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ال ينطبق   التشريعات المتعلقة

 ال ينطبق  :تحل محل
ابتسام الريامية  أقرها 

ادلوارد  مديرة مديرية
البشرية والتغيري 

التوقيع 

 2014ديسمرب  1تاريخ التطبيق 
 2017تاريخ المراجعة القادمة 
أجنب اللوايت    االتصال لالستعالمات

 
الغرض  .1

 
 ادلسجلني يف نظام التقاعدإىل مساعدة ادلوظفني العمانيني ادلتقاعدين  "اليسر"يهدف برنامج قرض  

ادلشقة غري  أحوالأو  احملتملة ادلاليةات صعوبالختفيف  من خاللوذلك . شركة تنمية نفط عمانب
، بعض التكاليف الطبية، عليها ، ولكن ليس من الضروري أن تقتصرعلى ذلك وتشمل األمثلة. هتوقعامل

لتخفيف  و. تكاليف الصيانة بسبب حالة الطقس الشديدة، وما إىل ذلكوودفع رسوم تعليم األطفال، 
شروط احملددة يف ىذه لل بدون فوااد وفقاً  اً قروضيقدم س "اليسر"برنامج قرض ىذه الصعوبات، فإن 

. السياسة
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لمجال ا .2
 

شركة تنمية نفط عمان من  اً شهري اً تقاعدي اً راتبتنطبق ىذه السياسة على ادلتقاعدين الذين يتلقون 
 .شركةالمن صندوق تقاعد  بانتظام

 
 ألهليةا .3

: أن يوعل جيبمؤىال للحصول على قرض اليسر، ادلتعاقد ليكون 
. يكون عماين اجلنسية• 
. سنة يف وقت تقدًن الطلب 75 عمره عن يزيدال • 
. الراتب التقاعدي من صندوق تقاعد شركة تنمية نفط عمان يستلم، أي اً نشط اً متقاعد يكون• 
. أدييببسبب سوء سلوك جنااي أو تفصلو من اخلدمة  خدماتو أو إهناء يتممل • 
 .للشركةعليو أي مستحقات معلقة  يكونال   •
 

اليسر  ضقر قيمة .4
 

وسيتم احتساب ادلبلغ . لاير عماين (مخسة آالف) 5،000قرض اليسر جيب أال يتجاوز احلد األقصى ل
وكذلك قواعد السداد  وقت تقدًن الطلب التقاعدي الشهري الفعلي مع األخذ بعني االعتبار ادلعاش

. التقاعدتكرر طوال فرتة ساس قرض دلرة واحدة ولن يأ سوف يكون ادلبلغ ادلعتمد على. ادلبينة أدناه
 

سئلة من قسم األكجزء  والسدادقرض اليسر وترد أمثلة يف ادللحق الرابع توضح كيفية احتساب مبلغ 
. الشااعة والرد عليها

 
سداد ال .5

 
 حتديد سيتم. شهراً  72قساط شهرية ثابتة على مدى فرتة ال تتجاوز جيب سداد قرض اليسر على أ

على  ادلوافقة يف وقتدلتقاعد ل ادلعاش التقاعدي٪ من 15 نسبة ال يتجاوز حبيث مبلغ الدفع سقف
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 دفعمباشرة من الشهر التايل من  للمتقاعدادلعاش التقاعدي سيتم خصم ىذا ادلبلغ من و. القرض
 .متقاعد مع صندوق تقاعد شركة تنمية نفط عمانللصريف املساب احل يفالقرض 

 
قرض إضافي  .6

 
 ايفضإقرض مبلغ أو أي احلصول على لن يسمح ب، رخالل فرتة سداد قرض اليس

 
وعملية الموافقة عليها  الطلب .7

 
لتقدًن طلب للحصول على قرض اليسر، جيب  .يف ادلرفق األولعليو  الطلب وادلوافقةتقدًن  عملية ترد

. ادلتوفر يف قسم خدمات ادلتقاعدين بالشركة( ادللحق الثالث)استمارة الطلب  مقدم الطلبأن يستخدم 
( ادلرفق الرابع)يطلب من مقدم الطلب التوقيع على اتفاقية قرض اليسر سإذا دتت ادلوافقة على القرض، 

( أو رفض)وافقة بامل وسيتم إبالال مقدم الطلب خطياً . للفرد ريفصامل هحساب يفمبلغ القرض صرف قبل 
 .طلبو

 
 عامةقواعد 

 
صول على قرض للح فإنو لن يكون مؤىالً ، متقاعداً بعد أن أصبح  جنسيتو العمانيةادلتقاعد  غريإذا . أ

ادلبلغ سداد طلب ، حتتفظ الشركة حبقها يف جنسيتو قرض اليسر مث غري  علىفعالً حصل  نوأيف حال . اليسر
. غري ادلدفوع دفعة واحدة

 
للحصول على قرض  مؤىلنيلن يكونوا  متوىف أفراد األسرة الذين حيصلون على راتب معاش متقاعد. ب

. اليسر
 

لقرض ( شركةلل أخرى معلقة التزامات أيأو ) قرض تسهيلمن  غري مسدد مبلغترحيل أي بال يسمح . ج
الشركة قبل  التزاماتو جتاه ىذا يتطلب تسوية هنااية جلميع. متقاعداً  موظف نشطأي  صبحأاليسر يف حال 



4 

 

. التقدم بطلب للحصول على قرض اليسر
 
، بالكامل قبل سداد القرض وفاتويف حالة  هبأن خطياً ادلوافقة الذي منح قرض اليسر  على ادلتقاعدجيب . د

 أسرتوأفراد الذي سيذىب إىل  عديادلعاش التقا الشركة استقطاع مبلغ السداد الشهري منتواصل أن 
. ادلستحقني

 
التنازل  .8

 
 ادلعاش حالة توقف يف قرض اليسر، أو جزء منوادلبلغ غري ادلسدد من حتتفظ الشركة حبقها يف التنازل عن 

كل " على بناءالتنازل  وجيب أن يتم. ممكن، والذي من شأنو أن جيعل السداد غري التقاعدي الشهري
 .شركةتقدير ال حسب" على حدةحالة 

 
توقيت ال .9

. 2014ديسمرب  1اعتبارا من  ساري ادلفعول قروض اليسريصبح برنامج 
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المرفق األول 
قرض اليسر الموافقة على تقديم الطلب و عملية 
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مرفق الثاني ال
  قرضطلب النومذج 

 اليسر للمتقاعدينقرض طلب 

. قسم خدمات ادلتقاعدينيف متوفرة  ستمارة طلب احلصول على قرض اليسرا: مالحظة
 

 عنك
: ..................................................................... .. االسم الكامل

........................ : .........تقاعدامل رقم
  ...........: ....................................................................احلايلان العنو

........................................................ ....................................  
( داارةيد بوضع دالتح يرجى/ )مطلق / أعزب / متزوج : احلالة االجتماعية

: ................................. تاريخ ادليالد
( حسب سجالت شركة تنمية نفط عمان)

: ........................... ............. النقال: .................................. ىاتف ادلنزل
 

أوافق على سداد  فإينالقرض،  تإذا منح. شركة تنمية نفط عمان أتقدم بطلب للحصول على قرض اليسرمن أنا متقاعد 
. قرض اليسر وقواعد النظاملقرض وااللتزام بأحكام اتفاقية ا
 

: .................................... تاريخ: ............................................. .. التوقيع
 

 ________________________________________
: FCP قسم خدمات ادلتقاعدين لالستخدام من قبل

( قواعد األىليةمن  دتأكالو الطلب فحص) -
 
( شهرية إذا كان مؤىالً الالسداد مبالغ وقرض تسجيل ال) -
 

: .................................... تاريخال: ............................................. .. التوقيع
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ثمرفق الثالال  
قرض الاتفاقية نموذج   

 
.ادلتقاعدين قسم خدماتيف  ةالقرض متاح يةاتفاق: مالحظة  

 
اليسر اتفاقية القرض  

 
_____________ ىذه االتفاقية بتاريخأبرمت   

 
:بني  

 
، مسقط، الرمز 81ب .صش م م صندوق تقاعد شركة تنمية نفط عمان من شركة تنمية نفط عمان 

"(اليسر  قرضنظام "ويشار إليها فيما يلي باسم )، 100الربيدي   
 

 و
، متقاعد رقم ________________________________________

"(.ادلقرتض"يشار إليو فيما يلي باسم )تقاعد من شركة تنمية نفط عمان ، م_______________  
 

ادلتقاعدين العمانيني شركة تنمية نفط عمان دلساعدة ادلوظفني  وضعتو نظامىو  اليسر قرض أن نظام وحيث
 ، واليت(وتعديالتو الالحقة) 2014بتاريخ نوفمرب  قرض اليسر نظام لقواعد من خالل تقدًن القروض وفقاً 

.جزأ من ىذه االتفاقية بني الطرفنيال يت جيب أن تشكل جزءاً   
 

 القرض الذي سيقوم بسدادإىل ادلقرتض، "( القرض)"بعض األموال  سيقرض قرض اليسر فإن نظام وعليو،
: يةاالتفاق هوافق الطرفان على األحكام الواردة يف ىذ فقد ،قرض اليسر نظام إىل
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مبلغ القرض . 1
 

 بالكلمات) لاير عماين__________  إقراض على قرض اليسر منظا يوافق .1.1
قرض  لنظامإىل ادلقرتض، ويوافق ادلقرتض على سداد ىذا ادلبلغ ( ____________________

. بدون فوااد أو رسوم إدارية اليسر
 

مقرتض مع صندوق تقاعد شركة تنمية نفط لل البنكيساب احليتم صرف مبلغ القرض مباشرة إىل . 1.2
. عمان

 
 
قرض السداد . 2
 

 بالكلمات)______ ىذا القرض على أقساط شهرية متتالية  سيتم سداد. 2.1
. من الشهر التايل من صرف القرض اً ابتداءلاير عماين شهرياً ( _____________________

 
. الشهري للمقرتضختصم الدفعة الشهرية مباشرة من الراتب التقاعدي . 2.2

 
 
أحكام أخرى . 3
 

 ادلبلغسداد كامل طلب ض، حتتفظ الشركة حبقها يف فرتة سداد القر خالل جنسيتوادلقرتض  غريإذا . 3.1
. القرض دفعة واحدة من غري ادلدفوع

 
 يف حالة وفاة ادلقرتض قبل سداد كامل القرض، فإن الشركة ستواصل استقطاع القسط الشهري من. 3.2

. ادلستحقني أسرتود الذي سيذىب إىل أفرا ادلعاش التقاعدي الشهري
 

عن طريق إرسال طلب  القرض غري ادلدفوع أو بإكملو مبلغ جزء من سداد طلبأن ي دلقرتضجيوز ل .3.3
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. حتتفظ الشركة حبقها يف قبول أو رفض أي طلب من ىذا القبيل. قرض اليسر نظامخطي إىل 
 
 

: يةاالتفاق
 

: شركة تنمية نفط عمان إىل صندوق تقاعد التوقيع على االتفاقية وإعادهتاالرجاء 
 

قرتض امل
: التوقيع___________________________________ : االسم

 ________________
______________________________ : تقاعدرقم امل
______________________________________ : التاريخ

 
صندوق تقاعد شركة تنمية نفط عمان 

: التوقيع___________________________________ : االسم
 ________________

______________________________________ : العنوان
  :التاريخ
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الملحق الرابع 
شائعة واألجوبة عليها بما في ذلك أمثلة على احتساب القرض أسئلة  
  

وتأخذ . سبيل ادلثال ألغراض التوضيح فقط ىي علىاألمثلة اإلحتسابية ادلوضحة يف األسئلة واألجوبة التالية 
. معايري األىلية يف السياسةتنطبق عليو فرتاض بأن صاحب ادلعاش اال يف االعتباراألمثلة ىذه 

 
قرض اليسر والقسط الشهري؟  كيف سيتم احتساب :1س 
 ٪ من الراتب التقاعدي الشهري15] ىي كالتايل الصيغة ادلستخدمة حلساب قرض اليسر اخلاص بك  :1ج
السرتاداد قيمة القرض بأكملو على أقساط  ىو احلد األقصى للفرتة ادلصرح هبا شهراً  72[. شهرا 72× 

. األمثلة التالية توضح احلاالت احملتملة ادلختلفة. شهرية ثابتة
 

ف أحصل عليو؟ ما ىي ، فكم قيمة قرض اليسر الذي سو 280إذا كان راتيب التقاعدي الشهري  :1مثال 
الدفعة الشهرية للسداد؟ 
سوف يكون القسط . لاير عماين 3,024=  72×  280× ٪ 15= سيكون قرض اليسر اخلاص بك

. شهرا 72لاير عماين على مدى  42=  280× ٪ 15الشهري 
عند  .ىو احلد األدىن للراتب التقاعدي يف شركة تنمية نفط عمان 280يف ىذا ادلثال جيب أن تالحظ أن 

. .ع. ر 3,024 بقيمة مستوى احلد األدىن ىذا، ميكن التقدم بطلب للحصول على قرض اليسر
 

؟ 400أن راتيب التقاعدي الشهري ماذا لو : 2مثال 
سوف يكون القسط . لاير عماين 4,320=  72×  400× ٪ 15= سيكون اخلاص بكاليسر القرض 

. شهرا 72لاير عماين على مدى  60=  400× ٪ 15الشهري 
 

؟ 600أن راتيب التقاعدي الشهري  ماذا لو: 3مثال 
 ىوقرض اليسر سقف ولكن مبا أن . لاير عماين 6,480باستخدام نفس الصيغة، ادلبلغ احملسوب ىو 

لاير  69.44وسوف يكون القسط الشهري  5000القرض اخلاص بك يكون  لاير عماين، سوف 5,000
. شهرا 72على مدى 
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؟ سرقرض ايلمبلغ إضايف خالل فرتة سداد صول على ميكنين احلىل  :2س
يتم منح أي مبلغ إضايف خالل فرتة السداد أو بعد سداد القرض  ولندفع دلرة واحدة يقرض اليسر  :2ج

. الكاملباألصلي 
 

كيف سيتم . بسبب وجود التزام قانوين( أو ألغراض أخرى)جزء من راتيب يذىب إىل زوجيت ادلطلقة  :3س
قرض اليسر والقسط الشهري؟  احتساب

والدفعة الشهرية باستخدام جزء من الراتب التقاعدي الذي  بك ض اليسر اخلاصسيتم احتساب قر :3ج
ىذا اجلزء  أنحالة يف . (1)سسيتم احتساهبا بنفس الطريقة كما ىو مبني يف األمثلة يف . يذىب لك فقط

، قد (لاير عماين 280أي أقل من )اتب التقاعدي أقل من احلد األدىن للر الراتبك التقاعدي الشهريمن 
. لاير عماين 3024أقل من احلد األدىن للقرض، أي أقل من  اللحتصل على مب

 
كيف سيتم احتساب قرض (. عاماً  60)إىل سن  صلأمبوجب نظام التقاعد ادلبكر ومل  متقاعدأنا  :4س

اليسر والسداد؟ 
 

٪ 15جتاوز ال يأخذ يف االعتبار أن سداد القسط نبك، فإننا سوف  اخلاص ساب قرض اليسرتحايف  :4ج
. شهرا 72سداد القرض تتجاوز فرتة  على أال سن التقاعد الطبيعي يف ادلعاش التقاعدي الشهري من
. أعاله ادلوضحةيكون على غرار األمثلة ساستخدام ىذين العاملني، فإن احلساب ب
 

وحيق يل احلصول على نسبة من . ل إىل سن التقاعد الطبيعي أصطيب مل حاصل على تقاعد  أنا : 5س 
كيف سيتم احتساب قرض اليسر والسداد؟ . أصل إىل سن التقاعد الطبيعيعندما  مكافأة هناية اخلدمة

 
باستثناء حقيقة أنو سيتم احتساب  (4)دلا ورد يف جواب س  اجلواب على ىذا السؤال ىو مماثل :5ج

يف كل األحوال . نسبة ادلكافأة اليت ستحصل عليها بعد خصم التقاعدي الشهريالراتب القرض على أساس 
وسداد كامل  ادلعاش التقاعدي الشهري ٪ من15القسط سداد جيب أن ال يتجاوز : تبقى ادلبادئ نفسها

. منح القرض تاريخ من شهراً  72 خالل القرض
 

؟ هادلؤىل لمن ادلبلغ  مببلغ أقل ميكنين أخذ قرض اليسرىل  :6س
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قرض يكون باستطاعتك أن حتصل على مبلغ أو لن بأنو األخذ يف االعتبار  ذلك مع نعم ميكنك :6ج
. مرحلة الحقة إضايف يف

 
ألي سبب من األسباب؟  راتيب الشهري التقاعدي زيادة القسط الشهري يف حالة زيادة ىل ستتم :7س
. التقاعديالراتب الشهري تزيد إذا زاد  لنالدفعة الشهرية  ال، :7ج
 

خالل فرتة السداد؟  توفيتقرض اليسر لو رصيد لما حيدث  :8س
. عاالتك ادلؤىلني أفرادإىل الذي سيذىب  من ادلعاشالدفعة الشهرية  نستمر يف خصمسوف  :8ج
 

؟ وفايتبعد  الستالم ادلعاش التقاعديأي من ادلعالني ادلؤىلة  يوجدماذا لو مل  :9س
. سياسة قرض اليسرنطبق شرط التنازل يف وسوف  سيتوقفيف مثل ىذه احلالة فإن الراتب التقاعدي  :9ج
 

؟ من ذلك أكثر يكون لاير عماين ؟ دلاذا ال آالف 5بـ  قرض اليسرحدد سقف  دلاذا :10س 
ونرى أن دلوظفي شركة تنمية نفط عمان ،  ’تسهيل’ قرض اليسر يعادل قرضعند ىذا ادلستوى،  :10ج

. حدثلألغراض اليت من أجلها أ عادل ادلبلغ
 

 الفرتة سنوات كحد أقصى؟ دلاذا ال تكون 6غضون سداد لقرض اليسر جيب أن يكون يف الدلاذا  :11س 
؟ أطول

 يه( شهرا 72)العديد من اخليارات وتقرر أن فرتة ست سنوات  مت النظر يفيف حتديد فرتة السداد،  :11ج
و يف  لاير عماين 3024يوفر ىذا اخليار الفرصة جلميع ادلتقاعدين ادلستحقني لتلقي ما ال يقل عن . األنسب

الراتب ٪ من 85والذي يعين أن التقاعد الشهري ٪ من راتب 15 القسط الشهرينفس الوقت ال يتجاوز 
 اً يتلقون معاشدين وباألخص الذين لغالبية ادلتقاعىذه الشروط مواتية . خرىاألللنفقات  اً ظل متاحيادلتبقي س

. نسبياً  اً منخفض اً شهري
 

ليسوا مؤىلني للحصول على قرض اليسر؟ عاماً  75أكثر من الذين يبلغ سنهم  نودلاذا ادلتقاعد :12س 
سنوات، يصبح متوسط العمر ادلتوقع العام عامال يف  6بالنظر إىل فرتة السداد اليت دتتد على مدى  :12ج

وقد وجب على الشركة أن تأخذ يف االعتبار معاً كالً من ادلنافع اإلجيابية ادلمنوحة من قرض . ىذا القرار
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اليسر وادلخاطر ادلنطوية للشركة يف حالة عدم التمكن من إعادة الدفع ، و خلصت إىل أن حتديد أقصى 
 عمر كشرط لألىلية ىو الضمان احلصيف 

 
مت تغيري تاريخ و لكن  عاماً  75أكثر من  ألن عمري ليسرللحصول على قرض اطليب  لقد مت رفض :13س 

 يؤىلينىذا التغيري سوف ىل  .عاماً  75أقل من  أينادلدنية و يظهر بطاقة ال/  يميالدي يف جواز سفر
؟ اليسر حلصول على قرضا

يف صندوق تقاعد شركة تنمية نفط ادلعتمدة  كثل ىذه احلالة على سجالتملسوف يستند القرار  : 13ج
. "كل حالة على حدة" أساسعلى  عمان

 
للحصول على قرض اليسر؟  ينمؤىل ىل أفراد عاالة ادلتقاعد ادلتوىف :14س
صاحب ادلعاش الذي خدم ىذه مساعدة اذلدف من القرض ىو أن حيث  غري مؤىلنيال إهنم  :14ج

 .الشركة
 

 


