 

طرف جميع أصحاب المصلحة الرئيسة في 
الصناعة في خدمات التفتيش.

● حصلت أوبال على فرصة واعدة في مجال 
القيمة المحلية المضافة لدعم مبادرة عمليات 
الصيانة الدورية الشاملة لثالث شركات مشغلة 

والتي  بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع هذه 
الجهات والتي تنطوي على إمكانية زيادة 

التعاون في الصيانة الدورية الشاملة المشتركة 
وخلق فرص عمل للعمانيين تصل الى حوالي 

500-2000 وظيفة في السنوات القادمة.
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تعزيز مكانة أوبال يضيف قيمة ملموسة لقطاع 
الطاقة والسلطنة

خطت أوبال خطوات هامة نحو جذب أعضاء جدد 
واالحتفاظ باألعضاء الحاليين. ففي نهاية العام 
سجلت الجمعية حوالي 428 عضو نشط في 

حساب أعضائها مقارنة بحوالي 323 عضو سجل 
في عام 2019 ،أي ما أيضا نمو سنوي بمعدل 

 .% 32
ويسعدني ايضا أن أسلط الضوء على أن نتيجة 

اإلستطالع الذي أجريناه بنهاية عام 2020 عن أداء 
الجمعية و رضى األعضاء والذي أظهر رضى بنسبة 

80 %بين الشركات األعضاء. 
قدرات داخلية قوية 

إِن جهودنا الحثيثة نحو بناء قدرات داخلية قوية 
تخدم القطاع على نحو فعال بدأت تؤتي ثمارها. 

أما فِيما يتعلق بِموظفينا، أحرزت أوبال تقدما 
جيدا في تطوير قدرات الموظفين، حيث تم تنفيذ 

الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة الذي أعتمده 
مجلس اإلدارة في عام 2019 تنفيذا كامال وتم 
ملئ الوظائف الشاغرة في المناصب  التنفيذية 

الرئيسية. أما من الناحية المالية، فإن أوبال قامت 
بعمل مميزا فعال في عام 2020،وحققت أعلى 

فائض منذ بدايتها. 
أما فيما يتعلق بجانب تحسين األعمال، يسعدني 
أن أتطرق إلى أن مشروع تخطيط موارد المؤسسة 

أنجز بنجاح وبدأ تنفيذه من شهر إبريل 2020، 
حيث أنجز المشروع في الوقت المحدد ضمن قيود 

الميزانية وبجودة عالية، ويشمل نطاق المشروع 
طرق أداء األعمال المتصلة بالموارد البشرية 

والمجال المالي. ويعد طرح نظام تخطيط موارد 
المؤسسة خطوة كبيرة إلى األمام نظرا ألنها أضافت 
طابعا آليا على طرق أداء األعمال المتصلة بالموارد 
البشرية والمجال المالي من بدايتها لنهايتها  مما 
ساعد على التخلص من األعمال اليدوية والورقية 

وساهم في توفير الوقت والجهد والمال. لم تحقق 
قصة النجاح هذه الكفاءة التشغيلية فحسب، بل 
عززت أيضا الروح المعنوية لعمل الموظفين والتي 

بدورها أثرت بشكل إيجابي على إنتاجية العمل.

إِن طرح لقاح مرض فايروس كورونا المستجد 
)كوفيد – 19( يعطي لنا أسبابا للتفاؤل وآمل أن 

يمكننا اللقاح من استئناف حياتنا الطبيعية ونتطلع 
اآلن إلى ما يجب أن يكون عاما أكثر إشراقا وأفضل 

بكثير.
وختاما أود أن أعرب عن خالص شكري العميق 
لكافة الزمالء في مجلس اإلدارة وإلى األعضاء 

في اإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين في أوبال 
للمساهمة في تحقيق عاما ناجحا، كما أثني 

على جميع أصحاب العمل في أوبال، وعلى وجه 
الخصوص وزارة الطاقة والمعادن ووزارة العمل 

على دعمهم المتسم بالسخاء خالل العام الماضي 
باإلضافة الى وزارة التنمية االجتماعية لرعايتها 

وتوجيهها المستمر. 

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،،،
 د. عامر الرواس

)رئيس مجلس اإلدارة(
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كلمة الرئيس التنفيذي

األعضاء األعزاء  
اتسم عام 2020 بأنه كان عاما مختلفا للغاية 

وشكل تحديا غير مسبوق في تاريخ صناعتنا، حيث 
إن العالم بأكمله واجه جائحة وأزمة صحية إجتاحت 
العالم بأسره، واضطر مليارات من البشر في جميع 

أنحاء العالم إلى اإلغالق الشامل والتام، أسفرت 
عنه ازمة كبيرة وآثار اقتصادية واجتماعية مأساوية 
للغاية، وتأثر كثير منا سلبيا بشكل ما إما اقتصاديا 

أو اجتماعيا وكثير منا فقد احبائه. وبالرغم من 
هذه التحديات، يسرني أن أحيطكم علما بأن أوبال 

تمكنت من مواجهة جميع هذه التحديات واجتيازها، 
وحققت الكثير من أوجه النجاح في العديد من 

مجاالت العمل، حسب ما هو مبين أدناه. 
 

الذكرى السنوية العشرين ألوبال  
يعد عام 2020 عاما تاريخيا ومشهودا ويشكل 
عالمة فارقة في تاريخ الجمعية، حيث إن أوبال 

تحتفل بالذكرى السنوية العشرين من رحلة النجاح 
والفخر منذ تأسيسها، وعلى الرغم من وجود قيود 
مفروضة على التجمع بشكل طبيعي، فقد اغتنمنا 

هذا األمر لمراجعة ما تم تحقيقه خالل السنوات 
الماضية، واستكشاف فرص جديدة للتطوير وتقديم 

خدمات أفضل، والتركيز على المستقبل. وأود أن 
انتهز هذه الفرصة بكل تواضع وفخر لكي أعرب 

عن تقديري وامتناني لجميع أعضاء مجلس اإلدارة 
على ثقتهم والتوجيه والدعم المستمرين، وجميع 

المسؤولين الذين ساهموا معنا على تواصلهم 
المستمر وابداء مالحظاتهم ودعمهم المتواصل، 
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ولجميع الموظفين في أوبال على التفاني والعمل 
الجاد الدؤوب اللذان يمثالن جهدا استثنائيا رائعا، 

ومن دون شك فلوال تضافر الجهود الجماعية 
المشتركة، لما تمكنت أوبال من تحقيق ما حققته 

الى اآلن، وبإذن هللا نعدكم بمواصلة الرحلة معا من 
المنطلق ذاته وبالروح نفسها والقدرة على التحمل 

وضمان مواصلة تحقيق النجاحات والنمو المطرد 
لمجتمعنا العماني لسنوات عديدة قادمة.  

تقديم حلول عملية من أجل القضايا المشتركة في 
مجتمعنا لضمان استمرارية األعمال 

  بالرغم من جميع التحديات التي واجهتنا، نجحت 
أوبال في الوفاء بما وعدت به في خطة أعمال عام 

2020، وإضافة إلى ذلك، قدمت الدعم والمساندة 
لجميع أعضائها في العديد من جوانب أعمالهم، 

وتلقت عددا كبيرا من الطلبات المقدمة من مختلف 
االعضاء سواء من المشغلين او المقاولين ومقدمي 
الخدمات الذين يسعون للحصول على الدعم ومن 

بينها إعادة العمالة الوافدة  إلى أوطانهم  والتي 
إنتهت خدمتهم في المشاريع التي يعملون بها في 

خضم حظر الرحالت الجوية التجارية وإغالق المطارات 
باعتباره جزءا من اإلجراءات االحترازية لمرض فايروس 

كورونا المستجد )كوفيد -19(، واستجابة لهذه 
الطلبات، حصلت أوبال ولله الحمد على موافقة 
من الجهات الحكومية المختلفة ونظمت اكثر من 

133 رحلة جوية دولية خاصة إلى وجهات مختلفة. 
ونتيجة لذلك، عاد أكثر من 27 ألف موظف أجنبي 

إلى أوطانهم، وعلى نحو مماثل، حصلنا على موافقة 
من الجهات الحكومية إلعادة أكثر من 11 ألف من 
العاملين في مجاالت الصيانة والخدمات إلى البالد 

من أجل دعم إستمرارية األعمال في مؤسساتهم 
المعنية. إن جهود أوبال المشتركة في تنظيم الرحالت 

الخاصة ساهمت في توفير أكثر من 66 مليون ريال 
عماني كانت ستهدر فيما لو قامت كل جهة بتنظيم 

رحالتها منفردة.
ومن جانب آخر و في إطار التعاون مع شرطة عمان 
السلطانية و الشركات المشغلة، لعبت أوبال دورا 
محوريا في تسهيل تحركات موظفي حقول النفط 

والغاز والمصافي بين محافظة مسقط ومناطق 
اإلمتياز والمصافي أثناء تطبيق الحظر الكلي. حيث 

تمتع موظفي القطاع بسهولة االنتقال من خالل مراكز 
التحكم والسيطرة باإلضافة إلى إستمرار اإلمدادات 

والتموين الضرورية إلستمرار العمل. 
ومن بين األدوار المهمة التي لعبتها أوبال أيضا خالل 
العام وما زالت مستمرة هي المساهمة في التعامل 

مع أوضاع القوى العاملة الوطنية,  حيث أوكلت وزارة 
الطاقة والمعادن إلى أوبال مهمة تمثيل القطاع في 

اللجنة المعنية بأوضاع القوى العاملة الوطنية التابعة 
لوزارة العمل والتي تم تشكيلها بموجب قرار وزاري، 
حيث أثارت أوبال العديد من القضايا واألمور ذات 

الصلة بالعمل نيابة عن القطاع وتمكنت و الحمدلله 
من حل عدد كبير من تلك القضايا واألمور بنجاح. 

كما ساهمت أوبال في التنفيذ الفعال للتوجيهات 
واإلرشادات الصادرة عن الجنة العليا المكلفة ببحث 

آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس 
كورونا )كوفيد -19( بتقديم عدد من الحلول 

والمقترحات الى وزارة العمل كانت داعمة لشركات 
القطاع الخاص في الحد من الخسائر التي جرى 

إعتمادها وإقرارها، وكذلك السماح بتحقيق المزيد من 
المرونة في بعض بنود قانون العمل. 

كما عملت أوبال جنبا إلى جنب مع العاملين في 
القطاع وأصحاب العمل المقاولين والشركات 

المشغلة واإلتحاد العام لعمال السلطنة من أجل 
التأكد من إتباع اإلرشادات والتوصيات المتعلقة بمنع 
إنتشار مرض فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19( 
وتيسير تنفيذها والعمل معا كفريق واحد من أجل 
تحسين مستويات المعيشة وظروف أماكن اإلقامة 
في مناطق االمتياز عموما وذلك للحد من إنتشار 

الفايروس في مختلف مواقع العمل والذي كان له 
دور كبير في إستمرار التشغيل واإلنتاج. 

ومن جانب آخر, أجرت أوبال العديد من المفاوضات 
وحصلت على موافقة النقابات واإلتحاد العام للعمال 
من أجل السماح بتمديد فترات التناوب لعمال حقول 

النفط من الجدول الزمني المتعارف عليه )أسبوعين 
في موقع العمل / أسبوعين خارج موقع العمل ( إلى 
نظام )أربعة أسابيع في موقع العمل / أربعة أسابيع 

خارج موقع العمل(  عند بدء األزمة ومن بعد اإلنتقال 
الحقا إلى ثالثة أسابيع عمل وثالثة أسابيع راحة ، حيث 
طرحت هذه المبادرة من الشركات المشغلة من أجل 

الحد من إنتشار اإلصابة المحتملة بمرض فايروس 
كورونا المستجد )كوفيد -19(، مع كل ما يمكن أن 

يترتب على ذلك من نتائج سلبية بالنسبة إلنتاج النفط 
والغاز. باإلضافة إلى ذلك, تمكنت أوبال بنجاح من 
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نشر أكثر من 350 إعالنا مختلفا في جميع وسائل 
التواصل اإلجتماعي مقدمة توجيهات بشأن اإلجراءات 
اإلحترازية المتعلقة بجائحة فايروس كورونا، باإلضافة 

إلى قضايا وأمور أخرى ذات أهمية للقطاع وصلت إلى 
أكثر من 100 الف مشاهد.    

تطبيق المعايير الموحدة وأفضل الممارسات من 
أجل تعزيز الصناعة والحفاظ على إستمراريتها

في إطار بذل الجهود المتواصلة بدعم فعال من 
جانب أصحاب المصلحة المشتركة، فإنه من دواعي 
سروري أن أحيطكم علما بأن أوبال أطلقت المعايير 

الموحدة لضمان سالمة السير على الطرق ونظام 
المراقبة داخل المركبات. وينصب الهدف من هذه 

المعايير الموحدة في المساعدة من أجل ضمان 
سالمة السير على الطرق وسالمة جميع المركبات 
المستخدمة في جميع مناطق االمتياز، وبالتأكيد 

سوف يحقق تنفيذ كالهما الكثير من الفوائد وتقليل 
خسائر الجهد والوقت والمال لهم جميعا، بما في 
ذلك على سبيل المثال حدوث إنخفاض كبير في 
تكاليف إدارة أسطول المركبات لألعضاء وتبسيط 

عملية نقل المركبات عبر مواقع اإلمتياز.
وأود هنا أن أسلط الضوء على أنه في وقت كتابة 

هذه الرسالة، وافقت أوبال بالفعل على عدد )26( 
مركزا لفحص المركبات وعدد )8( مزودين ألنظمة 

المراقبة داخل المركبة وعدد )9( أجهزة نظام المراقبة 
داخل المركبة. كذلك تهدف أوبال إلى زيادة عدد 

مراكز فحص المركبات إلى )40( مركزا معتمدا للمعايير 
الموحدة لضمان صالحية المركبات  بحلول نهاية عام 

 .2021
وتحقيقا للهدف ذاته و بعد سنوات عديدة من 

تضافر الجهود الجماعية، يسعدني أن أحيطكم علما 
بأن أوبال دشنت رخصة القيادة الوقائية الموحدة 
لقطاع الطاقة التي طال انتظارها وذلك في الربع 

األخير من عام 2020، وسوف تحل هذه الرخصة 
الموحدة محل أنظمة القيادة الوقائية القديمة التي 

وضعتها  الشركات المشغلة للمقاولين والموردين عند 
دخول مناطق اإلمتياز الخاصة بهم. ومن المتعارف 
عليه أنه في ظل النظام القديم فإن كل جهة من 

الشركات المشغلة تصدر الترخيص من خالل مراكز 
التدريب الخاصة و كانت تصدر رخص القيادة بصورة 
حصرية لها، مما أسفر عنه فرض تكاليف غير ضرورية 

على المقاولين.  ولكن بإستخدام نظام القيادة 

الوقائية الموحد الجديد، تصبح رخصة القيادة الصادرة 
للعاملين صالحة لإلستخدام ومعتمدة في جميع 

مناطق اإلمتياز. الجدير بالذكر أن هذا النظام الجديد 
ال يعزز السالمة على الطرق وإنقاذ األرواح فحسب، بل 
سوف يؤدي إلى تحقيق كفاءة عالية والمساهمة في 

توفير اكثر من 6 ماليين ريال عماني سنويا للقطاع.
وأؤكد على ذلك أن أوبال أجرت بالفعل تقييما لعدد 

)5( مراكز تدريبية للقيادة الوقائية واعتمدتها ، إضافة 
إلى إعتماد )5( مراكز تقييم للسائقين، ومع ذلك 

تهدف أوبال إلى زيادة العدد إلى )7( مراكز تدريب و 
)7( مراكز تقييم معتمدة للقيادة الوقائية بحلول نهاية 

عام 2021.
دشنت أوبال أيضا خالل العام2020 وبالتعاون مع 
مجموعة خبراء من القطاع، نظام إدارة عمليات الرفع 

الذي يحدد الحد األدنى من المتطلبات المطلوبة 
لضمان سالمة األفراد الذين يقومون بتشغيل 

معدات الرفع التي تنطوي على أنشطة ذات المخاطر 
العالية، ومن اآلن فصاعدا، سوف تصدر أوبال 

بطاقات كفاءة عمليات الرفع الجديدة، ولن يتمكن 
من العمل إال األفراد الذين يحملون بطاقات كفاءة 

صادرة من أوبال للعمل في مناطق االمتياز.
تنمية الموارد البشرية  

واصلت أوبال بذل قصارى جهدها ومساعيها الدؤوبة 
لتطوير القوى العاملة و إستشراف اإلحتياجات 

المستقبلية حتى يتجاوز قطاع الطاقة التقليدي، 
حيث تم ترخيص أوبال من قبل مركز المعايير المهنية 
التابع لوزارة العمل كوحدة للمهارات القطاعية لقطاع 
الطاقة، وجاءت هذه المبادرة تحديدا كنتيجة للجهود 

التي تبذلها لجنة الموارد البشرية المنبثقة من لجنة 
القيمة المحلية المضافة والتي تشرف عليها وزارة 

الطاقة والمعادن بهدف تعزيز اإلطار الوطني من خالل 
وضع المعايير المهنية للقطاع. 

وفي جانب آخر, قضي فريق أوبال العام الماضي 
بدعم من الخبراء المتخصصين اكثر من 460 ساعة 

في تقديم اإليضاحات والتوجيهات إلى شركاتنا األعضاء 
بشأن القرارات الصادرة عن اللجنة العليا وتفسير 

قانون العمل. كما إستضفنا مجموعة من ورش العمل 
اإلفتراضية بالتعاون مع مكتب سعيد الشحري وشركاه 

للمحاماة واإلستشارات القانونية لتقديم المشورة 
ألعضائنا بشأن تطبيق قانون العمل العماني  في ظل 

توجيهات اللجنة العليا.  
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قاعدة العضوية
نتيجة للجهود الكبيرة تم تسجيل أكبر عدد من 

األعضاء في تاريخ أوبال على الرغم من جائحة فيروس 
كورونا )كوفيد -19( ودون إلزام من القطاع وذلك 

كنتيجة لجهود فريق أوبال المبذولة خالل عام 
2020. حيث بلغ عدد األعضاء المسجلين حتى 

نهاية عام 2020  )428( عضوا بالمقارنة مع العام 
السابق 2019 كان عدد األعضاء المسجلين 323 
عضوا، مما يمثل زيادة قدرها 105 عضوا إضافيا، 

وهذه الزيادة خير دليل على إرتياح األعضاء عن ما تم 
تقديمه لهم وخصوصا في فترة الجائحة. 

نظرة للمستقبل  
يقتدي سير العمل في أوبال بالمقولة القديمة:" إن 

مع العسر فرجة، وإن مع التحدي فرصة، وإن مع 
المحنة قوة "، وقد قمنا في العام المنصرم بعدة 
مبادرات، ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرات 
أفضل الممارسات وتزيد من تبادل المعارف بين 
األعضاء في القطاع، وسوف نواصل خالل العام 

2021 التركيز على عناصر الصحة والسالمة والبيئة 
حتى نؤكد من جديد على أهمية ثقافة اإلهتمام من 

خالل شعارنا لهذا العام “واجب الرعاية"؛ والذي 
يتضمن العديد من ورش العمل للمشاركة في 

أحداث الصحة والسالمة والبيئة، حيث سيقوم فريق 
متخصص من توجيه الدعوة إلى األعضاء لعرض 
الدروس المستفادة من الحوادث الجسيمة في 

القطاع و التي سوف تساهم في نشر الوعي وتقليل 
الحوادث وسيكون لها استفادة كبيرة لألعضاء. هذا 

ومن المقرر أيضا أن تستضيف أوبال مؤتمر ومعرض 
الصحة والسالمة والبيئة العالمي في نسخته الثامنة 

ألول مرة في السلطنة، حيث سيتم تسليط الضوء 
على التحديات التي تواجه الصناعة بشكل عام والتي 
سيقدمها خبراء من آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. هذا وباإلضافة الى 

ذلك، فلدينا خطط وبرامج حافلة من األعمال في 
خطة العمل لعام 2021 والتي اقرها مجلس اإلدارة 

في إجتماعه األخير.

وختاما أود أن أعرب عن شعوري العميق باألمل 
والتفاؤل لعام 2021، وهو الشيء المشترك 
بيني وبين زمالئي في أوبال، ونحن سعداء لما 

هو آتٍ و سنواصل العمل جاهدين من أجل تعزيز 

مصلحة أعضائنا. وأغتنم هذه الفرصة لكي أعرب 
عن خالص شكري العميق لجميع األعضاء على 

الدعم الكبير خالل العام الماضي وأتطلع إلى إستمرار 
الدعم والتعاون من طرفكم للمضي قدما لتحقيق 

تطلعاتكم.  وكما أتوجه بالشكر الجزيل لمجلس اإلدارة 
لما أبدوه ويبدونه من تعاون وتوجيه كبيرين وكذلك 
خالص شكرنا لوزارة الطاقة والمعادن و وزارة العمل 

و وزارة التنمية االجتماعية و وزارة الصحة و وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار وشرطة عمان 

السلطانية على الدعم والتعاون الالمحدود لتسهيل 
جهود الجمعية في مختلف المجاالت.   

  
عبدالرحمن اليحيائي

الرئيس التنفيذي – الجمعية العمانية للخدمات 
النفطية )أوبال(
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مبادئنا

التدريب��
سوف تعمل أوبال على:

● وضع األسس والمعايير لغرض التدريب 
وفق المعايير المتفق عليها. 

● المشاركة في الموارد المعرفية.
● المناهج المشتركة والموحدة

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

برامج التدريب المقرون بالتوظيف.

تطبيقات التوظيف
سوف تعمل أوبال على: 

● االلتزام بالنظم والقوانين المعمول بها  
في سلطنة عمان.

● التعامل مع الشركات التي تلتزم بأسس 
التعامل المقبولة.

● توصيات محددة بأيام الراحة واإلجازة 
السنوية للموظفين. 

● توصيات خاصة باالستخدام 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

�نظام إدارة الجودة و الصحة والسالمة البيئية��
سوف تعمل أوبال نحو: 

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

● تطبيق إجراءات تحليل وتدقيق موحدة.
● المشاركة في مستويات األداء والتطبيقات 

النموذجية والبيانات اإلحصائية وموارد 
التدريب والمعلومات القياسية.

● تحسين اإلتصال والتواصل والمساعدة 
المتبادلة والدعم. 

● تطبيق برامج التقدير والمكافأة

ضمان الجودة
 تعمل أوبال على:

● التحسين.
● تطوير المهارات.

● توحيد المقاييس.
● تعزيز المراقبة.

● شهادة التحقق واإللتزام بالمعايير.
● أوبال ستار



برنامج التدريب المقرون بالتوظيف�
)TFE(

تعد برامج تطوير الموارد البشرية المقرونة 
بالتشغيل من البرامج األساسية التي 

تساهم في تعزيز ودعم سياسة التعمين  
وتوفر التدريب وخلق الفرص الوظيفية 

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 
الطاقة بشكل خاص من جهة أخرى. وقد 

حققت أوبال نجاحا متقدما بالتعاون 

مع الجهات الحكومية وقطاع الطاقة 
والقطاع الخاص بشكل عام حيث قامت 

بتوفير فرص تدريبية ووظيفية لألالف 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 
وإستثمارها في قطاع الطاقة مساهمة 

بذلك في رفع مستوى الكفاءة المهنية 
بالخبرات والمهارات المطلوبة. تشمل 

المنتجات و الخدمات
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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.

جائزة أوبال ألفضل الممارسات المهنية
 تقوم هذه الجائزة على تشجيع وجذب 

أفضل الممارسات المهنية للشركات 
األعضاء كما تسلط الضوء عليها وتنشرها 

عبر القطاع من خالل احتفال كبير. حيث 
يتيح هذا الحدث الفرصة لألعضاء 

اآلخرين لمحاكاة نظرائهم وتشجيعهم على 
التنافس والمشاركة في تطبيق أفضل 

الممارسات. وتشمل الجائزة سبعة جوانب 
منها: التعمين، الصحة والسالمة و البيئة، 
تحول الطاقة، التميز التشغيلي، المنتجات 

والخدمات المحلية والبحث والتطوير.

منتديات اوبال
تنظم أوبال منتديات تفاعلية بين أعضائها 
لمعالجة القضايا المشتركة، وذلك إليجاد 

الحلول المناسبة لخلق بيئة مثالية 
لألعمال. باإلضافة الى تنظيم منتديات 

بمشاركة دولية؛ حيث يتم 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 الطاقة.

أوبال ستار�)معايير التدريب واالعتماد�
المؤسسي��للمؤسسات التدريبية(
تم إطالق مشروع أوبال ستار في عام 

2017  لتعزيزالمعايير والجودة في 
المؤسسات التدريبية العامة والخاصة 

والذين يقدمون خدمات التدريب لقطاع 
الطاقة. 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.

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.
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دراسة سوق العمل
هو مشروع بحثي في سوق العمل العماني 

يركز على فهم و تحليل الجوانب النوعية و 
الكمية المختلفة إلتجاهات سوق العمل و 

ديناميكيته في قطاع الطاقة في سلطنة 
عمان، وتغطي هذه اإلتجاهات توزيع 

القوى العاملة و اإلتجاهات التاريخية و 
المطالب المستقبلية، في حين تغطي 
ديناميكيات سوق العمل و التوظيف 
واألدوار التي يصعب ملؤها و نقص 

المهارات و استبقاء الموظفين، و المتدربين 
و الخريجين باإلضافة الى التدريب و التطوير.

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 شهر تقريبا 

مثل: ركوب الدراجات الجبلية، كرة القدم، 
الجولف، لعبة الكرة والمضرب، البولينج 

والماراثون كجزء من مشروع التنمية 
االجتماعية.

 وتلعب الفعالية دورا مهما في تعزيز 
الشراكة بين أوبال والمجتمع.

منشورات معايير الصحة والسالمة
 يتم تطوير معايير أفضل الممارسات 

المتعلقة بالصحة والسالمة بهدف رفع 
معايير األداء المطلوبة من قبل جميع 

المشغلين والمقاولين في قطاع الطاقة، 
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" و"معايير اللياقة الصحية في 
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 اإللتزام للمعايير بطريقة 
شفافة، وتساعد أوبال الشركات األعضاء 

على إجراء المراجعة السنوية )بدون أي 
مقابل( لإللتزام بالحد األدنى من متطلبات 
القطاع، في حين كان االلتزام إجباريا )وفقا 
لتوصيات وزارة الطاقة والمعادن( بالنسبة 

للمقاولين، إال أنه أصبح اآلن اختياريا 
للشركات الراغبة في إثبات اإللتزام بالحد 

األدنى من المعايير.

وحدة المهارات القطاعية لقطاع�
الطاقة

تم منح الترخيص الرسمي للجمعية 
العمانية للخدمات النفطية )أوبال( 

الستضافة وحدة المهارات القطاعية لقطاع 
الطاقة والتي أقرها واعتمدها مركز المعايير 

المهنية التابع لوزارة العمل. 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 التي 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.

مركز أوبال للموافقة على فحص�
 RASالمركبات و ضمان جودتها�
معايير ضمان المركبات هو معيار تم 

إعداده عن طريق قطاع الطاقة يهدف الى 
ضمان سالمة وصالحية جميع المركبات 
المستخدمة في القطاع من خالل اتخاذ 

حزمة من اإلجراءات. حيث يتم إجراء 
الفحص واختيار المركبات في مركز فحص 

المركبات المعتمدة.

 رخصة أوبال الموحدة للقيادة
 DDالوقائية��

 هي رخصة قيادة موحدة ومعترف بها 
في قطاع الطاقة، 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 اإلمتياز 
لكونه نظام تدريب وتقييم متقدم لقائدي 

المركبات، ويوفر هذا على المشغلين 
والمقاولين المال والوقت والجهد ويقلل 

من التكاليف واإلضطرار إلى تدريب أو إختبار 
السائقين الذين لديهم معايير مختلفة 

تتطلبها الشركات المشغلة كل على حده.

نظام أوبال للمراقبة داخل المركبة�
IVMS

 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.

ترويج األعمال والتسويق�
يُمكن ألعضاء الجمعية معرفة المستجدات 

والتطورات واألخبار واإلطالع على 
المنشورات ذات العالقة بالشركات العاملة 

في القطاع.  وبإمكانهم اإلستفادة من 
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مواقع التواصل ألوبال لنشر منتجاتهم 
وخدماتهم.

سحابة أوبال�)�الخدمات السحابية(
تهدف سحابة أوبال الى توفير المنتجات 

والخدمات المصممة خصيصا لتلبية 
احتياجات الصناعة لألعضاء وأيضا 

االستفادة من السحابة التقنية المبتكرة 
وضمان األمان للبنية التحتية وخدماتها 

مثل الخدمات المدارة والخدمات 
االستمرارية والخدمات السحابية وبرامج 

إدارة الموارد وخدمات إنترنت األشياء .

 )B2B(منصة األعمال التجارية�
ألننا في اوبال نؤمن بالشراكة بين األعضاء، 
فقد أطلقت الجمعية هذه المنصة و التي 
ستمكن المصنعين للمواد الخام بتسويق 

و بيع منتجاتهم لألعضاء مما يضمن 
للجميع إستمرارية اإلنتاج و التشغيل 

و خلق فرص تجارية بينهم بأفضل 
الممارسات.
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استطاعت اوبال في عام 2020 أن تنجز جدول أعمال ليشمل األنشطة الرئيسية للجمهية الى جانب 
استضافة أحداث ذات صلة بقطاع الطاقة و وظائفه و مشاريعه.

مالحظة: بعض الفعاليات تمت خالل الربع األول من السنه وقبل االعالن عن جائحة كورونا كوفيد-19.

الفعاليات السنوية

وقعت أوبال والبنك الوطني العماني اتفاقية التجارة اإللكترونية 
لنقاط البيع

تطبيق الرخصة الوقائية الموحدة لقطاع الطاقة

عقد ندوة متعلقة بقانون العمل مع مكتب سعيد الشحري 
و شركائه للمحاماة و اإلستشارات القانونية 

توقيع مذكرة تفاهم بين اوبال و شركة ميتسوي لإلستكشاف و اإلنتاج

ملتقى مع شركات التفتيش

إجتماع مجلس إدارة وحدة المهارات القطاعيه لقطاع الطاقه  

مؤتمر و معرض أبحاث الغاز العالمي 
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تنظيم جائزة أوبال ألفضل الممارسات

توقيع مذكرة تفاهم بين اوبال و شركة توتال

توقيع مذكرة تفاهم بين اوبال و وزارة التعليم العالي و 
البحث العلمي و االبتكار 

توقيع مذكرة تفاهم بين أوبال و شركة تبريد عمان

توقيع مذكرة تفاهم بين اوبال وترانزم

زيارة سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة الطاقة و المعادن 
الى مكاتب أوبال

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

تقرير عن القوائم المالية المدققة

الرأي  
لقد دققنا القوائم المالية المرفقة للجمعية الُعمانية للخدمات النفطية )"أوبال"( الواردة على الصفحات من 3 الى 15 والتي 

تتضمن قائمة المركز المالى بنهاية 31 ديسمبرديسمبر 2020 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 الرئيسية.
في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة، تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية بنهاية 31 

ديسمبر 2020. 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 وصًفا ُمستفيًضا لمسؤولياتنا بموجب تلك المعايير. نحن كُمؤسسة مستقلة عن الجمعية ووفقا 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 ُعمان، وقد أَوفينا بمسؤولياتنا األخالقية 

األخرى وفقا لهذه المتطلبات وميثاق أخالقيات المحاسبين. وفي اعتقادنا إّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة 
لتوفر أساساً نستند إليه في إبداء رأينا.

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية 
إّن 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 أَنه ال يوجد لديهما بديل واقعي 
غير القيام بذلك.

إّن 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 عّما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أي أخطاء جوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن غش أو خطأ، وعن إصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا.  علًما بأّن التأكيد المعقول يمثل تأكيدا 

على مستوى عال من الضمان، ولكنه ال يمثل ضمانا بأن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سُتمكن دائًما 
من كشف األخطاء الجوهرية عند وجودها.  حيث يمكن لألخطاء أن تنشأ عن الغش أو الخطأ، وهي ُتعتبر جوهرية إذا كان 
ُيتوقُع منها بشكل معقول أن تؤثر، فردًيا أو ُكلًيا، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون استنادا الى هذه القوائم 

المالية.

القوائم المالية



29

كجزء من عملية التدقيق التي ُنجريها وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نستخدم أحكام مهنية ونمارس الشك المهني في 
جميع مراحل التدقيق. ونقوم أيضا بما يلي:

• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناشئة عن غش أو عن خطأ، وتصميم وتنفيذ 
إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، مع الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسا نستند إليه في 

إبداء رأينا.  إّن خطر عدم الكشف عن األخطاء الجوهرية الناتجة عن الغش هو أعلى من خطر عدم الكشف عن األخطاء 
الناتجة عن الخطأ، نظًرا ألن الغش قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير أو الحذف الُمتعَمد أو التحريف أو تجاوز أنظمة 

الرقابة الداخلية.
• التوصل الى فهم أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق ألجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، 

ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للجمعية.
• تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية الُمستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات التابعة التي قامت بها 

اإلدارة.
• صياغة خالصة حول مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية للمحاسبة، وما إذا كان هناك، استنادا إلى 
أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، عدم يقين جوهري يتعلق باألحداث أو الظروف ومن شأنه أن ُيلقي بظالل شك كبيرة 
حول قدرة الجمعية على مواصلة عملياتها طبقا لمبدأ االستمرارية.  وإن خلُصنا الى وجود عدم يقين جوهري، فنحن 

ُمطالبون بلفت العناية في تقرير تدقيقنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية، أو تعديل رأينا إن كانت 
هذه اإلفصاحات غير كافية.  إن ُخالصتنا تستند الى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، 

فإّن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تجعُل الجمعية تتوقف عن مواصلة عملياتها طبقا لمبدأ االستمرارية.
• تقييم العرض الشامل للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية ُتظهُر 

التعامالت واألحداث الكامنة على نحو ُيحقق العرض بطريقة عادلة.

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

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

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق القوائم المالية )تابع( 

18 مارس 2021



30

الجمعية العُمانية للخدمات النفطية
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

قائمة المركز المالي

183

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 3 ةحفص
 

     يلاملا زكرملا ةمئاق
 2019 2020 حاضیإ  
 ينامُع لایر ينامُع لایر   
     لوصألا
     ةلوادتملا ریغ لوصألا
 6,766 4,784 5   تادعمو تاكلتمم
 -- 15,265 6  ةیونعم لوصأ
 6,766 20,049   ةلوادتملا ریغ لوصألا عومجم

     
      ةلوادتملا لوصألا
 178,252 370,127 10  ىرخا ةنیدم ةدصرأو موسر
 944,095 980,491 8  ةلاكو عئادو
 101,307 278,561 9   ةیكنب ةدصرأ
 1,223,654 1,629,179   ةلوادتملا لوصألا عومجم
     
 1,230,420 1,649,228   لوصألا عومجم
     
     تامازتلالاو ءاضعألا لاومأ
 1,054,237 1,262,459  ءاضعألا لاومأ عومجمو تافورصملا نع تاداریإلا يف ةمكارتملا ةدایزلا
     
     ةلوادتملا تامازتلالا
 3,000 84,185  ً امدقم ةملتسم ةیوضع موسر
 161,227 302,584 11  ىرخأ ةنئاد ةدصرأو ةنئاد ممذ
 4,500 --    ةقالع تاذ فارطأ ىلا قحتسم غلبم
 168,727 386,769   ةلوادتملا تامازتلالا عومجم
     
       ةلوادتملا ریغ تامازتلالا
 7,456 -- أ/12  نیفظوملا ةمدخ ةیاھن تآفاكم
     
 176,183 386,769   تامازتلالا عومجم
     
 1,230,420 1,649,228   تامازتلالاو ءاضعألا لاومأ عومجم
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ھنع ةباین اھعقوو ،2120  /__ /__ 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 15 ىلإ 1 مقر نم ةقفرملا تاحاضیإلا
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الجمعية العُمانية للخدمات النفطية
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

قائمة  الدخل الشامل 

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 4 ةحفص
 

  لماشلا لخدلا ةمئاق
 
  2020 2019 
 ينامُع لایر ينامُع لایر حاضیإ 
    لخدلا
 426,000 302,678 ب/4 ةیوضع موسر
 116,165      47,348 ج/4  بیردتلا جمانرب بجومب ةیبیردت تارود ةرادإ موسر
 52,800 54,000 د/4 تامھاسم
 61,009 53,146 ـھ/4 ةیعمجلا لخاد ةیبیردت جمارب
 31,318 1,240 و/4 تانالعإ لخد
 99,938 15,120 ز/4 تابسانم ةیاعر
 28,489 36,857 ز/4 ةلاكو عئادو نم حابرأ
 -- 300,000 1  راتس لابوأزكرم لوصأ عیب نم حابرأ
  810,389 815,719 
    
    تافورصملا
 442,639 437,673 12 نیفظوملاب ةقلعتم فیلاكتو بتاور
 258,070 152,067 13 ةیرادإو ةیمومع تافورصم
 9,163 12,427 6و 5  ءافطإو كالھتسا

  602,167 709,872 
    

 105,847 208,222  ةنسلل ضئافلا يفاص
    
 
 

  :ةظحالم

 .رخآلا لماشلا لخدلا نم دونب يأ ةیعمجلا كلمت ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نمً اءزج لكُشت 15 ىلإ 1 مقر نم ةقفرملا تاحاضیإلا
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الجمعية العُمانية للخدمات النفطية
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

قائمة  التغيرات في أموال األعضاء

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 5 ةحفص
 

 ءاضعألا لاومأ يف تاریغتلا ةمئاق
     

 مكارتملا ضئافلا
 ينامُع لایر    
     
  948,390     2018 ربمسید 31 يف
 105,847    ةنسلل تافورصملا نع تاداریإلا ةدایز
 1,054,237     2019 ربمسید 31 يف
     
 1,054,237     2019 ربمسید 31 يف
 208,222    ةنسلل تافورصملا نع تاداریإلا ةدایز
 1,262,459     2020 ربمسید 31 يف

     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نمً اءزج لكُشت 15 ىلإ 1 مقر نم ةقفرملا تاحاضیإلا
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الجمعية العُمانية للخدمات النفطية
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 5 ةحفص
 

 ءاضعألا لاومأ يف تاریغتلا ةمئاق
     

 مكارتملا ضئافلا
 ينامُع لایر    
     
  948,390     2018 ربمسید 31 يف
 105,847    ةنسلل تافورصملا نع تاداریإلا ةدایز
 1,054,237     2019 ربمسید 31 يف
     
 1,054,237     2019 ربمسید 31 يف
 208,222    ةنسلل تافورصملا نع تاداریإلا ةدایز
 1,262,459     2020 ربمسید 31 يف

     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نمً اءزج لكُشت 15 ىلإ 1 مقر نم ةقفرملا تاحاضیإلا

قائمة  التدفقات النقدية

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 6 ةحفص
 

  ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 
 2020 2019 
 ينامُع لایر ينامُع لایر 
    لیغشتلا ةطشنأ نم ةیدقنلا تاقفدتلا
   
 683,881 674,197 بیردتلا دھاعمو ءاضعألا نم ةیدقن تاضوبقم
 (621,620) (471,694)  نیفظوملاو بیردتلا دھاعمو نیدروملل ةیدقن تاعوفدم

 62,261 202,503 لیغشتلا ةطشنأ نم جتانلا دقنلا يفاص
   
   رامثتسالا ةطشنأ نم ةیدقنلا تاقفدتلا
   
 (530) (25,710) ةیونعملا لوصألاو تادعملاو تاكلتمملا ىلا تافاضإ

 (27,498) (36,396) لجألا ةریصق عئادولا ةكرح يفاص
 28,489 36,857 ةلاكو عئادو نم حابرأ

 461 (25,249) رامثتسالا ةطشنأ نم جتانلا / )يف مدختسملا( دقنلا يفاص
   

 62,722 177,254 ةنسلا لالخ لداعملا دقنلاو دقنلا يف ةدایزلا يفاص
   
 38,585 101,307 ةنسلا ةیادب يف لداعملا دقنلاو دقنلا
   
 101,307 278,561 ةنسلا ةیاھن يف لداعملا دقنلاو دقنلا
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نمً اءزج لكُشت 15 ىلإ 1 مقر نم ةقفرملا تاحاضیإلا
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الجمعية العُمانية للخدمات النفطية
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

إيضاحات حول القوائم المالية

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 7 ةحفص
 

  ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 
 

   ةیسیئرلا ةطشنألاو ينوناقلاا لكشلا  - 1
 
 322/2001 يرازولا رارقلل اقبط ناُمع 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 ناُمع 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 •

 
  رتنس راتس لابوا عیب
 
 اـھتلاح ىـلع تادـعملا كـلذ يـف امب( "رتنس راتس لابوا " عیبل ایجولونكتلاو ةرادإلل يلودلا جیلخلا دھعم عم ةیقافتا لابوأ ةیعمج تمربأ ،ةنسلا لالخ
 غلاـبمب طاـسقأ ةـثالث ىـلع عفدـلا قحتـسم يناـمع لایر فـلأ 300,000 هردـق نـمث لـباقم 0202 ربمفون 30 يف عیبلا ةیلمع مامتإ مت .اھناكم يفو
 ةنـس يـف ھمالتـسا عـقوتملا نـمو )10 حاـضیإ( يناـمع لایر 270,000 هردـق مالتـسالا قحتـسم مئاـق غلبم كانھ ،رارقالا ةرتف ةیاھن يف   .ةفلتخم

2021. 
 

 19 – دیفوك ةحئاج رثأ
 
 دـیفوك ةـحئاج يشفت نع جتن دقو ً.ةیملاعً ةحئاج )19 - دیفوك( انوروك سوریف فینصت نع ةیملاعلا ةحصلا ةمظنم تنلعأ ،2020 سرام 11 يف
 بـلطلاو راعـسألا يـف تاـبلقتلاو ،ناـمُع ةنطلـس يـف كلذ يف امب ،ملاعلا ىوتسم ىلع ةیداصتقالا ةطشنألا نأشب نیقیلا مدعو كشلا نم تالاح 19 -
 دوـیقلاو تاءارجإلا هذھ ترثأ امك .ىرخألا ةعباتلا دویقلاو قالغإلا ریبادت ةجیتن ةیراجتلا تایلمعلا يف ؤطابت كلذكو ةیلورتبلا تاجتنملاو طفنلا ىلع
 .ةنسلا لالخ ةیعمجلل ةیلاملاو ةیلیغشتلا لئاسملا ىلع
 

   ةلدعُملاو ةدیدجلا ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعم دامتعاو دادعإلا ساسأ - 2
 

 دادعإلا ساسأ     2-1
 
 تاریـسفت ةـنجل نـع ةرداـصلا اھتاریسفتو ،ةیلودلا ةبساحملا رییاعم سلجم نع ةرداصلا ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعمل اقبط ةیلاملا مئاوقلا دادعإ ّمت
 .يناُمعلا لایرلاب ةیلاملا مئاوقلا ضرع ّمت  .يناُمعلا ةیراجتلا تاكرشلا نوناقل ةـینعملا تابلطتملاو ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا
 
  ةیعمجلا اھتدمتعا يتلا ةلدعُملاو ةدیدجلا ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعم      2-2
 
 تالیدـعتلاو رییاـعملا تحبـصأ دـقو ،2020 ریانی 1 يف ةیراسلا تالیدعتلاو تاریسفتلاو ةیبساحملا رییاعملا ىلإ ًادانتسا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ ّمت
   :ةیلاحلا ةیبساحملا ةرتفلل لوعفملا ةذفان ةیلاتلا
 

 .ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعم يف ةدراولا يمیھافملا راطإلا عجارم ىلع تالیدعت •
 

 ةـلثمألاو قـیبطتلا تاداـشرإو ،"ةددـحُملا طورـشلا" )أ( قـحلملا - "لاـمعألا عیمجت" -3 مقر ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رایعم ىلع تالیدعت •
 .3 مقر ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رایعمل ةیحیضوتلا

 
 ةیبــساحملا تاــسایسلا" -8 مــقر ةــیلودلا ةبــساحملا راــیعمو "ةــیلاملا مئاوــقلا ضرــع" -1 مــقر ةــیلودلا ةبــساحملا راــیعم ىــلع تالیدــعت •

  ."يرھوج" حلطصم فیرعت حیضوت - "ءاطخألاو ةیبساحملا تاریدقتلا يف تارییغتلاو
 

 :ةــیلاملا تاودألا"- 7 مــقر ةــیلودلا ةــیلاملا ریراــقتلا راــیعمو "ةــیلاملا تاودألا" -9 مــقر ةــیلودلا ةــیلاملا ریراــقتلا راــیعم ىــلع تالیدــعت •
 .ةددحُملا طوحتلا ةبساحم تابلطتم ضعب لیدعت - "تاحاصفإلا

 
 مئاوـقلا يـف ةدراوـلا حاـصفإلاو ضرـعلاو ساـیقلاو رارـقإلا دوـنب ىلع يرھوج رثأ يأ ھل نكی مل هالعأ ةروكذملا تالیدعتلا دامتعا ّنأ ةرادالا ىرت
   .ةیلاحلا ةرتفلل ةیلاملا
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 8 ةحفص
 

 ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 

   ةلدعُملاو ةدیدجلا ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعم دامتعاو دادعإلا ساسأ - 2
 

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

 ُ:دعب لوعفملا ةذفان ریغ اّھنكلو ،اھرادصإ مت دق ةیلاتلا ةماھلا ةلدعملاو ةدیدجلا رییاعملا تناك ،رارقإلا ةرتف ةیاھن يف
 
 تازایتما نع ةبساحملاب نیرجأتسملل حمست ةیلمع ةقیرط مدقت "تاراجیإلا" -16 مقر ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رایعم ىلع تالیدعتلا •

 .راجیإ تالیدعت نكت مل ول امك ،ةددحم اطورش يفوتستو 19 - دیفوك ةحئاجل ةرشابم ةجیتنك ثدحت يتلا ،راجیإلا
 

 .نیمأتلا دوقع - 17 مقر ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رایعم •

 .ةلوادتم ریغ وأ ةلوادتم اّھنأ ىلع تامازتلالا فینصت - 1 مقر ةیلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعت •

 .دوصقملا مادختسالا لبق تالصحتملا :تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا - 16 مقر ةیلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعت •

 .يمیھافملا راطإلا عجارم - 3 مقر ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رایعم ىلع تالیدعت •

 .دقعلاب ءافولا ةفلكت - ةفحجُملا دوقعلا - 37 مقر ةیلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعت •

 .2020-2018 ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعم ىلع ةیونسلا تانیسحتلا •

 نیب لوصألا يف ةمھاسملا وأ عیبلا - 28 مقر ةیلودلا ةبساحملا رایعمو -10 مقر ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رایعم ىلع تالیدعت •
 .ةصاحملا ةكرش وأ ةلیمزلا ھتكرشو رمثتسُم

 يسایقلا ةدئافلا ّلدعُم حالصإ - 39 مقر ةیلودلا ةبساحملا رایعمو 16و 9و 7و 4 مقر ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعم ىلع تالیدعت •
 .2 ةلحرملا -

 .ةیعمجلا ىلع ریبك رثأ هالعأ ةدراولا تالیدعتلل نوكی نأ عقوتملا نم سیل             
 
  ةیسیئرلا ةیبساحملا ماكحألاو تاریدقتلا -3

 
 ،تافورـصملاو ،لخدـلل اـھنع حـصفُملا غلابملا ىلع ریثأتلا اھنأش نم تاریدقتو تاضارتفا میدقتل ةرادإلارطضت ةیلاملا مئاوقلا دادعإ دنع
 ةقباـسلا ةرـبخلا ساـسأ ىـلع قـطنملا مادختـساو ةرفوـتملا تاـمولعملا مادختـسا ّنأـب اًملع  .ةعباتلا تاحاصفإلاو تامازتلالاو ،لوصألاو
 هذـھ نـع لبقتـسملا يـف ةـیلعفلا جئاـتنلا فـلتخت دـقو  .تاریدـقتلا نیوـكت دـنع ةـنماكلا لـماوعلا نـم يـھ 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
 

 ةیسیئرلا ةیبساحملا تاسایسلا -4
 

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

  يبساحملا ساسألا   )أ
          
  .ةیخیراتلا ةفلكتلا ساسأ ىلع ةیعمجلل ةیلاملا مئاوقلا دادعإ ّمت    
 

  ةیوضعلا موسر    )ب
 

 يـتلا ةـینمزلا ةرـتفلا ىدـم ىـلع موسرلا نم تاداریإلاب رارقإلا متی .ءاضعألا نم ةملتسملا موسرلا لثُمت ةیوضعلا موسر
 .اھب قلعتت

 
 فیظوتلاب نورقملا بیردتلا جمارب بجومب بیردتلا ةرادإ موسر )ج  
 

 جماربلا يّمدقُم نم مالتسالا ةقحتسم /ةملتسملا فیظوتلاب نورقملا بیردتلا جمارب بجومب بیردتلا ةرادإ موسر لثمت
   .موسرلا كلت مالتسا لمتحُملا نم نوكی ىتمو تامدخلا میدقت ةرتف ىدم ىلع لخدك اھب رارقإلا متیو ،ةیبیردتلا
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 9 ةحفص
 

 ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 

 ةیسیئرلا ةیبساحملا تاسایسلا -4
 

  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
 ریدقت ءارجإ رذعتی امدنع .تامھاسملا كلت میدقت دنع ةلداعلا ةمیقلاب اھلیجست متی ،اھئارش نمث ةیعمجلا عفدت نأ نكمملا
 .تامھاسملا هذھ لیجست متی ال ،لوقعم لكشب ةلداعلا ةمیقلل

 يلخادلا بیردتلا جمارب موسر )ـھ  
 

 متیو ،ةینھملا ةحصلاو 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

 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  
 

 ةرتفلا يف قاقحتسالا ساسأ ىلع اھجاردإ متی ىرخألا تاداریإلاو ةیاعرلا ةطشنأو عئادولا نم ةیتأتملا حابرألا تاداریإ
 .اھب قلعتت يتلا

 تادعملاو تاكلتمملا    )ح        
 

 طقف ةقحاللا تافورصملاب رارقإلا متی  .ةمیقلا ضافخنا رئاسخو مكارتملا كالھتسالا اًصقان ةفلكتلاب ةجردُم تادعملاو تاكلتمملا دونب
 نمض ىرخألا تافورصملا عیمج دیق متی .تادعملاو تاكلتمملا نمض ةنماكلا ةیلبقتسملا ةیداصتقالا عفانملا ةدایز ىلإ يدؤت امدنع
 .ةلّمحتم تافورصم اھنأ ىلع تافورصملاو تاداریإلا ةمئاق

 
 ةیجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب تافورصملاو تاداریإلا ةمئاق يف تادعملاو تاكلتمملا كالھتسا باستحا متی
 .تاونس ثالث ةغلابلا ةیریدقتلا

 
 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  
 

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

 
 ةیلاملا لوصألا   )ي        
 

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

 
 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

 
 

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 10 ةحفص
 

   ةیلاملا مئاوقلا نع تاحاضیإ
 
 )عبات( ةیسیئرلا ةیبساحملا تاسایسلا -4
 
 )عبات( ةیلاملا لوصألا   )ي     
 

 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

 
 ةأفطُملا ةفلكتلاب ةیلاملا لوصألا

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

 
 و ،ةیدقاعتلا ةیدقنلا تاقفدتلا لیصحت ضرغل ةیلاملا لوصألاب ظافتحالا ىلا فدھی لامعأ جذومن نمض يلاملا لصألاب ظافتحالا متی •

 

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

  
 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

 
 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

 
 
 نیفظوملا ةمدخ ةیاھن تآفاكم  )ل      
 

 ةبسنلاب )ھتالیدعتو( 72/91 مقر يناطلسلا موسرملا بجومب نامُع ةنطلس ةموكحل ةیعامتجالا تانیمأتلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ دادسلا متی
 35/2003 مقر يناطلسلا موسرملاب رداصلا يناُمعلا لمعلا نوناق بجومب دادسلا ةقحتسم غلابملل صصخُم نیوكت متی .نییناُمعلا نیفظوملل
 .رارقإلا ةرتف ةیاھن يف بناجألا نیفظوملل ةمكارتملا لمعلا تارتف ىلع يراسلا )ھتالیدعتو(

 
  تاصصخُملا  )م      

 
 نأ لمتحملا نمو قباس ثدحل ةجیتن يلالدتسا وأ ينوناق مازتلا ةیعمجلا ىلع نوكی امدنع يلاملا زكرملا ةمئاق يف صصخُملاب رارقإلا متی
 تاقفدتلا مصخ قیرط نع تاصصخُملا دیدحت متی ،ایرھوج رثألا ناك نإ .مازتلالا كلذ دادسل ةیداصتقالا عفانملل ایجراخ اقفدت بلطتی
 ،مازتلالا كلذل ةددحملا رطاخملاو ،لاملل ةینمزلا ةمیقلل ةیلاحلا قوسلا تاریدقت سكعت ةبیرضلا لبق ام تالدعمب ةعقوتملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا
 .امئالم كلذ ناك نإ

 
 تاقحتسملاو ةنئادلا ممذلا )ن      
 

 .ةأفطملا ةفلكتلاب تاقحتسملاو ةنئادلا ممذلا تابثإ متی
 

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

 
 ةمیقلا ضافخنا  )غ     

 
 ةیلام لوصأ

 ضافخنا سایقب ةیعمجلا موقت .ھتمیق ضافخنا ىلع يعوضوم لیلد كانھ ناك اذإ ام دیدحتل رارقإ خیرات لك يف يلاملا لصألا مییقت متی
 .ةیلاملا لوصألا نم ةفلتخم تائفل ةعقوتملا نامتئالا ةراسخ جذومن مادختساب ةمیقلا
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 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
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 10 ةحفص
 

   ةیلاملا مئاوقلا نع تاحاضیإ
 
 )عبات( ةیسیئرلا ةیبساحملا تاسایسلا -4
 
 )عبات( ةیلاملا لوصألا   )ي     
 

 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

 
 ةأفطُملا ةفلكتلاب ةیلاملا لوصألا

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

 
 و ،ةیدقاعتلا ةیدقنلا تاقفدتلا لیصحت ضرغل ةیلاملا لوصألاب ظافتحالا ىلا فدھی لامعأ جذومن نمض يلاملا لصألاب ظافتحالا متی •

 

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

  
 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

 
 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

 
 
 نیفظوملا ةمدخ ةیاھن تآفاكم  )ل      
 

 ةبسنلاب )ھتالیدعتو( 72/91 مقر يناطلسلا موسرملا بجومب نامُع ةنطلس ةموكحل ةیعامتجالا تانیمأتلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ دادسلا متی
 35/2003 مقر يناطلسلا موسرملاب رداصلا يناُمعلا لمعلا نوناق بجومب دادسلا ةقحتسم غلابملل صصخُم نیوكت متی .نییناُمعلا نیفظوملل
 .رارقإلا ةرتف ةیاھن يف بناجألا نیفظوملل ةمكارتملا لمعلا تارتف ىلع يراسلا )ھتالیدعتو(

 
  تاصصخُملا  )م      

 
 نأ لمتحملا نمو قباس ثدحل ةجیتن يلالدتسا وأ ينوناق مازتلا ةیعمجلا ىلع نوكی امدنع يلاملا زكرملا ةمئاق يف صصخُملاب رارقإلا متی
 تاقفدتلا مصخ قیرط نع تاصصخُملا دیدحت متی ،ایرھوج رثألا ناك نإ .مازتلالا كلذ دادسل ةیداصتقالا عفانملل ایجراخ اقفدت بلطتی
 ،مازتلالا كلذل ةددحملا رطاخملاو ،لاملل ةینمزلا ةمیقلل ةیلاحلا قوسلا تاریدقت سكعت ةبیرضلا لبق ام تالدعمب ةعقوتملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا
 .امئالم كلذ ناك نإ

 
 تاقحتسملاو ةنئادلا ممذلا )ن      
 

 .ةأفطملا ةفلكتلاب تاقحتسملاو ةنئادلا ممذلا تابثإ متی
 

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

 
 ةمیقلا ضافخنا  )غ     

 
 ةیلام لوصأ

 ضافخنا سایقب ةیعمجلا موقت .ھتمیق ضافخنا ىلع يعوضوم لیلد كانھ ناك اذإ ام دیدحتل رارقإ خیرات لك يف يلاملا لصألا مییقت متی
 .ةیلاملا لوصألا نم ةفلتخم تائفل ةعقوتملا نامتئالا ةراسخ جذومن مادختساب ةمیقلا
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إيضاحات عن القوائم المالية  

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 11 ةحفص
 

   ةیلاملا مئاوقلا نع تاحاضیإ
 
 )عبات( ةیسیئرلا ةیبساحملا تاسایسلا -4
 
 )عبات( ةمیقلا ضافخنا )غ      

 
 ىرخأ ةنیدم ةدصرأو موسر

 ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ يواسی غلبمب ةیراجتلا ةنیدملا ممذلل ّطسبُملا جھنلا قیبطتب ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ صصخمب ةیعمجلا ُّرقت
 اًقفو اھلیدعت متیو ،ةقباسلا نامتئالا رئاسخ ةبرجت ىلإ دنتست تاصصخم ةفوفصم نیوكتب ةیعمجلا تماق  .ةیلاملا ةادألا رمع ىدم ىلع
 .ةیداصتقالا ةئیبلاو ةنیدملا ةیراجتلا ممذلاب ةصاخلا ةیفارشتسالا لماوعلل

 ىرخأ ةیلام لوصأ

 يتلا نامتئالا رطاخمل ةبسنلاب  .نیتلحرم ىلع ةعقوتملا نامتئالا رئاسخب رارقإلا متی ،ةمیقلا ضافخنال ةضرعُملا ةیلاملا لوصألل ةبسنلاب
 يف لشفلا ثادحأ ةجیتن ةعقوتملا نامتئالا 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 نامتئالا رئاسخ( ةمداقلا اًرھش 12 لالخ ةلمتحملا دادسلا
 نامتئالا رئاسخ لباقم ةیلاملا ةادألا رمع ىدم ىلع ةعقوتملا نامتئالا رئاسخب رارقإلا متی ،يلوألا رارقإلا ذنم نامتئالا رطاخم يف
  .دادسلا يف لشفلا تیقوت نع رظنلا فرصب ،رطاخملل ةیقبتملا ةرتفلا ىدم ىلع ةعقوتملا

 
 .ةیرھوج تناك نإ طقف ةعقوتملا نامتئالا 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 ًایدرف 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

 
 تادعملاو تاكلتمملا -5

 
 2020 ةنس 

  ثاثأ
  تابیكرتو

 بتاكم تادعم
 يلآ بساحو

 
 عومجملا

 ينامُع لایر ينامُع لایر ينامُع لایر 
     ةفلكتلا

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

 5,472 5,472 -- ةنسلا لالخ تافاضإ
 170,582 80,669 89,913 2020ربمسید 31

    

    كالھتسالا

 158,344 69,317 89,027 2019 ربمسید 31
 7,454 6,568 886 ةنسلا كالھتسا
 165,798 75,885 89,913 2020 ربمسید 31 يف

    

    ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص

 4,784 4,784 -- 2020 ربمسید 31
    

 6,766 5,880 886 2019 ربمسید 31

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 12 ةحفص
 

   ةیلاملا مئاوقلا نع تاحاضیإ
 

 )عبات( تادعملاو تاكلتمملا -5
 
 2019 ةنس 

  ثاثأ
  تابیكرتو

 بتاكم تادعم
 يلآ بساحو

 
 عومجملا

 ينامُع لایر ينامُع لایر ينامُع 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
 

 2019 2020  ةیونعم لوصأ -6    
 ينامُع لایر ينامُع لایر  
    
    ةفلكتلا
 -- 1,151   ةنسلا ةیادب يف
  1,151 20,238  ةنسلا ةیاھن يفو ةنسلا لالخ تافاضإ
 -- (1,151)  ةنسلا لالخ بوطشم
  1,151 20,238  ةنسلا ةیاھن يف
    
    ءافطإ
 -- 1,151  ةنسلا ةیادب يف
 1,151 4,973  ةنسلا ةیاھن يفو ةنسلا ءافطإ
 -- (1,151)  ةنسلا لالخ بوطشم
 1,151 4,973  ةنسلا ةیاھن يف
      

    ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
 -- 15,265  ةنسلا ةیاھن يف

 

 ةقالع تاذ فارطأ تالماعت -7
 
 اھیف كلمت تاكرش ةقالعلا تاذ فارطألا لمشتو .اھترادإ سلجم ءاضعأ ضعب عم ةقالع تاذ فارطأ تالماعت ةیعمجلا ىدل
 قاطن يف .ةیلیغشتلاو ةیلاملا اھتارارق ىلع ماھ ریثأت ةسرامم مھنكمی وأ ةریبك ةصح اھترادإ سلجم ءاضعأ ضعب وأ ةیعمجلا
 تامدخلا  ىلع ةیراسلا طورشلا نأ سلجملا ءاضعأ ىری .ةیعمجلا ىلإ تامدخ ةقالعلا تاذ فارطألا مدقت ،ةیعمجلل داتعملا طاشنلا
 تاعامتجا روضح لدب يأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ملتسی ال .تامدخلا كلتل ةلداعلا ةمیقلا سكعت ةقالعلا تاذ فارطألا اھمدقی يتلا
 .تآفاكم وأ

 :ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعت مجحو ةعیبط يلی امیف )أ
 2020 2019 
 يناُمع لایر ينامُع لایر 
   تاداریإ
 7,000 7,000 ةیوضع موسر -
 18,000 9,000  تامھاسم -

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 12 ةحفص
 

   ةیلاملا مئاوقلا نع تاحاضیإ
 

 )عبات( تادعملاو تاكلتمملا -5
 
 2019 ةنس 

  ثاثأ
  تابیكرتو

 بتاكم تادعم
 يلآ بساحو

 
 عومجملا

 ينامُع لایر ينامُع لایر ينامُع 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
 

 2019 2020  ةیونعم لوصأ -6    
 ينامُع لایر ينامُع لایر  
    
    ةفلكتلا
 -- 1,151   ةنسلا ةیادب يف
  1,151 20,238  ةنسلا ةیاھن يفو ةنسلا لالخ تافاضإ
 -- (1,151)  ةنسلا لالخ بوطشم
  1,151 20,238  ةنسلا ةیاھن يف
    
    ءافطإ
 -- 1,151  ةنسلا ةیادب يف
 1,151 4,973  ةنسلا ةیاھن يفو ةنسلا ءافطإ
 -- (1,151)  ةنسلا لالخ بوطشم
 1,151 4,973  ةنسلا ةیاھن يف
      

    ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
 -- 15,265  ةنسلا ةیاھن يف

 

 ةقالع تاذ فارطأ تالماعت -7
 
 اھیف كلمت تاكرش ةقالعلا تاذ فارطألا لمشتو .اھترادإ سلجم ءاضعأ ضعب عم ةقالع تاذ فارطأ تالماعت ةیعمجلا ىدل
 قاطن يف .ةیلیغشتلاو ةیلاملا اھتارارق ىلع ماھ ریثأت ةسرامم مھنكمی وأ ةریبك ةصح اھترادإ سلجم ءاضعأ ضعب وأ ةیعمجلا
 تامدخلا  ىلع ةیراسلا طورشلا نأ سلجملا ءاضعأ ىری .ةیعمجلا ىلإ تامدخ ةقالعلا تاذ فارطألا مدقت ،ةیعمجلل داتعملا طاشنلا
 تاعامتجا روضح لدب يأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ملتسی ال .تامدخلا كلتل ةلداعلا ةمیقلا سكعت ةقالعلا تاذ فارطألا اھمدقی يتلا
 .تآفاكم وأ

 :ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعت مجحو ةعیبط يلی امیف )أ
 2020 2019 
 يناُمع لایر ينامُع لایر 
   تاداریإ
 7,000 7,000 ةیوضع موسر -
 18,000 9,000  تامھاسم -
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 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 12 ةحفص
 

   ةیلاملا مئاوقلا نع تاحاضیإ
 

 )عبات( تادعملاو تاكلتمملا -5
 
 2019 ةنس 

  ثاثأ
  تابیكرتو

 بتاكم تادعم
 يلآ بساحو

 
 عومجملا

 ينامُع لایر ينامُع لایر ينامُع 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
 

 2019 2020  ةیونعم لوصأ -6    
 ينامُع لایر ينامُع لایر  
    
    ةفلكتلا
 -- 1,151   ةنسلا ةیادب يف
  1,151 20,238  ةنسلا ةیاھن يفو ةنسلا لالخ تافاضإ
 -- (1,151)  ةنسلا لالخ بوطشم
  1,151 20,238  ةنسلا ةیاھن يف
    
    ءافطإ
 -- 1,151  ةنسلا ةیادب يف
 1,151 4,973  ةنسلا ةیاھن يفو ةنسلا ءافطإ
 -- (1,151)  ةنسلا لالخ بوطشم
 1,151 4,973  ةنسلا ةیاھن يف
      

    ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
 -- 15,265  ةنسلا ةیاھن يف

 

 ةقالع تاذ فارطأ تالماعت -7
 
 اھیف كلمت تاكرش ةقالعلا تاذ فارطألا لمشتو .اھترادإ سلجم ءاضعأ ضعب عم ةقالع تاذ فارطأ تالماعت ةیعمجلا ىدل
 قاطن يف .ةیلیغشتلاو ةیلاملا اھتارارق ىلع ماھ ریثأت ةسرامم مھنكمی وأ ةریبك ةصح اھترادإ سلجم ءاضعأ ضعب وأ ةیعمجلا
 تامدخلا  ىلع ةیراسلا طورشلا نأ سلجملا ءاضعأ ىری .ةیعمجلا ىلإ تامدخ ةقالعلا تاذ فارطألا مدقت ،ةیعمجلل داتعملا طاشنلا
 تاعامتجا روضح لدب يأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ملتسی ال .تامدخلا كلتل ةلداعلا ةمیقلا سكعت ةقالعلا تاذ فارطألا اھمدقی يتلا
 .تآفاكم وأ

 :ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعت مجحو ةعیبط يلی امیف )أ
 2020 2019 
 يناُمع لایر ينامُع لایر 
   تاداریإ
 7,000 7,000 ةیوضع موسر -
 18,000 9,000  تامھاسم -

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 12 ةحفص
 

   ةیلاملا مئاوقلا نع تاحاضیإ
 

 )عبات( تادعملاو تاكلتمملا -5
 
 2019 ةنس 

  ثاثأ
  تابیكرتو

 بتاكم تادعم
 يلآ بساحو

 
 عومجملا

 ينامُع لایر ينامُع لایر ينامُع 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
 

 2019 2020  ةیونعم لوصأ -6    
 ينامُع لایر ينامُع لایر  
    
    ةفلكتلا
 -- 1,151   ةنسلا ةیادب يف
  1,151 20,238  ةنسلا ةیاھن يفو ةنسلا لالخ تافاضإ
 -- (1,151)  ةنسلا لالخ بوطشم
  1,151 20,238  ةنسلا ةیاھن يف
    
    ءافطإ
 -- 1,151  ةنسلا ةیادب يف
 1,151 4,973  ةنسلا ةیاھن يفو ةنسلا ءافطإ
 -- (1,151)  ةنسلا لالخ بوطشم
 1,151 4,973  ةنسلا ةیاھن يف
      

    ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
 -- 15,265  ةنسلا ةیاھن يف

 

 ةقالع تاذ فارطأ تالماعت -7
 
 اھیف كلمت تاكرش ةقالعلا تاذ فارطألا لمشتو .اھترادإ سلجم ءاضعأ ضعب عم ةقالع تاذ فارطأ تالماعت ةیعمجلا ىدل
 قاطن يف .ةیلیغشتلاو ةیلاملا اھتارارق ىلع ماھ ریثأت ةسرامم مھنكمی وأ ةریبك ةصح اھترادإ سلجم ءاضعأ ضعب وأ ةیعمجلا
 تامدخلا  ىلع ةیراسلا طورشلا نأ سلجملا ءاضعأ ىری .ةیعمجلا ىلإ تامدخ ةقالعلا تاذ فارطألا مدقت ،ةیعمجلل داتعملا طاشنلا
 تاعامتجا روضح لدب يأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ملتسی ال .تامدخلا كلتل ةلداعلا ةمیقلا سكعت ةقالعلا تاذ فارطألا اھمدقی يتلا
 .تآفاكم وأ

 :ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعت مجحو ةعیبط يلی امیف )أ
 2020 2019 
 يناُمع لایر ينامُع لایر 
   تاداریإ
 7,000 7,000 ةیوضع موسر -
 18,000 9,000  تامھاسم -
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إيضاحات عن القوائم المالية  

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 13 ةحفص
 

   ةیلاملا مئاوقلا نع تاحاضیإ
 

 )عبات( ةقالع تاذ فارطأ تالماعت -7

 ةمیقب نیدقاعتملا نیفظوملا ةمدخ ةیاھن تآفاكمو لجألا ةریصق فیظوت عفانم لمشت ةنسلل ایلعلا ةرادإلا يفظوم تآفاكم )ب 
 .)يناُمع لایر 91,815 -2019( يناُمع لایر  31,654

 

 ةلاكو عئادو -8
 

 .)ةنسلا يف %3.8 - 2019( ةنسلا يف %4.2 عقاوب احبر ققحتو ةیلحملا كونبلا ىدل ةدوجوم ةلاكولا عئادو  )أ
 

 ھب ظفتحُم )ينامُع لایر 34,425 - 2019( ينامُع لایر  37,159 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
 2020 2019 
 يناُمع لایر يناُمع لایر 
   
 175 555 قودنصلا يف دقن
 101,132 278,006 كونبلا ىدل دقن

 278,561 101,307 
 
  :ةیلاتلا تاحاضیإلا قبطنت      

 
 ضعب نم ملتسُم )يناُمع لایر 112,319 -2019( يناُمع لایر  149,318 هردق غلبمب ةیعمجلا ظفتحت ،رارقإلا ةرتف ةیاھن يف
 عم ةمربُم ةیقافتا ىلا ادانتسا ةیرشبلا دراوملا لاجم يف دالبلا لخاد ةیلحملا ةمیقلا زیزعت تاردابم ةفلكت لباقم طفنلا يجتنم
  .نداعملا و ةقاطلا ةرازو

 

 نع لقتسم لكشب غلابملا كلت ةبساحمو ةرادا متیو .ةیفافشلل انامض نیلغشملا نع ةباین عفدلا تاءارجإ ةرادإل ةیعمجلا نییعت مت
 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف اھجاردا متی مل يلاتلابو ،ةیعمجلاب تایلمع

 

 ىرخأ ةنیدم ةدصرأو موسر -10
 2020 2019 
 يناُمع لایر يناُمع لایر 
   
 -- 270,000 )1 حاضیإ( رتنس راتس لابوا عیب نم مالتسالا ةقحتسم غلابم
 87,866 55,310 ةیعارلا تاھجلا /بیردتلا دھاعم /ءاضعألا نم قحتسم
 26,907 27,368 ةقحتسم ةدئاف
 18,298 17,449 ىرخأ ةنیدم ةدصرأوً امدقم تاعوفدم
 45,181 -- ةیرشبلا دراوملا لاجم يف دالبلا لخاد ةیلحملا ةمیقلا زیزعت تاردابم نع ةملتسُم غلابم
 370,127 178,252 
   

 ىرخأ ةنئاد ةدصرأو ةنئاد ممذ -11
 2020 2019 
 يناُمع لایر يناُمع لایر 
   
 51,634 149,958 ةنئاد ممذ
 109,593 152,626 ىرخأ ةنئاد ةدصرأو تاقحتسم
 302,584 161,227 
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إيضاحات عن القوائم المالية

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 14 ةحفص
 

 

   ةیلاملا مئاوقلا نع تاحاضیإ
 

 نیفظوملاب ةقلعتم فیلاكتو بتاور -12
 2020 2019 
 يناُمع لایر يناُمع لایر 
   

 365,514 293,223                 تالدبو بتاور
 26,395 92,900 نیفظوملا زفاوح
 30,870 36,528  ةددحملا دعاقتلا ةطخ يف ةمھاسملا
 6,691 6,874 نیفظوملل يبط نیمأت
 2,867 1,090 ])أ( حاضیإ[ نیفظوملا ةمدخ ةیاھن تآفاكم
 9,802 5,020 نیفظوم ریوطتو بیردت
 500 2,038  ةعونتم فیلاكت

 437,673 442,639 
 

    :نیفظوملا ةمدخ ةیاھن تآفاكم ةكرح يلی امیف  )أ
  2020 2019 
 ينامُع لایر ينامُع لایر  
    
 17,108 7,456   ةنسلا ةیادب يف
 2,867 1,090   ةنسلا فورصم
 (12,519) (8,546)   ةنسلا لالخ عوفدم
 7,456 --   ةنسلا ةیاھن يف

 

 ةیرادإو ةیمومع تافورصم -13
 2020 2019 
 يناُمع لایر يناُمع لایر 
   
 36,508 33,918 راجیإ

 -- 28,760 ةدوجلا ةرادإ تامدخ
 48,014 20,835 ةینھم باعتأ
 109,767 14,643 تابسانم تافورصم
 -- 12,865 تامولعملا ةینقتب ةقلعتم تافورصم

 12,560 10,682 بتكملا ةنایص
 19,326 8,932 لامعأ جیورتو نالعإ
 4,858 4,986 تالاصتا تافورصم
 3,372 4,639 هایمو ءابرھك
 10,969 4,501 ةیساطرقو تاعوبطم
 3,238 2,366 رفسلا تافورصم
 1,312 -- بتكملل تابطرم
 8,146 4,940 ةعونتم تافورصم
 152,067 258,070 

 
  ةبیرضلا -14

 
 ریغ ةمظنم يھ لب ،ةیناُمعلا نیناوقلا بجومب ةكرش تسیل لابوأ ةیعمج نأل ارظن ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةبیرضلل صصخم نیوكت متی مل

 .نأشلا اذھ يف ةیبیرضلا تاطلسلا ةدافإ مت دقو  .ةیحبر
 
 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 ةبسنلاب

 
 
 



إيضاحات عن القوائم المالية  

 ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا
 2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا

 

 

 

 15 ةحفص
 

   ةیلاملا مئاوقلا نع تاحاضیإ
 

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

 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 تاذ فارطأ

  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

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

 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

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

 2020 2019 

 يناُمع لایر يناُمع لایر 
   
 87,866 55,310 )ىرخألا ةنیدملا ةدصرألا نمض جردم( بیردتلا دھاعم /ءاضعألا نم تاقحتسم
 دراوملا لاجم يف دالبلا لخاد ةیلحملا ةمیقلا زیزعت تاردابم نع مالتسالا قحتسُم غلبم
 ةیرشبلا

-- 45,181 

 -- 270,000 رتنس راتس لابوا عیب نم مالتسالا قحتسُم غلبم
 26,907 27,368  ةقحتسم ةدئاف

 352,678 159,954 

   
 

 ةلویسلا رطاخم )ب
 

 .ةریبك ةلویس رطاخمل ةضرعم ریغ يھف ،يلاتلابو عفدلل اھقاقحتسا دنع اھتامازتلاب ءافولل ةیفاك ةیكنب ةدصرأب ةیعمجلا ظفتحت
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