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نبذه عن اوبال
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  1998بدأت 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
 430شركة 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.

التدريب و التوظيف

إعادة التشغيل

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  10,700من
الشباب العماني باإلضافة إلى قيامها بإعادة
توظيف أكثر من  7,500من 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.
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وجهتك لصناعة الطاقة

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 واالقتصاد العماني.

الرسالة

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.

القيم

النزاهة
الثقة
العدالة
الشفافية
االستقاللية
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أهدافنا

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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التنظيم اإلداري

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.
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● تقييم فعالية وأداء األمانة العامة بشكل
ربع سنوي.
● الموافقة على الموازنة والسياسات
والخطط اإلستراتيجية والتجارية
للجمعية.
● مراجعة التقرير السنوي والقوائم
المالية.

مجلس اإلدارة

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

الدكتور أفلح الحضرمي
نائب الرئيس
الرئيس التنفيذي لشركة الشوامخ
للخدمات النفطية

المهندس حسام الجهضمي
أمين الصندوق
مدير قسم الهندسة لشركة تنمية
نفط عمان

المهندس علي اللواتي
عضو
المدير العام لشركة شلمبرجر

عبدهللا الحارثي
عضو
مدير تطوير األعمال لشركة
ويذرفورد للحفريات

المهندس بيتر هاميل
عضو
مدير الجودة  ،الصحة  ،السالمة
والبيئة لشركة شليم للنفط

الدكتور حمود التوبي
عضو
الرئيس التنفيذي لشركة جلفار
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التنظيم اإلداري

أمانةالجمعية

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
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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.

● اإلشراف على إدارة الموارد البشرية وفقا
للسياسات المعتمدة وإدارة التسليم
ودعم حلول تقنية المعلومات التي
تتطلبها 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.
فريق أوبال
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رﺋﻴﺴﺔ�اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت�واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻋﺰة�اﻟﻬﻼﻟﻲ

ﻣﺪﻳﺮ�اﻟﺠﻮدة
ﺧﺎﻟﺪ�اﻟﺴﻴﺎﺑﻲ

ﻣﺪﻳﺮ�وﺣﺪة�اﻟﻤﻬﺎرات�اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪي

رﺋﻴﺲ�إدارة�ﺣﺴﺎﺑﺎت�اﻷﻋﻀﺎء
ﺻﺎﻟﺢ�اﻟﻮﻫﻴ��

رﺋﻴﺲ�اﻟﺠﻮدة
ﺣﻤﻴﺪ�اﻟﺤﺮاﺻﻲ

رﺋﻴﺴﺔ�اﻟﺒﺤﻮث�و�اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺳﻤﻴﺤﻪ�اﻟﻮﻫﻴ��

رﺋﻴﺲ�اﻻﻋﻼم�واﻟ��وﻳﺞ
ﻧﻴﻨﺎد�ﻓﺎﻟﻴﻨﺘﻚ

ﻣﻨﺪوب�ﻋﻼﻗﺎت�ﻋﺎﻣﺔ
و�ﻣﺴﺎﻋﺪ�إداري
ﻋﺒﺪﷲ�اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ
ﻣﺤﻠﻞ�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  /اﻷﻋﻤﺎل
ﺷﺎﻏﺮ

أﺧﺼﺎﺋﻴﺔ�ﻋﻼﻣﺔ�اﻟﺠﻮدة
روان�اﻟﻤﻌﻮﻟﻲ

أﺧﺼﺎﺋﻲ�اﻟﻤﻌﺎﻳ���اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻳﻌﻘﻮب�آل�ﻣﺤﻤﺪ

أﺧﺼﺎﺋﻲ�ﻋﻼﻣﺔ�اﻟﺠﻮدة
ﻣﺤﻤﺪ�اﻟﻤﻌﻤﺮي

أﺧﺼﺎﺋﻴﺔ�اﻟﺒﺤﻮث�و�اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻳﻘ���اﻟﺤﻮﺳ��

ﻣﻨﺴﻖ�اﻟﺘﺤﺮ�ﺮ�اﻹﻋﻼﻣﻲ
ﺷﺎﻏﺮ

أﺧﺼﺎﺋﻲ�ﺗﺪر�ﺐ
ﺷﺎﻏﺮ
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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  ،2020باإلضافة إلى الوضع المالي
على النحو المبين في الحسابات المدققة للعام
المنتهي في  31ديسمبر .2020
ومع وصولنا الى نهاية عام إستثنائي ،ال تزال
جائحة فايروس كورونا (كوفيد –  )19تضع أمامنا
تحديات هائلة ,ولكن ولحسن الحظ فقد عملنا على
12

التخفيف من حدة هذه التحديات ،وكنا حريصين
على أن يحظى أعضائنا بدعم أوبال بإستمرار
بالرغم من كثرة المحن والصعوبات التي واجهتنا.
إِن هذه األزمة أثبتت قدرة أوبال على الصمود
وعزمها على الوفاء بالتزاماتها حتى في أثناء
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

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  27ألف من العاملين إلى
أوطانهم كما تم إعادة أكثر من  11ألف موظف
إلى السلطنة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية
واألعضاء .إن هذه الجهود المشتركة وبإشراف
مباشر من أوبال قد ساهمت في توفير أكثر من
 66مليون 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 –  ،)19وأود 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
–  ،)19مضت أوبال قدما في إستكمال تنفيذ
برامج التدريب عن بعد والتي بدات في عام 2019
وقد أنجز برنامجين تدريبيين لمهندسي الجودة
ومهندسي التخطيط ،حيث أكمل  53مرشحا
بنجاح من البرنامج التدريبي المقرون بالتشغيل،
وفي نفس الوقت ،أكمل  27مرشحا 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 –  )19و 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  135مشاركا
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  35منهم كمقدمي خدمات معترف بهم لدينا.
وخالل نفس الفترة ،تم إجراء عدد  35عملية
تدقيق ،منها  10عمليات تدقيق تتعلق بمقدمي
تدريب جدد و  25منها 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
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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
 2000-500وظيفة في السنوات القادمة.

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  428عضو نشط في
حساب أعضائها مقارنة بحوالي  323عضو سجل
في عام ، 2019أي ما أيضا نمو سنوي بمعدل
.% 32
ويسعدني ايضا أن أسلط الضوء على أن نتيجة
اإلستطالع الذي أجريناه بنهاية عام  2020عن أداء
الجمعية و رضى األعضاء والذي أظهر رضى بنسبة
% 80بين 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  2019تنفيذا كامال وتم
ملئ الوظائف الشاغرة في المناصب التنفيذية
الرئيسية .أما من الناحية المالية ،فإن أوبال قامت
بعمل مميزا فعال في عام ،2020وحققت 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 –  )19يعطي 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  2020بأنه 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.
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الذكرى السنوية العشرين ألوبال
يعد عام  2020عاما 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،

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
 ،2020وإضافة 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
 133رحلة جوية دولية خاصة إلى وجهات مختلفة.
ونتيجة لذلك ،عاد أكثر من  27ألف موظف أجنبي
إلى أوطانهم ،وعلى نحو مماثل ،حصلنا على موافقة
من الجهات الحكومية إلعادة أكثر من  11ألف 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  66مليون 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  350إعالنا 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  100الف 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 ( )8مزودين ألنظمة
المراقبة داخل المركبة وعدد ( )9أجهزة نظام المراقبة
داخل المركبة .كذلك تهدف أوبال إلى زيادة عدد
مراكز فحص المركبات إلى ( )40مركزا 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  ،2020وسوف 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
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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  6ماليين ريال عماني سنويا للقطاع.
وأؤكد على ذلك أن أوبال أجرت بالفعل تقييما لعدد
( )5مراكز تدريبية للقيادة الوقائية واعتمدتها  ،إضافة
إلى إعتماد ( )5مراكز تقييم للسائقين ،ومع ذلك
تهدف أوبال إلى زيادة العدد إلى ( )7مراكز تدريب و
( )7مراكز تقييم معتمدة للقيادة الوقائية بحلول نهاية
عام .2021
دشنت أوبال أيضا خالل العام 2020وبالتعاون 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  460ساعة
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.

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
 .2020حيث بلغ عدد األعضاء المسجلين حتى
نهاية عام  )428( 2020عضوا بالمقارنة مع العام
السابق  2019كان عدد األعضاء المسجلين 323
عضوا ،مما يمثل زيادة قدرها  105عضوا 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
 2021التركيز 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  2021والتي اقرها مجلس اإلدارة
في إجتماعه األخير.

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)

وختاما أود أن أعرب عن شعوري العميق باألمل
والتفاؤل لعام  ،2021وهو الشيء المشترك
بيني وبين زمالئي في أوبال ،ونحن سعداء لما
هو آتٍ و سنواصل العمل جاهدين من أجل تعزيز
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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
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● 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

المنتجات و الخدمات

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.
برنامج التدريب من أجل التطوير()TFD
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
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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،
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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
 2017لتعزيزالمعايير 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.

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
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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
المركبات و ضمان جودتها RAS
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
الوقائية DD
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
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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

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 .

منصة األعمال التجارية ()B2B
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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الفعاليات السنوية
استطاعت اوبال في عام  2020أن 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-

وقعت أوبال والبنك الوطني العماني اتفاقية التجارة اإللكترونية
لنقاط البيع

مؤتمر و معرض أبحاث الغاز العالمي

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

تطبيق الرخصة الوقائية الموحدة لقطاع الطاقة

إجتماع مجلس إدارة وحدة المهارات القطاعيه لقطاع الطاقه
توقيع مذكرة تفاهم بين اوبال و شركة ميتسوي لإلستكشاف و اإلنتاج
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توقيع مذكرة تفاهم بين اوبال و وزارة التعليم العالي و
البحث العلمي و االبتكار

توقيع مذكرة تفاهم بين اوبال وترانزم

توقيع مذكرة تفاهم بين أوبال و شركة تبريد عمان

زيارة سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة الطاقة و المعادن
الى مكاتب أوبال
توقيع مذكرة تفاهم بين اوبال و شركة توتال

تنظيم جائزة أوبال ألفضل الممارسات

اإلجتماع السنوي العام
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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  3الى  15والتي
تتضمن قائمة المركز المالى بنهاية  31ديسمبرديسمبر  2020وقوائم اإليرادات والمصروفات وقائمة التغيرات في أموال
األعضاء وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذات التاريخ ،ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ 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  .2020وأداءها 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 وص ًفا مُستفيضًا لمسؤولياتنا بموجب تلك المعايير .نحن كمُؤسسة 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 عُمان ،وقد أَوفينا بمسؤولياتنا األخالقية
األخرى وفقا لهذه المتطلبات وميثاق أخالقيات المحاسبين .وفي اعتقادنا إنّ أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة
لتوفر أساسا ً 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 أ َنه 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 س ُتمكن دائمًا
من كشف األخطاء الجوهرية عند وجودها .حيث يمكن لألخطاء أن تنشأ عن الغش أو الخطأ ،وهي ُتعتبر جوهرية إذا كان
يُتوق ُع منها بشكل معقول أن تؤثر ،فرديًا أو ُكليًا ،على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون استنادا الى هذه القوائم
المالية.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل الى األفاضل /أعضاء
الجمعية العُمانية للخدمات النفطية (تابع)
مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق القوائم المالية (تابع)
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 .إنّ خطر عدم الكشف عن األخطاء الجوهرية الناتجة عن الغش هو أعلى من خطر عدم الكشف عن األخطاء
الناتجة عن الخطأ ،نظرً ا 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 ُخالصتنا تستند الى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا .ومع ذلك،
فإنّ األحداث أو الظروف المستقبلية قد تجع ُل الجمعية تتوقف عن مواصلة عملياتها طبقا لمبدأ االستمرارية.
• تقييم العرض الشامل للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت القوائم المالية ُتظه ُر
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 ُنحدده أثناء عملية تدقيقنا.
 18مارس 2021
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الجمعيةﯾ ﺔالعُمانية للخدمات النفطية
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌُﻣﺎﻧﯾ ﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔط
20
20
ر
ﺑ
للسنة دﯾﺳﻣ
الماليةﺔ ﻓﻲ 31
القوائمﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧ
المنتهية في  31ديسمبر 2020
قائمة المركز المالي
ﻗ ﺎ ﺋ ﻣ ﺔ اﻟ ﻣ ر ﻛ ز ا ﻟﻣ ﺎ ﻟ ﻲ

إﯾﺿﺎح

اﻷﺻول
اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟ ﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
أﺻول ﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
رﺳوم وأرﺻدة ﻣدﯾﻧﺔ اﺧرى
وداﺋﻊ وﻛﺎﻟﺔ
أرﺻدة ﺑﻧﻛﯾﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

5
6

4,784
15,265
20,049

6,766
-6,766

10
8
9

370,127
980,491
278,561
1,629,179

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

1,649,228

1,230,420

ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول
أﻣوال اﻷﻋﺿﺎء واﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﯾرادات ﻋن اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺟﻣوع أﻣوال اﻷﻋﺿﺎء
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟ ﺔ
رﺳوم ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً
ذﻣم داﺋﻧﺔ وأرﺻدة داﺋﻧﺔ أﺧرى
ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﺣق اﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

2020
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

2019
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

1,262,459

1,054,237

84,185
302,584
-386,769

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

--

7,456

ﻣﺟﻣوع اﻻﻟﺗزاﻣﺎت

386,769

176,183

ﻣﺟﻣوع أﻣوال اﻷﻋﺿﺎء واﻻﻟﺗزاﻣﺎت

1,649,228

1,230,420

11

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن

/12أ

3 /18
__ ،2021 /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

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن رﻗم  1إﻟﻰ  15ﺗ ُﺷﻛل ﺟزءا ً ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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ﺻﻔﺣﺔ 3

النفطيةاﻟﻌُﻣﺎﻧﯾ ﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾ ﺔ
الجمعية العُمانية للخدمات اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ

2020ﺳﻣﺑر 2020
ديسمبرﻲ  31دﯾ
 31اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓ
فيﺳﻧﺔ
المنتهيةﻟﯾﺔ ﻟﻠ
القوائم المالية للسنةاﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎ

قائمة الدخل الشامل
ﻗ ﺎ ﺋ ﻣ ﺔ اﻟد ﺧ ل ا ﻟﺷ ﺎﻣ ل

إﯾﺿﺎح

2020
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

2019
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

اﻟدﺧل
رﺳوم ﻋﺿوﯾﺔ
رﺳوم إدارة دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب
ﻣﺳﺎھﻣﺎت
ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ داﺧل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
دﺧل إﻋﻼﻧﺎت
رﻋﺎﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
أرﺑﺎح ﻣن وداﺋﻊ وﻛﺎﻟﺔ
أرﺑﺎح ﻣن ﺑﯾﻊ أﺻول ﻣرﻛزأوﺑﺎل ﺳﺗﺎر

/4ب
/4ج
/4د
/4ھـ
/4و
/4ز
/4ز
1

302,678
47,348
54,000
53,146
1,240
15,120
36,857
300,000
810,389

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

اﻟﻣﺻروﻓﺎت
رواﺗب وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
اﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء

12
13
 5و6

437,673
152,067
12,427
602,167

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

208,222

105,847

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋض ﻟﻠﺳﻧ ﺔ

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

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن رﻗم  1إﻟﻰ  15ﺗ ُﺷﻛل ﺟزءا ً ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺻﻔﺣﺔ 4

31

الجمعيةﯾﺔالعُمانية للخدمات النفطية
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌُﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔط
 31 20ديسمبر 2020
المنتهية20في
للسنة
 31دﯾﺳﻣﺑر
الماليةﺔ ﻓﻲ
القوائمﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧ
قائمة التغيرات في أموال األعضاء
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﻣوال اﻷﻋﺿﺎء

اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣﺗراﻛم
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018
زﯾﺎدة اﻹﯾرادات ﻋن اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019

948,390
105,847
1,054,237

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019
زﯾﺎدة اﻹﯾرادات ﻋن اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

1,054,237
208,222
1,262,459

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن رﻗم  1إﻟﻰ  15ﺗ ُﺷﻛل ﺟزءاً ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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ﺻﻔﺣﺔ 5

الجمعية العُمانية للخدمات
النفطيةاﻟﻌُاﻟﻣﺎﺟﻧﯾﻣﺔﻌﯾﻟﺔﻠ اﺧﻟدﻌُﻣﻣﺎﺎﻧتﯾﺔاﻟ ﻟﻧﻠﻔﺧطدﯾﻣﺔﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
20ﺳﻣﺑر 2020
 20دﯾ
2020ﺔﺳﻣﻓﺑﻲر 31
31ﺗ دﮭﯾ
ديسمبرﺔﻲ اﻟﻣﻧ
31ﻟاﻣﻟﺎﻣﻟﻧﯾﺗﺔﮭﻟﯾﻠﺔﺳﻓﻧ
فياﺋﺳمﻧﺔا
المنتهيةﻟﯾاﻟﺔﻘﻟوﻠ
القوائم المالية للسنةاﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎ
قائمة التدفقات النقدية

تﺎﺋاﻟﻣﻧﺔﻘداﻟﯾﺗﻐﺔﯾرات ﻓﻲ أﻣوال اﻷﻋﺿﺎء
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎ ﻗ
2020
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

2019
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019
تﻣﺎﻋرن اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺷ اطﻹﯾاﺔراﻻدا
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ ﻣنزﯾأﺎﻧدة
ﺳﺗﺛ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020
إﺿﺎﻓﺎت اﻟﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات واﻷﺻول اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
أرﺑﺎح ﻣن وداﺋﻊ وﻛﺎﻟﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد )اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ(  /اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

674,197
)(471,694
202,503

683,881
)(621,620
62,261

)(25,710
)(36,396
36,857
)(25,249

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

ﺻﺎﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﺧﻼل اﻟﺳﻧ ﺔ

177,254

62,722

اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

101,307

38,585

اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

278,561

101,307

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018
ﺻدرروﯾﻓﺎبت ﻟﻠﺳﻧﺔ
نﺎداةﻷاﻋﻹﯾر
ﻣﻘﺑوﺿﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣزﯾ
ﺿاﺎداءتوﻣﻋﻌﺎنھاﻟدﻣاﻟﺗ
2019رﯾب واﻟﻣوظﻔﯾن
31ندﯾوﺳﻣﻣﺑﻌﺎرھد اﻟﺗد
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻓﻣﻲوردﯾ

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن رﻗم  1إﻟﻰ  15ﺗ ُﺷﻛل ﺟزءاً ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن رﻗم  1إﻟﻰ  15ﺗ ُﺷﻛل ﺟزءا ً ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣﺗراﻛم
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ
948,390
105,847
1,054,237
1,054,237
208,222
1,262,459

33ﺻﻔﺣﺔ

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌ ُﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ

الجمعيةﺑرالع2020
اﻟﻘواﺋ م اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣ
ُمانية للخدمات النفطية
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮ الﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

إيضاحات حول القوائم المالية
 -اﻟﺸﻜﻞ ااﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻷﻧﺷﻄﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

1

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌ ُﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ )"أوﺑﺎل" أو "اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ"( ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻛﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋُﻣﺎن طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘرار اﻟوزاري 2001/322
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
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋُﻣﺎن ﻋن طرﯾق:
•
•
•
•

ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﮭﻧﯾﺔ ﺗرﻗﻰ ﻟإﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣددة.
اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺑﺗﻛرة واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل واﻟﺗﺣدﯾﺎت.
ﺗطوﯾر اﻻﺗﺻﺎل وﺗﻘدﯾم أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻷﻓﻛﺎر.

ﺑﯾﻊ اوﺑﺎل ﺳﺗﺎر ﺳﻧﺗر
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،أﺑرﻣت ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﺑﺎل اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﮭد اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻺدارة واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﺑﯾﻊ " اوﺑﺎل ﺳﺗﺎر ﺳﻧﺗر" )ﺑﻣﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك اﻟﻣﻌـدات ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻟﺗﮭـﺎ
وﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﮭﺎ .ﺗم ﺗإﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ  30ﻧوﻓﻣﺑر  2020ﻣﻘﺎﺑـل ﺛﻣـن ﻗـدره  300,000أﻟـف ﷼ ﻋﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺳـﺗﺣق اﻟـدﻓﻊ ﻋﻠـﻰ ﺛﻼﺛـﺔ أﻗﺳـﺎط ﺑﻣﺑـﺎﻟﻎ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻻﻗرار ،ھﻧﺎك ﻣﺑﻠﻎ ﻗـﺎﺋم ﻣﺳـﺗﺣق اﻻﺳـﺗﻼم ﻗـدره  270,000﷼ ﻋﻣـﺎﻧﻲ ) ﯾإﺿـﺎح  (10وﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ اﺳـﺗﻼﻣﮫ ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ
.2021

أﺛر ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد – 19
ﻓﻲ  11ﻣﺎرس  ،2020أﻋﻠﻧت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋن ﺗﺻﻧﯾف ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓﯾد  (19 -ﺟﺎﺋﺣﺔً ﻋﺎﻟﻣﯾﺔً .وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻔﺷﻲ ﺟﺎﺋﺣـﺔ ﻛوﻓﯾـد
ﻋﻣـﺎن ،واﻟﺗﻘﻠﺑـﺎت ﻓـﻲ اﻷﺳـﻌﺎر واﻟطﻠـب
  19ﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﺷك وﻋدم اﻟﯾﻘﯾن ﺑﺷﺄن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻓـﻲ ﺳـﻠطﻧﺔ ُﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ وﻛذﻟك ﺗﺑﺎطؤ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗداﺑﯾر اﻹﻏﻼق واﻟﻘﯾود اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺧرى .ﻛﻣﺎ أﺛرت ھذه اﻹﺟراءات واﻟﻘﯾـود
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
 - 2أﺳﺎس اﻹﻋداد واﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟُﻣﻌدﻟﺔ
أﺳﺎس اﻹﻋداد

1-2

ﺗّم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﺗﻔﺳﯾراﺗﮭﺎ اﻟﺻـﺎدرة ﻋـن ﻟﺟﻧـﺔ ﺗﻔﺳـﯾرات
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌُﻣﺎﻧﻲ .ﺗّم ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﻌُﻣﺎﻧﻲ.
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟُﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ

2-2

ﺗّم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر  ،2020وﻗـد أﺻـﺑﺣت اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر واﻟﺗﻌـدﯾﻼت
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻧﺎﻓذة اﻟﻣﻔﻌول ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ:
•

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻊ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.

•

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم " -3ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣـﺎل"  -اﻟﻣﻠﺣـق )أ( "اﻟﺷـروط اﻟُﻣﺣـددة" ،وإرﺷـﺎدات اﻟﺗطﺑﯾـق واﻷﻣﺛﻠـﺔ
اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم .3

•

ﺗﻌـدﯾﻼت ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ رﻗـم " -1ﻋـرض اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ" وﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ رﻗـم " -8اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ
واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﺧطﺎء"  -ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻطﻠﺢ "ﺟوھري".

•

ﺗﻌـدﯾﻼت ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ رﻗـم " -9اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ" وﻣﻌﯾـﺎر اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ رﻗـم "- 7اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ:
اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت"  -ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط اﻟُﻣﺣددة.

ﺗرى اﻻدارة أّن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﻟم ﯾﻛن ﻟﮫ أي أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ ﺑﻧـود اﻹﻗـرار واﻟﻘﯾـﺎس واﻟﻌـرض واﻹﻓﺻـﺎح اﻟـواردة ﻓـﻲ اﻟﻘـواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
ﺻﻔﺣﺔ 7

34

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌ ُﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ

النفطيةﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020
للخدماتﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧ
الجمعية العُمانية اﻟﻘواﺋم اﻟ

القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
القوائمﻟﯾ ﺔ
حولﻘواﺋم اﻟﻣﺎ
إيضاحاتﺣول اﻟ
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت
المالية
 - 2أﺳﺎس اﻹﻋداد واﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟُﻣﻌدﻟ ﺔ
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 ،وﻟﻛﻧّﮭﺎ ﻏﯾر ﻧﺎﻓذة اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد ُ:
•

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم " -16اﻹﯾﺟﺎرات" ﺗﻘدم طرﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻣﺗﯾﺎزات
اﻹﯾﺟﺎر ،اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد  19 -وﺗﺳﺗوﻓﻲ ﺷروطﺎ ﻣﺣددة ،ﻛﻣﺎ ﻟو ﻟم ﺗﻛن ﺗﻌدﯾﻼت إﯾﺟﺎر.

•

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم  - 17ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن.

•

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم  - 1ﺗﺻﻧﯾف اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﻧّﮭﺎ ﻣﺗداوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.

•

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم  - 16اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات :اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺻود.

•

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم  - 3ﻣراﺟﻊ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ.

•

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم  - 37اﻟﻌﻘود اﻟُﻣﺟﺣﻔﺔ  -ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘد.

•

اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ .2020-2018

•

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم  -10وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم  - 28اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول ﺑﯾن
ُﻣﺳﺗﺛﻣر وﺷرﻛﺗﮫ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﺔ.

•

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم  4و 7و 9و 16وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم  - 39إﺻﻼح ُﻣﻌد ّل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ
 -اﻟﻣرﺣﻠﺔ .2

ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت اﻟواردة أﻋﻼه أﺛر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ.
 -3اﻟﺗﻘدﯾرات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺿطراﻹدارة ﻟﺗﻘدﯾم اﻓﺗراﺿﺎت وﺗﻘدﯾرات ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟُﻣﻔﺻـﺢ ﻋﻧﮭـﺎ ﻟﻠـدﺧل ،واﻟﻣﺻـروﻓﺎت،
واﻷﺻول ،واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﻋﻠًﻣﺎ ﺑـﺄّن اﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺗـوﻓرة واﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﻧطـق ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﺧﺑـرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ
واﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻷﺧرى ھـﻲ ﻣـن اﻟﻌواﻣـل اﻟﻛﺎﻣﻧـﺔ ﻋﻧـد 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.
 -4اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎ ﺳﺒﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﺗّم ﺗطﺑﯾـق اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺛﺑﺎت ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑـر ﺟوھرﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ.
أ(

اﻷ ﺳﺎس اﻟﻤﺤﺎ ﺳﺒﻲ
ﺗّﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ.

ب( رﺳوم اﻟﻌﺿوﯾ ﺔ
رﺳوم اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺗ ُﻣﺛل اﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﻷﻋﺿﺎء .ﯾﺗم اﻹﻗرار ﺑﺎﻹﯾرادات ﻣن اﻟرﺳوم ﻋﻠـﻰ ﻣـدى اﻟﻔﺗـرة اﻟزﻣﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ.
ج(

رﺳوم إدارة اﻟﺗدرﯾب ﺑﻣوﺟب ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻘرون ﺑﺎﻟﺗوظﯾف
ﺗﻣﺛل رﺳوم إدارة اﻟﺗدرﯾب ﺑﻣوﺟب ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻘرون ﺑﺎﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ /ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻻﺳﺗﻼم ﻣن ُﻣﻘد ّﻣﻲ اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،وﯾﺗم اﻹﻗرار ﺑﮭﺎ ﻛدﺧل ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت وﻣﺗﻰ ﯾﻛون ﻣن اﻟُﻣﺣﺗﻣل اﺳﺗﻼم ﺗﻠك اﻟرﺳوم.
ﺻﻔﺣﺔ 8
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اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌُﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ
ُمانية للخدمات النفطية
ع
ال
الجمعيةﺑر 2020
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣ
القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
حولﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ
إيضاحاتﺣول اﻟ
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت
القوائمﯾ ﺔالمالية
 -4اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎ ﺳﺒﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

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 .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌذر إﺟراء ﺗﻘدﯾر
ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ،ﻻ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ھذه اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت.

ھـ(

رﺳوم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟداﺧﻠﻲ
ﺗﻣﺛل ھذه اﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻧظﯾر ﺗدرﯾب اﻟﻣوظﻔﯾن وﻣﻧﺣﮭم ﺷﮭﺎدات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗدرﯾب واﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺻﺣﺔ 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(

أرﺑﺎح ﻣن اﻟوداﺋﻊ وأﻧﺷط ﺔ اﻟرﻋﺎﯾ ﺔ وإﯾرادات أﺧرى
إﯾرادات اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻟوداﺋﻊ وأﻧﺷطﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ.

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 اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ

اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ً 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 اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ
ﺗﺗﻛون اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣن ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻋﺿﺎء وﻣﻌﺎھد اﻟﺗدرﯾب ووداﺋﻊ وﻛﺎﻟﺔ وأرﺻدة ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى وأرﺻدة
ﺑﻧﻛﯾﺔ وﻧﻘد .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ھذه اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻧد اﻹﻗرار اﻷوﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ أﻧّﮭﺎ ُ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.
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اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌُﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ

النفطيةﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020
للخدماتﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧ
الجمعية العُمانية اﻟﻘواﺋم ا

القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
القوائمﻟﯿﺔ
عنﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎ
إيضاحاتﻋﻦ ا
إﯾﻀ ﺎﺣ ﺎت
المالية
 -4اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎ ﺳﺒﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺔﺗﺎﺑﻊ(
ي( اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾ )

ﯾ ُﺷﯾر ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻹدارة اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ إدارﺗﮭﺎ ﻷﺻوﻟﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻐرض ﺗوﻟﯾد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ .ﯾ ُﺣدد ﻧﻣوذج
اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﺑﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ.
اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟُﻣطﻔﺄة
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.
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( ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻋﻤﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) 91/72وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﯾﺘﻢ اﻟﺴﺪاد إﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ُ
ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻌُﻤﺎﻧﯿﯿﻦ .ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ُﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺴﺪاد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌُﻤﺎﻧﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ رﻗﻢ 2003/35
)وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ( اﻟﺴﺎري ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻹﻗﺮار.
م( اﻟُﻤﺨﺼﺼﺎت
ﯾﺘﻢ اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟُﻤﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﺳﺎﺑﻖ وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن
ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻓﻘﺎ ﺧﺎرﺟﯿﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺴﺪاد ذﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰام .إن ﻛﺎن اﻷ ﺛﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺎ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟُﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺎل ،واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺬﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰام،
إن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺎ.
ن( اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت
ﯾﺘﻢ إ ﺛﺒﺎت اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة.

ع( اﻟﺿرﯾﺑ ﺔ
ﻻ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻌ ُﻣﺎﻧﯾﺔ ،وھﻲ ﻏﯾر ُﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻘدﯾم إﻗرارات ﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋُﻣﺎن.
غ(

اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣ ﺔ

أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ إﻗرار ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﮫ .ﺗﻘوم اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻧﺧﻔﺎض
اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج ﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻔﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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2020
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣ
ُمانية للخدمات النفطية
الجمعيةﺑرالع
القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
القوائمﻟﯿﺔ
عنﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎ
إيضاحاتﻋﻦ ا
إﯾﻀ ﺎﺣ ﺎت
المالية
 -4اﻟﺴ ﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒ ﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

غ( اﻧﺧ ﺎﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
رﺳوم وأرﺻدة ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى

ﺗﻘﱡر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧﮭﺞ اﻟُﻣﺑﺳّط ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﺳﺎوي ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
اﺋﺗﻣﺎن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ وﻓًﻘﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣر اﻷد اة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻗﺎﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﺗﻛوﯾن ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺗﺟرﺑﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻻ
ﻟﻠﻌو اﻣل اﻻﺳﺗﺷر اﻓﯾﺔ ﻟا ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟذﻣم ﻟا ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟا ﻣدﯾﻧﺔ و ﻟا ﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟُﻣﻌرﺿﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﯾﺗم اﻹﻗرار ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ
ﻟم ﺗﺷﮭد زﯾﺎدة ﮐﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ اﻻﻗرار اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ُﻣﺧﺻص ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺣد اث اﻟﻔﺷل ﻓﻲ
ﻟاﺳد اد ﻟاﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺧﻼل  12ﺷﮭًرا اﻟﻘﺎدﻣﺔ )ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻔﺗرة  12ﺷﮭًر ا( .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺷﮭدت زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة
ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ اﻹﻗر ار اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺗم اﻹﻗرار ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟاﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣر اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ،ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺗوﻗﯾت اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﺳد اد.
اﻛﯾﺔ و اﻟﻧﻘد ،ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻘط إن ﻛﺎﻧت ﺟوھرﯾﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى واﻷرﺻدة ﻟﺑﻧ
ﻟاﺷطب
ﯾﺗم ﺷطب إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻻﺳﺗرداد ﻛﺎﻣل اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺟزء ﻣﻧﮫ.
ﺗ ُﺟري ﻟاﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ ﻓردﯾًﺎ ﻟﺗوﻗﯾت وﻣﺑﻟﻎ ﻟاﺷطب ﺑﻧﺎًء ﻋﻟﯽ ﻣﺎ إذ ا ﮐﺎن ھﻧﺎك ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗرد اد .ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋدم اﺳﺗرد اد
ﺟزء ھﺎم ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺷطوب .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻘد ﺗظل اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷطوﺑﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﻧﺷطﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣن أﺟل اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻹﺟر اء ات اﺳﺗرد اد
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ.

أﺻول ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة إﻗر ار ،ﺗﻘوماﻹدارة ﺑﺗﻘﯾﯾم وﺟود أي ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰاﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔاﻷﺻول ﻏﯾراﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣؤﺷر ،ﺗﻘوم
اﻻد ارة ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرد اد ﻟﻸﺻول وﺗﻘر ﺑﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔاﻹﯾر اد ات و اﻟﻣﺻروﻓﺎت .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوماﻻدارة ﺑﺗﻘﯾﯾم
وﺟود أي ﻣؤﺷر ات ﻋﻠﻰ ﺧﺳﺎرة ﻧاﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ ﺗّماﻹﻗرار ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗد زاﻟت أو ﻗل ﺗﺄﺛﯾرھﺎ .وﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻟاﻔور اﻹﻗر ار ﺑﺧﺳﺎرة
اﻣﺔ أو ﻟاﺧﺳﺎﺋر اﻟُﻣﺳﺗردة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔاﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت.
ﻧاﺧﻔﺎض ﻟﻘﯾ
 -5اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
 31دﯾﺳﻣﺑر 2019

أﺛﺎث
وﺗرﻛﯾﺑﺎت
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

ﻣﻌدات ﻣﻛﺎﺗب
وﺣﺎﺳب آﻟﻲ
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

89,913

75,197

165,110

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
 31دﯾﺳﻣﺑر2020

-89,913

5,472
80,669

5,472
170,582

 31دﯾﺳﻣﺑر 2019
اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

89,027
886
89,913

69,317
6,568
75,885

158,344
7,454
165,798

 31دﯾﺳﻣﺑر 2020

--

4,784

4,784

 31دﯾﺳﻣﺑر 2019

886

5,880

6,766

ﺳﻧﺔ 2020

ﻟاﻣﺟﻣوع
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

اﻻﺳﺗﮭﻼك

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

38

ﺻﻔﺣﺔ 11

اﻟاﻟﺟﺟﻣﻣﻌﻌﯾﯾﺔﺔ اﻟاﻟﻌُﻌُﻣﺎﻣﺎﻧﻧﯾﯾﺔﺔ ﻟﻠﻟﻠﺧﺧددﻣﺎﻣﺎتت اﻟاﻟﻧﻧﻔﻔططﯾﯾﺔﺔ
20
الجمعية العُمانية اﻟاﻟﻘﻘواواﺋﺋمماﻟاﻟ
2020
31ددﯾﯾﺳﺳﻣﻣﺑﺑرر20
النفطيةﺔاﻟاﻟﻣﻣﻧﻧﺗﺗﮭﮭﯾﯾﺔﺔﻓﻓﻲﻲ31
للخدماتﻣﺎﻣﻟﺎﻟﯾﯾﺔﺔﻟﻠﻟﻠﺳﺳﻧﻧﺔ
القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إﯾﻀ ﺎﺣ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﻘﻮ اﺋﻢ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ

عنﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟ
إيضاحاتﻦ اﻟ
إﯾﻀ ﺎﺣ ﺎت ﻋ
القوائمﯿﺔالمالية
--55اﻟاﻟﻣﻣ ﺗﻣﻠﺗﻛﻠﺎﻛﺎتتواوﻟاﻟﻣﻌﻣدﻌاداتت)ﺗ)ﺎﺗﺑﺎﺑﻊ(ﻊ(
2019
ﺳﻧﺔﺔ2019
ﺳﻧ
اﻟاﺗﻟﻛﺗﻠﻛﻔﻠﻔﺔﺔ
2018
31دﯾدﯾﺳﺳﻣ ﺑﻣ ﺑرر2018
31
ﺿﻓﺎﺎﻓﺎتتﺧﺧﻼﻼللاﻟاﻟﺳﻧﺳﺔﻧﺔ
إ إﺿﺎ
2019
31دﯾدﯾﺳﺳﻣ ﺑﻣ ﺑرر2019
31

أﺛأﺎﺛﺎثث
وﺗوﺗررﻛﯾﻛﯾﺎﺑ ﺎﺑتت
ﻋﻣﺎﻣﻧﺎﻧﻲﻲ
ﻋُ
﷼
﷼ ُ

ﻣﻣﻌدﻌاداتتﻣﻣﻛﺎﻛﺗﺎﺗبب
ووﺣﺎﺣﺎﺳﺳببآﻟآﻟﻲﻲ
ﻋﻣﺎﻣﻧﺎﻧﻲﻲ
ﻋُ
﷼
﷼ ُ

اﻟاﻟﻣﻣﺟﺟﻣﻣووعع
ﻋﻣﺎﻣﻧﺎﻧﻲﻲ
ﻋُ
﷼
﷼ ُ

89,913
89,913
---89,913
89,913

74,667
74,667
530
530
75,197
75,197

164,580
164,580
530
530
165,110
165,110

ا اﻻﻻﺳﺗﺳﺗﮭﮭﻼﻼكك
2018
31دﯾدﯾﺳﺳﻣ ﺑﻣ ﺑرر2018
31
ا اﺳﺗﺳﺗﮭﮭﻼﻼككاﻟاﻟﺳﻧﺳﺔﻧﺔ
2019
31دﯾدﯾﺳﺳﻣﺑﻣﺑرر2019
ﻓ ﻓﻲﻲ31

87,699
87,699
1,328
1,328
89,027
89,027

62,633
62,633
6,684
6,684
69,317
69,317

150,332
150,332
8,012
8,012
158,344
158,344

ﺻﻓﺎﻓﻲﻲاﻟاﻘﻟﯾﻘﯾﻣﻣﺔﺔاﻟادﻟﻓدﺗﻓﺗرﯾرﯾﺔﺔ
ﺻﺎ
2019
31دﯾدﯾﺳﺳﻣ ﺑﻣ ﺑرر2019
31

886
886

5,880
5,880

6,766
6,766

2018
31دﯾدﯾﺳﺳﻣ ﺑﻣ ﺑرر2018
31

2,214
2,214

12,034
12,034

14,248
14,248

2020
2020
ﻋﻣﺎﻣﻧﺎﻧﻲﻲ
ﻋُ
﷼
﷼ ُ

2019
2019
ﻋﻣﺎﻣﻧﺎﻧﻲﻲ
ﻋُ
﷼
﷼ ُ

اﻟاﺗﻟﻛﺗﻠﻛﻔﻠﻔﺔﺔ
ﻓ ﻓﻲﻲﺑدﺑادﯾاﺔﯾﺔاﻟاﻟﺳﻧﺳﺔﻧﺔ
ﺿﻓﺎﺎﻓﺎتتﺧﺧﻼﻼللاﻟاﻟﺳﻧﺳﺔﻧﺔوﻓوﻓﻲﻲﻧ ﻧﮭﺎﮭﯾﺎﺔﯾﺔاﻟاﻟﺳﻧﺳﺔﻧﺔ
إ إﺿﺎ
ﻣﻣﺷﺷططووببﺧﺧﻼﻼللاﻟاﻟﺳﻧﺳﺔﻧﺔ
ﻓ ﻓﻲﻲﻧ ﻧﮭﺎﮭﯾﺎﺔﯾﺔاﻟاﻟﺳﻧﺳﺔﻧﺔ

1,151
1,151
20,238
20,238
)(1,151
)(1,151
20,238
20,238

---1,151
1,151
---1,151
1,151

إ إطﻔطﺎﻔﺎءء
ﻓ ﻓﻲﻲﺑدﺑادﯾاﺔﯾﺔاﻟاﻟﺳﻧﺳﺔﻧﺔ
إ إطﻔطﺎﻔﺎءءاﻟاﻟﺳﻧﺳﺔﻧﺔوﻓوﻓﻲﻲﻧ ﻧﮭﺎﮭﯾﺎﺔﯾﺔاﻟاﻟﺳﻧﺳﺔﻧﺔ
ﻣﻣﺷﺷططووببﺧﺧﻼﻼللاﻟاﻟﺳﻧﺳﺔﻧﺔ
ﻓ ﻓﻲﻲﻧ ﻧﮭﺎﮭﯾﺎﺔﯾﺔاﻟاﻟﺳﻧﺳﺔﻧﺔ

1,151
1,151
4,973
4,973
)(1,151
)(1,151
4,973
4,973

---1,151
1,151
---1,151
1,151

ﺻﻓﺎﻓﻲﻲاﻟاﻘﻟﯾﻘﯾﻣﻣﺔﺔاﻟادﻟﻓدﺗﻓﺗرﯾرﯾﺔﺔ
ﺻﺎ
ﻓ ﻓﻲﻲﻧ ﻧﮭﺎﮭﯾﺎﺔﯾﺔاﻟاﻟﺳﻧﺳﺔﻧﺔ

15,265
15,265

----

ﺻووللﻣﻌﻣﻧﻌﻧوﯾوﯾﺔﺔ
--66أ أ
ﺻ

ﻼﻗﺔﺔ
--77ﺗ ﺗﻌﺎﻌﺎﻣﻣﻼﻼتتأ أططراراففذاذاتتﻋﻋﻼﻗ
ﻼﻗﺔﺔ ﺷﺷررﻛﺎﻛﺎتت ﺗ ﺗﻣﻠﻣﻠكك ﻓﯾﻓﯾﮭﺎﮭﺎ
ﺿﺎءء ﻣﻣﺟﻠﺟﻠسس إدإادارﺗرﺗﮭﺎﮭ.ﺎ .وﺗوﺗﺷﺷﻣﻣلل ا اﻷﻷططرارافف ذاذاتت اﻟاﻟﻌﻌﻼﻗ
ض أ أﻋﻋﺿﺎ
ﻼﻗﺔﺔ ﻣﻣﻊﻊﺑ ﺑﻌﻌض
ﻟدﻟدىى اﻟاﻟﺟﺟﻣﻣﻌﯾﻌﯾﺔﺔ ﺗ ﺗﻌﺎﻌﺎﻣﻣﻼﻼتت أ أططرارافف ذاذاتت ﻋﻋﻼﻗ
ﺻﺔﺔﻛﺑﻛﯾﺑﯾرةرةأ أووﯾ ﯾﻣﻣﻛﻧﻛﻧﮭمﮭمﻣﻣﺎﻣﺎررﺳﺳﺔﺔﺗﺄﺗﺛﺄﯾﺛﯾررھﺎھمﺎمﻋﻠﻋﻠﻰﻰﻗ ﻗرارارارﺗاﺗﮭﺎﮭﺎاﻟاﻟﻣﺎﻣﻟﺎﯾﻟﯾﺔﺔواوﻟاﺗﻟﺗﺷﺷﻐﯾﻐﻠﯾﯾﻠﯾﺔ.ﺔ.ﻓ ﻓﻲﻲﻧ ﻧطﺎطﺎقق
ﺿﺎءءﻣﻣﺟﻠﺟﻠسسإدإادارﺗرﺗﮭﺎﮭﺎﺣﺣﺻ
ضأ أﻋﻋﺿﺎ
اﻟاﻟﺟﺟﻣﻣﻌﯾﻌﯾﺔﺔأ أووﺑ ﺑﻌﻌض
ﺧدﻣﺎﻣﺎتت
ﺿﺎءءاﻟاﻟﻣﻣﺟﻠﺟﻠسسأ أنناﻟاﻟﺷﺷررووططاﻟاﻟﺳﺎﺳﺎرﯾرﯾﺔﺔﻋﻠﻋﻠﻰﻰ اﻟاﻟﺧد
ﺧدﻣﺎﻣﺎتتإﻟإﻟﻰﻰاﻟاﻟﺟﺟﻣﻣﻌﯾﻌﯾﺔ.ﺔ.ﯾ ﯾررىىأ أﻋﻋﺿﺎ
ﻼﻗﺔﺔﺧد
اﻟاﻧﻟﻧﺷﺎﺷﺎططاﻟاﻟﻣﻣﻌﺗﻌﺎﺗدﺎدﻟﻠﻟﻠﺟﺟﻣﻣﻌﯾﻌﯾﺔ،ﺔ،ﺗﻘﺗدﻘمدما اﻷﻷططراراففذاذاتتاﻟاﻟﻌﻌﻼﻗ
ﺿووررا اﺟﺗﺟﺗﻣﺎﻣﺎﻋﺎﻋﺎتت
ﻹادارةرةأ أيي ﺑدﺑدللﺣﺣﺿ
ﺿﺎءءﻣﻣﺟﻠﺟﻠسسا اﻹد
ت.ﻻﻻﯾ ﯾﺳﺗﺳﻠﺗمﻠمأ أﻋﻋﺿﺎ
ﺧدﻣﺎﻣﺎت.
ﻼﻗﺔﺔﺗ ﺗﻌﻌﻛﻛسساﻟاﻘﻟﯾﻘﯾﻣﻣﺔﺔاﻟاﻟﻌﺎﻌدﺎﻟدﻟﺔﺔﻟﺗﻟﻠﺗﻠككاﻟاﻟﺧد
اﻟاﺗﻟﺗﻲﻲﯾﻘﯾدﻘدﻣﻣﮭﺎﮭﺎا اﻷﻷططراراففذاذاتتاﻟاﻟﻌﻌﻼﻗ
ت.
أ أووﻣﻣﻛﺎﻛﻓﺎﺂﻓﺂت.
ﻼﻗﺔ:ﺔ:
ﺟمﺗ ﺗﻌﺎﻌﺎﻣﻣﻼﻼتتا اﻷﻷططراراففذاذاتتاﻟاﻟﻌﻌﻼﻗ
طﯾ ﺑﯾﻌﻌﺔﺔووﺣﺣﺟم
أ(أ(ﻓﯾﻓﯾﻣﺎﻣﺎﯾﻠﯾﻠﻲﻲط ﺑ
إﯾإﯾراردااداتت
ﺿوﯾوﯾﺔﺔ
 -ررﺳﺳومومﻋﻋﺿ --ﻣﻣﺳﺎﺳﺎھھﻣﺎﻣﺎتت

2020
2020
ﻋﻣﺎﻣﻧﺎﻧﻲﻲ
ﻋُ
﷼
﷼ ُ
7,000
7,000
9,000
9,000

2019
2019

﷼ﻋُﻋُﻣﺎﻣﻧﺎﻧﻲﻲ
﷼

7,000
7,000
18,000
18,000
12
ﺣﺔ12
ﺻﻔﺣﺔ
ﺻﻔ
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2020
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣ
ُمانية للخدمات النفطية
الجمعيةﺑرالع

القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

إﯾﻀ ﺎﺣ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﻘﻮ اﺋﻢ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ

إيضاحات عن القوائم المالية
 -7ﺗﻌﺎﻣﻼت أطراف ذات ﻋﻼﻗ ﺔ)ﺗﺎﺑﻊ(

ب( ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺗﺷﻣل ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗوظﯾف ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺑﻘﯾﻣﺔ
 31,654﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ ) 91,815 -2019﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ(.
ﺔ
 -8وداﺋﻊ وﻛﺎﻟ
أ(

وداﺋﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣوﺟودة ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗﺣﻘق رﺑﺣﺎ ﺑواﻗﻊ  %4.2ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ) %3.8 - 2019ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ(.

ﻋﻣﺎﻧﻲ( ُﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ
ﻋﻣﺎﻧﻲ ) 34,425 - 2019﷼ ُ
ب( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻹﻗرار ،ﺗﺗﺿﻣن وداﺋﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻗدره  37,159﷼ ُ
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.

 -9ﻧﻘد وأرﺻدة ﺑﻧﻛﯾ ﺔ

2020

﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك

555
278,006
278,561

2019

﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

175
101,132
101,307

ﺗﻧطﺑق اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻹﻗرار ،ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  149,318﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ ) 112,319 -2019﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ( ُﻣﺳﺗﻠم ﻣن ﺑﻌض
ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﻧﻔط ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺑﺎدرات ﺗﻌزﯾز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ داﺧل اﻟﺑﻼد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ُﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ
وزارة اﻟطﺎﻗﺔ و اﻟﻣﻌﺎدن.
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.
 -10رﺳوم وأرﺻدة ﻣدﯾﻧ ﺔ أﺧرى

2020

﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻻﺳﺗﻼم ﻣن ﺑﯾﻊ اوﺑﺎل ﺳﺗﺎر ﺳﻧﺗر )إﯾﺿﺎح (1

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

40

﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

270,000
55,310
27,368
17,449
-370,127

-87,866
26,907
18,298
45,181
178,252

2020

2019

﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

ذﻣم داﺋﻧﺔ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت وأرﺻدة داﺋﻧﺔ أﺧرى

2019

149,958
152,626
302,584

﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

51,634
109,593
161,227
ﺻﻔﺣﺔ 13
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اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

الجمعية العُمانية للخدمات النفطية
القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
القوائمﯿﺔالمالية
عنﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟ
إيضاحاتﻦ اﻟ
إﯾﻀ ﺎﺣ ﺎت ﻋ
 -12رواﺗب وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن

2020

﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

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

أ( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺣرﻛﺔ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن:

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺻروف اﻟﺳﻧﺔ
ﻣدﻓوع ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

 -13ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾ ﺔوإدارﯾ ﺔ

إﯾﺟﺎر
ﺧدﻣﺎت إدارة اﻟﺟودة
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت

ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﻛﺗب

إﻋﻼن وﺗروﯾﺞ أﻋﻣﺎل

ﻣﺻروﻓﺎت اﺗﺻﺎﻻت
ﻛﮭرﺑﺎء وﻣﯾﺎه
ﻣطﺑوﻋﺎت وﻗرطﺎﺳﯾﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺳﻔر
ﻣرطﺑﺎت ﻟﻠﻣﻛﺗب
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ

293,223
92,900
36,528
6,874
1,090
5,020
2,038
437,673

2019

﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

365,514
26,395
30,870
6,691
2,867
9,802
500
442,639

2020
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

2019
ﻋﻣﺎﻧﻲ
﷼ ُ

7,456
1,090
)(8,546
--

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

2020

2019

﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

33,918
28,760
20,835
14,643
12,865
10,682
8,932
4,986
4,639
4,501
2,366
-4,940
152,067

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

 -14اﻟﺿرﯾﺑ ﺔ
ﻟم ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧظرا ﻷن ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﺑﺎل ﻟﯾﺳت ﺷرﻛﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌُﻣﺎﻧﯾﺔ ،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.

ﺻﻔﺣﺔ 14
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للخدماتﻟﻧﻔطﯾﺔ
ُمانيةﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ا
الجمعيةﺔالاﻟعﻌُﻣﺎﻧﯾ
اﻟﺟﻣﻌﯾ
النفطية
القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020

المالية
القوائمﻟﯿﺔ
عنﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎ
إيضاحاتﻋﻦ ا
إﯾﻀ ﺎﺣ ﺎت
 -15اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإدارة رأس اﻟﻣﺎل
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 ﻣﺳؤول 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.
ﺗﻧﺷﺄ 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.
ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣد أﻗﺻﻰ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻗﺻﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻹﻗرار:
2020

2019

﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

﷼ ﻋُﻣﺎﻧﻲ

ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣن اﻷﻋﺿﺎء /ﻣﻌﺎھد اﻟﺗدرﯾب )ﻣدرج ﺿﻣن اﻷرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى(

55,310

87,866

ﻣﺑﻠﻎ ُﻣﺳﺗﺣق اﻻﺳﺗﻼم ﻋن ﻣﺑﺎدرات ﺗﻌزﯾز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ داﺧل اﻟﺑﻼد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣوارد
اﻟﺑﺷرﯾﺔ

--

45,181

ﻣﺑﻠﻎ ُﻣﺳﺗﺣق اﻻﺳﺗﻼم ﻣن ﺑﯾﻊ اوﺑﺎل ﺳﺗﺎر ﺳﻧﺗر

270,000

--

ﻓﺎﺋدة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

27,368
352,678

26,907
159,954

ب( ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﺄرﺻﺪة ﺑﻨﻜﯿﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ﻟﻠﺪﻓﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﮭﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻛﺒﯿﺮة.
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