
2022
التقرير السنوي



D
IG IT A L IZATIO

N



3

 صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق
المعظم

 صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد
 طيب هللا ثراه



4

المحتوى

 رقم الصفحة 

5 بال  نبذه عن أو
6 وجهتك لصناعة الطاقة 
7 أهدافنا 
 8 التنظيم اإلداري 
12 بال  يق أو فر
13 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
16 كلمة الرئيس التنفيذي   
مبادئنا                                                                                                                       20
21 بال   أعضاء أو
23 المنتجات و الخدمات 
27 الفعاليات السنوية 
32 القوائم المالية 



5

يف السابع والعشرين من أكتوبر عام 2001 ووفق لوائح وإجراءات 
تم  االجتماعية  التنمية  بوزارة  األهلية  الجمعيات  إنشاء وتسجيل 
النفط  قطاع  يف  جمعية  كأول  رسمياً  )أوبال(  وتسجيل  تصديق 
كفكرة   1998 عام  يف  انطلقت  حيث  عُمان.  سلطنة  يف  والغاز 
وخلق  القطاع  معايير  تعزيز  يف  المؤسسات  بعض  لدى  تمثلت 
رؤية  مع  وبالتزامن   2022 نوفمبر  يف  متكافئة.  تنافسية  بيئة 
عمان 2040 والهوية الجديدة لوزارة الطاقة والمعادن، تم تغيير 

مسمى الجمعية ليكون الجمعية العمانية للطاقة )أوبال(.

أوبال هي منتدى الصناعة للقطاع يف السلطنة وهي جمعية غير 
منتجي  متضمنة  شركة   480 من  بأكثر  أعضائها  يُقدَر  ربحية 
من  والموردون  والمقاولون  والمعادن  الطاقة  قطاع  ومشغلي 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء.

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

المستدامة للهيدروكربونات والطاقة المتجددة.

وتسعى أوبال إلى أن تكون يف المقام األول منظمة ميسرة لمواءمة 
المشتركة  التحديات  ومعالجة  وطرح  المصلحة  أصحاب  أهداف 
األعضاء  الشركات  رؤساء  ويجتمع  أعضائها.  مصلحة  يخدم  مما 
بصفة دورية لمناقشة جوانب المصلحة المشتركة وتوافق اآلراء 
باإلجماع. حيث ينظم الجمعية مجلس إدارة منتخب يطبق أعلى 
المعايير التنظيمية الجيدة للمؤسسات. وتتكون أوبال من فريق 
جوانب  مختلف  يف  أعضائها  وخدمة  برامجها  بتنفيذ  معني  فعال 

القطاع.

الرئيسية  األولويات  من  والبيئة  والسالمة  والصحة  الجودة  إن 
لدى أوبال وتهدف من ذلك إلى تحقيق أعلى الطموحات وتشجيع 
أفضل الممارسات والسلوكيات يف مجال الصحة والسالمة والبيئة 
لجعلها من أكبر االهتمامات اليومية يف القطاع. حيث تعمل أوبال 

الجودة  معايير  لتطوير  الناضجة  المؤسسات  لمساعدة  جاهدة 
والصحة والسالمة والبيئة، ومواجهة التحديات من أجل تحقيق 

قطاع خال ٍ من الحوادث واإلصابات الجسيمة. 

تولي أوبال من خالل برامجها التدريبية المختلفة أهمية كبيرة 
أصحاب  احتياجات  مع  المتوافق  البشري  المال  رأس  لتنمية 
تعزيز  إلى  يؤدي  الذي  النوعي  التدريب  على  والتركيز  العمل 
أنه  على  التوظيف  إلى  أوبال  تنظر  كما  العمل.  بيئة  يف  الكفاءة 
إلى هذه  للوصول  الممكنات  أهم  أحد  التدريب هو  وأن  الغاية 
تدريب  تسهيل  يف  أوبال  نجحت  سنة   22 مدى  وعلى  الغاية. 
قيامها  إلى  باإلضافة  العُماني  الشباب  12,300من  وتوظيف 
بإعادة توظيف أكثر من 8000 من المسرحين من العمل خالل 

األعوام الماضية. 

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

أهمية دورها االقتصادي واالجتماعي يف سلطنة عُمان.

إعادة التشغيل        

التدريب و التوظيف 

بال نبذه عن أو
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النزاهة
الشفافية العدالة

االستقاللية

الثقة

أن نكــون »صــوت قطــاع الطاقــة والمعــادن المميــز« و مصــدر إلهــام للشــركات الرائــدة والمزدهــرة 
مــن أجــل الحفــاظ علــى الرخــاء يف قطــاع الطاقــة والمعــادن يف ســلطنة عُمــان. و أن نعمــل علــى نشــر 
أفضــل الممارســات الفاعلــة والمجربــة بمــا يضمــن المحافظــة علــى نمــو قطــاع الطاقــة والمعــادن. 

ــر  ــز مــن خــالل تشــجيع »تظاف ــم الخدمــات للشــركات األعضــاء بشــكل ُممي ــى تقدي أن نحــرص عل
الجهــود« و »إدخــال القيمــة المحليــة المضافــة« و »بنــاء القــدرات« مــن أجــل تعزيــز اســتدامة قطــاع 

الطاقــة والمعــادن واالقتصــاد الوطنــي.

بعة مواضيع:  وتركيزنا ينصُب على أر
•  صوت قطاع الطاقة والمعادن.

•  استدامة »القيمة المحلية المضافة« وازدهار مجتمعات األعمال يف سلطنة عُمان.
•  ممارسة األعمال المستدامة والمعايير المشتركة. 

•  تظافر أكبر للجهود المشتركة يف قطاع الطاقة والمعادن.

الرؤية  

الرسالة

القيم 

وجهتك لصناعة الطاقة
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تهدف أوبال إلى تعزيز قطاع الطاقة والمعادن يف سلطنة 
عُمان كقطاع يشار إليه بالبنان يف قدرته على التنافس 
التشغيل  بمعايير  االرتقاء  خالل  من  وذلك  الدولي 
على  والتوافق  والتفاهم  األعضاء،  بالشركات  الخاصة 
الحد األدنى للمعايير المتفق عليها من أجل خلق مجال 
متكافئ داخل هذا القطاع. وستواصل أوبال العمل مع 
األهداف  لتحقيق  واألعضاء  والشركاء  المصلحة  أصحاب 

االستراتيجية التالية:

صـوت قطـاع الطـاقة والمعــادن
• 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 سلطنة عُمان

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

والمعادن واالقتصاد العٌماني.
• تسهيل رأس المال البشري والكفاءات الوطنية 

علىتعزيز جميع المستويات من خالل إيجاد فرص 
توظيف وتطوير للعُمانيين .        

• 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.

أهدافنا
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أوبــال  إلدارة  أساســيتان  جهتــان  توجــد 
العامــة  واألمانــة  اإلدارة  مجلــس  وهمــا 

)الســكرتارية(. للجمعيــة 

مجلس اإلدارة
يتكــون  الــذي  و  اإلدارة  مجلــس  يتولــى 
تنفيذييــن  غيــر  أعضــاء  ســبعة  مــن 
يتــم انتخابهــم لمــدة عاميــن مســؤولية 
نيابــة  أوبــال  علــى  واإلشــراف  التوجيــه 
عــن أعضائهــا. حيــث يضــم مجلــس اإلدارة 
المتخصصــة  الشــخصيات  مــن  نخبــة 
المرموقــة كٌل يف مجــال عملــه وتخصصــه 
الصحيــح  التوجيــه  لضمــان  وذلــك 
لألنشــطة التــي تقــوم بهــا الجمعيــة. هــذا 
محوريــاً  دوراً  اإلدارة  مجلــس  ويلعــب 
مهمــاً يف تطويــر األهــداف االســتراتيجية 
إلــى  باإلضافــة  للجمعيــة  والتنظيميــة 
ضمــان فعاليــة نظــام المراقبــة الداخليــة.

علــى  اإلدارة  مجلــس  مهــام  وتشــتمل 
ضمنهــا: ومــن  األعمــال،  مــن  العديــد 

•  تشــكيل اللجــان والمجالــس التوجيهيــة 
للتعامــل مــع المواضيــع المعنيــة بقطــاع 

الطاقــة والمعــادن.
• ضمــان قيــام الجمعيــة بأعمالهــا ضمــن 
إطــار العمــل المنصــوص عليــه يف النظــام 
وبشــفافية  أخالقيــة  بطريقــة  األساســي 

ــة. عالي
• تعييــن الرئيــس التنفيــذي والمــدراء 

التنفيذييــن.
العامــة  األمانــة  وأداء  فعاليــة  تقييــم   •

ســنوي. ربــع  بشــكل 

• الموافقــة علــى الموازنــة والسياســات 
والخطــط االســتراتيجية والتجاريــة.

• مراجعــة التقريــر الســنوي والقوائــم 
ــة. المالي

التنظيم اإلداري
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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

حسام الجهضمي  
أمين الصندوق

 الرئيس التنفيذي لمؤسسة
الكتروميكنيك

سيف الدرعي
عضو

 الرئيس التنفيذي لشركة
سيح السرية للهندسة

علي اللواتي 
عضو

 المدير العام لشركة
شلمبرجر

سعيد الحبسي
عضو

 الرئيس التنفيذي لشركة
ُعمان كلورين

موسى الموسوي
عضو

 نائب مدير عام شركة ارا
للبترول
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أمانة الجمعية 
رئيس  خالل  من  الجمعية  إدارة  تتم 
مجلس  قبل  من  تعيينه  يتم  تنفيذي 
إلى  تقاريره  يرفع  بدوره  والذي  اإلدارة 
مجلس اإلدارة وهو مسؤول عن األعمال 
اليومية وإدارة شؤون الجمعية بناءً على 
مجلس  قبل  من  له  محددة  صالحيات 
الجمعية،  إلدارة  العام  واإلطار  اإلدارة 
يتكون  فريق  التنفيذي  الرئيس  ويعاون 
من خمسة أقسام رئيسية ترفع تقاريرها 

إليه وهم:  

إدارة شبكة الشركات األعضاء: 

• إدارة وتحسين ارتباطات أوبال بالشركات 
األعضاء للوقوف على مشاكلهم وطلباتهم. 
المتعلقة  واإلتصاالت  القرارات  إدارة   •
الشركات  وطلبات  المثارة  بالقضايا 

األعضاء.
• تسويق فوائد وخدمات ومنتجات أوبال 
المتعلقة  المبيعات  لزيادة  السوق  يف 

بالعضوية.
• رعاية الفعاليات والبرامج التي تنظمها 
الجمعية لتعزيز العالمة التجارية ألوبال 
قطاع  يف  المصلحة  ألصحاب  وأهميتها 

الطاقة والمعادن.
• إدارة لجان أعضاء أوبال.

والبيئة  والسالمة  الصحة  مشاريع  إدارة 
وتوحيد المعايير:

والسالمة  الصحة  ممارسات  توحيد   •
والبيئة يف قطاع الطاقة، من خالل تطوير 
وتنفيذ معايير موحدة جديدة باإلضافة 

   إلى تنفيذ مشاريع الرقمنة.
لمشاريع  الجدوى  دراسات  إجراء   •
الجديدة  والبيئة  والسالمة  الصحة 
وإمكانية  وماليًا  تقنيًا  جدواها  لتقييم 

تحقيقها ضمن األطر الزمنية المحددة.
• التعاون وتنسيق المشاركات بين وزارة 

الطاقة والمعادن ومديري
بالشركات  والبيئة  والسالمة  الصحة     
المشتركة   التحديات  لتحديد  المشغلة 

ومعالجتها بشكل مشترك.
عمل  وورش  مؤتمرات  وتنظيم  إدارة   •
قطاع  يف  والبيئية  والسالمة  الصحة 
الطاقة والمعادن بالتعاون مع الشركات 

المشغلة.
•  المشاركة الفاعلة يف مؤتمرات وورش 
عمل الصحة والسالمة والبيئة الرئيسية 

داخليا وخارجيا لتبادل المعرفة.
والجهات  القطاعات  مع  التعاون   •
معايير  لتحسين   المختلفة  الحكومية 
الصحة والسالمة والبيئة لعمليات أكثر 

أمانًا. 
 

إدارة تطوير الموارد البشرية ومبادرات 
المسؤولية المجتمعية 

• دعم قطاع الطاقة والمعادن يف استخدام 
الموارد  تطوير  وخدمات  منتجات 
المعايير  حزم  ذلك  يف  بما  البشرية 
المتعددة  والنوعيات  الوطنية  المهنية 

من برامج التدريب والتطوير.
االحتياجات  تحليل  يف  القطاع  دعم   •

التدريبية والتطويرية من خالل الخرائط 
المهنية ودراسات سوق العمل.

وخدمات  منتجات  تنفيذ  من  التأكد   •
النحو  على  البشرية  الموارد  تطوير 

األمثل.
المهارات  شهادات  تطوير  ضمان   •
المتطلبات  حسب  المهنية  والكفاءات 

وبما يتوافق مع اللوائح واألنظمة.
التواصل المستمر مع مختلف  • ضمان 
والقطاع  )الحكومة  المصلحة  أصحاب 
الخاص( لتعزيز االستفادة من منتجات 

وخدمات تطوير الموارد البشرية.
المحلية  القيمة  مبادرات  تنفيذ  دعم   •
الموارد  بتطوير  المتعلقة  المضافة 

البشرية ودعم خطط التوطين.
• دعم استراتيجية المسؤولية االجتماعية 
التي من شأنها تحقيق القيمة المشتركة 
والعمالء  والموظفين  المنظمات  بين 

والمساهمين وأفراد المجتمع.
لمبادرات  المشتركة  األهداف  وضع   •
المسؤولية االجتماعية للشركات األعضاء 

من أجل نتائج مستدامة.

إدارة التخطيط وخدمات الدعم الداخلي:

عمليات  على  واإلشراف  التنسيق   •
األعمال  خطط  إلنتاج  التخطيط 
على  واإلشراف  والسنوية،  االستراتيجية 
األعمال  أداء  وإدارة  مراقبة  تسهيل 

بانتظام.
وإدارة  العمليات  نظم  على  اإلشراف   •

الجودة وإدارة المخاطر يف أوبال. 
المالية  الشؤون  إدارة  على  اإلشراف   •
ألوبال وضمان وجود ضوابط كافية على 
المالية  البيانات  عن  اإلبالغ  و  النفقات 

المطلوبة بانتظام. 
• إدارة ودعم العقود والمشتريات داخليا.

عبدالرحمن اليحيائي 
الرئيس  التنفيذي  

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

حسام الجهضمي  
أمين الصندوق

 الرئيس التنفيذي لمؤسسة
الكتروميكنيك

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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البشرية  الموارد  إدارة  على  اإلشراف   •
وإدارة  المعتمدة  للسياسات  وفقاً 
التسليم ودعم حلول تقنية المعلومات 

التي تتطلبها أوبال.

إدارة الجودة واالعتماد: 

• تقييم مدى امتثال منتجات أوبال لمعايير 
واشتراطات قطاع الطاقة والمعادن.

• تعزيز المعايير والجودة يف المؤسسات 
تقدم  التي  والخاصة  العامة  التدريبية 
خدمات التدريب لقطاع الطاقة والمعادن 

  ضمن مشروع )اوبال ستار(.
الخارجية      التدقيق  عمليات  إجراء   •
عمليات  امتثال  يضمن  بما  والداخلية، 
المعمول  واللوائح  للمعايير  التدقيق 
ونزيهة  عادلة  الناتجة  التقارير  وأن  بها 

ومفيدة.
• تطبيق معايير الصحة والسالمة والبيئة، 
وضمان جودة منتجات أوبال ومراجعتها 

بشكل دوري كما هو مطلوب.
والنزاهة  الجودة  ضمان  على  الحفاظ   •
بمعايير  الخاص  الخدمات  لمزودي 
االخرى  والخدمات  الطرق  على  السالمة 

ذات الصلة.
• تفعيل ونشر ثقافة الجودة والمساهمة 
أوبال  وخدمات  منتجات  تطوير  يف 

لضمان الجودة واالعتماد.
•  التأكد من الحفاظ على معايير التميز   
أثناء تطبيق المشاريع أو  تنفيذ الخدمات 

وأن منتجات اوبال تلبي معايير األداء
    المعمول بها  يف القطاع.

المختصة  الجهات  كل  مع  التواصل   •
الموحدة  التدريبيه  البرامج  باعتماد 

لقطاع الطاقة والمعادن.
وقياس  إلدارة  فعالة  آليات  توفير   •
للقطاع  والوظيفي  المؤسسي  األداء 

اآلليات،  تلك  نشر  يف  والمساعدة 
المستمر  التحسين  ضمان  وكذلك 
لجميع منتجات وخدمات أوبال لضمان 

معاييرالجودة العالية.
مركز  أوبال  تصبح  ان  على  العمل   •
والمنتجات  الخدمات  لجميع  اعتماد 
والمعادن  الطاقة  لقطاع  المقدمة 

والقطاعات التدريبية.
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بال يق أو فر

 مدير الجودة
شاغر

مدقق الجودة
محمد المعمري

مدقق الجودة 
وائل الحراصي

مدير عام الجودة واالعتماد
خالد السيابي

أخصائية الجودة
روان المعولي

أخصائي الجودة
حاتم الكيومي

أخصائي الجودة
مروان الناصري

رئيس قسم معايير
 السالمة على الطرق 

شاغر

 أخصائية الجودة
ريما الشهومي

أخصائي الجودة
أزهر الهطالي

يب مدقق الجودة - تدر
شاغر

مدقق الجودة 
شاغر

 مدير عام التخطيط والدعم
الداخلي

جمعة المغيري

 منسق إداري
عبدا� السالمي

رئيسة قسم الحسابات
شريفة النعماني

 رئيسة قسم العقود
يات وتقنية المعلومات  والمشتر

غنيمه البوسعيدي 

ية محاسبة إدار
آمال الجهوري

أخصائي الدعم والمساندة
شاغر

محلل تكنولوجيا
المعلومات / األعمال 

شاغر

مساعدة حسابات
نوف النعيمي

 مدير مكتب الرئيس التنفيذي
شاغر

ية  رئيسة قسم الموارد البشر
إلهام العيسري

مدير القيمة المحلية المضافة
 شاغر 

ية مدير عام تطوير الموارد البشر
 ومبادرات المسؤولية االجتماعية 

تركية العدوي

 مدير منتجات و خدمات تطوير
ية الموارد البشر

شاغر

 أخصائي المعايير المهنية
  يعقوب اَل محمد

القائم بأعمال مدير وحدة المهارات
القطاعية للطاقة والمعادن 

حميد الحراصي

أخصائية البحوث و التطوير
يقين الحوسني

رئيس قسم المعايير المهنية
شاغر 

رئيسة قسم المعايير
 البحوث والتطوير 
سميحة الوهيبي

مدير عام إدارة شبكة األعضاء
أسامة الزدجالي

رئيسة قسم الفعاليات والرعاية
عزة الهاللي

رئيس قسم إدارة األعضاء
صالح الوهيبي

يج أخصائية قسم اإلعالم والترو
شوق الزعابي 

أخصائي حسابات األعضاء
أحمد الزيدي

يع الصحة رئيسة قسم مشار
والسالمة والبيئة 

 أنفال العلوي

يع الصحة والسالمة مدير مشار
والبيئة    

حميد البلوشي

يع رئيس قسم مشار
الصحة والسالمة والبيئة 

مصعب الصوافي

يع الصحة والسالمة  مدير عام المشار
والبيئة والمعايير

شاغر

يات  أخصائية العقود والمشتر
عدوية العدوي

الرئيس التنفيذي
عبدالرحمن اليحيائي

رئيسة قسم تطوير
ية  الموارد االبشر

شفاء الهنائي

منسقة برامج تطوير
ية  الموارد البشر
سمية البلوشي

منسقة برامج تطوير
ية  الموارد البشر

صفية البادي

أخصائية برامج تطوير
ية  الموارد البشر
 فوزية العويمري

 أخصائي الصحة والسالمة
 والبيئة

شاغر

مدير التواصل مع األعضاء
إسماعيل البلوشي

ية أخصائية موارد بشر
نبراس المعولي

ية أخصائي موارد بشر
علي البوسعيدي

مساعد وحدة المهارات
القطاعية للطاقة والمعادن 

 المعتصم الشكيلي

يج رئيس قسم اإلعالم والترو
نيناد فالينتك

يج أخصائية قسم اإلعالم والترو
 أنوار اليحيائي 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 

األعضاء األعزاء ،
باالنابــة عــن أعضاء مجلــس اإلدارة وجميع 
ــدم  ــعدني أن أق ــال، يس ــن يف أوب الموظفي
لكــم التقريــر الســنوي الحادي والعشــرون 
الــذي يغطــي مبــادرات وإنجــازات العــام 
ــى الوضــع  ــة إل ــي المنصــرم، باإلضاف المال
المالــي كمــا هــو موضــح يف الحســابات 
المدققــة للعــام الماضــي المنتهيــة يف 31 

ديســمبر 2022.
مجلــس  أعضــاء  زمالئــي  أشــكر  أن  أود 
ألوبــال  التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة، 
المختلفــة  المهنيــة  اللجــان  وأعضــاء 
مــن  عــام  لمــدة  أوبــال  مظلــة  تحــت 
العمــل الــدؤوب؛ قيادتكــم عنصــر مهــم 
ــتدام  ــار المس ــال واالزده ــتمرارية أوب الس
للقطــاع. كمــا أود أن أعبــر عــن تقديــري 
لــإدارة التنفيذيــة والموظفيــن يف أوبــال 
والشــركات األعضــاء. لكــم منــي جميعــا 
الشــكر والتقديــر علــى جهودكــم وعملكــم 
المنقطــع النظيــر والــذي اتــى بثمــارة يف 

المنصــرم.  العــام  انجــازات  حصــاد 
ــاء  ــركات األعض ــع الش ــاون م ــا التع واصلن
أصحــاب  وجميــع  األعمــال  وشــركاء 
نطــاق  ووســعنا  الرئيســيين  المصلحــة 
يف  أكبــر  مجتمعًــا  لتشــمل  خدماتنــا 
بمــد  قمنــا   ،  2022 عــام  يف  القطــاع.  
روافــد الدعــم والخدمــات التــي نقدمهــا 
لتشــمل القطاعــات المنضمــة حديثاً تحت 
مســؤلية وزارة الطاقــة والمعــادن. فقــد 
قمنــا برفــع المســتوى المعيــاري وأسســنا 
عالقــة قويــة مترســخة الجــذور مــع كل 
والمؤسســات  الحكوميــة  الجهــات  مــن 
ســاهمت  والتــي  بالقطــاع،  المختصــة 
بدورهــا يف جعــل عــام 2022 مــن أفضــل 
االعــوام مــن ناحيــة االداء  واالنتاجيــة يف 
إليكــم  و  تأسيســها.  منــذ  أوبــال  تاريــخ 
ــهاب. ــام 2022 بإس ــا يف ع ــاه انجازاتن ادن

صوت معبر عن القطاع   
اســتمرت عجلــة التعــاون بالــدوران مــع 
مــع  المصلحــة  اصحــاب  ركائــز  جميــع 
بشــمولية  خدماتنــا  تقديــم  يف  التوســع 
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ذلــك  القطــاع. وكان  نطــاق  أكبــر ضمــن 
مــن خــالل مشــاركاتنا المختلقــة يف لجــان 
وعبــر  بالقطــاع  للنهــوض  متخصصــة 
والمؤتمــرات  المنتديــات  مــن  العديــد 
أصحــاب  جمعنــا  العمــل،  وورش 
المصلحــة معـًـا واســتمعنا إلــى التحديــات 
التــي تواجههــم واحتياجاتهــم المختلفــة يف 
ظــل نطــاق العمــل. ومنهــا قمنــا برســم 
البرامــج  مــن  للعديــد  الطريــق  خارطــة 
والمحافــل ذات االهتمــام المشــترك والتي 
ــا المطروحــة  ــد مــن القضاي ــت العدي تناول

ومناقشــتها. 
ــادرات  ــي بعــض مــن أهــم  المب وفيمــا يل
تــم تنفيذهــا  التــي  والبرامــج الرئيســية 

خــالل عــام 2022:
• اســتمرارنا باحتضان وتيســير المنتديات 
ــة للســالمة لقــادة قطــاع الطاقــة  الفصلي
أربعــة  عقــد  تــم  حيــث  والمعــادن. 
منتديــات وتــم طــرح العديد مــن القضايا 
المشــتركة المتعلقــة بالصحــة والســالمة 
والبيئــة حيــث ســاهمت تلــك النقاشــات 
الهادفــة الــى ايجــاد الحلــول المناســبة 
عــن  حديثــي  وانتهــز  القطــاع.  لخدمــة 
هــذا الموضــوع ألقــدم امتنانــي والشــكر 
ــن  ــالم ب ــدس س ــي المهن ــل لمعال الجزي
ناصــر العــويف وزيــر الطاقــة والمعــادن  
واألفاضــل الرؤســاء التنفيذييــن و كبــار 
ــم  ــغلة لتفانيه ــركات المش ــي الش موظف
و التزامهــم بمســاهمتهم يف انجــاح هــذه 

المنتديــات.
• يف إطــار جهودنــا نحــو خدمــة القضايــا 
المســؤولية  لجنــة  أنشــأنا  المجتمعيــة، 
االجتماعيــة للشــركات للمشــغلين الصغار 
والمقاوليــن الكبــار. وتعمــل اللجنــة اآلن 
بكامــل طاقتهــا حيــث تــم بالفعــل عقــد 
ــادرة  ــذه المب ــاً له ــات ودعم ــالث اجتماع ث
بقيمــة  تبــرع  علــى  حصلنــا  الهادفــة، 
شــركة  مــن  عُمانــي  ريــال  ألــف   25
ميتســوي الشــرق األوســط لتطويــر منصــة 
المســؤولية  أنشــطة  إلدارة  إلكترونيــة 
االجتماعيــة للشــركات بكافــة حذافيرهــا. 
امتنانــي  عــن  اعبــر  أن  أيًضــا  أود  وهنــا، 
ــى  ــط عل ــرق األوس ــوي الش ــركة ميتس لش
كرمهــا المســتمر الــذي تجلــى مــن خــالل 
تمويــل مشــروع   المســؤولية االجتماعيــة 

للشــركات. 

• واصلنــا تقديــم االستشــارات لمجتمعنــا 
ــا المتعلقــة بالقــوى العاملــة  حــول القضاي
العمــل  مــن  التســريح  حــاالت  مثــل 
العمــل  وقانــون  العمــل  مأذونيــات  و 
والقــرارات  المضافــة  المحليــة  والقيمــة 
والتدريــب  التعميــن  بشــأن  الوزاريــة 
التــي  االخــرى  المواضيــع  مــن  والعديــد 

الجوانــب. هــذه  تخــص 
دعــم  واصلنــا  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة   •
أعضائنــا يف المواضيــع المتعلقــة بقانــون 
قمنــا  فقــد  المضافــة.  القيمــة  ضريبــة 
بتجميــع المواضيــع المطروحــة مــن قبــل 
والتحديــات  الخدمــات  قطــاع  شــركات 
ــة القيمــة  ــق ضريب ــا يف تطبي ــي تواجهه الت
ــون  ــك معن ــاً بذل ــا خطاب ــة وأصدرن المضاف
تلــك  لمعالجــة  الضرائــب  جهــاز  إلــى 
مخاوفهــم  الــى  باإلضافــة  التحديــات 
المشــتركة بشــأن تأخيــر اســترداد ضريبــة 
القيمــة المضافــة وتأثيــر معــدل الصفــر 
لضريبــة القيمــة المضافــة علــى أعمالهــم. 
الماضــي  العــام  يف  أوبــال  نظمــت   •
ودعمــت أكثــر مــن 17 فعاليــة، والتــي 
عمــل  وورش  مؤتمــرات  تضمنــت 
ــات تهــدف إلــى مشــاركة  ونــدوات ومنتدي
أفضــل  وابــراز  المختلفــة  التجــارب 
أوبــال  خدمــات  وعــرض  الممارســات 
ومعالجــة القضايــا والتحديــات المشــتركة 
ــى ســبيل الذكــر ال الحصــر،  لألعضــاء. وعل
للصحــة  العالميــة  القمــة  أدرج  فأننــي 
العالمــي  والمنتــدى  والبيئــة  والســالمة 
حــول التكنولوجيــا واالســتدامة واإلنســانية 
علــى هــرم الفعاليــات للعــام المنصــرم 
نظــرا لتأثيرهمــا الفعــال حيــث اســتقطبتا 
معهــا مشــاركات دوليــة ومحليــة ضخمــة.

استدامة  القيمة المحلية المضافة 
وازدهار  مجتمعات األعمال 

بالتشــغيل  المقــرون  التدريــب  ظــل   
والتدريــب مــن أجــل التطويــر يف بنــاء 
مجــاالت  اهــم  أحــد  العمانيــة  الكــوادر 
 .2022 عــام  يف  الرئيســية  تركيزنــا 
يف  المؤسســات  كبــرى  مــن  وبدعــم 
ــة، يســعدني أن  القطــاع والجهــات الراعي
اشــيد بــأن 2022 شــهد نجاحًــا رائعًــا 
ــارات  ــة مه آخــر مــن حيــث برامــج تنمي
ــب  ــم يف الجان ــث ت ــم. حي ــا وصقله ابناءن

دورة   65 حوالــي  تنفيــذ  التدريبــي 
تدريبــي.  وبرنامــج 

  و فيمــا يتعلــق بالتدريــب يف إطــار برامــج  
التطويــر الوظيفــي، قمنــا بــإدارة وتقديــم 
يف  بمــا  للتطويــر  تدريبيــة  دورة   41
ذلــك 35 دفعــة مــن أجــل االســتعداد 
ــر  ــا أكث ــم له ــي انظ ــال والت ــادة األعم لري
إلــى  باإلضافــة  مرشــح.   1000 مــن 
ذلــك، تــم تنفيــذ 12 برنامــج تدريبــي 
مقــرون بالتشــغيل، واســتفاد مــن طــرح 
ــر مــن 392 مرشــًحا  هــذه البرامــج أكث
علــى  عــالوة  الشــركات.  مختلــف  مــن 
ــرت  ــا وأج ــال جهوده ــعت أوب ــك، وس ذل
 50 لتدريــب  إضافييــن  برنامجيــن 
ســائقًا ليكونــوا عمــال حفــر ومســاعدون 
بنجــاح  البرامــج  أكملــوا  كهربائيــون 
بالوظائــف  مهامهــم  إلــى  وانتقلــوا 

الجديــدة. 
ــى  ــا، ســنواصل العمــل عل   للمضــي قدًم
الحاليــة  الخمســة  التدريــب  برامــج 
للتوظيــف التــي التحــق بهــا 70 مرشــًحا، 
وســيتم االنتهــاء مــن البرامــج يف عــام 
علــى  عــالوة  مقــرر.  هــو  كمــا   2023
برامــج  إلجــراء  نخطــط  نحــن  ذلــك، 
بهــدف  المجــاالت  مختلــف  يف  جديــدة 
جديــدًا.  مرشــًحا   418 تســجيل 
ويســعدني أن أنــوه بامتنــان للمســاهمة 
الهائلــة هــذه الجهــود مــن قبــل وزارة 
ــادن، وزارة  ــة والمع العمــل، وزارة الطاق
العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم 
عمــان،  نفــط  تنميــة  شــركة  واالبتــكار، 
ــة  شــركة دليــل للنفــط، الشــركة العماني
بــي  اوكيــو،  المســال،  الطبيعــي  للغــاز 
بــي عمــان، هاليبرتــون، أيبــاف، أس أم 
االخــرى  الشــركات  وجميــع  بــاور،  إن 

لرحلتنــا. الداعمــة 
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ممارســات األعمــال المســتدامة 
لقطــاع  المشــتركة  والمعاييــر 

والمعــادن الطاقــة 
تشجيع  يف  المستمرة  جهودنا  خالل  من 
وأفضل  المشتركة  المعايير  تبني 
يستمر  أوسع،  نطاق  على  الممارسات 
تنفيذ معيار السالمة على الطرق بسالسة 
القطاع يف  قبل  بالكامل من  اعتماده  وتم 
الوقائية  القيادة  الثالثة:  المجاالت  جميع 
أجهزة مراقبة المركبات وفحص المركبات 
وصلنا   2022 عام  نهاية  مع  أننا  حيث 
مؤسسة  مقدًما    12 مجموعه  ما  إلى 
وتقييم  لتقديم  خاصة  معتمدة  تدريبية 
الموحدة، موزعة  الوقائية  القيادة  برنامج 
على 27 موقع يف مختلف أنحاء السلطنة 
رخصة   40,000 من  أكثر  إصدار  وتم 
قيادة وقائية. وبالمثل، وصلنا إلى إجمالي 
المركبات  لفحص  معتمدًا  مركزًا   51
مركبة   31,000 من  أكثر  فحص  وتم 
مراقبة  اجهزة  مجال  يف  اما  العام.  خالل 
مؤسسة   11 اعتمدنا   فقد  المركبات، 
المراقبة  نظام  خدمات  لمزودي  لتقديم 
نوع   21 اعتماد  تم  كما  المركبة،  داخل 
من أجهزة نظام المراقبة داخل المركبات  
 5,700 مجموعه  ما  تركيب  تم  حيث 
بدأت  السياق,  نفس  ويف  جديدا.  جهاز 
حيث  االنتعاش  يف  الرحلة«  »إدارة  دورة 
لتقديم  مركزا    11 على  الموافقة  تمت 
دورة إدارة الرحلة اآلمنة وتم إصدار أكثر 
من الف بطاقة كفاءة. باإلضافة إلى ذلك، 
طرحنا معيار جواز اوبال للصحة والسالمة 
والبيئة، والذي تم اعتماده على من قبل 
اعتمدنا   ،2022 عام  نهاية  ومع  القطاع. 
إصدار  وتم  خاصة  تدريبية  مؤسسة   20
والسالمة  للصحة  أوبال  جواز   41,000

والبيئة.

نتوقع   ،2023 لعام  لتوقعاتنا  بالنسبة 
السالمة  معايير  على  الطلب  من  مزيدًا 
السالمة  الصحة  وخدمات  الطرق  على 
تعزيز  إلى  نهدف  فإننا  وبالتالي  والبيئة، 
قدراتنا الداخلية من حيث تطوير مهارات 
األفراد ورفع مستوى التكنولوجيا لمواكبة 
تقديم  ولضمان  المتوقع  النمو  هذا 

خدمات فعالة وعالية الجودة ألعضائنا. 
معايير  تنفيذ  أو  بتطوير  يتعلق  ما  يف  اما 
اإلصدار  أن  ابلغكم  أن  يسعدني  جديدة، 
سكنات  إلدارة  أوبال  معيار  من  الثاني 

والمصادقة  منه  االنتهاء  تم  قد  العمال  
وسيتم  المصلحة  أصحاب  قبل  من  عليه 
يتعلق  فيما  اما   .2023 عام  يف  تنفيذه 
بتوجهنا نحو رقمنة عملياتنا فسوف نقوم 
لدعم  متطورة  إلكترونية  منصة  بتطوير 
ومنصة  االجتماعية  المسؤولية  لجنة 
المشغلين.  كافة  بين  الحوادث  لمشاركة 
وعالوة على ذلك، ستواصل أوبال العمل 
على المعايير األخرى والمتوقع أن تكتمل 

يف عام 2023. 

تضافــر أكبــر للجهــود المشــتركة يف 
ع   لقطا ا

بيــن  التعــاون  تســهيل  أوبــال  واصلــت 
المشــغلين لتمكيــن المزيــد مــن التــآزر 
مذكــرة  تنفيــذ  تــم  حيــث  المشــترك. 
التفاهــم الموقعــة مــع المشــغلين لدعــم 
الشــاملة  الصيانــة  مشــروع   تنفيــذ 
ــام  ــهد الع ــث ش ــايف حي ــات والمص للمحط
ــة مــن  ــع دورات صيان ــذ أرب الماضــي تنفي
خــالل مشــاركة مــا مجموعــه 51 مرشــًحا 
ــى  ــة عل ــت الموافق ــال، وتم ــذه االعم يف ه
لعــام  الثالــث  التقييــم  تقريــر  جــدول 
وســيتم  المشــغلين  قبــل  مــن   2023
ــة  ــه. وباإلضاف ــط ل ــو مخط ــا ه ــذه كم تنفي
ــة  ــى الدعــم المســتمر لمشــروع الصيان إل
ــام 2023  ــال يف ع ــتقوم أوب ــاملة، س الش
والخبــرة  التعلــم  مــن  باالســتفادة 
المكتســبة يف المشــروع لدعــم مشــروع 
آخــر للمشــغلين وهــو مبــادرة »طريــق 
واحــد« والــذي يهــدف الــى تحســين تكاليف 
النقــل وزيــادة القيمــة المحليــة المضافــة 

الكربونيــة. االنبعاثــات  مــن  والتقليــل 

يضيــف  بــال  أو خدمــات  يــز  تعز
الطاقــة  لقطــاع  ملموســة  قيمــة 

بالســلطنة والمعــادن 
أن عــام 2022 كان عاًمــا مزدهــرا مــن 
ــى  ــتثنائيين. عل ــو واألداء االس ــة  النم ناحي
مــدى الســنوات الثــالث الماضيــة، شــهدنا 
زيــادة ثابتــة يف قاعــدة عضويتنــا، والتــي 
الطلــب  زيــادة  إلــى  تُرجمــت  بدورهــا 
الشــركات  مــن  أوبــال  خدمــات  علــى 
اإليــرادات  اثرهــا نمــت  األعضــاء. وعلــى 
المتأتيــة مــن تدفقــات معاييــر الســالمة 
ــة  ــى الطــرق والصحــة والســالمة والبيئ عل
بشــكل ملحــوظ وعــززت الوضــع المالــي 
العــام الوبــال. حيــث بلغــت اإليــرادات مــن 

هــذه التدفقــات حاليـًـا 60 ٪ مــن إجمالــي 
إيــرادات أوبــال، وبالتالــي قللــت اعتمــاد 
ــتراك.  ــوم االش ــى رس ــي عل ــال التاريخ أوب
ــغف  ــال بش ــتعمل أوب ــام 2023، س يف ع
أفضــل  بشــكل  أعضائهــا  خدمــة  علــى 
وأســرع مــع المنتجــات الحاليــة وســتقدم 
ــة  ــد الحاج ــدة عن ــات جدي ــات وخدم منتج
علــى  الحفــاظ  مــع  القطــاع،  قبــل  مــن 
نهجهــا القائــم علــى الجــودة والتميــز يف 

تنفيــذ كافــة المشــاريع. 

وتقديــم  قويــة  داخليــة  قــدرات 
بفاعليــة الخدمــات 

واصلنــا جهودنــا المســتمرة نحــو إنشــاء 
القطــاع  لخدمــة  قويــة  داخليــة  قــدرات 
حيــث  وفعــال.  ســريع  ممنهــج  بشــكل 
التنظيمــي  الهيــكل  مراجعــة  تمــت 
بالموظفيــن  لالحتفــاظ  وتحديثــه  ألوبــال 
الحيوييــن، وذلــك لجعــل الجمعيــة تخطــو 
للتعامــل  ونظــام  سالســة  بــكل  خطاهــا 
والمتغيــرة  المتزايــدة  االحتياجــات  مــع 
بالقطــاع. وعلــى ضــوء ذلــك تــم شــغل 
جميــع المناصــب العليــا الشــاغرة األربعــة 
التنفيــذي  بالرئيــس  اداريــا  المرتبطــة 
بمرشــحين مــن ذوي الكفــاءات العاليــة. 
قبــل  مــن  منصبيــن  شــغل  تــم  حيــث 
ويأتــي  األساســيين  أوبــال  موظفــي 
الوظيفيــة  التطويــر  خطــة  ضمــن  ذلــك 
مــن  شــغلهم  تــم  ومنصبيــن  الداخليــة 
أن  أود  القطــاع.  مــن  المنتدبيــن  قبــل 
ــا لشــركة ارا  ــا وامتنانن أعــرب عــن تقديرن
للنفــط وشــركة شــل للتنميــة لتخصيــص 
وكبــار  عاليــة  مهــارات  ذوي  موظفيــن 
ــال. ــدى أوب ــل ل ــم للعم ــا بأعارته موظفيه
أشــكر بشــكل خــاص  أن  أود  الختــام،  يف 
أعضائنــا، فنحــن هنــا لخدمتكــم ونبــذل 
ــا لتلبيــة متطلباتكــم حيــث  قصــارى جهدن
نتطلــع نحــن اعضــاء مجلــس اإلدارة، إلــى 
اســتمرار تعاونكــم ودعمكــم يف الســنوات 
القادمــة ونغتنــم هــذه الفرصــة لنشــكر 
ــى  ــن عل ــع أصحــاب المصلحــة اآلخري جمي
بمهمــة  وااليمــان  المســتمرة  جهودهــم 

ــة.  ــال الوطني أوب

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير، 

د. عامر بن عوض الرواس
 رئيس مجلس اإلدارة 
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كلمة الرئيس التنفيذي 

بال األعزاء،:   أعضاء أو
 2022 لعــام  بذاكرتــي  اعــود  عندمــا    
واالهــداف المنشــودة التــي عملنــا بــكل 
لتحقيقهــا  ملــل  او  كلــل  دون  جــد    
وتحويلهــا إلنجــازات كبــرى رســمت علــى 
صفحــات العــام المنصــرم، حيــث تــزداد 
غبطتنــا بتحقيــق تلــك االنجــازات بســبب 
قبــل  مــن  أوال  محــدود  الغيــر  الدعــم 
وجــه  وعلــى  والمعــادن  الطاقــة  وزارة 
ســالم  المهنــدس  معالــي  الخصــوص 
باإلضافــة  الموقــر  العــويف  ناصــر  بــن 
ــن  ــى مجتمــع أصحــاب المصلحــة الذي إل

جميعًــا. تمثلونهــم 
ــام  ــع اإلله ــم منب ــا والزلت ــم دوم ــد كنت   لق
والمــادي  المالــي  بدعمكــم  والتشــجيع 
والمهنــي علــى حــد ســواء و الــذي مكـّـن 
ــال مــن تنفيــذ برنامجهــا للمبــادرات  أوب
ــة العــام. و  ولاللتزامــات المعلنــة يف بداي
يســعدني أن أقــول إن أوبــال قــد حققــت 
نجاحــات  حققــت  حيــث  رائعًــا،  عاًمــا 
المختلفــة  المحافــل  جميــع  يف  كبيــرة 
بإدارتهــا،  كنــا طرفــا  او  التــي نظمناهــا 
حيــث ســتجدون ادنــاه تفصيــال لرحلــة 
اوبــال يف عــام 2022. ومجــددا لكــم مــن 

القلــب خالــص الشــكر والتقديــر. 
  ان احــدى اهــم نقــاط القــوة لدينــا و التــي 
تســهم يف كوننــا صــوت القطــاع و علــى 
التصاعديــة  الوتيــرة  يف  يكمــن  صــداه، 
حيــث  المنتســبين  االعضــاء  بعــدد 
 480 المســجلين  االعضــاء  عــدد  بلــغ 
أوبــال  تاريــخ  يف  األعلــى  وهــو  عضــوًا 
منــذ تاسيســها حيــث انضــم للجمعيــة 
75 شــركة جديــدة، العديــد منهــا مــن 
بالطاقــة، ممــا  غيــر متعلقــة  قطاعــات 
يف  الوبــال  المتزايــدة  األهميــة  يؤكــد 

شــركاتهم. بأهــداف  النهــوض 
و  واثقــة  بخطــى  قدمــا  ماضــون  اننــا    
أن  المتوقــع  مــن  حيــث  مدروســة 
ــال بانتســاب اعضــاء جــدد مــع  تنمــو اوب
اســتمرار القطــاع يف التوســع والتنويــع 
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بمــا يتجــاوز مصــادر الطاقــة االحفوريــة 
ــى مصــادر الطاقــة المتجــددة ومــوارد  إل
الــى  االنتقــال  هــذا  البديلــة.  الطاقــة 
مســتقبل مســتدام للطاقــة الخضــراء، 
للحيــاد  األوســع  الدفــع  جانــب  إلــى 
بحلــول  الوطنــي  لالقتصــاد  الكربونــي 
بــال  ستســاهم  حيــث   ،2050 عــام 
المزيــد مــن  شــك يف تدفــق واهتمــام 
المؤسســات االســتثمارية يف الولــوج الــى 
مختلــف المشــاريع يف ســلطنة عمــان، 
الشــركات  لنمــو  العنــان  إطــالق  مــع 

أيًضــا.  المحليــة  الناشــئة 
 ،2022 الماليــة  الســنة  بدأنــا  عندمــا    
ــى 10 أهــداف  ــا عل ــا نصــب اعينن وضعن
محــاور   6 علــى  وموزعــة  محــددة 
رئيســية. وممــا يثلــج الصــدر هــو حديــث 
االرقــام وحيــن معرفــة بــأن أدائنــا كان 
رائعــاً والقــى استحســان مجلــس اإلدارة 
والكثيــر مــن الشــركاء واألعضــاء. و فيمــا 
التــي  البــارزة  اإلنجــازات  بعــض  يلــي 
كل  يف   2022 العــام  خــالل  حققناهــا 
مجــال مــن  المجــاالت الرئيســية الســتة 

التاليــة:
   

  صوت القطاع
أوبــال  نفــذت  العــام،  مــدار  علــى    
مجموعــة واســعة مــن المبــادرات لدعــم 
هدفيــن رئيســيين: )أ( خدمــة مصالــح 
الشــركات األعضــاء يف أوبــال والصناعــة 
علــى حــد ســواء مــن خــالل تشــكيل لجــان 
مختصــة للمســاعدة يف صياغــة ونشــر 
التــي  والمعاييــر  الممارســات  أفضــل 
تشــمل جميــع جوانــب التطويــر المهنــي 
أوبــال  دور  تعزيــز  )ب(  للمؤسســات؛ 
الفعــال نحــو تطلعــات النمــو ألعضائنــا 
ــا  ــة  باعتباره ــيخ الجمعي ــم ترس ــن ث وم

الصــوت البــارز يف الصناعــة.
 وقــد شــهد هــذا العــام زيــادة كبيــرة يف 
ــزت  ــة، رك ــان مختلف ــل لج ــالق وتفعي إط
كلٍ منهــا علــى وظيفــة محــددة. حيــث 
انبثقــت تلك اللجــان وقامــت باجتماعات 

الصحــة  علــى  متمركــزة  دوريــة 
والســالمة والبيئــة، والمــوارد البشــرية 
للشــركات المشــغلة، والمــوارد البشــرية 
ــة  ــي، وحزم ــاع التدريب ــن، القط للمقاولي
ومراجعــة  الوطنيــة  المهنيــة  المعاييــر 
الحــوادث،  مــن  المســتفادة  الــدروس 
للشــركات  االجتماعيــة  والمســؤولية 
والبيئــة  والســالمة  والصحــة  المقاولــة 
الكثيــر.  وغيرهــا  المعــادن  قطــاع  يف 
االجتماعيــة  المســؤولية  وتظــل  هــذا 
ــح  ــا يتض ــية كم ــة رئيس ــركات أولوي للش
ــال  ــا أوب ــة وقعته ــا مــن خــالل اتفاقي جلي
مــع ميتســوي الشــرق األوســط لتمويــل 
ــة إلدارة أنشــطة  ــر منصــة إلكتروني تطوي
للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

القطــاع. يف  العاملــة 
يف  مهمتنــا  مــن  اساســية  كركيــزة  و   
لعــب  أوبــال  واصلــت  أعضائنــا،  دعــم 
القضايــا  مــن  عــدد  يف  محــوري  دور 
وذلــك  البشــرية  بالمــوارد  المتعلقــة 
مــن خــالل مســاعيها الحميــدة العــادة 
واعــاده  الخريجيــن  وتوظيــف  التوزيــع 
ــن المســرحين. عــالوه  ــف الموظفي توظي
علــى ذلــك، و بعــد إدخــال قانــون ضريبــة 
القيمــة المضافــة ومــن منهــج المشــاركة 
القيمــة  ضريبــة  تطبيــق  توضيــح  يف 
ياســتحداث  قمنــا  المضافــة،  المحليــة 
خــط مســاعدة ســاخن للشــركات االعضاء 
والــرد حــول استفســاراتهم المختلفــة، 
وقــد القــت مبادرتنــا استحســان جهــاز 

الضرائــب.
 باإلضافــة الــى ذلــك ,ســاعدت المبــادرات 
خــالل  أوبــال  قدمتهــا  التــي  األخــرى 
ــاهمتنا  ــن مس ــتفادة م ــى االس ــام عل الع
ــى الطــرق، ودعــم  ــز الســالمة عل يف تعزي
المروريــة  للســالمة  المعاييــر  تنفيــذ 
التدريــب  قــدرات  بتعزيــز  قمنــا  فقــد 
المهنــي لمقدمــي التدريــب المعتمديــن 
علــى الصحــة والســالمة والبيئــة، ودعــم 
ســائقي صهاريــج الوقــود العٌمانييــن. 

أوبــال  دور  العــام  أحــداث  أبــرز  ومــن    
الصحــة  لقمــة  مشــارك  كمضيــف 
والتــي  العالميــة،  والبيئــة  والســالمة 
اســتقطبت أكثــر مــن  2,000 مشــارك 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  مــن 
المتحدثــون  ذلــك  يف  بمــا  وأوروبــا، 
الدوليــون يف مجــال الصحــة والســالمة 
والبيئــة. كمــا حقــق المنتــدى العالمــي 
واإلنســانية  واالســتدامة  للتكنولوجيــا 
نجاحًــا مماثــاًل، والــذي ســاعدت أوبــال 
ــع مــن عــام   ــع الراب يف اســتضافته يف الرب

 .2022
  

للقيمــة  المســتدامة  التنميــة   
واالزدهــار  المضافــة  المحليــة 
ــلطنة  ــال يف س ــات األعم لمجتمع

عُمــان 
وضــع  يف  أوبــال  مســاهمة  علــى  بنــاءً 
المحليــة  القيمــة  لخلــق  اســتراتيجية 
ــذ  ــا بتنفي ــة، قمن ــة وطني ــة كأولوي المضاف
برنامــج احتــوى علــى عــدد مــن األنشــطة 
والمبــادرات لتحقيــق هــذا الهــدف. ولهــذه 
الغايــة، اســتضافت أوبــال اجتماعـًـا رئيســيًا 
القيمــة  التوجيهيــة الســتراتيجية  للجنــة 
المحليــة المضافــة لقطــاع المعــادن، حيــث 
الســتراتيجية  توجيهيــة  لجنــة  انبثقــت 
ــذا القطــاع.  ــة له ــة المضاف القيمــة المحلي
باإلضافــة الــى اســتمرار انعقــاد اجتماعــات 
لجنــة القيمــة المحليــة المضافــة لقطــاع 

ــاز.  ــط والغ النف
 وبهــدف تحفيــز نمــو الشــركات الصغيــرة 
هيئــة  مــع  وبالتعــاون  والمتوســطة 
 ، والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
العمــل  عــددًا مــن ورش  أوبــال  أجــرت 
بيــن  المهــارات  فجــوات  وســد  لتقييــم 
الجهــود،  لهــذه  ونتيجــة  األعمــال.  رواد 
تلقــى أكثــر مــن 1,000 مرشــح عٌمانــي 
دعًمــا تدريبيًــا يف برنامــج »جاهزيــة رواد 

العــام.  خــالل  األعمــال« 
كمــا حققــت أوبال أيًضــا تقدًمــا ملحوًظا يف 
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هدفهــا المتمثــل يف وضــع نفســها كمركــز 
معلومــات شــامل يخــدم الصناعــة. حيــث 
قمنــا بالعديــد مــن المبــادرات الداعمــة 
مــن  مختلفــة  مراحــل  يف  الهــدف  لهــذا 
القائمــة  تشــمل  والتنفيــذ.  التطويــر 
 ،)SaaS( المشــروع  إدارة  برنامــج 
الموحــدة  الحــوادث  تجميــع  وبرنامــج 

واإلبــالغ عنهــا.

الهــدف  يف  بمســاهمتنا  جــدا  ســعيد 
تطويــر  يف  المتمثــل  ألوبــال  المحــوري 
للقــوى  المهنيــة  والقــدرات  الكفــاءات 
العاملــة العمانية على جميع المســتويات. 
خــالل العــام، أطلقنــا عــددًا مــن المبــادرات 
التعــاون  اتفاقيــات  مــن  عــددا  ووقعنــا 
لدعــم التدريــب ورفــع المهــارات، وتقييــم 
وإدخــال  الشــهادات،  وإصــدار  المهــارات 
مختلــف  يف  الوطنيــة  المهنيــة  المعاييــر 

الرئيســية. الوظائــف 
ــادر  ــع مص ــع تنوي ــك وم ــى ذل ــة ال باإلضاف
الطاقــة المتجــددة والهيدروجيــن األخضــر 
الطاقــة  تحــول  يف  رئيســي  دور  للعــب 
مــن  عــددًا  أوبــال  أطلقــت  يف صناعتنــا، 
علــى  االتجــاه.  هــذا  لدعــم  المبــادرات 
ســبيل المثــال، تعمــل أوبــال علــى تطويــر 
لوظائــف  الوطنيــة  المهنيــة  المعاييــر 
الــى دعــم   باالضافــة  المتجــددة،  الطاقــة 
فــرص التدريــب المرتبطــة بالهيدروجيــن 
مهــارات  وحــدة  تُجــري  حيــث  األخضــر. 
تحليــاًل  أيًضــا  والمعــادن   الطاقــة  قطــاع 
الطاقــة  علــى  يركــز  العمــل  لســوق 
ــر  ــع تطوي ــب م ــى جن ــا إل ً ــددة، جنب المتج
ــف  ــف الوظائ ــر لمختل حزمــة مــن المعايي

المتجــددة.  بالطاقــة  المرتبطــة 
ــم  ــن دع ــال يف تأمي ــق أوب ــن فري ــا تمك كم
عــدد مــن المشــغلين ومقدمــي الخدمــات 
والتدريــب  المهــارات  صقــل  تمويــل  يف 
الشــباب  مــن  مئــات  عــدة  وتوظيــف 

العمانــي خــالل العــام.

ممارسات األعمال المستدامة  
والمعايير المشتركة للصناعة 

عاًمــا  أيًضــا   2022 المالــي  العــام  كان 
حافظنــا  حيــث  لنــا،  بالنســبة  مزدحًمــا 
علــى وتيــرة األنشــطة التــي تركــز علــى 
اســتيعاب وتعزيــز المعاييــر المشــتركة 
أنحــاء  جميــع  يف  الممارســات  وأفضــل 
الصناعــة. وهنــا اود أن انــوه بــأن أوبــال 
تطويــر  يف  كبيــرًا  تقدًمــا  حققــت  قــد 
بالســالمة  المتعلقــة  المعاييــر  وتقديــم 
علــى الطــرق، وإدارة ســالمة العمليــات، 
الصناعيــة،  والنظافــة  المهنيــة  والصحــة 
وإدارة اإلجهــاد الحــراري، ونظــام المــواد 
الســاقطة، والتحكــم يف اآلبــار، ومشــاركة 
الحــوادث واإلحصــاءات، وإدارة المخيمات، 
مــن بيــن مجــاالت أخــرى. كمــا تــم تطويــر 
ومراقبــة  الجــودة  تدريــب ضمــان  أطــر 
الجــودة )QA / QC( التــي تغطــي خمــس 

تخصصــات بدعــم مــن الصناعــة.

التآزر عبر الصناعة
مــع  والتعــاون  المشــاركة  خــالل  مــن 
بالقطــاع  اوســع  نطــاق  وعلــى  أعضائنــا، 
مجمــال، تمكنــت أوبــال مــن تأميــن الدعــم 
لعــدد مــن مشــاريعها الرئيســية. وتجــدر 
الصيانــة  مبــادرة  مثــال  إلــى  اإلشــارة 
الشــاملة  التــي حــازت علــى دعــم ثالثــة 
مشــغلين بالقطــاع. يمكــن للمبــادرة أن 
تخلــق مــا بيــن 500 و 2,000 فرصــة 
عمــل للعمانييــن خــالل األعــوام الثالثــة 
القيمــة  خلــق  يف  والمســاهمة  القادمــة، 
المحليــة المضافــة، مــن بيــن مزايــا أخرى. 

بناء أقوى صورة وسمعة لقطاع 
الطاقة وعُماننا

ــاً  ــال قدم ــت أوب ــدف، مض ــذا اله ــاً له دعم
للتدريــب  الرائــدة  برامجهــا  تشــغيل  يف 
ــرون  ــب المق ــر  والتدري ــل التطوي ــن أج م
ورش  علــى  التركيــز  فتــم  بالتشــغيل. 

يف  المقدمــة  التدريــب  وبرامــج  العمــل 
مختلــف المجــاالت علــى ســبيل المثــال 
المــوارد  العامليــن يف  ال الحصــر اعتمــاد 
البشــرية وورش خاصــة بقانــون العمــل 
العمــل  بيئــة  يف  والتضميــن  والتنــوع 
الطاقــة.  وكفــاءة  األعمــال  واســتدامة 
ــة أخــرى، فــإن برامــج التدريــب  مــن ناحي
متعــددة  كانــت  بالتشــغيل  المقــرون 
وأكثــر تنوعًــا وشــمولية اســتفادت منهــا 
الكثيــر مــن مؤسســات القطــاع الخــاص 
العمــل  فــرص  مــن  المئــات  وخلقــت 

العمانــي. للشــباب 
وعــالوة علــى ذلــك، حققــت أوبــال نجاحات 
الجــودة  عالمــة  مخرجــات  يف  كبيــرة 
الخاصــة بهــا خــالل عــام 2022 وتجــدر 
59 مؤسســة تدريبيــة  إلــى أن  اإلشــارة 
مشــروع  ضمــن  اعتمادهــا  تــم  خاصــة 
ــال ســتار. و قــد تمــت الموافقــة علــى  أوب
لتقديــم  خاصــة  تدريبيــة  مؤسســة   12
ــة يف 27  ــادة الوقائي ــم القي ــب وتقيي تدري
موقعًــا مختلفـًـا حيــث أصــدروا معًــا أكثــر 
ــة  ــادة الوقائي ــة للقي ــن 40,000 رخص م

ــام.  ــالل الع خ
إلــى ذلــك، أنجــزت أوبــال مــا  باإلضافــة 

يلــي:
تصاريــح  اســتبدال  عمليــة  تطويــر   •
القيــادة الوقائيــة عبــر منصــة أوبــال ســتار 
)تــم إصــدار أكثــر مــن 8 االف رخصــة(.

فحــص  مركــز   51 علــى  الموافقــة   •
للمركبــات ومراقبــة الســائقين لضمــان 
ــر  ــص اكث ــم فح ــق )ت ــى الطري ــدارة عل الج

ألــف مركبــة(.  31 مــن 
لنظــام  مؤسســة   11 علــى  الموافقــة   •
وتركيــب  جهــازاً   20 و  المركبــات  تتبــع 

جهــازاً.  5,700 مــن  أكثــر 
ــن  ــد م ــدد جدي ــى ع ــة عل ــت الموافق • تم
دورات  لتقديــم  التدريبــة  المؤسســات 
إدارة الرحــالت اآلمنــة )تــم إصــدار أكثــر 

مــن ألــف دورة(.
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• تطويــر برنامــج وطنــي خــاص العتمــاد 
عــن  بديــال  الوقائيــة  القيــادة  مدربــي 

األجنبيــة. البرامــج 
والتقييــم  التدريــب  معيــار  تطويــر   •
لفنــي أجهــزة تتبــع المركبــات ومراقبــة 

ئقين. لســا ا

بناء قدرات داخلية قوية لتقديم 
الخدمات بشكل فعال

بالنســبة لهــذا الهــدف فقــد أدت الزيــادة 
والخدمــات  المنتجــات  يف  الهائلــة 
للصناعــة إلــى تعزيــز قــدرة أوبــال علــى 
تمويــل عملياتهــا جنبًــا إلــى جنــب مــع 
ــة  ــات الفعال ــم الجه ــة ودع رســوم العضوي
أداءً  الجمعيــة  حققــت  حيــث  الرئيســية 
رائعـًـا علــى الصعيــد المالــي يف عام 2022 
حيــث بلغــت نســبة االســتدامة الماليــة 

.2022 نهايــة  حتــى   ٪141 ألوبــال 
خطــوات  أوبــال  اتخــذت  العــام،  وخــالل 
اإلداريــة  قدراتهــا  لتحســين  ملموســة 
برامجهــا  تنفيــذ  بهــدف  والتوظيفيــة 
الســنوية. وقــد تحقــق ذلــك مــن خــالل 
مــن  واالســتفادة  المتدربيــن  توظيــف 
ــم تشــجيع  ــداب مــن االعضــاء. كمــا ت االنت
الموظفيــن علــى حضــور برامــج التدريــب 
عبــر منصــات خاصــة وذلــك مــن اجــل 
مهــارات  واكتســاب  مهاراتهــم  صقــل 

جديــده.
كان عــام 2022 عاًمــا مثمرًا للغاية، حيث 
تحــدت أوبــال نفســها للمضــي قدًمــا ليــس 
فقــط يف تحقيــق أهدافهــا لهــذا العــام، بــل 
ــاً  ــا لتجاوزهــا. وقــد أصبــح هــذا ممكن أيًض
بفضــل الدعــم الثابــت الــذي تلقــاه مــن 
جميــع الجهــات الحكوميــة والقطــاع العــام 
والخــاص. هــذا وباالنابــة عــن اإلدارة  أود 
ــى  ــر إل ــكر والتقدي ــص الش ــدم بخال أن أتق
ــل،  ــادن، ووزارة العم ــة والمع وزارة الطاق
ووزارة  االجتماعيــة،  التنميــة  ووزارة 
التعليــم وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
والعلمــي واالبتــكار علــى الدعــم المســتمر 
ــل الشــكر  ــدم بجزي ــا أتق ــام. كم خــالل الع

ألعضائنــا، وال ســيما شــركة اوكســيدنتال 
عٌمــان وشــركة تنميــة نفــط عمــان وأوكيــو 
ــم  ــى دعمه ــرول وشــلمبرجير عل وارا للبت
الســخي وإعارتهــم موظفيهــا إلــى مناصــب 
وأخيــرًا،  أوبــال.  يف  رئيســية  قياديــة 
وباالنابــة عــن فريــق أوبــال، أتقــدم بخالــص 
شــكري لمجلــس اإلدارة علــى توجيهاتهــم 

ــام. ــم خــالل الع القيمــة ودعمه

وتفضلــوا بقبــول فائــق الشــكر والتقديــر 
واالحتــرام، 

عبد الرحمن بن حميد اليحيائي
 الرئيس التنفيذي 
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يب التدر
تعمل أوبال على:  

• وضع األسس والمعايير لغرض 
التدريب طبقا للمعايير المتفق 

عليها.
• المشاركة يف الموارد المعرفية.
•  المناهج المشتركة والموحدة.

• معايير التلمذة المهنية الموحدة. 
• االلتزام بالتوظيف بعد اجتياز 

التدريب يف برامج التدريب 
المقرون بالتشغيل. 

 
ممارسات التوظيف

تعمل أوبال على:
• االلتزام بالنظم والقوانين. 

المعمول بها يف سلطنة عٌمان.
• التعامل مع الشركات التي تلتزم 

بأسس التعامل المقبولة.

• توصيات محددة بأيام الراحة 
واإلجازة السنوية للموظفين.
•توصيات خاصة باالستخدام. 

األمثل للموظفين يف التصنيفات 
الوظيفية ومرونة نقل القوى 

العاملة الوطنية.

التطوير يف ممارسة األعمال 
تعمل أوبال على:
• أهداف موحدة.

• تسهيل اإلجراءات.
• الثقة والتمكين.

• العمل الجماعي. 
• المشاركة يف المكافآت.

• المشاركة يف المعلومات.

نظام إدارة الجودة والبيئة والصحة 
والسالمة المهنية
تعمل أوبال على:

• تطبيق نظام إدارة الصحة 
والسالمة والبيئة من قِبل كل 

األعضاء.
• تطبيق إجراءات تحليل وتدقيق 

موحدة.
•المشاركة يف المعايير وأفضل 

الممارسات واالحصائيات وموارد 
التدريب والمؤشرات.

• تحسين االتصال والتواصل 
والمساعدة المتبادلة والدعم. 

• تطبيق برامج التقدير والمكافأة.

ضمان الجودة
تعمل أوبال على:

• التحسين.
• تطوير المهارات.

• توحيد المقاييس.
• تعزيز المراقبة.

• شهادة التحقق وااللتزام بالمعايير
 .)CVC( 

• تحقيق معايير التدريب والتقييم 
المؤسسي للمؤسسات التدريبية 

)أوبال ستار( .
• االعتماد.

مبادئنا
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أوبــال هــي منتــدى صناعــة الطاقــة والمعــادن يف ســلطنة عُمــان ويفــوق عــدد أعضائهــا 480 شــركة يف مختلــف 
األنشــطة األساســية. تمثــل هــذه الشــركات عشــرات اآلالف مــن الموظفيــن عبــر القطــاع ممــا يجعــل أوبــال منصــة 
تواصــل قويــة تُمكـَـن أصحــاب المصلحــة مــن اللجــوء إليهــا لتحقيــق أهدافهــم المرجوة من خــالل شــبكات التواصل 

وقاعــدة البيانــات المتاحــة.

بال أعضاءأو



22

بال   2022-2011 أعضاء أو

بال   2022 أعضاء أو
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المنتجات والخدمات

)TFE( يب المقرون بالتشغيل برنامج التدر
ــة بالتشــغيل  ــر المــوارد البشــرية المقرون تعــد برامــج تطوي
ودعــم  تعزيــز  يف  تســاهم  التــي  األساســية  البرامــج  مــن 
سياســة التعميــن وتوفيــر التدريــب وخلــق الفــرص الوظيفيــة 
ــن  ــن عــن عمــل يف القطــاع الخــاص لســد الفجــوة بي للباحثي
متطلبــات العمــل والمؤهــالت األكاديميــة مــن جهــة ولتأهيــل 
العمانييــن لشــغل العديــد مــن الوظائــف الفنيــة المهمــة يف 
القطاعــات المختلفــة بشــكل عــام وقطــاع الطاقــة والمعــادن 
ــال نجاحــاً  بشــكل خــاص مــن جهــة أخــرى. وقــد حققــت أوب
متقدمــاً بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة وقطــاع الطاقــة 
والمعــادن والقطــاع الخــاص بشــكل عــام حيــث قامــت بتوفيــر 
فــرص تدريبيــة ووظيفيــة لــآالف مــن الشــباب العمانــي منــذ 
بدايــة المبــادرة إلــى يومنــا هــذا والتــزال الخطــط المســتقبلية 

لهــذا البرنامــج مســتمرة.

 )TFD(يب من أجل التطوير برنامج التدر
ــة  ــى تنمي ــال إل ــة يف أوب ــة التطويري ــج التدريبي ــدف البرام ته
الطاقــة  قطــاع  واســتثمارها يف  العاملــة  البشــرية  المــوارد 
والمعــادن ُمســاهِمةً بذلــك يف رفــع مســتوى الكفــاءة المهنيــة 
بالخبــرات والمهــارات المطلوبــة. تشــمل البرامــج التطويريــة 
علــى الــورش وحلقــات العمل والــدورات التدريبية يف مختلف 
المجــاالت المهنيــة. يســعى هــذا البرنامــج إلــى تعزيــز أهميــة 
التدريــب المســتمر للكــوادر العمانيــة بشــكل خــاص وتوعيــة 
ــول  ــري للحص ــكادر البش ــتثمار يف ال ــوم االس ــركات بمفه الش

علــى كفــاءة وإنتاجيــة عاليــة.

ية الخدمات االستشار
ــر  ــا تطوي ــا يف قضاي ــال خدمــات استشــارية ألعضائه ــر أوب توف
وإدارة المــوارد البشــرية، وقانــون العمــل وخطــط التعميــن، 
ــا  ــن القضاي ــا م ــة، وغيره ــالمة والبيئ ــة والس ــر الصح ومعايي

ــة والمعــادن. ــة بقطــاع الطاق المتعلق

بال منتديات أو
تنظــم أوبــال منتديــات تفاعليــة بيــن أعضائهــا مــن أجــل 
مناقشــة وطــرح ومعالجــة القضايــا والتحديــات المشــتركة 
وذلــك إليجــاد الحلــول المناســبة لخلــق بيئــة مثاليــة لألعمــال. 
باإلضافــة إلــى تنظيــم منتديــات بمشــاركة دوليــة حيــث يتــم 
دعــوة شــركات ومؤسســات عالميــة مرموقــة لتقديــم آخــر مــا 
ــح فــرص األعمــال  ــا و فت ــه يف مجــال التكنولوجي ــت إلي توصل

ــم المختلفــة. ــا مــع نظرائهــم مــن دول العال ألعضائن

بال ألفضل الممارسات  المهنية جائزة أو
تهــدف هــذه الجائــزة إلــى تشــجيع وجــذب أفضل الممارســات 
المهنيــة للشــركات األعضــاء  وتســليط الضــوء عليهــا ونشــرها 
عبــر القطــاع. حيــث يتيــح هــذا الحــدث الفرصــة لألعضــاء 
التنافــس  علــى  وتشــجيعهم  نظرائهــم  لمحــاكاة  اآلخريــن 
والمشــاركة يف تطبيــق أفضــل الممارســات. وتشــمل الجائــزة 
ــالمة  ــة والس ــن، الصح ــي: التعمي ــية ه ــب رئيس ــبعة جوان س
التشــغيلي،  التميــز  النظيفــة،  للطاقــة  التحــول  والبيئــة، 
والتطويــر. والبحــث  المحليــة  والخدمــات  المنتجــات 

دراسة سوق العمل
هــو مشــروع بحثــي يف ســوق العمــل العمانــي يركــز على فهم 
ــات  ــة إلتجاه ــة المختلف ــة و الكمي ــب النوعي ــل الجوان و تحلي
ســوق العمــل و ديناميكيتــه يف قطــاع الطاقــة و المعــادن 
يف ســلطنة عُمــان، وتغطــي هــذه االتجاهــات توزيــع القــوى 
ــات المســتقبلية،  ــة و المتطلب ــة و اإلتجاهــات التاريخي العامل
يف حيــن تغطــي ديناميكيــات ســوق العمــل التوظيــف واألدوار 
التــي يصعــب ملؤهــا و نقص المهــارات و اســتبقاء الموظفين 
و المتدربيــن و الخريجيــن باإلضافــة إلــى التدريــب و التطويــر.
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بال ) الخدمات السحابية( سحابة أو
والخدمــات  المنتجــات  توفيــر  إلــى  أوبــال  ســحابة  تهــدف 
الصناعــة لألعضــاء  لتلبيــة احتياجــات  المصممــة خصيصــاً 
ــة المبتكــرة وضمــان  وأيضــا االســتفادة مــن الســحابة التقني
ــدارة  ــات الم ــل الخدم ــا مث ــة وخدماته ــة التحتي ــان للبني األم
والخدمــات االســتمرارية والخدمــات الســحابية وبرامــج إدارة 

المــوارد وخدمــات إنترنــت األشــياء.

)CVC( شهادة التحقق وااللتزام بالمعايير
 هــو إطــار يتحقــق مــن التــزام األعضــاء المتقدميــن لخمســة 
ــال وهــي: نظــام إدارة  ــر أوب ــى معايي ــاءً عل ــز أساســية بن ركائ
ــة، ونظــام إدارة المــوارد البشــرية،  الصحــة والســالمة والبيئ
والمتطلبــات القانونيــة، والمكافــآت والتعميــن. وتقــوم عملية 
التصديــق بتقييــم االلتــزام بالمعاييــر بــكل شــفافية، وتســاعد 
أوبــال الشــركات األعضــاء علــى إجــراء المراجعــة الســنوية 
)بــدون أي مقابــل( لاللتــزام بالحــد األدنــى مــن متطلبــات 
القطــاع، يف حيــن كان االلتــزام إجباريــاً )وفقــاً لتوصيــات وزارة 
ــح اآلن  ــه أصب ــن، إال أن ــبة للمقاولي ــادن( بالنس ــة والمع الطاق
ــى  ــزام بالحــد األدن ــات االلت ــة يف إثب ــاً للشــركات الراغب اختياري

مــن المعاييــر.

 DD بال الموحدة للقيادة الوقائية رخصة أو
ــة  ــاع الطاق ــا يف قط ــرف به ــدة ومعت ــادة موح ــة قي ــي رخص ه
وتســمح هــذه الرخصــة للســائقين بالعمــل يف جميــع أنحــاء 
القطــاع بوثيقــة واحــدة يتــم تجديدهــا بشــكل دوري لضمــان 
اإللتــزام بمهــارات وســلوكيات القيــادة اآلمنــة للوصــول إلــى 
ويمكــن  الحــوادث،  أو  اإلصابــات  مــن  خاليــة  قيــادة  بيئــة 
اإلمتيــاز  القيــادة يف جميــع مناطــق  المؤهليــن  للســائقين 
لكونــه نظــام تدريــب وتقييــم متقــدم لقائــدي المركبــات، 
ــن، المــال والوقــت  ــى المشــغلين و المقاولي ــر هــذا عل ويوف
والجهــد ويقلــل مــن التكاليــف واإلضطــرار إلــى تدريــب أو 
اختبــار الســائقين الذيــن لديهــم معاييــر مختلفــة تتطلبهــا 

الشــركات المشــغلة كل علــى حــده.

ياضية  بال الر  فعالية أو
ــروح  ــز ال ــد يهــدف إلــى تعزي هــو تجمــع ســنوي مميــز وفري
الموظفيــن  بيــن  والتعــاون  الجماعــي  والعمــل  الرياضيــة 
)وعائالتهــم( مــن الشــركات األعضــاء ألوبــال، وتغطــي الفعالية 
العديــد مــن األلعــاب الرياضيــة المنظمــة يف عــدة مراحــل 
ــة،  ــوب الدراجــات الجبلي ــل: رك ــاً مث ــى مــدى شــهر تقريب عل
مشــروع  مــن  كجــزء  البولينــج  و  الجولــف  القــدم،  كــرة 
التنميــة االجتماعيــة. حيــث تلعــب الفعاليــة دوراً مهمــاً يف 

ــع. ــال والمجتم ــن أوب ــراكة بي ــز الش تعزي

IVMS بال للمراقبة داخل المركبة نظام أو
نظــام المراقبــة الداخلــي للمركبــات هــو جهــاز يوضــع يف 
المركبــة بحيــث يتــم بموجبــه مراقبة ســلوكيات وممارســات 
الســائق أثنــاء القيــادة ممــا يســاعد علــى تعزيــز الســلوكيات 
الصحيحــة ويــؤدي إلــى خلــق بيئــة قيــادة آمنــة وخاليــة مــن 
ــرعة  ــة بالس ــوادث المتعلق ــن الح ــد م ــك الح ــات وكذل اإلصاب
ــم و  ــال بتقيي ــوم أوب ــة. تق ــا مــن الممارســات الخاطئ وغيره
اعتمــاد الشــركات التــي تــزود خدمــة نظــام المراقبــة الداخلــي 
ــزة  ــودة األجه ــن أداء و ج ــق م ــم التحق ــث يت ــات بحي للمركب
التــي تزودهــا و جــودة الخدمــة التــي تقدمهــا هــذه الشــركات 
والتأكــد مــن مطابقتهــا لمعيــار أوبــال للســالمة علــى الطــرق. 
امتيــاز  مناطــق  يف  اآلمنــة  القيــادة  لمتطلبــات  ومالءمتهــا 

النفــط والغــاز.

 RAS بال  لفحص المركبات و ضمان جودتها مركز أو
معيــار ضمــان جــودة المركبــات هــو معيــار تــم إعــداده عــن 
ــى ضمــان ســالمة  ــق قطــاع الطاقــة والمعــادن يهــدف ال طري
وصالحيــة جميــع المركبــات المســتخدمة يف القطــاع مــن 
مــن  ســيتم  حيــث  اإلجــراءات.  مــن  حزمــة  اتخــاذ  خــالل 
ــار المركبــات يف مراكــز فحــص  خاللهــا إجــراء الفحــص واختي

المركبــات المعتمــدة مــن قبــل أوبــال.
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يــب والتقييــم المؤسســي   بــال ســتار )معاييــر التدر أو
يبيــة( التدر للمؤسســات 

تــم إطــالق مشــروع أوبــال ســتار يف عــام 2017  لتعزيــز 
تقــدم  التــي  التدريبيــة  المؤسســات  يف  الجــودة  معاييــر 
خدمــات التدريــب لقطــاع الطاقــة والمعــادن حيــث تدعــم 
معاييــر أوبــال للتدريــب والتقييــم المؤسســي )أوبــال ســتار( 
مؤسســات التدريــب العاملــة  يف القطــاع مــن خــالل إدارة 
وتوحيــد المواصفــات ومعاييــر الكفــاءة والجــودة، حيــث يقــوم 
فريــق مختــص ومؤهــل بالتدقيــق علــى التــزام المؤسســات 
التدريبيــة بالمعاييــر الموضوعــة والمعتمــدة وعليــه يتــم 
تصنيفهــا بعــد تحقيقهــا للمعاييــر إلــى ثــالث فئــات رئيســية 
هــذه  وتشــجع  البرونزيــة(  أو  الفضيــة  أو  الذهبيــة  )الفئــة 
ــر المســتمر بيــن  المعاييــر علــى التنافــس مــن أجــل التطوي

مؤسســات التدريــب.

وحدة المهارات القطاعية لقطاع الطاقة
تــم منــح الترخيــص الرســمي للجمعيــة العمانيــة للطاقــة 
)أوبــال( الســتضافة وحــدة المهــارات القطاعيــة لقطــاع الطاقــة 
والتــي أقرتهــا واعتمدتهــا المديريــة العامــة للتدريــب بــوزارة 
العمــل ويعــد هــذا الترخيــص األول مــن نوعــه يف الســلطنة. 
حيــث تلعــب وحــدة المهــارات القطاعيــة دوراً محوريــاً مهمــاً 
علــى  قائــم  المهــارات  لتنميــة  مســتدام  نظــام  تطويــر  يف 
»مــن أجــل  أنهــا ســتوفر منصــة  إحتياجــات القطــاع، كمــا 
القطــاع« تــدار مــن قبــل القطــاع، وتتولــى الوحــدة مســؤولية 
إلــى  العمــل، وترجمتهــا  رصــد هيكلــة واحتياجــات ســوق 
منتجــات معرفيــة مــن شــأنها مواءمــة مخرجــات التعليــم 
والتدريــب مــع هــذه االحتياجــات. تدعــم وحــدة المهــارات 
القطاعيــة الجهــود التــي تبذلهــا أوبــال مــع الجهــات المختصــة 
مــن أجــل توحيــد المعاييــر وإشــراك المؤسســات والشــركات 
العاملــة بالقطــاع يف منظومــة تنميــة المهــارات، األمــر الــذي 

ــة. ــر إنتاجي ــة أكث ــوى عامل ــل ق سيســهم يف تأهي

يج األعمال والتسويق  ترو
يُمكــن ألعضــاء الجمعيــة معرفــة المســتجدات والتطــورات 
واألخبــار واإلطــالع علــى المنشــورات ذات العالقــة بالشــركات 
العاملــة يف القطــاع. وبإمكانهــم اإلســتفادة مــن خــالل مختلــف 

قنــوات التواصــل ألوبــال لنشــر منتجاتهــم وخدماتهــم.

 )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. حيث تعمل 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.

بال للصحة والسالمة جواز أو
ــادن  ــة والمع ــاع الطاق ــل يف قط ــه للعم ــرف ب ــواز معت ــو ج ه
وســيغطي مبدئيــا برنامجــي التعريــف علــى الصحة والســالمة 
والبيئــة وكذلــك التوعيــة بمخاطــر غــاز كبريتيــد الهيدروجيــن. 
يهــدف الجــواز إلــى تزويــد المتدربيــن بالمفاهيــم األساســية 
ويمكــن  والبيئــة.  والســالمة  للصحــة  الكفــاءة  ومتطلبــات 
لجميــع الموظفيــن الذيــن اجتــازوا البرنامــج العمــل يف جميــع 
أنحــاء القطــاع بوثيقــة واحــدة معتمــدة يتــم تجديدهــا بشــكل 
دوري ممــا يوفــر الوقــت والجهــد الكبيريــن علــى المشــغلين 
عــدة  علــى  للحصــول  االحتيــاج  بعــدم  والمقاوليــن وذلــك 

جــوازات.

القيمــة  يبــة  الخاصــة بضر المســاعدة  خدمــات مكتــب 
المضافــة  المحليــة 

يمكــن ألعضــاء أوبــال الحصــول علــى التوضيحــات المتعلقــة 
بضريبــة القيمــة المضافــة ومراجعــة إقــرارات ضريبــة القيمة 
المضافــة الخاصــة بهــم مــن قبــل الخبــراء قبــل تقديمهــا إلــى 
األمانــة العامــة للضرائــب للتأكــد مــن أن أعمالهــم متوافقــة 
مــع ضريبــة القيمــة المضافــة لتفــادي أي نــوع مــن العقوبــات 

بســبب عــدم االمتثــال لقانــون ضريبــة القيمــة المضافــة.
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معايير الصحة و السالمة المهنية
ــر معاييــر أفضــل الممارســات المتعلقــة بالصحــة  يتــم تطوي
المطلوبــة  األداء  رفــع معاييــر  بهــدف  المهنيــة  الســالمة  و 
ــة  ــاع الطاق ــن يف قط ــغلين والمقاولي ــع المش ــل جمي ــن قب م
والمعــادن، ويتــم تطويــر هــذه المعاييــر مــن قبــل خبــراء 
هــذه  فــإن  لذلــك  المجــال،  ذات  يف  المختصيــن  القطــاع 
أيضــاً  القطــاع  خــارج  للتطبيــق  تكيفهــا  يمكــن  المعاييــر 
وتتضمــن 11 معيــار منهــا  معيــار الصحة المهنيــة الصناعية، 
معيــار التقييــم والتدريــب لجــواز الصحــة والســالمة والبيئــة 
الموحــد، معيــار اللياقــة البدنيــة يف العمــل، معاييــر الســالمة 
علــى الطريــق، معيــار إدارة اإلجهــاد الحــراري، معيــار ســكنات 
ونظــام  المتســاقطة  األجســام  منــع  إدارة  معيــار  العمــل، 
إدارة عمليــات الرفــع، معيــار العقاقيــر المحظــورة والكحــول 
ــل  ــاءات. وتواص ــوادث واإلحص ــر الح ــاركة تقاري ــار مش و معي
أوبــال ســنوياً تقييــم الحاجــة لمعاييــر جديــدة وتطويرهــا بمــا 

يصــب يف صالــح القطــاع ومتطلباتــه.

المزاد الذكي 
بالشــراكة مــع مزادكــم، نوفــر ألعضــاء أوبــال اإلعــالن عــن 
مزاداتكــم عبــر منصــة الكترونيــة وتطبيــق الهاتــف المحمــول 
نطــاق  ضمــن  تــدرج  الخدمــة  هــذه  المــواد.  لمختلــف 
المســؤولية المجتمعيــة حيــث خصصــت نســبة مــن العائــد 

لتنميــة هــذا الجانــب.

خدمات الكوتشينج
مبــادرة تــم تطويرهــا بالشــراكة مــع الفــرع العمانــي لالتحــاد 
الدولــي للكوتشــيتج مــن خاللهــا ســيتمكن أعضــاء أوبــال 
مــن الولــوج للخدمــات التدريبــة المتاحــة يف عمليــة إبداعيــة 

ــي. ــي والذات ــر المهن ــزه للتطوي ومحف
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الفعاليات السنوية

الرابعةالنسخة-الطاقةقطاعلقادةالسالمةمنتدىأوبالنظمت،ُعماناوكسيدنتالمعبالتعاون

الطريقعىلالسالمةورشةالتعليملجودةالدوليالمؤتمرفيأوبالمشاركة

تدشينبرنامججاهزيةرواداألعمال-الدفعةاألوىل

الحوسنيعامربننصرالشيخسعادةرعايةتحتالحراريلإلجهادأوبالمنتدى

وكيلوزارةالعملللعمل

المؤسساتهيئةمعبالتعاوناألعمالحاضاناتلبرنامجالرسميالتعريفياللقاء

والمتوسطةالصغيرة الثانيةالنسخة-الحوادثمشاركةمنتدى

الرئسية  بأعمالنا  المرتبطة  والفعاليات  البرامج  من  العديد  أنجاز  من  أوبال  تمكنت  العام،  خالل 
وتشمل كذلك فعاليات مختلفة للقطاع.  
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العالميوالبيئةوالسالمةالصحةومعرضمؤتمرمنالثامنةالنسخة

فيًعمانيا19بتخريجأوبالاحتفلتُعماننفطتنميةشركةمعبالتعاون

بالتطويرالمقرونالتدريبمجاالت

األوسطالشرقبيآندإيميتسويشركةمعتعاوناتفاقيةأوبالوقعت

لدعمجهودأوبالفيالمسوؤليةاالجتماعية

مجالفيبالتشغيلالمقرونللبرنامجاألوىلالدفعةبتخريجأوبالاحتفال

مفتشيمعداتالرفع

للسالمةالسنويبي.بي.ُعمانلمنتدىالسابعةالنسخةفيأوبالمشاركة

الطريقعىل

 ATOGSتنزانيافيوالغازالنفطخدماتمزوديوجمعيةأوبالبينتعاونمذكرةوتوقيعالطاقةتنزانيامؤتمرفيأوبالمشاركة

ZAOGSالمحدودةوالغازالنفطلخدماتزنجباروجمعية
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بالتعاونالحكوميةللمدارسالطرقعىلللسالمةالتعليميالبرنامجتدشين

والتعليمالتربيةووزارةالسلطانيةُعمانشرطةوالُعمانيةشلشركةمع

وظيفيةفرصة100توفيربهدفهاليبرتونشركةمعتعاونمذكرةتوقيع

للباحثينعنعمل

والتنقيبالحفربعملياتمتعلقةمهنلسبعةالوطنيةالمهنيةالمعاييرتدشين

ٌعماننفطتنيمةوشركةالخليجياالعتمادمركزمعبالتعاونأوبالنظمت

ورشةعمللمناقشةالتطبيقالكامللمعيارأوبالإلدارةعملياتالرفع

مبتكرةماليةحلوللتقديماإلسالميصحاربنكمعتفاهممذكرةتوقيع

أوبالألعضاءالماليةاالحتياجاتلتلبية

الدورتعزيزبهدفاالجتماعيةالتنميةوزارةمعتعاوناتفاقيةتوقيع

االجتماعيلألشخاصمنذوياإلعاقةفيسلطنةُعمان

بالتعاونبيبيُعمان،نظمتأوبالمنتدىالسالمةلقادةقطاعالطاقة-النسخةالخامسة
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السادسةالنسخة-الطاقةقطاعلقادةالسالمةمنتدىأوبالنظمتٌعمان-االيطاليةإينيمعبالتعاون

احتفالأوبالبانطالقفعالياتالمنتدىالعالميللتكنولوجيالالستدامةواالنسانية
العماليواالتحادالسلطنةلعمالالعاماالتحادمعبالتعاونأوبالمشاركة

لقطاعالنفطوالغازفيندوةحولمخاطراإلدمانواالضطراباتالنفسية

ُعمانمعرضمنالسادسةالنسخةفياستراتيجيكداعمأوبالمشاركة

والحرائقوالسالمةلألمنالحفرلمقاوليالدولياالتحادمعأوبالاجتماع

رفعبهدفعملورشةاإلسالميالعزبنكمعبالتعاونأوبالنظمت

مستوىالوعيبأهميةتعزيزالثقافةالماليةودعممهارةإدارةاألموال

بأستعراضيعنىمنتدىالدوليُعمانمستشفىمعبالتعاونأوبالنظمت

المتاحةالطبيةالتكنولوجيةالحلولوأفضلالصحيةالرعايةخدمات
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المهنيةالممارساتألفضلأوباللجائزةالثامنةالنسخة

الوطنيالتدريببرنامجلتدشينُعمان.بي.بيشركةمعتفاهممذكرةتوقيع

»رواد«

النفطيةللخدماتالشوامخشركةمعالعملرأسعىلتدريباتفاقيةتوقيع

والميكانيكالكهرباءتخصصفيالخريجيينمنعددلتدريب

فيالتعاونلتحقيقللتسويقالعمانيةالنفطشركةمعتعاونمذكرةتوقيع

المجاالتمنالعديد

الحوادثمشاركةمنتدىمنالثالثةالنسخةفيأوبالمشاركة

بالتعاونمعاوكيو،نظمتأوبالمنتدىالسالمةالسابعلقادةقطاعالطاقة

لبرنامجالثانيةالنسخةلتنفيذُعمانتنميةشركةمعتعاونمذكرةتوقيع

إمدادللتدريب

للطاقةُعمانمنتدىمنالتاسعةالنسخةفيأوبالشاركت
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 1 ةحفص
 

  
 
 
 
      
 
 
 
  ءاضعأ /لضافألا ىلا لقتسملا تاباسحلا بقارم ریرقت
 )ًاقباس ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا( ةقاطلل ةینامعلا ةیعمجلا
 
  ةیلاملا مئاوقلا قیقدت نع ریرقت
 
   يأرــــلا

 ىلا3 نم تاحفصلا ىلع ةدراولا ،)ًاقباس ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا( )"لابوأ"( ةقاطلل ةینامعلا ةیعمجلل ةقفرُملا ةیلاملا مئاوقلا انققد دقل
 ءاضعألا لاومأ يف تاریغتلا ةمئاقو تافورصملاو تاداریإلا ةمئاقو 2022 ربمسید 31 يف امك ىلاملا زكرملا ةمئاق نم نوكتت يتلاو ،16

 .ةیسیئرلا ةیبساحملا تاسایسلا كلذ يف امب ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإلاو ،خیراتلا تاذ يف ةیھتنملا ةنسلل ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاقو
 
 .2022 ربمسید 31 يف امك ةیعمجلل يلاملا زكرملا ،ةیرھوجلا يحاونلا ةفاك نم ،ةلداع ةروصب رھظت ،ةقفرُملا ةیلاملا مئاوقلا ّنإ ،انیأر يف
  .ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعمل اقفو خیراتلا تاذ يف ةیھتنملا ةنسلل ةیدقنلا اھتاقفدتو يلاملا اھءادأو
 
   يأرــــلا ساسأ
 ًافصو انریرقت يف دراولا ةیلاملا مئاوقلا قیقدت نع تاباسحلا بقارم تایلوؤسم مسق نمضتی  .قیقدتلل ةیلودلا رییاعملل اقفو انقیقدت انزجنأ دقل
 تایقالخأ قاثیم( نیینھملا نیبساحملا تایقالخأل يلودلا قاثیملل اقفو ةیعمجلا نع ةلقتسم ةسسؤُم نحن .رییاعملا كلت بجومب انتایلوؤسمل اًضیفتسُم
 ةیعمجلل ةیلاملا مئاوقلل انقیقدت ةیلمعب ةلصلا تاذ ةیقالخألا تابلطتملا كلذكو ،نیبساحملل ةیلودلا ةیقالخألا رییاعملا سلجم نع رداصلا )نیبساحملا
 يتلا قیقدتلا ةّلدأ ّنإ انداقتعا يفو .نیبساحملا تایقالخأ قاثیملو تابلطتملا هذھل اقفو ىرخألا ةیقالخألا انتایلوؤسمب انیفَوأ دقو ،نامُع ةنطلس يف
 .انیأر ءادبإ يف ھیلإ دنتسن اًساسأ رفوتل ةبسانمو ةیفاك اھیلع انلصح
 
  ةیلاملا مئاوقلا نع ةرادإلا سلجمو ةرادإلا ةیلوؤسم
 
 ةمظنأ نعو ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعمل اقبط ةلداع ةقیرطب اھضرعو ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ نع نالوؤسم ةرادإلا سلجمو ةرادإلا ّنإ
 وأ شغ نع ةئشان تناك ءاوس ،ةیرھوج ءاطخأ يأ نم ةیلاخ ةیلام مئاوق دادعإل ةیرورض ةرادإلا سلجمو ةرادإلا اھربتعت يتلا ةیلخادلا ةباقرلا

  .أطخ
 
 ،ةیرارمتــــسالا أدبمل اقبط اھتایلمع ةلــــصاوم ىلع ةیعمجلا ةردق مییقت نع نیلوؤــــسم ةرادإلا سلجمو ةرادإلا نوكت ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ دنع
 سلجمو ةرادإلا نكت مل ام ةبـساحملل ةیرارمتـسالا أدبم ساـسأ مادختـساو ةیرارمتـسالا أدبمب ةقلعتملا لئاـسملا نع ،ءاـضتقالا بـسحب ،حاـصفإلاو
 .كلذب مایقلا ریغ يعقاو لیدب امھیدل دجوی ال َھنأ وأ ،تایلمعلا فقو وأ ةیعمجلا ةیفصت نامزتعی ةرادإلا
 
 .ةیعمجلل ةیلاملا ریراقتلا دادعإ ةیلمع ىلع فارشإلا نع لوؤسم ةرادإلا سلجم ّنإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القوائم المالية
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 2 ةحفص
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ءاضعأ /لضافألا ىلا لقتسملا تاباسحلا بقارم ریرقت
 )عبات( )ًاقباس ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا( ةقاطلل ةینامعلا ةیعمجلا
 
  ةيلاملا مئاوقلا قيقدت نع تاباسحلا بقارم تايلوؤسم

 
 وأ شغ نع ةئـــشان تناك ءاوـــس ،ةیرھوج ءاطخأ يأ نم ةیلاخ لكك ةیلاملا مئاوقلا تناك اذإ اّمع لوقعم دیكأت ىلع لوـــصحلا يف انفادھأ لثمتت

 ال ھنكلو ،نامـضلا نم لاع ىوتـسم ىلع ادیكأت لثمی لوقعملا دیكأتلا ّنأب اًملع  .انیأر نمـضتی يذلا تاباـسحلا بقارم ریرقت رادـصإ نعو ،أطخ
 نكمی ثیح  .اھدوجو دنع ةیرھوجلا ءاطخألا فــــشك نم اًمئاد نكُمتــــس قیقدتلل ةیلودلا رییاعملل اقفو متت يتلا قیقدتلا ةیلمع ّنأب انامــــض لثمی
 ةیداـصتقالا تارارقلا ىلع ،ًایُلك وأ ًایدرف ،رثؤت نأ لوقعم لكـشب اھنم ُعقوُتی ناك اذإ ةیرھوج ربتُعت يھو ،أطخلا وأ شغلا نع أـشنت نأ ءاطخألل
 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ ىلا ًادانتسا نومدختسملا اھذختی يتلا
 
 .قیقدتلا لحارم عیمج يف ينھملا كشلا سرامنو ةینھم ماكحأ مدختسن اننإف ،قیقدتلل ةیلودلا رییاعملل اقفو اھیرُجن يتلا قیقدتلا ةیلمع نم ءزجك
 :يلی امب اًضیأ موقنو
 

 تاءارجإ ذیفنتو میمصتو ،أطخ نع وأ شغ نع ةئشان تناك ءاوس ،ةیلاملا مئاوقلا يف ةیرھوجلا ءاطخألا رطاخم مییقتو دیدحت •
 رطخ ّنإ  .انیأر ءادبإ يف ھیلإ دنتسن اساسأ رفوتل ةبسانمو ةیفاك قیقدت ةلدأ ىلع لوصحلا عم ،رطاخملا كلتل بیجتست يتلا قیقدتلا

 ّنأل اًرظن ،أطخلا نع ةجتانلا ءاطخألا نع فشكلا مدع رطخ نم ىلعأ وھ شغلا نع ةجتانلا ةیرھوجلا ءاطخألا نع فشكلا مدع
 .ةیلخادلا ةباقرلا ةمظنأ زواجت وأ فیرحتلا وأ دَمعتُملا فذحلا وأ ریوزتلا وأ ؤطاوتلا ىلع يوطنی دق شغلا

 
 سیل نكلو ،فورظلا بسح ةبسانملا قیقدتلا تاءارجإ میمصت لجأل قیقدتلاب ةلصلا تاذ ةیلخادلا ةباقرلا ةمظنأ مھف ىلا لصوتلا •

 .ةیعمجلل ةیلخادلا ةباقرلا ةمظنأ ةیلاعف لوح يأر ءادبإ ضرغل
 

 .ةرادإلا اھب تماق يتلا ةعباتلا تاحاصفإلاو ةیبساحملا تاریدقتلا ةیلوقعمو ةمدختسُملا ةیبساحملا تاسایسلا ةمئالم ىدم مییقت •
 

 قیقدتلا ةّلدأ ىلإ ًادانتسا ،كانھ ناك اذإ امو ،ةبساحملل ةیرارمتسالا أدبم ساسأل ةرادإلا مادختسا ةمئالم ىدم لوح ةصالخ ةغایص •
 ىلع ةیعمجلا ةردق لوح ةریبك كش لالظب يقُلی نأ ھنأش نمو فورظلا وأ ثادحألاب قلعتی يرھوج نیقی مدع ،اھیلع انلصح يتلا
 انقیقدت ریرقت يف ةیانعلا تفلب نوبلاطُم نحنف ،يرھوج نیقی مدع دوجو ىلا انُصلخ نإو  .ةیرارمتسالا أدبمل اقبط اھتایلمع ةلصاوم
 دنتست انتصالُخ نإ  .ةیفاك ریغ تاحاصفإلا هذھ تناك نإ انیأر لیدعت وأ ،ةیلاملا مئاوقلا يف ةدراولا ةلصلا تاذ تاحاصفإلا ىلإ
 ةیعمجلا ُلعجت دق ةیلبقتسملا فورظلا وأ ثادحألا ّنإف ،كلذ عمو .انقیقدت ریرقت خیرات ىتح اھیلع انلصح يتلا قیقدتلا ةّلدأ ىلا
 .ةیرارمتسالا أدبمل اقبط اھتایلمع ةلصاوم نع فقوتت
 

 تالماعتلا ُرھُظت ةیلاملا مئاوقلا تناك اذإ امو ،تاحاصفإلا كلذ يف امب ،اھاوتحمو اھلكیھو ةیلاملا مئاوقلل لماشلا ضرعلا مییقت •
 .ةلداع ةقیرطب ضرعلا ققُحی وحن ىلع ةنماكلا ثادحألاو

 
 يأ كلذ يف امب ،ىرخأ لئاسم نمض نم ،ةیسیئرلا قیقدتلا جئاتنو ،ھتیقوتو قیقدتلل ططخُملا قاطنلاب قلعتی امیف ةرادإلا سلجم عم لصاوتن نحن
  .انقیقدت ةیلمع ءانثأ هددُحن ةیلخادلا ةباقرلا يف ماھ صقن
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تقرير مراقب الحسابات المستقل اىل األفاضل/ أعضاء 

الجمعية العمانية للطاقة )الجمعية الُعمانية للخدمات النفطية سابًقا(

  ةقاطلل ةینامعلا ةیعمجلا
 )ًاقباس ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا(

 2022 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا
 

 

 

 3 ةحفص
 

 يلاملا زكرملا ةمئاق
    

 2021 2022 حاضیإ  
 ينامُع لایر ينامُع لایر   
     لوصألا
     ةلوادتملا ریغ لوصألا
 164,327 141,353 5   تادعمو تاكلتمم
 10,203 7,615 6   ةسوملم ریغ ةیونعم لوصأ
7   مادختسالا قح لوصأ ب/  153,063 204,083 

 -- 1,000,000 9  ةلاكو عئادو نم لوادتم ریغ ءزج
 378,613 1,302,031   ةلوادتملا ریغ لوصألا عومجم

     
      ةلوادتملا لوصألا
 603,141 992,072 11  ىرخا ةنیدم ةدصرأو موسر
 986,240 28,240 9  ةلاكو عئادو نم لوادتم ءزج
 287,518 868,449 10   دقنو ةیكنب ةدصرأ
 1,876,899 1,888,761   ةلوادتملا لوصألا عومجم
     
 2,255,512 3,190,792   لوصألا عومجم
     
     تامازتلالاو ءاضعألا لاومأ
      ءاضعألا لاومأ
 1,465,708 2,337,245   ءاضعألا لاومأ يلامجإو تافورصملا نع مكارتملا تاداریإلا ضئاف
     
      تامازتلالا
       ةلوادتملا ریغ تامازتلالا

7  راجیإلا تامازتلا نم لوادتم ریغ ءزج ج/  143,072 208,594 
     
       ةلوادتملا تامازتلالا

7    راجیإلا تامازتلا نم لوادتم ءزج ج/  65,522 61,813 
 121,881 147,676   اقبسم ةملتسم ةیوضع موسر
 397,516 497,277 12  ىرخأ ةنئاد ةدصرأو ةنئاد ممذ
 581,210 710,475   ةلوادتملا تامازتلالا عومجم
     
 789,804 853,547   تامازتلالا عومجم
     
 2,255,512 3,190,792   تامازتلالاو ءاضعألا لاومأ عومجم

 
 

 
 

 
 :ھنع ةباین اھعقوو ،2023 سرام __ يف ةیلاملا مئاوقلا هذھ رادصإب ةرادإلا سلجم حّرص

 
 
 
 
 
 
________________ ________________  ________________ 
 يذیفنتلا سیئرلا  قودنصلا نیمأ  ةرادإلا سلجم سیئر
   
 
 
 
  .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم اًءزج لكُشت 16 ىلإ 1 مقر نم ةقفرُملا تاحاضیإلا

  ةقاطلل ةینامعلا ةیعمجلا
 )ًاقباس ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا(

 2022 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا
 

 

 

 3 ةحفص
 

 يلاملا زكرملا ةمئاق
    

 2021 2022 حاضیإ  
 ينامُع لایر ينامُع لایر   
     لوصألا
     ةلوادتملا ریغ لوصألا
 164,327 141,353 5   تادعمو تاكلتمم
 10,203 7,615 6   ةسوملم ریغ ةیونعم لوصأ
7   مادختسالا قح لوصأ ب/  153,063 204,083 

 -- 1,000,000 9  ةلاكو عئادو نم لوادتم ریغ ءزج
 378,613 1,302,031   ةلوادتملا ریغ لوصألا عومجم

     
      ةلوادتملا لوصألا
 603,141 992,072 11  ىرخا ةنیدم ةدصرأو موسر
 986,240 28,240 9  ةلاكو عئادو نم لوادتم ءزج
 287,518 868,449 10   دقنو ةیكنب ةدصرأ
 1,876,899 1,888,761   ةلوادتملا لوصألا عومجم
     
 2,255,512 3,190,792   لوصألا عومجم
     
     تامازتلالاو ءاضعألا لاومأ
      ءاضعألا لاومأ
 1,465,708 2,337,245   ءاضعألا لاومأ يلامجإو تافورصملا نع مكارتملا تاداریإلا ضئاف
     
      تامازتلالا
       ةلوادتملا ریغ تامازتلالا

7  راجیإلا تامازتلا نم لوادتم ریغ ءزج ج/  143,072 208,594 
     
       ةلوادتملا تامازتلالا

7    راجیإلا تامازتلا نم لوادتم ءزج ج/  65,522 61,813 
 121,881 147,676   اقبسم ةملتسم ةیوضع موسر
 397,516 497,277 12  ىرخأ ةنئاد ةدصرأو ةنئاد ممذ
 581,210 710,475   ةلوادتملا تامازتلالا عومجم
     
 789,804 853,547   تامازتلالا عومجم
     
 2,255,512 3,190,792   تامازتلالاو ءاضعألا لاومأ عومجم

 
 

 
 

 
 :ھنع ةباین اھعقوو ،2023 سرام __ يف ةیلاملا مئاوقلا هذھ رادصإب ةرادإلا سلجم حّرص

 
 
 
 
 
 
________________ ________________  ________________ 
 يذیفنتلا سیئرلا  قودنصلا نیمأ  ةرادإلا سلجم سیئر
   
 
 
 
  .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم اًءزج لكُشت 16 ىلإ 1 مقر نم ةقفرُملا تاحاضیإلا
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تقرير مراقب الحسابات المستقل اىل األفاضل/ أعضاء 

الجمعية العمانية للطاقة )الجمعية الُعمانية للخدمات النفطية سابًقا(

  ةقاطلل ةینامعلا ةیعمجلا
 )ًاقباس ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا(

 2022 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا
 

 

 

 4 ةحفص
 

 تافورصملاو تاداريإلا ةمئاق

 
  2022 2021 
 ينامُع لایر ينامُع لایر حاضیإ 
    لخدلا
4 ةیوضع موسر ب/  435,364 394,405 
4 فیظوتلاب نورقملا بیردتلا جمانرب راطإ يف ةیبیردتلا تارودلل ةیرادإ موسر ج/  184,533 4,762 
4  ریوطتلاب نورقملا بیردتلا جمانرب راطإ يف ةیبیردتلا تارودلل ةیرادإ موسر ج/  58,082 24,454 
4 تامھاسم د/  63,000 36,000 
4 ةینھملا ةمالسلاو ةحصلاو ةئیبلا تامدخو تاجتنم ـھ/  990,282 480,886 
4 يلخادلا بیردتلا جمارب ـھ/  20,193 24,860 
4 تانالعإ لخد و/  4,179 930 
4 تایلاعفلا ةیاعر ز/  66,467 59,000 
4 ةلاكو عئادو نم حابرأ ز/  40,667 40,950 
 27,708 25,351  ةعونتم تاداریإ
  1,888,118 1,093,955 
    
    تافورصملا
 513,144 488,120 13 نیفظوملاب ةقلعتم فیلاكتو بتاور
 278,942 406,712 14 ةیرادإو ةیمومع تافورصم
5 ءافطإو كالھتسا و  6 58,922 32,296 
7  مادختسالا قح لوصأ كالھتسا و/  51,020 51,018 
7 راجیإلا تامازتلا ىلع ةدئاف و/  11,807 15,306 

  1,016,581 890,706 
    

 203,249 871,537  ةنسلل ضئافلا يفاص
    
 :ةظحالم

 .رخآلا لماشلا لخدلا نم دونب يأ ةیعمجلا كلمت ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم اًءزج لكُشت 16 ىلإ 1 مقر نم ةقفرُملا تاحاضیإلا
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تقرير مراقب الحسابات المستقل اىل األفاضل/ أعضاء 

الجمعية العمانية للطاقة )الجمعية الُعمانية للخدمات النفطية سابًقا(

  ةقاطلل ةینامعلا ةیعمجلا
 )ًاقباس ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا(

 2022 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا
 

 

 

 5 ةحفص
 

 ءاضعألا لاومأ يف تاريغتلا ةمئاق

     
 مكارتملا ضئافلا

 ينامُع لایر    
     
 1,262,459     2020 ربمسید 31 يف
 203,249    ةنسلل تافورصملا نع تاداریإلا ضئاف
 1,465,708    20212021 ربمسید 31 يف
     
 1,465,708     2021 ربمسید 31 يف
 871,537    ةنسلل تافورصملا نع تاداریإلا ضئاف
 2,337,245    2022 ربمسید31 يف

     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم اًءزج لكُشت 16 ىلإ 1 مقر نم ةقفرُملا تاحاضیإلا
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تقرير مراقب الحسابات المستقل اىل األفاضل/ أعضاء 

الجمعية العمانية للطاقة )الجمعية الُعمانية للخدمات النفطية سابًقا(

  ةقاطلل ةینامعلا ةیعمجلا
 )ًاقباس ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا(

 2022 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا
 

 

 

 6 ةحفص
 

  ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

 
 2022 2021 
 ينامُع لایر ينامُع لایر 
    لیغشتلا ةطشنأ نم ةیدقنلا تاقفدتلا
   
 857,687  1,484,314  بیردتلا دھاعمو ءاضعألا نم ةیدقن تاضوبقم
 (697,153) (795,070)  نیفظوملاو بیردتلا دھاعمو نیدروُملا ىلا عوفدم دقن
 160,534 689,244 لیغشتلا ةطشنأ نم جتانلا دقنلا
   
   رامثتسالا ةطشنأ نم ةیدقنلا تاقفدتلا
   
 (186,778) (33,360)  ةسوململا ریغ ةیونعملا لوصألاو تادعملاو تاكلتمملا ىلا تافاضإ

 (5,749) (42,000)  لجألا ةریصق عئادولا ةكرح يفاص
  40,950   40,667  ةلاكو عئادو نع حابرأ
 (151,577) (34,693)  رامثتسالا ةطشنأ يف مدختسملا دقنلا
   
   لیومتلا ةطشنأ نم ةیدقنلا تاقفدتلا
   
 -- (73,620) ددسُم راجیإ مازتلا
   

 8,957 580,931 ةنسلا لالخ لداعملا دقنلاو دقنلا يف ةدایزلا يفاص
   
 278,561  287,518  ةنسلا ةیادب يف لداعملا دقنلاو دقنلا
   
 287,518 868,449 ةنسلا ةیاھن يف لداعملا دقنلاو دقنلا
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم اًءزج لكُشت 16 ىلإ 1 مقر نم ةقفرُملا تاحاضیإلا
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تقرير مراقب الحسابات المستقل اىل األفاضل/ أعضاء 

الجمعية العمانية للطاقة )الجمعية الُعمانية للخدمات النفطية سابًقا(

  ةقاطلل ةینامعلا ةیعمجلا
 )ًاقباس ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا(

 2022 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا
 

 

 

 7 ةحفص
 

 ةيلاملا مئاوقلا نع تاحاضيإ

 
 

   ةطشنألا     -1
 

 اقبط نامُع ةنطلس يف ةیعمجك ةلّجسُم )ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلاب ًاقباس ةفورعملا( )"ةیعمجلا" وأ "لابوأ"( ةقاطلل ةینامعلا ةیعمجلا
 لمعلاو ةیعامتجالا نوؤشلا ةرازو :ًاقباس( ةیعامتجالا ةیمنتلا ةرازو نع 2001 ربوتكأ 27 يف رداصلا2001/322 مقر يرازولا رارقلل
 .2000 ریاربف 13 يف رداصلا 2000/14 مقر يماسلا يناطلسلا موسرملل اقبطو )ينھملا بیردتلاو
 
 ةدوج نامضو ،ریوطتلاو بیردتلاو نیمعتلا دوھج زیزعتل اھئاضعأ نع ةباین لمعلا ططخ ذیفنتو ةغایص وھ ةیعمجلل يسیئرلا فدھلا ّنإ
 عاطقب ةدوجلا نامضو ةیراجتلا لامعألا تاسراممو عمتجملا عم تاقالعلاو فیظوتلا طاشن تاسراممو ،ةینھملا ةمالسلاو ةئیبلاو ةحصلا

 :قیرط نع نامُع ةنطلس يف نداعملاو ةقاطلا ةعانص
 

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

 
   ةلدعُملاو ةدیدجلا ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعم دامتعاو دادعإلا ساسأ    -2
 
 دادعإلا ساسأ  2-1
 

 ةنجل نع ةرداصلا اھتاریسفتو ،ةیلودلا ةبساحملا رییاعم سلجم نع ةرداصلا ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعمل اقبط ةیلاملا مئاوقلا دادعإ ّمت
 .يناُمعلا لایرلاب ةیلاملا مئاوقلا ضرع ّمت .ةیلاملا ریراقتلا تاریسفت

 
  ةیعمجلا اھتدمتعا يتلا ةلدعُملاو ةدیدجلا ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعم   2-2
 

 رییاعملا ةیعمجلا تدمتعا دقو .2022 ریانی 1 يف ةیراسلا تالیدعتلاو تاریسفتلاو ةیبساحملا رییاعملا ىلإ ًادانتسا ةیلاملا مئاوقلا دادعا ّمت
 ةرتفلا ىلع ةیراسلا ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا تاریسفت ةنجلو ةیلودلا ةبساحُملا رییاعم سلجم نع ةرداصلا ةیلاتلا ةلدعُملاو ةدیدجلا تاریسفتلاو
 :ةیلاحلا ةیبساحملا
 
 لامعألا عیمجت - 3 مقر ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رایعم ىلع تالیدعتلا   •
 تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا - 16 مقر ةیلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعتلا   •
 ةلمتحُملا لوصألاو ةلمتحُملا تامازتلالاو تاصصخملا - 37 مقر ةیلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعتلا   •
 رایعمو 9 مقر ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رایعم ّلدُعت 2018-2020 يتنسل ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعم ىلع ةیونسلا تانیسحتلا   •

 .1 مقر ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رایعمو 41 مقر ةیلودلا ةبساحملا رایعمو 16 مقر ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا

 مئاوقلا يف ةدراولا حاصفإلاو ضرعلاو سایقلاو رارقإلا دونب ىلع يرھوج رثأ يأ ھل نكی مل هالعأ ةروكذملا تالیدعتلا دامتعا ّنأ ةرادإلا ىرت
  .ةیلاحلا ةیبساحملا ةرتفلل ةیلاملا
 

 ُ دعب لوعفملا ةذفان ریغ اّھنكلو ةرداصلا ةلدعُملاو ةدیدجلا ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رییاعم   2-3

 ُ:دعب رست مل اّھنكلو ةرداص ةیلاتلا ةّلدعُملاو ةدیدجلا رییاعملا تناك ،رارقإلا ةرتف ةیاھن يف
 

  ."نیمأتلا دوقع" 17 مقر ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رایعم   •
 ."ةیلاملا مئاوقلا ضرع" 1 مقر ةیلودلا ةبساحملا رایعم یلع تالیدعتلا   •
  ."ءاطخألاو ةیبساحملا تاریدقتلا يف تارییغتلاو ةیبساحملا تاسایسلا" 8 مقر ةیلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعتلا   •
  ."لخدلا بئارض" 12 مقر ةیلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعتلا   •
 يف تارامثتسالا" 28 مقر ةیلودلا ةبساحملا رایعمو " ةعّمجُملا ةیلاملا مئاوقلا" 10 مقر ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رایعم ىلع تالیدعتلا   •

  ."ةلیمزلا تاكرشلا
 .)راجیإلا ةداعإو عیبلا يف راجیإلا مازتلا( "تاراجیإلا" 16 مقر ةیلودلا ةیلاملا ریراقتلا رایعم ىلع تالیدعتلا   •

 
 حاصفإلاو ضرعلاو سایقلاو رارقإلا دونب ىلع يرھوج رثأ يأ ھل نوكی نأ لمتحُملا نم سیل هالعأ ةروكذملا تالیدعتلا دامتعا ّنأ ةرادإلا ىرت
 .ةیلبقتسملا تارتفلل ةیلاملا مئاوقلا يف ةدراولا
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 8 ةحفص
 

 ةيلاملا مئاوقلا نع تاحاضيإ

 
  ةیسیئرلا ةیبساحملا ماكحألاو تاریدقتلا     -3

 
 تافورــصملاو لخدلل اھنع حــصفُملا غلابملا ىلع ریثأتلا اھنأــش نم تاریدقتو تاــضارتفا میدقت ةرادإلا نم بلطتی ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ دنع
 عیـضاوملاو ةقباـسلا ةربخلا ساـسأ ىلع قطنملا مادختـساو ةرفوتملا تامولعملا مادختـسا ّنأب اًملع .ةعباتلا تاحاـصفإلاو تامازتلالاو لوـصألاو
  .تاریدقتلا هذھ نع لبقتسملا يف ةیلعفلا جئاتنلا فلتخت دقو .تاریدقتلا نیوكت دنع ةنماكلا لماوعلا نم يھ ىرخألا ةبحاصملا
 
 ریدقتلا ةعجارم اھیف متی يتلا ةرتفلا يف ةیبساحملا تاریدقتلا تالیدعتب رارقإلا متی  .ةرمتسُم ةفصب ةعباتلا تاضارتفالاو تاریدقتلا ةعجارم متی
 ةیلاملا مئاوقلا ىلع ریبك ریثأت اھل ماكحأو كوكش ىلع يوطنت يتلا تاریدقتلا ّنإف ،صاخ لكشبو  .لیدعتلا اذھب رثأتت ةیلبقتسم تارتف يأ يفو
 .ةیلاملا لوصألا نع ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ ریدقت لمشت

 
 ةیسیئرلا ةیبساحملا تاسایسلا     -4
 

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

   يبساحملا ساسألا   )أ
          
  .ةیخیراتلا ةفلكتلا أدبمل ًاقبط ةیعمجلل ةیلاملا مئاوقلا دادعإ ّمت     
 

  ةیوضعلا موسر    )ب
 

 قلعتت يتلا ةینمزلا ةرتفلا ىدم ىلع موـسرلا نم ةیتأتملا تاداریإلاب رارقإلا متی .ءاـضعألا نم ةملتـسملا موـسرلا لثُمت ةیوـضعلا موـسر
 .اھب
 

 ریوطتلاو فیظوتلاب نورقملا بیردتلا جمارب راطإ يف ةیبیردتلا تارودلل ةیرادإلا موسرلا )ج  
 

 نم مالتسالا ةقحتسم وأ /و ةملتسملا موسرلا لثمت فیظوتلاب نورقملا بیردتلا جمارب راطإ يف ةیبیردتلا تارودلل ةیرادإلا موسرلا ّنإ
 مالتسا لمتحُملا نم نوكی يتلاو تامدخلا میدقت اھیف متی يتلا ةینمزلا ةرتفلا ىدم ىلع لخدك اھب رارقإلا متیو ،ةیبیردتلا جماربلا يّمدقُم
    .اھلالخ موسرلا كلت
 

  تامھاسملا )د   
 

 لخدلا يف ةددحم تافورصم ةیطغتل ةمدقملا تامھاسملا تابثإ متی .اھمالتسا دنع لخدك دویقلا نم ةیلاخلا ةیدقنلا تامھاسملا لیجست متی
 عفدب ىرخأ تالاح يف ،ةیعمجلا موقت يتلاو ،)ًاینیع ةملتسملا تامھاسملا( تامدخلاو داوملاب ةمھاسُملا .لباقملا فورصملا لّمحت دنع
 .تامھاسملا هذھ لیجست متی ال ّھنإف ،لوقعم لكشب ةلداعلا ةمیقلل ریدقت ءارجإ رذعتی امدنعو .اھریفوت دنع ةلداعلا ةمیقلاب اھدیق متی ،اھتمیق
 

 يلخادلا بیردتلا جمارب موسرو ةینھملا ةمالسلاو ةحصلاو ةئیبلا تامدخو تاجتنم )ـھ  
 

 مھحنمو نیفظوملا بیردت ریظن ملتسملا نمثلا يلخادلا بیردتلا جمارب موسرو ةینھملا ةمالسلاو ةحصلاو ةئیبلا تامدخو تاجتنم لثمت
 نوكی يتلاو ةلصلا تاذ تامدخلا میدقت ةرتف ىدم ىلع لخدك اھب رارقإلا متیو ،ةینھملا ةمالسلاو ةحصلاو بیردتلا تالاجم يف تاداھش
   .اھلالخ موسرلا كلت مالتسا لمتحُملا نم
  

 تانالعإلا لخد )و  
 

 اذھب رارقإلا متی  .ةیعمجلل ةیرابخإلا ةرشنلاو ةلجملا يف مھتانالعإ رشن ریظن ءاضعألا نم ةملتسُملا موسرلا لثمی تانالعالا لخد
 .اھب قلعتت يتلا ةرتفلا ىدم ىلع لخدلا
 

 ىرخأ تاداریإو ةیاعرلا ةطشنأو عئادولا نم حابرأ    )ز   
 

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

   ةيلاملا مئاوقلا نع تاحاضيإ

 
 )عبات( ةیسیئرلا ةیبساحملا تاسایسلا     -4

 
 تادعملاو تاكلتمملا  )ح        

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

 تاداریإلا ةمئاق نمض ىرخألا تافورصملا عیمج دیق متی .دونبلا هذھ نمض ةنماكلا ةیلبقتسملا ةیداصتقالا عفانملا ةدایز ىلإ يدؤت امدنع
 ةقیرطب تافورصملاو تاداریإلا ةمئاق ىلع تادعملاو تاكلتمملا ىلع كالھتسالا لیمحت متی .ةلّمحتم تافورصم اّھنأ ىلع تافورصملاو
 :ةیریدقتلا ةیجاتنإلا رامعألا يلی امیف  .تباثلا طسقلا
 

 تاونسلا 
  

 5 ىلإ3 تابیكرتو تاشورفم     
 3 يلآ بساحو بتاكم تادعم     
 

 ریغت ةلاح يف اھرییغت متیو ،تادعملاو تاكلتمملا دونبل ةیجاتنإلا رامعألاو ةیقبتملا ةمیقلاو كالھتسالا ةقیرطل ةیونس ةعجارم ىرُجت
 كالھتسالا فورصم رییغت قیرط نع يبساحملا ریدقتلا يف رییغت ّھنأ ىلع لیدعت يأ نع ةبساحملا متیو .يرھوج لكشب فورظلا
 .ةیلبقتسملاو ةیلاحلا تارتفلل

 
 ةسوملم ریغ ةیونعم لوصأ   )ط  
 

 عفانم اھل يتلاو ةیعمجلا اھیلع تلصح يتلا ةدیرفلاو دیدحتلل ةلباقلا يلآلا بساحلا جمارب تاجتنمبً ةرشابم ةطبترملا فیلاكتلا
 جمارب ءافطإ متی .ةسوملم ریغ ةیونعم لوصأك اھب رارقإلا متی ةدحاو ةنس نم رثكأل فیلاكتلا زواجتت ةلمتحُم ةیداصتقا
  .تاونس 3 ةغلابلا ةیریدقتلا ةیجاتنإلا اھرامعأ ىدم ىلع يلآلا بساحلا

 
 ةیلاملا لوصألا   )ي        
 

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

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

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

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

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

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

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

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

   ةيلاملا مئاوقلا نع تاحاضيإ

 
 )عبات( ةیسیئرلا ةیبساحملا تاسایسلا     -4

 
 تاراجیإلا   ) ك

      
 ةیعمجلا صصخت .راجیإ ریغ رصانعو راجیإ رصانع ىلع دوقعلا يوتحت دقو .راجیإلا تابیترت بجومب اھبتاكم رقم ةیعمجلا  رجأتست
 نیب لصفلا مدع تراتخا دق نكت مل ام كلذو ،ةیبسنلا ةیدرفلا اھراعسأ ىلع ًءانب راجیإلا ریغ رصانعو راجیإلا رصانعل دقعلا يف نمثلا

 .دحاو راجیإ رصنعك ،كلذ نمً الدب ،اھنع ةبساحملاو راجیإلا ریغ رصانعو راجیإلا رصانع
 

 اًحاتُم رجأتسملا لصألا ھیف نوكی يذلا خیراتلا يف ةلباقملا تامازتلالا عم مادختسالا قح لوصأ اّھنأ ىلع تاراجیإلاب رارقإلا متی
  :ةیلاتلا راجیإلا تاعوفدمل ةیلاحلا ةمیقلا يفاص )كلذ قبطنی امثیح( نمضتت راجیإلا تامازتلا  .ةیعمجلا لبق نم مادختسالل

 
 ؛مالتسالا ةقحتسُم راجیإ زفاوح يأ اًصقان ،)ةنمضملا ةتباثلا تاعوفدملا كلذ يف امب( ةتباث تاعوفدم •
 ؛ةیادبلا خیرات يف امك لدعملا وأ رشؤملا مادختساب ًایئدبم اھسایق متیو ،لدعم وأ رشؤم ىلع دمتعت يتلا ةریغتملا راجیإلا تاعوفدم •
  ؛ةیقبتملا ةمیقلا تانامض بجومب ةیعمجلا ىلع قحتست نأ عقوتملا غلابملا •
   ؛ھتسرامُمب موقتس ةیعمجلا ّنأ لوقعم لكشب دكؤملا نم نوكی يذلا ءارشلا رایخ رعس •
 .ءاھنإلا رایخ سرامت ةیعمجلا ّنأ ُّنیُبت راجیإلا طورش تناك اذإ ،راجیإلا دقع ءاھنإ نع تامارغ عفد •

 
 مصخ متی  .تامازتلالا سایق يف اھجاردإ متی لوقعم لكشب ةدكؤم دیدمت تارایخ بجومب اھدیدست متیس يتلا راجیإلا تاعوفدم ّنأ امك
 ضارتقالا لدعم مادختسا متی ،ةلوھسب لدعملا اذھ دیدحت رذعت نإو  .راجیإلا دقع يف ينمضلا ةدئافلا لدعم مادختساب راجیإلا تاعوفدم
  .ةیعمجلل يدعاصتلا
 
 راجیإلا ةرتف ىدم ىلع لخدلا ةمئاق ىلع لیومتلا ةفلكت لیمحت متی  .لیومتلا ةفلكتو يسیئرلا غلبملا نیب راجیإلا تاعوفدم صیصخت متی
  .ةرتف لكل تامازتلالا نم يقبتملا دیصرلا ىلع تباث يرود ةدئاف لدعم جاتنإل كلذو

 
 :يلی ام لمشت يھو ،ةفلكتلاب مادختسالا قح لوصأ سایق ّمت

 
 راجیإلا تامازتلال يئدبملا سایقلا غلبم •
 ؛ةملتسم راجیإ زفاوح يأ اًصقان ةیادبلا خیرات لبق وأ يف اھعفد متی راجیإ تاعوفدم يأ •
  ؛ةیئدبم ةرشابم فیلاكت يأ •
 .تدجو نإ ،میمرتلا فیلاكت •

 
 نإو .رصقأ امھُّیأ ،تباثلا طسقلا ةقیرطب راجیإلا ةرتف وأ لصألل يجاتنإلا رمعلا ىدم ىلع اًمومع مادختسالا قح لوصأ كالھتسا متی
 لصألل يجاتنإلا رمعلا ىدم ىلع مادختسالا قح لوصأ كالھتسا متی ّھنإف ،ءارشلا رایخ ةسرامم نم لوقعم نیقی ىلع ةیعمجلا تناك
  .ينعملا
 
 نمض فورصمك تباثلا طسقلا ةقیرطب اھدیق متی ةضفخنُملا ةمیقلا تاذ لوصألاو لجألا ةریصق راجیإلا دوقعل ةبحاصُملا تاعوفدملا
  .لخدلا ةمئاق

 
 لداعُملا دقنلاو دقنلا   )ل          

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

 
  تاصصخُملا   )م          

 
 لمتحُملا نمو قباس ثدحل ةجیتن يلالدتسا وأ ينوناق مازتلا ةیعمجلا ىلع نوكی امدنع يلاملا زكرملا ةمئاق يف صصخُملاب رارقإلا متی
 مصخ قیرط نع تاصصخُملا دیدحت متی ،ًایرھوج رثألا ناك نإو .مازتلالا كلذ دادسل ةیداصتقالا عفانملل ًایجراخ اقفدت بلطتی نأ
 نإ ،مازتلالا كلذل ةددحُملا رطاخملاو ،لاملل ةینمزلا ةمیقلل ةیلاحلا قوسلا تاریدقت سكعت تالدعمب ةعقوتملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا
 .اًمئالم كلذ ناك
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الجمعية العمانية للطاقة )الجمعية الُعمانية للخدمات النفطية سابًقا(

  ةقاطلل ةینامعلا ةیعمجلا
 )ًاقباس ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا(

 2022 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا
 

 

 

 11 ةحفص
 

   ةيلاملا مئاوقلا نع تاحاضيإ

 
 )عبات( ةیسیئرلا ةیبساحملا تاسایسلا     -4
 
 تاقحتسملاو ةنئادلا ممذلا  )ن       
 

 .ةأفطملا ةفلكتلاب تاقحتسملاو ةنئادلا ممذلا تابثإ متی
 

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

 
 ةمیقلا ضافخنا   )ع        

 
 ةیلام لوصأ

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

 ىرخأ ةنیدم ةدصرأو موسر

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

 ىرخأ ةیلام لوصأ

 يتلا نامتئالا رطاخمل ةبسنلاب  .نیتلحرم ىلع ةعقوتملا نامتئالا رئاسخب رارقإلا متی ،ةمیقلا ضافخنال ةضرعُملا ةیلاملا لوصألل ةبسنلاب
 يف لشفلا ثادحأ ةجیتن ةعقوتملا نامتئالا رئاسخل صصخُم نیوكت متی ،يلوألا رارقإلا ذنم نامتئالا رطاخم يف ةریبک ةدایز دھشت مل
 ةریبك ةدایز تدھش يتلا نامتئالا رطاخمل ةبسنلاب  .)اًرھش 12 ةرتفل ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ( ةمداقلا اًرھش 12 لالخ ةلمتحُملا دادسلا
 نامتئالا رئاسخ لباقم ةیلاملا ةادألا رمع ىدم ىلع ةعقوتملا نامتئالا رئاسخب رارقإلا متی ،يلوألا رارقإلا ذنم نامتئالا رطاخم يف
  .دادسلا يف لشفلا تیقوت نع رظنلا فرصب ،رطاخملل ةیقبتملا ةرتفلا ىدم ىلع ةعقوتملا
 
 .ةیرھوج تناك نإ طقف ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ ىلع تالیدعت ءارجإ متی ،دقنلاو ةیكنبلا ةدصرألاو ىرخألا ةنیدملا ةدصرألل ةبسنلاب

 
 بطشلا

 
 ءزج وأ يلاملا لصألا لماك دادرتسال ةلوقعم تاعقوت ةیعمجلا ىدل نوكی ال امدنع يلاملا لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا يلامجإ بطش متی
 مدع ةیعمجلا عقوتتو .دادرتسالاب ةلوقعم تاعقوت كانھ ناک اذإ ام یلع ًءانب بطشلا غلبمو تیقوتل ًایدرف امییقت ةیعمجلا يرجُ .ھنم
 تاءارجإل لاثتمالا لجأ نم ذیفنت ةطشنأل ةعضاخ ةبوطشملا ةیلاملا لوصألا لظت دقف ،كلذ عمو .بوطشملا غلبملا نم ماھ ءزج دادرتسا
 .ةیعمجلا يف اھب لومعملا ةقحتسملا غلابملا دادرتسا
 
 ةیلام ریغ لوصأ
 
 موقت ،رشؤم دوجو ةلاح يف  .ةیلاملا ریغ لوصألا ةمیق ضافخنا ىلع تارشؤم يأ دوجو مییقتب ةرادإلا موقت ،رارقإ ةرتف لك ةیاھن يف
 مییقتب ةرادإلا موقت امك  .تافورصملاو تاداریإلا ةمئاق يف ةمیقلا ضافخنا ةراسخب ُّرقتو لوصألل دادرتسالل لباقلا غلبملا مییقتب ةرادإلا
 ةراسخب رارقإلا روفلا ىلع متیو .اھریثأت لق وأ تلاز دق ةقباس تاونس يف اھب رارقإلا ّمت ةمیق ضافخنا ةراسخ ىلع تارشؤم يأ دوجو
 .تافورصملاو تاداریإلا ةمئاق يف ةدرتسُملا رئاسخلا وأ ةمیقلا ضافخنا
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  ةقاطلل ةینامعلا ةیعمجلا
 )ًاقباس ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا(
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 12 ةحفص
 

   ةيلاملا مئاوقلا نع تاحاضيإ

 
 تادعملاو تاكلتمملا      5-

 
 2021 ةنس

  ثاثأ
  تابیكرتو

 بتاكم تادعم
 يلآ بساحو

 
 عومجملا

 ينامُع لایر ينامُع لایر ينامُع لایر 
     ةفلكتلا
 355,472 88,826 266,646 2021 ربمسید 31 يف
 28,280 12,489 15,791 ةنسلا لالخ تافاضإ
 383,752 101,315 282,437 2022ربمسید31 يف
    
    كالھتسالا
 191,145 78,518 112,627 2021 ربمسید 31 يف
 51,254 7,604 43,650 ةنسلا كالھتسا فورصم
 242,399 86,122 156,277 2022 ربمسید 31 يف
    

    ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
 141,353 15,193 126,160 2022 ربمسید 31 يف
    
 164,327 10,308 154,019 2021 ربمسید 31 يف

 
 

 2021 ةنس
  ثاثأ
  تابیكرتو

  بتاكم تادعم
 يلآ بساحو

 
 عومجملا

 ينامُع لایر ينامُع لایر ينامُع لایر 
     ةفلكتلا
 170,582 80,669 89,913 2020 ربمسید 31 يف
 184,890  8,157  176,733   ةنسلا لالخ تافاضإ
 355,472 88,826 266,646 2021 ربمسید 31 يف
    
    كالھتسالا
 165,798 75,885 89,913 2020 ربمسید 31 يف
 25,347 2,633 22,714 ةنسلا كالھتسا فورصم
 191,145   78,518  112,627  2021 ربمسید 31 يف
    

    ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
 164,327 10,308 154,019 2021 ربمسید 31 يف
    
 4,784 4,784 -- 2020 ربمسید 31 يف

    
 2021 2022  ةیونعم لوصأ       6-    

 ينامُع لایر ينامُع لایر  
    ةفلكتلا
 20,238 22,125   ةنسلا ةیادب يف
 1,887 5,080   ةنسلا لالخ تافاضإ
 22,125 27,205  ةنسلا ةیاھن يف
    
    ءافطإلا
 4,973 11,922  ةنسلا ةیادب يف
 6,949 7,668   ةنسلل ءافطإ فورصم
 11,922 19,590  ةنسلا ةیاھن يف
    

    ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
 10,203 7,615  ةنسلا ةیاھن يف
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  ةقاطلل ةینامعلا ةیعمجلا
 )ًاقباس ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا(

 2022 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا
 

 

 

 13 ةحفص
 

   ةيلاملا مئاوقلا نع تاحاضيإ

 
 تاراجیإلا      -7

 
 .تاونس 5 اھتدم ةیلصأ راجیإ ةرتفل اھبتاكم رقمل راجیإ تابیترت ةیعمجلا مرُبت )أ
 

 :ةنسلا لالخ مادختسالا قح لوصأ ةكرح يلی امیف   )ب
 2022   2021 
 ع.ر ع.ر 
   
 -- 204,083 ةنسلا ةیادب يف
 255,101 -- ةنسلا لالخ تافاضإ
 (51,018) (51,020) ]و/ حاضیا[ ةنسلل كالھتسا
 204,083 153,063 ةنسلا ةیاھن يف

 
 :يلی امك راجیإلا تامازتلا لیلحت متی ،رارقإلا ةرتف ةیاھن يف   )ج

 2022 2021 
 ع.ر ع.ر 
   
          143,072  لوادتملا ریغ ءزجلا

208,594  
            65,522  لوادتملا ءزجلا

61,813  
  208,594         

270,407  
 
 :ةنسلا لالخ راجیإلا تامازتلا ةكرح يلی امیف   )د          

 2022 2021 
 ع.ر ع.ر 
   
 -- 270,407 ةنسلا ةیادب يف
 255,101 -- ةنسلا لالخ تافاضإ
 15,306 11,807  ]و/ حاضیإ[ راجیإلا تامازتلا ىلع ةدئافلا تافورصم

 -- (73,620) ةنسلا لالخ ةعوفدم
 270,407 208,594 ةنسلا ةیاھن يف

 
 :راجیإلا تامازتلال ةموصخملا ریغ ةیدقنلا تاقفدتلل يدقاعتلا قاقحتسالا لیلحت يلی امیف   )ـھ

   
 2022 2021 
 ع.ر ع.ر 
   
 73,620  73,620  ةدحاو ةنس ىتح
 220,860  147,240  تاونس سمخو ةنس نیب

 220,860 294,480 
 

 :يلی اّمم نوكتت تاراجیإلاب ةقلعتملاو لخدلا ةمئاق نمض ةجردُملا غلابملا   )و 
 2022 2021 
 ع.ر ع.ر 
   
 51,018 51,020 كالھتسا
   
 15,306 11,807 )16 حاضیإ( راجیإلا تامازتلا ىلع ةدئاف
   
 13,984 -- لجألا ةریصق تاراجیإ عفد

  .)ينامع لایر 13,984 - 2021( ينامع لایر 73,620 تاراجیإلل ةیجراخلا ةیدقنلا تاقفدتلا يلامجإ غلب   )ز  

  ةقاطلل ةینامعلا ةیعمجلا
 )ًاقباس ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا(

 2022 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا
 

 

 

 13 ةحفص
 

   ةيلاملا مئاوقلا نع تاحاضيإ

 
 تاراجیإلا      -7

 
 .تاونس 5 اھتدم ةیلصأ راجیإ ةرتفل اھبتاكم رقمل راجیإ تابیترت ةیعمجلا مرُبت )أ
 

 :ةنسلا لالخ مادختسالا قح لوصأ ةكرح يلی امیف   )ب
 2022   2021 
 ع.ر ع.ر 
   
 -- 204,083 ةنسلا ةیادب يف
 255,101 -- ةنسلا لالخ تافاضإ
 (51,018) (51,020) ]و/ حاضیا[ ةنسلل كالھتسا
 204,083 153,063 ةنسلا ةیاھن يف

 
 :يلی امك راجیإلا تامازتلا لیلحت متی ،رارقإلا ةرتف ةیاھن يف   )ج

 2022 2021 
 ع.ر ع.ر 
   
          143,072  لوادتملا ریغ ءزجلا

208,594  
            65,522  لوادتملا ءزجلا

61,813  
  208,594         

270,407  
 
 :ةنسلا لالخ راجیإلا تامازتلا ةكرح يلی امیف   )د          

 2022 2021 
 ع.ر ع.ر 
   
 -- 270,407 ةنسلا ةیادب يف
 255,101 -- ةنسلا لالخ تافاضإ
 15,306 11,807  ]و/ حاضیإ[ راجیإلا تامازتلا ىلع ةدئافلا تافورصم

 -- (73,620) ةنسلا لالخ ةعوفدم
 270,407 208,594 ةنسلا ةیاھن يف

 
 :راجیإلا تامازتلال ةموصخملا ریغ ةیدقنلا تاقفدتلل يدقاعتلا قاقحتسالا لیلحت يلی امیف   )ـھ

   
 2022 2021 
 ع.ر ع.ر 
   
 73,620  73,620  ةدحاو ةنس ىتح
 220,860  147,240  تاونس سمخو ةنس نیب

 220,860 294,480 
 

 :يلی اّمم نوكتت تاراجیإلاب ةقلعتملاو لخدلا ةمئاق نمض ةجردُملا غلابملا   )و 
 2022 2021 
 ع.ر ع.ر 
   
 51,018 51,020 كالھتسا
   
 15,306 11,807 )16 حاضیإ( راجیإلا تامازتلا ىلع ةدئاف
   
 13,984 -- لجألا ةریصق تاراجیإ عفد

  .)ينامع لایر 13,984 - 2021( ينامع لایر 73,620 تاراجیإلل ةیجراخلا ةیدقنلا تاقفدتلا يلامجإ غلب   )ز  
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الجمعية العمانية للطاقة )الجمعية الُعمانية للخدمات النفطية سابًقا(

  ةقاطلل ةینامعلا ةیعمجلا
 )ًاقباس ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا(

 2022 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا
 

 

 

 14 ةحفص
 

   ةيلاملا مئاوقلا نع تاحاضيإ

 

 ةقالع تاذ فارطأ تالماعت     -8
 

 كلمت يتلا تاكرشلا كلت ةقالعلا تاذ فارطألا لمشتو .اھترادإ سلجم ءاضعأ لالخ نم ةقالع تاذ فارطأ تالماعت ةیعمجلا ىدل   )أ
 قاطن يف .ةیلیغشتلاو ةیلاملا اھتارارق صوصخب ماھ ریثأت ةسرامم مھنكمی وأ ةیبلغأ ةصح اھترادإ سلجم ءاضعأ ضعب وأ ةیعمجلا اھیف
 تامدخلا ىلع ةیراسلا طورشلا ّنأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىری .ةیعمجلا ىلإ تامدخ ةقالعلا تاذ فارطألا ّمدقت ،ةیعمجلل داتعُملا طاشنلا
 وأ تاعامتجا روضح لدب يأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ملتسی ال .تامدخلا هذھل ةلداعلا ةمیقلا سكعت ةقالعلا تاذ فارطألا اھمدقی يتلا
  .تآفاكم
 
 :ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعت مجحو ةعیبط يلی امیف
 2022 2021 
 ينامُع لایر ينامُع لایر 
   :تاداریإ
 11,550 11,550 ةیوضع موسر -
 9,000 9,000  تامھاسم -

 
 .بلطلا دنع دادسلا قحتستو ةدئاف لمحت ال ةقالع يذ فرط نم ةقحتسملا غلابملا ّنإف ،رارقإلا ةرتف ةیاھن يف )ب

 
 ةلاكو عئادو     -9
 

 قحتست يتلا ةلاكولا عئادو فینصت متی .ةنسلا يف )%4.2 - 2021( %4 هردق حابرأ لدعمب يلحم يراجت كنب ىدل ةدوجوم ةلاكولا عئادو
 .ةلوادتم ریغ اّھنأ ىلع رارقإلا ةرتف ةیاھن نم ةنس دعب

 
  دقنو ةیكنب ةدصرأ -10

 2022 2021 
 ينامُع لایر ينامُع لایر 
   

 60 136 قودنصلا يف دقن
 287,458 868,313 كونبلا ىدل دقن

 868,449 287,518 
 

  :ةیلاتلا تاحاضیإلا قبطنت
 
 -2021( ينامُع لایر 32,812 هردق غلبمب ةیعمجلا ظفتحت ،نداعملاو ةقاطلا ةرازو عم ةمربُملا تایقافتالا ىلع ًءانبو ،رارقإلا ةرتف ةیاھن يف

 دراوملا لاجم يف دالبلا لخاد ةیلحملا ةمیقلا زیزعت تاردابم ةفلكت لباقم نیلغشملا ضعب نم ھمالتسا ّمت ،ةدئافلا الماش ،)ينامُع لایر 48,720
 .ةقاطلا ةءافك عیراشم ریظن نیلغشملا ضعب نم اھمالتسا ّمت )ينامع لایر 139,724 -2021( ينامع لایر  68,724غلبمو ،ةیرشبلا
 
 تایلمع نع لقتسم لكشب اھنع ةبساحملاو غلابملا كلت ةرادإ متیو .ةیفافشلل ًانامض نیلغشملا نع ةباین عفدلا ةیلمع ةرادإل ةیعمجلا نییعت ّمت
  .ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف اھجاردا متی مل يلاتلابو ،ةیعمجلاب

 
 ىرخأ ةنیدم ةدصرأو موسر -11

 2022 2021 
 ينامُع لایر ينامُع لایر 
   
 406,043 802,090 ةیعارلا تاھجلا /بیردتلا دھاعم /ءاضعألا نم قحتسم
 30,518 39,617 ةقحتسم ةدئاف
 -- 49,240  ]ب/8 حاضیإ[ ةقالع يذ فرط نم ةقحتسم غلابم
 16,580 21,125 ىرخأ ةنیدم ةدصرأو اًمدقم تاعوفدم
 150,000 80,000 رتنس راتس لابوا عیب نم مالتسالا ةقحتسم غلابم

 992,072 603,141 
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تقرير مراقب الحسابات المستقل اىل األفاضل/ أعضاء 

الجمعية العمانية للطاقة )الجمعية الُعمانية للخدمات النفطية سابًقا(

  ةقاطلل ةینامعلا ةیعمجلا
 )ًاقباس ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا(

 2022 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا
 

 

 

 15 ةحفص
 

   ةيلاملا مئاوقلا نع تاحاضيإ

 
 ىرخأ ةنئاد ةدصرأو ةنئاد ممذ -12

 2022 2021 
 ينامُع لایر ينامُع لایر 
   
 101,669 394,245 ةنئاد ممذ
 295,847 103,032 ىرخأ ةنئاد ةدصرأو تاقحتسم
 497,277 397,516 

 
 نیفظوملاب ةقلعتم فیلاكتو بتاور -13

 2022 2021 
 ينامُع لایر ينامُع لایر 
   

 309,096 372,779                  تاوالعو بتاور
 40,411 53,179  ةددحُم دعاقت ةطخ يف تامھاسم
 143,300 39,450 نیفظوملا زفاوح
  8,840           14,650     نیفظوم ریوطتو بیردت
 6,410 6,660  نیفظوملل يبط نیمأت
 5,087 1,402  ةعونتم فیلاكت

 488,120 513,144 
 

 ةیرادإو ةیمومع تافورصم  -14
 2022 2021 
 ينامُع لایر ينامُع لایر 
   
  165,801           244,903  ةدوجلا ةرادإ تامدخ
 24,374  43,787  لیغشتلا تافورصم
  28,657             34,348                 ةینھم باعتأ
 2,654  21,996             رفسلا تافورصم
 17,211  14,919            بتكملا ةنایص تافورصم
  5,146               12,495  تامولعملا ةینقتب ةقلعتم تافورصم
 7,072 10,974 ةیساطرقو ةعابط
 --  9,059                  تاعربت
  6,681               4,165   تالاصتا تافورصم
 2,843 3,606                    لامعأ جیورتو تانالعإ
 13,984 --  راجیإ
  2,170               920  هایمو ءابرھك
 2,349 5,540 ةعونتم تافورصم
 406,712 278,942 
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تقرير مراقب الحسابات المستقل اىل األفاضل/ أعضاء 

الجمعية العمانية للطاقة )الجمعية الُعمانية للخدمات النفطية سابًقا(

  ةقاطلل ةینامعلا ةیعمجلا
 )ًاقباس ةیطفنلا تامدخلل ةیناُمعلا ةیعمجلا(

 2022 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیلاملا مئاوقلا
 

 

 

 16 ةحفص
 

   ةيلاملا مئاوقلا نع تاحاضيإ

 
  ةبیرضلا -15

 
 .ةیحبر ریغ ةیعمج يھ لب ةیناُمعلا نیناوقلا بجومب ةكرش تسیل ةیعمجلا ّنأل اًرظن ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةبیرضلل صصخم نیوكت متی مل
 .نأشلا اذھ يف بئارضلا زاھج ةدافإ ّمت دقو
 
 ةیرھوج نوكت نل كلذ نع ةجتانلا ةبیرضلا ّنأ ىری ةرادإلا سلجم ّناف ،ًادج دعبتسُم رمأ اذھو ،ةبیرضلل ةیعمجلا عوضخ ةلاح يف ىتحو
  .ةیعمجلل يلاملا زكرملل ةبسنلاب

 
  ةیلاملا رطاخملا  -16

 
 ًایلخاد ةیعمجلاب رطاخملا ةرادإ متی  .ةلویسلا رطاخمو نامتئالا رطاخم ساسألاب يھو ،ةیلاملا رطاخملا فلتخمل اھضرعت ةیعمجلا ةطشنأ ّنإ

 مازتلالا نامضو ةیعمجلاب رطاخملا ةرادإ تاءارجإو تاسایس ةبقارمو ریوطت نع لوؤسم ةرادإلا سلجم ّنأ امك .ةرادإلا سلجم ةقفاومل اقبط
 .ةیعمجلا ةطشنأو قوسلا فورظ يف تاریغت يأ سكعت اّھنأ نم دكأتلل ةیرود ةعجارمل رطاخملا ةرادإ تاسایسو مظن عضختو .اھب

 متی .تاقحتسملاو ةنئادلا ممذلا ةیلاملا تامازتلالا نمضتتو  .ةیكنبلا ةدصرألاو دقنلاو ةلاكو عئادوو ةنیدملا ممذلا لمشت ةیعمجلل ةیلاملا لوصألا
 .ةلداعلا اھتمیق ةباثمب ربتعت غلابمب ةیلاملا تامازتلالاو لوصألا جاردإ

  نامتئالا رطاخم )أ

 هذھ ةعیبطل اًرظن ةلداعلا اھتمیق براقت ةنیدملا ممذلل ةیرتفدلا ةمیقلا .رمتسُم لكشب نامتئالا رطاخمل ةیعمجلا ضرعت ىوتسم ةبقارم متی
 .لجألا ةریصق اّھنأب مستت يتلا ةنیدملا ممذلا

 دقتعت .عئادولا ىلع ةقحتسملا حابرألاو بیردتلا دھاعمو ءاضعألا نم مالتسالا ةقحتسم ةیعمجلا ممذ نع اًساسأ نامتئالا رطاخم أشنت
 هذھب قلعتی امیف ةعقوتملا نامتئالا رئاسخل صصخم نیوكت ىلا ةجاح الف ،ةنیدملا ممذلا هذھ نع ةقباس رئاسخ دوجو مدعل اًرظن ّھنأ ةرادإلا
 .ةیلاملا لوصألا

 ظافتحالا نامض لالخ نم ةیلحملا ةیراجتلا كونبلا ىدل اھب ظفتحُملا ةلاكو عئادوو ةیكنبلا ةدصرألا نع ةئشانلا نامتئالا رطاخم ةرادإ متی
 نم ّھنأل اًرظن ةیكنبلا ةدصرألا نع ةعقوتملا نامتئالا رئاسخل صصخم نیوكت متی ملو  .ةّبیطلا ةعمسلا تاذ كونبلا ىدل طقف ةدصرألاب

 رطاخمل ضرعتلا ىوتسمل ىصقأ دحلا لثمت ةیلاملا لوصألل ةیرتفدلا ةمیقلا .رارقإلا ةرتف ةیاھن يف يرھوج رثأ اھل نوكی نأ عقوتُملا ریغ
  :رارقإلا ةرتف ةیاھن يف نامتئالا رطاخمل ضرعتلا ىوتسمل ىصقألا دحلا يلی امیف  .نامتئالا

 2022 2021 
 ينامُع لایر ينامُع لایر 
   
 406,043 802,090 )ىرخألا ةنیدملا ةدصرألا نمض جردم( بیردتلا دھاعم /ءاضعألا نم تاقحتسم
 150,000 80,000 رتنس راتس لابوا عیب نم مالتسالا قحتسُم غلبم
 30,518 39,617  ةقحتسم ةدئاف

 921,707 586,561 
   

 ةرتف ةیاھن يف ةمیقلا ةضفخنم وأ دادسلا دعوم نع ةرخأتم ُربتُعت ال مالتسالا ةقحتسم دئاوفلاو بیردتلا دھاعمو ءاضعألا نم ةنیدملا ممذلا
 .رارقإلا

 
 ةلویسلا رطاخم )ب

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


