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وتسجيل  إنشاء  وإجراءات  لوائح  ووفق   2001 عام  أكتوبر  من  والعشرين  السابع  يف 
العمانية  الجمعية  االجتماعية تم تصديق وتسجيل  التنمية  بوزارة  األهلية  الجمعيات 
والمعادن يف سلطنة  الطاقة  كأول جمعية يف قطاع  )أوبال( رسمياً  النفطية  للخدمات 
المؤسسات يف تعزيز  1998 كفكرة تمثلت لدى بعض  انطلقت يف عام  عُمان. حيث 
يف  للقطاع  الصناعة  منتدى  هي  أوبال  متكافئة.  تنافسية  بيئة  وخلق  القطاع  معايير 
السلطنة، وهي جمعية غير ربحية يُقدَر أعضائها بأكثر من 460 شركة متضمنة منتجي 
ومشغلي قطاع الطاقة والمعادن والمقاولون والموردون من المؤسسات الصغيرة و 

المتوسطة والكبيرة على حد سواء.

وتوحيد  تطوير  أجل  من  واحدة  منصة  خالل  من  خدماتها  تعزيز  إلى  أوبال  تهدف 
معايير العمل وأفضل الممارسات بالقطاع وتعزيزها من أجل زيادة الكفاءة المهنية 
واالرتقاء بالصناعة المحلية، لتكون قادرة على المنافسة دولياً ولتكون رائدة يف اإلدارة 

المستدامة للهيدروكربونات والطاقة المتجددة.

المقام األول منظمة ميسرة لمواءمة أهداف أصحاب  إلى أن تكون يف  أوبال  وتسعى 
المصلحة وطرح ومعالجة التحديات المشتركة مما يخدم مصلحة أعضائها.

ويجتمع رؤساء الشركات االعضاء بصفة دورية لمناقشة جوانب المصلحة المشتركة 
وتوافق اآلراء باإلجماع. حيث ينظم الجمعية مجلس إدارة منتخب يطبق أعلى المعايير 
التنظيمية الجيدة للمؤسسات. و تتكون أوبال من فريق فعال معني بتنفيذ برامجها 

وخدمة أعضائها يف مختلف جوانب القطاع. 

أوبال وتهدف من  الرئيسية لدى  األولويات  الجودة والصحة والسالمة والبيئة من  إن 
والسلوكيات يف مجال  الممارسات  أفضل  الطموحات وتشجيع  أعلى  تحقيق  إلى  ذلك 
الصحة والسالمة والبيئة لجعلها من أكبر االهتمامات اليومية يف القطاع. حيث تعمل 
أوبال جاهدة لمساعدة المؤسسات الناضجة لتطوير معايير الجودة والصحة والسالمة 
واإلصابات  الحوادث  من  خالٍ  قطاع  تحقيق  أجل  من  التحديات  ومواجهة  والبيئة، 

الجسيمة.

تولي أوبال من خالل برامجها التدريبة المختلفة  أهمية كبيرة لتنمية رأس المال 
البشري المتوافق مع احتياجات أصحاب العمل والتركيز على التدريب النوعي 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 22 
سنة نجحت أوبال يف تسهيل تدريب وتوظيف حوالي 11,000 من الشباب العماني 
باإلضافة إلى قيامها بإعادة توظيف أكثر من 8000 من المسرحين من العمل خالل 

األعوام الماضية.

والتغيرات  األزمات  وقت  يف  مهماً  دوراً  تلعب  الجمعية  فأن  ذلك  إلى  باإلضافة 
قدمتها  التي  والخدمات  لعبته  الذي  الدور  إن  حيث  العالمية  والمالية  االقتصادية 
االقتصادي واالجتماعي يف  أهمية دورها  خالل فترة جائحة كورونا خير دليل على 

السلطنة.  

بال نبذة عن أو
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تشكيل  	
وتأسيس 
المجلس 
التدريبي 

لقطاع 
النفط والغاز 

. )OITB(

أصبحت جمعية  	
رائدة معترف بها 
يف مجال التدريب 

يف قطاع النفط 
والغاز يف سلطنة 

عمان.

تسجيل أوبال  	
رسميا كأول 

جمعية عمانية 
يف قطاع النفط 

والغاز.

تدريب 2,309 عماني  	
وتوظيفهم يف قطاع 

النفط و الغاز.
تدشين شهادة  	

التحقق من اإلمتثال و 
.)CVC( المطابقة

تدشين الموقع  	
االلكتروني للجمعية.

تدريب 746 عماني  	
وتوظيفهم يف قطاع 

النفط والغاز.
تدريب وتوظيف  	

5,584  عماني 
بحلول نهاية عام 
2005 وهو ما 

يتجاوز الهدف المقرر 
تحقيقه بحلول عام 

.2007

تدريب وتوظيف  	
451 عماني يف 

قطاع النفط والغاز.
تقديم تبرعات  	

بقيمة 205,000 
ألف ريال عماني 

للمساهمة يف جهود 
ترميم المناطق 
المتضررة من 

إعصار جونو.

إتمام تدريب 90  	
 متدرباً يف قطاع

النفط والغاز.

وقعت الجمعية  	
مذكرة تفاهم مع 

وزارة القوى العاملة 
للتدريب المقرون 

بالتشغيل.
تم تدريب وتوظيف  	

491 عماني يف قطاع 
النفط والغاز.

اعتماد الخطة  	
الخمسية األولى.

تدشين شهادة نظام  	
إدارة الصحة والسالمة 

والبيئة.

تدريب 1,948 عماني  	
وتوظيفهم يف قطاع 

النفط و الغاز.
اعتماد المنتجين  	

والمشغلين الرئيسيين 
للنفط والغاز على 

شهادة التحقق 
 CVC من اإللتزام

وجعلها شرطاً لتقديم 
المناقصات.

تدريب وتوظيف 636 عماني  	
يف قطاع النفط والغاز.

تجديد مذكرة التفاهم مع  	
وزارة القوى العاملة حيث 
خصصت الوزارة 2 مليون 

ريال عماني للتدريب 
المقرون بالتشغيل.

	 .CA&A تدشين شهادة
تدشين دليل النفط و  	

الغاز بالتعاون مع شركة 
.POTENTIAL

تدريب وتوظيف  	
110 عماني يف 

قطاع النفط والغاز.
تمويل مشاريع  	

ترميم المناطق 
المتضررة من 

إعصار جونو  بقيمة 
91,000 ألف 

ريال عماني بوالية 
قريات.

19982000

19992001200320052007

2002200420062008

بال أحداث أو
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تطوير و تدشين ثالثة معايير للصحة والسالمة والبيئة )إدارة  	
اإلجهاد الحراري  وسكنات الموظفين والسالمة على الطرق(.

إعتماد الكلية  المهنية بالسيب من EAL )هيئة المنح البريطانية(. 	
توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة القوى العاملة لبرنامج أوبال  	

للتلمذة المهنية.
إنضمام 36 طالب عماني لبرامج التلمذة المهنية المستخلصة  	

.)NOS( من المعايير المهنية الوطنية
توقيع اتفاقية تمويل التدريب المقرون بالتشغيل بمبلغ 2.3  	

.)PDO( مليون ريال عماني مع شركة تنمية نفط عمان
تنظيم المؤتمر األول للنفط والغاز يف نوفمبر 2017. 	
اإلنتهاء بنجاح من مشروع المكتبة المتنقلة مع جمعية دار  	

العطاء.
إطالق أسبوع أوبال الرياضي بمشاركة أكثر 500 مشارك. 	
تدشين برنامج  أوبال ستار للتحقق من ضمان استيفاء  	

المؤسسات التدريبية  لمعايير  الحد األدنى للتدريب يف القطاع.
تدريب و توظيف 200 عماني من ضمن برنامج التدريب  	

المقرون بالتشغيل.

تدشين مجلة  	
اوبال يف فبراير 

.2016
تدشين مؤتمر   	

أوبال للنفط والغاز.
تفعيل قنوات  	

التواصل االجتماعي 
الخاصة بأوبال.

تدريب و توظيف  	
48 متدرب عماني.

تدريب وتوظيف  	
150 عماني يف 

قطاع النفط والغاز.
إعداد دليل لمعايير  	

السالمة على الطرق 
لمشغلي الشق 

العلوي.

2017 2009201120132015

2010201220142016

تدريب وتوظيف 183  	
عماني يف قطاع النفط والغاز.

	  ISO الحصول على شهادات
 ، 14001 ISO ، 9001

.18001 OHSAS
تمويل مشاريع ترميم  	

المناطق المتضررة من 
إعصار جونو بوالية قريات 

بقيمة  45,036 ألف ريال 
عماني.

إنتاج تقرير عن  	
النفط والغاز 
بالشراكة مع 

وزارة النفط و 
الغاز وشركة 

تنمية نفط عمان 
.PDO

توقيع اتفاقيتين  	
مع شركة 

شل العمانية 
)SDO( لتسهيل 

اإلشراف على 
التدريب المهني 

لـ 36 عمانيًا 
يف إطار برنامج 

التدريب المقرون 
.)TFE( بالتشغيل

تدريب وتوظيف  	
331 عماني يف 

قطاع النفط و 
الغاز.

تدريب وتوظيف  	
7,262 عماني 

بحلول نهاية عام 
.2011

تحديث الموقع  	
اإللكتروني للجمعية.

التوقيع على 17  	
اتفاقية للتدريب 

المقرون بالتشغيل 
TFE والتي نتجت 
عن توظيف 317 

شاب عماني.

تدريب 356  	
متدرباً عمانياً من 
خالل 21 اتفاقية 

للتدريب المقرون 
بالتشغيل.  

جائزة  	
 NEWREST

 WACASCO
.OMAN QHSE

إطالق جائزة أوبال  	
ألفضل الممارسات 

المهنية.

تطوير 7 معايير مهنية بين عامي 2016 و 2018  واعتمادها  	
من قبل وزارة القوى العاملة.

تطوير معيار إدارة األجسام المتساقطة و اعتماده من قبل  	
القطاع.

تقييم و اعتماد أكثر من 20 مؤسسة تدريبية من قبل برنامج  	
أوبال ستار.

إعادة توظيف حوالي 5000 عماني من المسرحين يف القطاع.  	
تدريب  أكثر من 1200 عماني من خالل برامج التدريب  	

المقرونة بالتشغيل و برامج التدريب من أجل التطوير.
توقيع اتفاقية تمويل لدراسة سوق العمل مع شركتي  	

أوكسيدنتال عمان وشركة النفط العمانية لالستكشاف و اإلنتاج.
عقد مؤتمر أوبال الثاني للنفط والغاز. 	
 تكريم الفائزين بجائزة أوبال ألفضل الممارسات المهنية. 	
توقيع اتفاقية دراسة سوق العمل مع كلية عمان البحرية الدولية. 	
توفير 5000 فرصة عمل يف قطاع النفط و الغاز. 	

2018
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الحصول على أول ترخيص الحتضان وحدة المهارات القطاعية لقطاع  	
النفط و الغاز من قبل وزارة القوى العاملة.

المشاركة يف لجان القيمة المحلية المضافة التابعة لوزارة النفط و الغاز. 	
ترخيص 7 موردين ألجهزة نظام المراقبة داخل المركبات و اعتماد 8  	

أجهزة.
اعتماد برنامج التلمذة المهنية للصحة والسالمة والبيئة الذي وافقت  	

عليه هيئة المؤهالت اإلسكتلندية.
تعاونت الجمعية مع الجهات الممولة لتكملة االحتياجات المطلوبة  	

لبرنامج كومبكس للتخصصات الفنية )األدوات واألجهزة الكهربائية(.
إضافة قسم الجودة يف الجمعية لضمان جودة منتجات وخدمات أوبال. 	
الموافقة على مشروع نظام تخطيط موارد المؤسسة من قبل مجلس  	

اإلدارة.
تدريب و توظيف 400 متدرب يف برنامج التدريب المقرون بالتشغيل. 	
تنظيم فعالية أسبوع أوبال الرياضي بمشاركة أكثر من 2000 موظف  	

من العاملين يف الشركات األعضاء.
تنظيم مؤتمر أوبال للنفط و الغاز. 	

2019

2020

2021

حققت أوبال أعلى عائد مادي منذ إنشائها. 	
تسجيل رقم قياسي يف عدد األعضاء الجدد منذ إنشاء الجمعية. 	
تشكيل منتدى السالمة لكبار قادة أوبال. 	
تم إصدار معيار اللياقة البدنية للعمل. 	
االستمرار يف دعم إعادة تشكيل الموظفين وتدريب الخريجين وتقديم الدعم يف  	

حل قضايا التسريح حيث قدم قسم الموارد البشرية يف أوبال أكثر من 474 
ساعة استشارات يف قضايا إدارة الموارد البشرية.

إنشاء مكتب إتصال متخصص للرد على األعضاء لتقديم خدمات استشارية بشأن  	
ضريبة القيمة المحلية المضافة .

العمل عن قرب مع األمانة العامة للضرائب وأعضاء أوبال يف توضيح القضايا  	
المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وتطوير الدليل اإلرشادي حول ضريبة القيمة 

المضافة للنفط والغاز.
تنظيم ورشة عمل حول تطبيقات معايير السالمة على الطرق. 	
تنظيم الملتقى الصيفي األول للتحكم يف اإلجهاد الحراري. 	
تنظيم جائزة أوبال السنوية ألفضل الممارسات المهنية. 	

بال أحداث أو

دعم وزارة الطاقة والمعادن يف مراجعة واعتماد 233 طلبًا إلعادة القوى العاملة  	
الوافدة من الشركات األعضاء، والتي تشمل 3698 موظفًا أجنبيًا لتنفيذ عمليات 

الصيانة لآلبار والمصايف وتنفيذ المشاريع األخرى.
دعم الشركات األعضاء يف طلبات تصريح العمل حيث تم التعامل مع أكثر من  	

90 طلبًا لكل من المشغلين والشركات المتعاقدة.
توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )ريادة(  	

بهدف تعزيز برامج جاهزية رواد األعمال باإلضافة إلى عدد من المشاريع األخرى.
الشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )ريادة( يف مبادرة  	

القرض الطارئ للشركات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي مبلغ معتمد قدره 4 
ماليين ريال عماني.

بدء تنفيذ برنامج جاهزية رواد األعمال عن طريق تدشين ثالث دفعات من  	
البرنامج تتضمن المشاريع الناشئة والمشاريع القائمة.

سهلت أوبال البدء يف مبادرة التعمين لمديري محطات الوقود وسائقي صهاريج  	
الوقود بالتعاون مع وزارة العمل وثالث من شركاتنا األعضاء.

توقيع اتفاقية تعاون مع البنك الوطني العماني للتجارة اإللكترونية  	
لنقاط البيع.

المشاركة يف مؤتمر ومعرض أبحاث الغاز العالمي. 	
تنظيم حلقات عمل حول مسائل التعويضات و إنهاء العقود الخاصة  	

بالشركات بالتعاون مع مكتب سعيد الشحري وشركائه للمحاماة 
واالستشارات القانونية. 

تشكيل مجلس إدارة وحدة المهارات القطاعية لقطاع الطاقة و المعادن.  	
توقيع مذكرة تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار  	

لدعم إجراء فحوصات كوفيد - 19 للطلبة المبتعثين للخارج. 
توقيع مذكرات تفاهم مع شركة توتال و تبريد عمان لتمويل إجراء  	

فحوصات فيروس كورونا )كوفيد- 19(.
تشكيل لجنة تنظيم الرحالت الخاصة خالل فترة إغالق المطارات حيث تم  	

تنظيم 133رحلة 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 الف من العاملين 

يف قطاع الطاقة.
تدشين رخصة القيادة الوقائية الموحدة لقطاع الطاقة وتتويج الفائزين  	

بجوائز "أوبال" ألفضل الممارسات المهنية للشركات األعضاء.

تدشين معايير ضمان سالمة وصالحية المركبات على الطرق ونظام المراقبة  	
داخل المركبات. 

تدريب و توظيف 10,700 عماني منذ بدء برنامج التدريب المقرون  	
بالتشغيل.

تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة المالي و اإلداري. 	
تقديم عمليات التدقيق عن بعد لمنتجات أوبال ستار. 	
تحديث الموقع اإللكتروني للجمعية. 	
تدشين النظام اإللكتروني إلنهاء المعامالت الخاصة بموقع أوبال ستار.  	
تدشين نظام إدارة عمليات الرفع و اعتماد بطاقات الكفاءة المهنية. 	
تمثيل قطاع الطاقة و المعادن يف اللجان المعنية بأوضاع القوى العاملة  	

الوطنية من خالل لجنة تنظيم العمل ولجنة المسرحين. 
  بدعم من الخبراء المتخصصين، قضى فريق أوبال 460 ساعة يف تقديم  	

اإليضاحات والتوجيهات إلى شركاتنا األعضاء بشأن قانون العمل.
تدشين منصة التعليم لقطاع الطاقة والمعادن بموقع أوبال ستار.  	
تدشين موقع ضمان سالمة وصالحية المركبات على الطرق كجزء من منصة  	

التعليم لقطاع الطاقة والمعادن بموقع أوبال ستار.
إعداد واعتماد خطة عمل وحدة المهارات القطاعية لقطاع الطاقة والمعادن.  	
تشكيل فريق عمل خارطة المهن القطاعية. 	

اعتماد الهيكل التنظيمي لوحدة المهارات القطاعية. 	
تشكيل 4 لجان لوحدة المهارات القطاعية. 	
تسجيل أكبر عدد من األعضاء الجدد يف تاريخ الجمعية خالل العام حيث  	

بلغ إجمالي الشركات المسجلة 428 ألول مرة.
إطالق ملصق أوبال لضمان سالمة وصالحية المركبات على الطرق. 	
ترخيص 9 موردين ألجهزة نظام المراقبة داخل  المركبات و إعتماد  	

10 أجهزة.
تقييم و اعتماد 36 مؤسسة تدريبية من خالل برنامج أوبال ستار. 	
اعتماد مركزين لفحص المركبات. 	
تقييم و اعتماد 6 مؤسسات تدريبية لتقديم خدمات القيادة الوقائية  	

باإلضافة إلى تقييم و اعتماد 6 مراكز لتقييم السائقين.
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تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لتمويل برامج التدريب المقرون  	
بالتشغيل لقطاع الطاقة والمعادن والشركات المندرجة تحت عضوية 

أوبال.
توفير 65 فرصة عمل تحت برامج التلمذة المهنية يف الصحة والسالمة  	

المهنية و 30 فرصة عمل يف مجال فحص الرافعات للخريجين.
التنظيم والمشاركة يف ورشة عمل مع وزارة التعليم العالي والبحث  	

العلمي واالبتكار للبدء يف تنفيذ مشروع إدخال التلمذة المهنية يف 
مساقات التعليم العالي.

إطالق الطبعة األولى من كتاب إنجازات القيمة المحلية المضافة الذي  	
يلخص مساهمات شركات النفط والغاز.

ترخيص 7 معاهد تدريب لتقديم دورات القيادة الوقائية، موزعة  	
يف 17 موقع مختلف إلجراء تدريب وتقييم القيادة الوقائية.                         

)حيث تم إصدار 20,927 رخصة القيادة الوقائية(.
ترخيص 11 موردًا لنظام أوبال للمراقبة داخل المركبة )IVMS( و 17  	

.)IVMS معتمد. )حيث تم تثبيت 7415 جهاز IVMS جهاز
ترخيص 46 مركز للموافقة على فحص المركبات وضمان جودتها.     	

)حيث تم فحص 22,561 مركبة(.
تم ترخيص 7 معاهد/مراكز تدريب لتقديم دورة إدارة الرحلة اآلمنة.  	

)حيث تم إصدار 226 بطاقة كفاءة(.
اعتماد 51 من مؤسسات التدريب الخاصة ضمن مشروع أوبال ستار. 	
	 .)CVC( إصدار 47 شهادة تحقق والتزام بالمعايير
إرساء عقد مشروع الصيانة لمواقع الحفر والمصايف على مقاول مستقل  	

لتدريب وتوظيف 2000-500 عماني يف غضون 3 سنوات.
برامج التدريب المقرون بالتطوير: تقديم 4 ورش عمل يف المسؤولية  	

الفردية، ورشتي عمل عن بعد حول قانون العمل والمسائل المالية 
المرتبطة بقانون العمل والصحة والسالمة والبيئة، دورتان يف شهادة 

أوبال للموارد البشرية بالمستوى األول. حيث استفاد 118 مشاركاً من 
عدة شركات من ورش العمل المذكورة.

تم تدريب 19 متدرباً على رأس العمل يف مختلف أقسام الجمعية. 	
تطوير 7 معايير مهنية وطنية )NOS( تتعلق بمهنة عمليات الحفر. 	
اعتماد رخصة مزاولة مهنة لكل من وظائف الصحة والسالمة المهنية  	

والوظائف المتعلقة بعمليات الرفع.
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أن نكون "صوت قطاع الطاقة والمعادن المميز" و مصدر إلهام 
للشركات الرائدة والمزدهرة من أجل الحفاظ على الرخاء يف 

قطاع الطاقة والمعادن يف السلطنة. أن نعمل على نشر أفضل 
الممارسات الفاعلة والمجربة بما يضمن المحافظة على نمو 

قطاع الطاقة والمعادن 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 والمعادن واالقتصاد الوطني.

وتركيزنا ينصُب على أربعة مواضيع: 
•  صوت قطاع الطاقة والمعادن.

•  استدامة "القيمة المحلية المضافة" وازدهار 
مجتمعات األعمال يف عمان.

•  ممارسة األعمال المستدامة والمعايير المشتركة. 
•  تظافر أكبر للجهود المشتركة يف قطاع الطاقة  

     والمعادن.

النزاهة, الثقة, العدالة, الشفافية و
االستقاللية 

الرؤية  

الرسالة

القيم 

تهدف أوبال إلى تعزيز قطاع الطاقة والمعادن يف 
سلطنة عمان كقطاع يشار إليه بالبنان يف قدرته 

على التنافس الدولي وذلك من خالل االرتقاء 
بمعايير التشغيل الخاصة بالشركات األعضاء 

الصغيرة والكبيرة، وتأسيس تفاهم وتوافق على 
الحد األدنى للمعايير المتفق عليها من أجل خلق 

مجال متكافئ داخل هذا القطاع. وستواصل أوبال 
العمل مع أصحاب المصلحة والشركاء واألعضاء 

لتحقيق األهداف االستراتيجية التالية:

صوت قطاع الطاقة والمعادن
• توفير بيئة لطرح األفكار والبحوث والتوصية 

بسياسات قابلة للتطبيق لمعالجة التحديات التي 
تواجه القطاع.

• معالجة التحديات الشائعة التي تؤثر سلباً على 
األعمال يف القطاع.

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

استدامة "القيمة المحلية المضافة" وازدهار 
مجتمعات األعمال يف عمان

• الترويج لـ " القيمة المحلية المضافة" من أجل 
الحفاظ على نجاح الشركات األعضاء وقطاع الطاقة 

والمعادن واالقتصاد العماني.
• تسهيل رأس المال البشري والكفاءات الوطنية 

على جميع المستويات من خالل إيجاد فرص 
توظيف وتطوير 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 يف قطاع الطاقة 
والمعادن 

• تسهيل تبادل المعلومات )الفنية و التجارية و 
العامة( يف القطاع.

• تعزيز التعاون بين الشركات األعضاء لتحقيق 
نتائج وأهداف مشتركة.

اتجاهاتنا ورؤيتنا االستراتيجية
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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 أعضاء غير تنفيذيين يتم 

انتخابهم لمدة عامين مسؤولية التوجيه واإلشراف على أوبال نيابة عن أعضائها.
وأعضاء مجلس اإلدارة هم من الشخصيات المتخصصة المرموقة كٌل يف مجال 

عمله وتخصصه وذلك لضمان التوجيه الصحيح لألنشطة التي تقوم بها الجمعية. 
هذا ويلعب مجلس اإلدارة دوراً محورياً مهماً يف تطوير األهداف االستراتيجية 

والتنظيمية للجمعية باإلضافة إلى ضمان فعالية نظام المراقبة الداخلية.

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

•  تشكيل اللجان والمجالس التوجيهية للتعامل مع المواضيع المعنية بقطاع 
الطاقة والمعادن.

• ضمان قيام الجمعية بأعمالها ضمن إطار العمل المنصوص عليه يف النظام 
األساسي بطريقة أخالقية وبشفافية عالية.

• تعيين الرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيين.
• تقييم فعالية وأداء األمانة العامة بشكل ربع سنوي.

• الموافقة على الموازنة والسياسات والخطط االستراتيجية والتجارية للجمعية.
• مراجعة التقرير السنوي والقوائم المالية.

التنظيم اإلداري

الدكتور عامر الرواس
رئيس مجلس ا�دارة

 رئيس مجلس إدارة شركة
ثمار ل	ستشارات

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

موسى الموسوي
عضو

 نائب مدير عام شركة ارا
للبترول

عبدالرحمن اليحيائي
الرئيس التنفيذي

 للجمعية العمانية للخدمات
النفطية (أوبال)

سعيد الحبسي
عضو

 الرئيس التنفيذي لشركة
عمان كلورين

سيف الدرعي
عضو

 الرئيس التنفيذي لشركة
سيح السرية للهندسة
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أمانة الجمعية 
تتم 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 بناءً 
على صالحيات محددة له من قبل مجلس اإلدارة 

واإلطار العام إلدارة الجمعية، ويعاون الرئيس 
التنفيذي فريق 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 يف 
السوق لزيادة المبيعات المتعلقة بالعضوية.

• رعاية الفعاليات والبرامج التي تنظمها الجمعية 
لتعزيز العالمة التجارية ألوبال وأهميتها 

ألصحاب المصلحة يف قطاع الطاقة والمعادن.
• إدارة لجان أعضاء أوبال.

يع وتطوير األعمال: قسم المشار
• إجراء دراسات الجدوى للمشاريع المقترحة 
وتقييم جدوى تحقيق النتائج المرجوة تقنياً 

ومالياً ويف األطر الزمنية المطلوبة.
•   تنفيذ المشاريع المعتمدة ضمن نطاقات 

العمل المتفق عليها و يف الوقت المحدد وضمن 
الميزانيات المعتمدة والتأكد من أن عملية 

تسليم المنتجات والخدمات النهائية تتوائم مع 
معايير أوبال الخاصة بالجودة والمحددة لقطاع 

الطاقة والمعادن.
• مراجعة تسليم المنتجات للتأكد من تلبيتها 

لألهداف واالحتياجات الخاصة بالقطاع.

قسم الخدمات والمنتجات: 
• تعمل على دعم الشركات األعضاء يف استخدامها 

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

األمثل وفق متطلبات الجودة الالزمة.
التأكد من حل الصعوبات والتحديات المتعلقة     •

بالمنتجات والخدمات ضمن األهداف المتفق 
عليها.

• دعم تقييم المنتجات والخدمات والتأكد من أن 
المنتجات مضمونة الجودة ومدققة بشكل دوري 

وفقاً لما هو مطلوب.
• تحليل البيانات لضمان االستخدام األمثل 

للمنتجات والخدمات والقيام بإجراء تحسينات 
معتمدة للمنتجات والخدمات لذات الغرض.

قسم التخطيط وخدمات الدعم الداخلي:
• التنسيق واإلشراف على عمليات التخطيط إلنتاج 
خطط األعمال االستراتيجية والسنوية، واإلشراف 
على تسهيل مراقبة وإدارة أداء األعمال بانتظام.

• اإلشراف على نظم العمليات وإدارة الجودة 
وإدارة المخاطر يف أوبال. 

• اإلشراف على إدارة الشؤون المالية ألوبال 
وضمان وجود ضوابط كافية على النفقات و اإلبالغ 

عن البيانات المالية المطلوبة بانتظام .
إدارة ودعم العقود والمشتريات داخليا.   •

اإلشراف على إدارة الموارد البشرية وفقاً    •
للسياسات المعتمدة وإدارة التسليم ودعم 
حلول تقنية المعلومات التي تتطلبها أوبال. 

التنظيم اإلداري
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بال يق أو فر

ية أخصائي موارد بشر
علي البوسعيدي

الرئيس التنفيذي
عبدالرحمن اليحيائي

القائم بأعمال رئيس قسم
ية  الموارد البشر

إلهام العيسري

مدير مكتب الرئيس التنفيذي
شاغر

مدير أول التخطيط
والدعم الداخلي 

جمعة المغيري

مدير أول إدارة شبكة األعضاء
شاغر

مديرة منتجات و خدمات تطوير
ية  الموارد البشر

تركية العدوي

يع الصحة رئيسة قسم مشار
والسالمة المهنية 

نصراء المحرزي

يع الصحة مدير مشار
والسالمة والبيئة 

شاغر

مستشارة الصحة
و السالمة المهنية 

انفال العلوي

رئيسة قسم البحوث و التطوير
سميحه الوهيبي

أخصائي المعايير المهنية
يعقوب آل محمد

مدير وحدة المهارات القطاعية
للطاقة والمعادن 

عبدهللا  البوسعيدي

أخصائية تطوير
ية  الموارد البشر

شفاء الهنائي

منسقة برامج تطوير
ية  الموارد البشر

سمية البلوشي

منسقة برامج تطوير
ية  الموارد البشر

صفية البادي

ية أخصائية تطوير الموارد البشر
عدوية العدوي

مندوب عالقات عامة
و مساعد إداري 
عبدهللا السالمي

رئيسة قسم الحسابات
شريفة النعماني

يات أخصائية العقود و المشتر
غنيمه البوسعيدي

ية محاسبة إدار
آمال الجهوري

 مدير الجودة
خالد السيابي

رئيس قسم المعايير
المهنية والمنتجات 

حميد الحراصي

مدير التواصل مع األعضاء
إسماعيل البلوشي

أخصائية الدعم والمساندة
ريما الشهومي

رئيسة قسم الفعاليات والرعاية
عزة الهاللي

رئيس قسم إدارة األعضاء
صالح الوهيبي

يج رئيس قسم اإلعالم والترو
نيناد فالينتك

أخصائية البحوث و التطوير
يقين الحوسني

مدقق الجودة
شاغر

مدقق الجودة
وائل الحراصي

محلل تكنولوجيا
المعلومات / األعمال 

شاغر

مساعدة حسابات
نوف النعيمي

يع مدير أول المشار
وتطوير االعمال 

شاغر

مدير أول
المنتجات والخدمات 

شاغر

يج أخصائية قسم اإلعالم والترو
شوق الزعابي 

أخصائية الجودة
روان المعولي

أخصائي الجودة
محمد المعمري

أخصائي الجودة
إسماعيل درويش البلوشي
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أوبال هي منتدى صناعة الطاقة والمعادن يف سلطنة عُمان ويفوق عدد أعضائها أكثر من 460 شركة يف مختلف األنشطة األساسية. تمثل هذه الشركات عشرات 
اآلالف من الموظفين عبر القطاع مما يجعل أوبال منصة تواصل قوية تُمكَن أصحاب المنفعة من اللجوء إليها لتحقيق أهدافهم المرجوة من خالل شبكات التواصل 

وقاعدة البيانات المتاحة.

%1 قیقدتلاو ةبساحملا تاكرش

%3 قفارملا ةراداو ةشاعإلا نيومتلا

%14 ءانبلا لامعأ

%4 ةسدنھلا

%1ةیلاملا تاسسؤملا
%1 ماعلا قيوستلا

%1 ةيرشبلا دراوملا تاراشتسا

%6 شیتفتلاو ةبقارملاو صحفلا

%5 تالاصتإلا تامولعملا ایجولونكت

%5 عینصتلا

%1 ةیبطلا تاسسؤملا
%1 ةیطفنلا تاجتنملا قيوست

%29 طفنلا لوقح تامدخ

%4 نیلغشملا

%3 نيدروملا

%7 ةیبيردتلا تاسسؤملا

%13  ةیتسجوللا تامدخلاو لقنلا
%0 ىرخأ

بال أعضاء أو
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للحفاظ على استراتيجية موحدة و فعّالة، تقوم الجمعية 
بتقديم تسهيالت للعديد من الفعاليات و المنتديات 
واللجان باإلضافة إلى االجتماعات الفردية التي تمكن 
الجمعية من االستماع وفهم االحتياجات والتحديات 

المشتركة التي تواجهها الشركات األعضاء. 

تحدد الجمعية بعد ذلك الفرص والحلول لجميع 
أصحاب المصلحة يف قطاع الطاقة يف البالد و تشارك 

الجمعية يف العديد من اللجان االستشارية الحكومية، 
والتي تمكننا من التوصل إلى حلول لتحقيق فائدة أكبر 

للجميع.

)TFE( يب المقرون بالتشغيل برنامج التدر
تعد برامج تطوير الموارد البشرية المقرونة بالتشغيل 

من البرامج األساسية التي تساهم يف تعزيز ودعم سياسة 
التعمين وتوفير التدريب وخلق الفرص الوظيفية للباحثين 

عن عمل يف القطاع الخاص لسد الفجوة بين متطلبات العمل 
والمؤهالت األكاديمية من جهة ولتأهيل العمانيين لشغل 
العديد من الوظائف الفنية المهمة يف القطاعات المختلفة 
بشكل عام وقطاع الطاقة والمعادن بشكل خاص من جهة 

أخرى. وقد حققت أوبال نجاحاً متقدماً بالتعاون مع الجهات 
الحكومية وقطاع الطاقة والمعادن والقطاع الخاص بشكل عام 

حيث قامت بتوفير فرص تدريبية ووظيفية لآلالف من الشباب 
العماني منذ بداية المبادرة إلى يومنا هذا والتزال الخطط 

المستقبلية لهذا البرنامج مستمرة.

 )TFD(يب من أجل التطوير برنامج التدر
تهدف البرامج التدريبية التطويرية يف أوبال إلى تنمية الموارد 

البشرية العاملة واستثمارها يف قطاع الطاقة والمعادن 
ُمساهِمةً بذلك يف رفع مستوى الكفاءة المهنية بالخبرات 

والمهارات المطلوبة. تشمل البرامج التطويرية على الورش 

وحلقات العمل والدورات التدريبية يف مختلف المجاالت 
المهنية. يسعى هذا البرنامج إلى تعزيز أهمية التدريب 

المستمر للكوادر العمانية بشكل خاص وتوعية الشركات 
بمفهوم االستثمار يف الكادر البشري للحصول على كفاءة 

وإنتاجية عالية.

بال ألفضل الممارسات المهنية جائزة أو
تهدف هذه الجائزة إلى تشجيع وجذب أفضل الممارسات 
المهنية للشركات األعضاء  وتسليط الضوء عليها ونشرها 

عبر القطاع. حيث يتيح هذا الحدث الفرصة لألعضاء اآلخرين 
لمحاكاة نظرائهم وتشجيعهم على التنافس والمشاركة يف 
تطبيق أفضل الممارسات. وتشمل الجائزة سبعة جوانب 
رئيسية هي: التعمين، الصحة والسالمة و البيئة، التحول 
للطاقة النظيفة، التميز التشغيلي، المنتجات والخدمات 

المحلية والبحث والتطوير.

مشاركاتنا

المنتجات والخدمات 
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بال منتديات أو
تنظم أوبال منتديات تفاعلية بين أعضائها من أجل مناقشة 
وطرح ومعالجة القضايا والتحديات المشتركة وذلك إليجاد 

الحلول المناسبة لخلق بيئة مثالية لألعمال. باإلضافة إلى تنظيم 
منتديات بمشاركة دولية حيث يتم دعوة شركات ومؤسسات 

عالمية مرموقة لتقديم آخر ما توصلت إليه يف مجال التكنولوجيا 
و فتح فرص األعمال ألعضائنا مع نظرائهم من دول العالم 

المختلفة.

ية الخدمات االستشار
 توفر أوبال خدمات استشارية ألعضائها يف قضايا تطوير وإدارة 

الموارد البشرية، وقانون العمل وخطط التعمين، ومعايير الصحة 
والسالمة والبيئة، وغيرها من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة 

والمعادن.

يب والتقييم المؤسسي   بال ستار )معايير التدر أو
يبية( للمؤسسات التدر

تم إطالق مشروع أوبال ستار يف عام 2017  لتعزيز معايير 
الجودة يف المؤسسات التدريبية التي تقدم خدمات التدريب 

لقطاع الطاقة والمعادن حيث تدعم معايير أوبال للتدريب 
والتقييم المؤسسي )أوبال ستار( مؤسسات التدريب العاملة  
يف القطاع من خالل إدارة وتوحيد المواصفات ومعايير الكفاءة 

والجودة، حيث يقوم فريق مختص ومؤهل بالتدقيق على التزام 
المؤسسات التدريبية بالمعايير الموضوعة والمعتمدة وعليه 

يتم تصنيفها بعد تحقيقها للمعايير إلى ثالث فئات رئيسية )الفئة 
الذهبية أو الفضية أو البرونزية( وتشجع هذه المعايير على 

التنافس من أجل التطوير المستمر بين مؤسسات التدريب.

بال للنفط والغاز معرض ومؤتمر أو
 يعد مؤتمر أوبال للنفط والغاز أحد الفعاليات المعروفة على 
الصعيد المحلي واإلقليمي، حيث تجتمع كبرى شركات النفط 
والغاز من السلطنة وخارجها لتناقش وتسلط الضوء على آخر 
التطورات واالتجاهات يف قطاع النفط والغاز وتحدياته الحالية 

وفرص العمل فيه، كما يتم يف المؤتمر مناقشة مستقبل القطاع 
العماني من وجهات نظر شخصيات مهمة تمثل قادة القطاع.

دراسة سوق العمل
هو مشروع بحثي يف سوق العمل العماني يركز على فهم و 
تحليل الجوانب النوعية و الكمية المختلفة إلتجاهات سوق 
العمل و ديناميكيته يف قطاع الطاقة و المعادن يف السلطنة، 

وتغطي هذه االتجاهات توزيع القوى العاملة و اإلتجاهات 
التاريخية و المتطلبات المستقبلية، يف حين تغطي ديناميكيات 

سوق العمل التوظيف واألدوار التي يصعب ملؤها و نقص 
المهارات و استبقاء الموظفين و المتدربين و الخريجين باإلضافة 

إلى التدريب و التطوير.

ياضية  بال الر فعالية أو
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 يف عدة مراحل على مدى شهر تقريباً مثل: 
ركوب الدراجات الجبلية، كرة القدم، الجولف و البولينج كجزء 

من مشروع التنمية االجتماعية. حيث تلعب الفعالية دوراً مهماً 
يف تعزيز الشراكة بين أوبال والمجتمع.
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معايير الصحة و السالمة المهنية
 يتم تطوير معايير أفضل الممارسات المتعلقة بالصحة و 

السالمة المهنية بهدف رفع معايير األداء المطلوبة من قبل 
جميع المشغلين والمقاولين يف قطاع الطاقة والمعادن، ويتم 

تطوير هذه المعايير من قبل خبراء القطاع المختصين يف ذات 
المجال، لذلك فإن هذه المعايير  يمكن تكيفها للتطبيق خارج 

القطاع أيضاً. 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 البدنية يف العمل". وتواصل أوبال 
سنوياً تقييم الحاجة لمعايير جديدة وتطويرها بما يصب يف صالح 

القطاع ومتطلباته.

)CVC( شهادة التحقق وااللتزام بالمعايير
 هو إطار يتحقق من التزام األعضاء المتقدمين لخمسة ركائز 

أساسية بناءً على معايير أوبال وهي: نظام إدارة الصحة والسالمة 
والبيئة، ونظام إدارة الموارد البشرية، والمتطلبات القانونية، 
والمكافآت والتعمين. وتقوم عملية التصديق بتقييم االلتزام 
بالمعايير بكل شفافية، وتساعد أوبال الشركات األعضاء على 

إجراء المراجعة السنوية )بدون أي مقابل( لاللتزام بالحد األدنى 
من متطلبات القطاع، يف حين كان االلتزام إجبارياً )وفقاً لتوصيات 

وزارة الطاقة والمعادن( بالنسبة للمقاولين، إال أنه أصبح اآلن 
اختيارياً للشركات الراغبة يف إثبات االلتزام 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 
أقرتها واعتمدتها المديرية العامة للتدريب بوزارة العمل ويعد 

هذا الترخيص األول من نوعه يف السلطنة. حيث تلعب وحدة 
المهارات القطاعية دوراً محورياً مهماً يف تطوير نظام مستدام 
لتنمية المهارات قائم على إحتياجات القطاع، كما أنها ستوفر 

منصة "من أجل القطاع" تدار من قبل القطاع، وتتولى الوحدة 
مسؤولية رصد هيكلة واحتياجات سوق العمل، وترجمتها إلى 

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 يف منظومة 

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

بال للموافقة على فحص المركبات و ضمان  مركز أو
 RAS جودتها

معيار ضمان جودة المركبات هو معيار تم إعداده عن طريق 
قطاع الطاقة والمعادن يهدف الى ضمان سالمة وصالحية 

جميع المركبات المستخدمة يف القطاع من خالل اتخاذ حزمة 
من اإلجراءات. حيث سيتم من خاللها إجراء الفحص واختيار 

المركبات يف مراكز فحص المركبات المعتمدة من قبل أوبال.

 DD بال الموحدة للقيادة الوقائية رخصة أو
هي رخصة قيادة موحدة ومعترف بها يف قطاع الطاقة وتسمح 
هذه الرخصة للسائقين بالعمل يف 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 يف 
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جميع مناطق اإلمتياز لكونه نظام تدريب وتقييم متقدم لقائدي 
المركبات، ويوفر هذا على المشغلين و المقاولين، المال 

والوقت والجهد ويقلل من التكاليف واإلضطرار إلى تدريب أو 
اختبار السائقين الذين لديهم معايير مختلفة تتطلبها الشركات 

المشغلة كل على حده.

IVMS بال للمراقبة داخل المركبة نظام أو
 نظام المراقبة الداخلي للمركبات هو جهاز يوضع يف 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 و اعتماد الشركات التي تزود خدمة نظام 

المراقبة الداخلي للمركبات بحيث يتم التحقق من أداء و 
جودة األجهزة التي تزودها و جودة الخدمة التي تقدمها هذه 

الشركات والتأكد من مطابقتها لمعيار أوبال للسالمة على الطرق 
ومالءمتها لمتطلبات القيادة اآلمنة يف مناطق امتياز النفط والغاز.

يج األعمال والتسويق  ترو
يُمكن ألعضاء الجمعية معرفة المستجدات والتطورات واألخبار 

واإلطالع على المنشورات ذات العالقة بالشركات العاملة يف 
القطاع. وبإمكانهم اإلستفادة من خالل مختلف قنوات التواصل 

ألوبال لنشر منتجاتهم وخدماتهم.

بال ) الخدمات السحابية( سحابة أو
تهدف سحابة أوبال إلى توفير المنتجات والخدمات المصممة 

خصيصاً 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( ية منصة األعمال التجار
هي إحدى الخدمات الجديدة التي تقدمها أوبال ألعضائها حيث 

سيتم خلق فرص لعقد صفقات تجارية أو القيام بأعمال تجارية 
بين األعضاء. ستعمل منصة األعمال التجارية على تسهيل 

المعامالت بين األعضاء من خالل سلسلة التوريد ، إذ ستُمكن 
المصنعين للمنتجات الخام من بيع منتجاتهم للشركات األعضاء 

التي تستخدم هذه المواد يف العمليات التشغيلية.

يبة القيمة  خدمات مكتب المساعدة الخاصة بضر
المحلية المضافة 

يمكن ألعضاء أوبال الحصول على التوضيحات المتعلقة بضريبة 
القيمة المضافة ومراجعة إقرارات ضريبة القيمة المضافة 

الخاصة بهم من قبل الخبراء قبل تقديمها إلى األمانة العامة 
للضرائب للتأكد من أن أعمالهم متوافقة مع ضريبة القيمة 
المضافة لتفادي أي نوع من العقوبات بسبب عدم االمتثال 

لقانون ضريبة القيمة المضافة.
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تأثيرنا على القطاع و االقتصاد الوطني

أهمية عضويتكم لدينا

تهدف أوبال إلى توفير اإلطار المناسب لتوافق تعزيز معايير الكفاءة واالحتراف يف العمل مع رؤية لرفع معايير صناعة الطاقة العمانية لتصبح عالمية المستوى وقادرة 
على المنافسة دولياً ولتحسين موارد القطاع من خالل تشجيع أفضل الممارسات والسلوكيات المهنية خاصةً يف مجال الصحة والسالمة والبيئة والتركيز على التدريب 

الذي يؤدي إلى تعزيز الكفاءة وأخالقيات العمل.

بانضمامكم إلى عضوية الجمعية، ستتاح لكم الفرصة للمشاركة يف القرارات التي تؤثر على أعمالكم والمساهمة يف المشاريع التي تنفذها الجمعية منذ بداية تسجيل 
مؤسستكم يف قاعدة البيانات المسجلة لدى الجمعية. وإذ تعتبر هذه القاعدة مصدراً ومرجعاً لألعضاء يتم اإلستفادة منها عند الحاجة. إضافةً إلى ذلك، يمكنكم معرفة 

آخر التطورات والمستجدات لدى الشركات العاملة يف قطاع الطاقة و المعادن والتواصل مع الكثير من أصحاب المصلحة.
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بال؟ ماذا يقول أصحاب المصلحة عن أو

"يحتاج قطاع الطاقة إلى مؤسسة مثل الجمعية 
العمانية للخدمات النفطية لتكون صوت القطاع. 
و أثبتت الجمعية في الواقع أنها تفي بهذا الوعد 

و تعتبر الجمعية حتى اآلن أكثرالمؤسسات 
احترافيًة وأكثرها تمثياًل ألعضائها في 

السلطنة."

سعادة المهندس/ سالم بن ناصر العويف 
وكيل وزارة الطاقة و المعادن

"نحن نعتبر جمعية أوبال شريك فّعال وحقيقي 
في تنظيم سوق العمل وتدريب العمانيين 

وفتح أبواب جديدة للتوطين ونتمنى أن تحذو 
القطاعات األخرى قطاع النفط والغاز في تنظيم 

أنفسها بإيجاد جمعيات متخصصة شبيهة 
بجمعية أوبال، هذه فعاًل شراكة حقيقية 

وفّعالة وجادة."

سعادة الشيخ نصر بن عامر  الحوسني
وكيل وزارة العمل للعمل

“ساهمت أوبال من خالل أهدافها ومبادراتها وشراكتها مع أعضائها في 
تعزيز الكفاءة المهنية ألعضائها، والتخفيف من التحديات التي يواجهونها 

والمساهمة اإليجابية في حلها من خالل التواصل البناء مع الجهات ذات 
الصلة، مما أدى الى زيادة عدد منتسبيها وذلك يؤكد لنا النجاح الذي تحققه 

الجمعية في خدمة أعضائها وخلق منصة لتنسيق الجهود المشتركة 
لتطوير بيئة عمل أفضل لشركات قطاع الطاقة والمعادن في 

السلطنة ".

معالي ليلى بنت أحمد النجار
وزيرة التنمية االجتماعية

“وقعنا مع الجمعية مذكرة تفاهم حول السالمة على الطرق. نحن نعلم 
أن الجمعية لديها برنامج واسع النطاق عندما يتعلق األمر بالسالمة على 

الطرق. أردنا التحدث إلى جهة لديها كل الخبرة وتعلم قواعدها وأنظمتها. 
نتوقع أن هذا سيساعدنا حًقا في تحسين السالمة في ميناء صحار 

والمنطقة الحرة. من الجيد أن نرى أن عمان لديها مؤسسة احترافية مثل 
الجمعية وأنهم صنعوا دلياًل شاماًل حول السالمة على الطرق شاركوا 

فيه معنا. تساعدنا الجمعية على بناء السالمة على الطرق لسائقي 
الشاحنات لدينا وكذلك للسيارات الخاصة. نحن ممتنون للغاية 

للجمعية لمشاركتها المعرفة معنا ".

مارك جيلينكيرشن  
الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار والمنطقة الحرة
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