PDO PENSIONERS BOOKLET

Proud to
Serve Oman

PDO MANAGING DIRECTOR΄S FOREWORD
Dear PDO Pensioners,
I would like to take this opportunity to thank you all for your significant contribution to
Petroleum Development Oman over many years and for your continued support in helping to
make the Company what it is today.
As a very important part of the PDO family, we are committed to ensuring that you have a long
and happy retirement with the best possible support available. This PDO Pensioner. Booklet
is designed to help you in your retirement by providing important information about your
pension, healthcare services, key contacts and a Question and Answer section.
PDO is also fully committed to having a strong and ongoing relationship with its pensioner
community and we welcome the formation of the Pensioners Committee under the
chairmanship of Mr Ali Al Mandhry. This committee will play a very important role in
strengthening the retiree network and representing your views in discussions with the
Company as well as updating you on decisions and policy changes.
We highly value your wisdom and support and I encourage you to express your views through the Pensioners Committee and during
our pensioner gatherings which I look forward to each year, and which provide an excellent forum for dialogue. PDO continues to
evolve as a company and we have many new and exciting initiatives that we are exploring. You can follow our progress through the
monthly Al Fahal staff magazine, the PDO website and on social media via our Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn and Facebook
pages.
Thank you, and I trust this booklet and the Pensioners Committee will be of benefit and support to you in retirement.
Raoul Restucci
PDO Managing Director

April 2018

CHAIRMAN΄S MESSAGE
Following last year’s 2017 annual Pensioners Lunch gathering, I was tasked to head the Pensioners
Committee and establish a working relationship with the PDO management in order to address our
needs and concerns.
The first step I took was to form a committee on behalf of the pensioners which was done
immediately.
We, as a committee, had several meetings to plan the priorities. We formulated our Terms of
Reference, a document that was presented to the Managing Director Raoul Restucci, who reviewed
and approved it.
As a result of the committee efforts we then prepared this booklet with the objective to address
frequently asked questions about Pension Fund benefits and medical services offered to retirees,
as well as other important areas. I therefore take this opportunity to welcome you, my fellow
distinguished pensioners, to the first-ever published booklet for retirees, which we are launching
at our 2018 annual gathering. You will also be able to access the booklet electronically in the
Pensioners section of the PDO website, www.pdo.co.om.
Last but not least, on behalf of my colleagues, the committee members and myself, we would like to express our sincere gratitude
to the PDO management and, in particular, to the Managing Director Raoul Restucci and External Affairs and Value Creation Director
Abdul-Amir Al Ajmi, for their continuous support.
In the meantime, we hope you will find this publication useful and informative, and one which will serve as a quick reference for any
queries you may have.
I wish you a happy and healthy year ahead.
Ali Said Ali Al Mandhry
Chairman, PDO Pensioners Committee

10 April 2018

Ali Said Ali Al Mandhry
Chairman

Shaikha Mohamed Sultan Al Harthy
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COMMITTEE

Ali Saif Al Ismaili
Secretary

Rashid Masaad Salim Al Alawi
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TERMS OF REFERENCE FOR PDO PENSIONERS COMMITTEE (PPC)
Vision and Mission of PPC
Vision: To help to make this pension community the best in class within pension communities in Oman and the region.
Mission: To maintain a harmonious relationship between retirees and PDO.

Purpose
To represent the pensioners’ needs and interests, as appropriate, to PDO management, and establish proactive dialogue, mutual
communication and a sound relationship with PDO.

Roles and Responsibilities
Representing pensioners in communication with PDO Management, in relation to relevant and general, current and future needs.
In liaison with members, supporting PDO in the areas of expertise whereby pensioners can contribute to the community in
sustainable development project activities and PDO critical areas as required.
Monitor Pensioners’ website and ensure it`s updated; encourage contribution of relevant information by all stakeholders as
necessary.
Liaise with PDO through EVD as PDO management representative.
Report to members at annual general meeting or Pensioners` website, as appropriate, the outcomes of periodic dialogues and
meetings with PDO management.
Arrange translations of relevant Arabic / English documents / reports when required.

Administration
The period of the PPC function to be for three years effective from the date the Terms of Reference were approved by PDO
management.
The committee to consist of five members, reflecting representation of coastal, interior and female communities, with Ali Said
Al Mandhry as the current chairman.
The committee will meet on a quarterly basis, with a quorum of three members including the chairman.
PDO will provide a meeting room for quarterly engagements and miscellaneous material/documents and support for the website.
Any requests for funds will be reviewed individually, and as they arise.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)
The team agreed that the Frequently Asked Questions will be
based on what has been asked by PDO pensioners to date,
such as those forwarded to a respective PDO management
representative, Pension Fund team (FCP) and Medical team for
answers. The following are the main questions:
1. Why do the beneficiaries of pensioners who retired post -2013
and have passed away get three-monthly pension salaries for
funerals and pre-2014 pensioners get a maximum RO 1,000;
request for harmonisation.
FCP response: The approved revised pension benefits were
applied prospectively effective from 1 January 2014 and
accordingly the new benefits are applied for retirees post
31 December 2013.
2. Why do pensioners who retired pre-2014 not get the
10-monthly salary lump-sum that has been given to pensioners
who retired post-2013? The pre-2014 pensioners request to be
considered for the same.
FCP response: Please refer to the first response.
3. How does the facility of Al Yusr Loan function? Please give an
explanation.
FCP response: Please refer to the below document providing
all the relevant details pertaining to Al Yusr Loan facility.

AL YUSR LOAN FOR PENSIONERS
Effective Date: 1 December, 2014

PURPOSE

The `Al Yusr` [meaning `ease or assist` in Arabic] loan scheme is aimed at helping retired Omani staff who are on a PDO pension.
It is intended to ease any financial difficulty or unforeseen hardship. Examples include, but are not necessary limited to: certain
medical costs, education fee payments for children, and maintenance costs due to severe weather conditions, etc. To ease such
difficulties, the Al Yusr scheme provides a no-cost, interest-free loan under the terms set out in this policy.

SCOPE

This policy applies to eligible PDO pensioners who receive a regular monthly pension salary (MPS) from the PDO Pension Fund.

ELIGBILITY

To be eligible for Al Yusr Loan, the pensioner must:
• Be an Omani national • Be 75 years old or less at the time of application • Be an active pensioner, i.e. receiving a pension salary
from PDO Pension Fund • Not have been terminated or dismissed due to criminal or disciplinary misconduct • Not have any
outstanding liability to the Company.

AMOUNT OF AL YUSR LOAN

The maximum amount of the Al Yusr Loan should not exceed RO 5,000. The actual amount will be calculated taking into consideration
a pensioner’s MPS at the time of their application, as well as the repayment rules set out below. The approved amount will be a
one-off loan and will not be repeated throughout the pension period of the pensioner.

REPAYMENT

Repayment of the Al Yusr Loan should be in fixed monthly instalments over a period not exceeding 72 months. The instalment amount
will be capped to the extent it does not exceed 15% of the pensioner’s MPS at the time of approval. This amount will be deducted

from their MPS, directly, starting from the following month from releasing the loan to the pensioner’s bank account with the
PDO Pension Fund.

TOP-UP/ADDITIONAL LOAN

During the repayment period of the Al Yusr Loan, no top-up or additional loan amount will be allowed.

APPLICATION AND APPROVAL PROCESS

The application and approval process is shown in Attachment I below. To apply for the Al Yusr Loan, the applicant should use
the application form which is available from FCP. If the loan is approved, the applicant should be required to sign an Al Yusr Loan
Agreement (Attachment IV below) before releasing the loan amount to their bank account. The applicant will be notified in
writing on the approval (or rejection) of their request.

GENERAL RULES

a. If the pensioner changes their Omani nationality after becoming a pensioner, they will not be eligible for Al Yusr Loan. In the
case where they have already taken Al Yusr Loan and then changed their nationality, the Company reserves the right to call for
repayment of the unpaid balance in one lump sum.
b. Family members who receive a pension salary of a deceased pensioner will not be eligible for Al Yusr Loan.
c. No roll-over of any outstanding balance from a Tas’heel Loan (or other Company liability) to Al Yusr Loan shall be allowed in the
case where an active employee becomes a pensioner. This requires final settlement of all Company liabilities prior to applying
for an Al Yusr Loan.
d. A pensioner who is granted Al Yusr Loan shall agree in writing that in the case of their death before full repayment of the loan, the
Company shall continue deducting the monthly repayment amount from the MPS which will go to their eligible family members.

WAIVER

The Company reserves the right to waive the unpaid balance of Al Yusr Loan, or part of it, in the case where an MPS is stopped
because of a pensioner’s death, which would make the repayment unreasonable. The waiver would be exercised on a ‘case-by-case’
basis at the Company’s discretion.

TIMING

Al Yusr Loan scheme became effective from 1 December 2014.
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ATTACHMENT II
LOAN APPLICATION TEMPLATE
AL YUSR LOAN APPLICATION FOR PENSIONERS
Note: An application form for Al Yusr Loan is available at FCP.

About You
Full Name:
Pensioner Number:
Current Address:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Marital Status:
Date of Birth:
Home Phone:

Married / Single / Separated / Divorced (please circle)
_________________________________________ (as per PDO records)
_________________________________________
Mobile: _________________________________________

I am a PDO pensioner and I hereby apply for Al Yusr Loan. If I am granted the loan, I agree to repay the loan and abide by the
provisions of the Al Yusr Loan Agreement and the Scheme rules.
Signed:

____________________________________________________________

Date:

____________________________________________________________

Date:

____________________________________________________________

For use by FCP:
(Check and confirm eligibility rules)
(Record loan and monthly repayment amounts if eligible)
Signed:

____________________________________________________________

ATTACHMENT III
LOAN AGREEMENT TEMPLATE
Al YUSR LOAN AGREEMENT
Note: Loan agreement is available at FCP.

This agreement is made on _________________________
BETWEEN:
The Pension Fund of Petroleum Development Oman (PDO) L.L.C., PO Box 81, Muscat, Postal Code 113, (hereinafter referred to as
the “Yusr Loan Scheme”)
AND
_________________________________________________________________, Pensioner No. ________________________________, Pensioner of PDO (hereinafter referred to as
the “Borrower”).
Whereas the Al Yusr Loan Scheme (YLS) is a scheme established by PDO to help retired Omani staff through provision.
Omani staff through provision of loans in accordance with the YLS rules dated November 2014 (and subsequent amendments),
which shall form an integral part of this agreement between the two parties.
Now in consideration of YLS loaning certain monies (the “Loan”) to the Borrower, and the Borrower repaying the Loan to YLS,
both parties agree to the provisions set out in this Agreement:

1. LOAN AMOUNT
1.1.
1.2.

The YLS agrees to loan Omani Rials (OMR) _______________ (in words _______________________________________________________________________) to the
Borrower, and the Borrower agrees to repay this amount to YLS, without interest or administrative fee.
The Loan amount shall be disbursed directly to the Borrower’s bank account with PDO Pension Fund.

2. LOAN REPAYMENT
2.1.

This Loan will be repaid in consecutive monthly instalments of OMR _________________________ (in words __________________________________
) starting from the month following the disbursal of the Loan.
The monthly instalment shall be deducted directly from the Borrower’s monthly pension salary (MPS).

_________________________________________________________

2.2.

3. OTHER PROVISIONS
3.1.

If the Borrower changes their nationality during the repayment of the Loan, the Company reserves the right to call for
full repayment of the unpaid Loan balance in one lump sum.

3.2.

In the case of the Borrower’s death before full repayment of the Loan, the Company shall continue deducting the
monthly instalment from the MPS which goes to their eligible family members.

3.3.

The Borrower may request partial or full repayment of the unpaid Loan balance by sending a written request to the YLS.
The Company reserves the right to accept or refuse any such request.

AGREED TO AND ACCEPTED:
Please sign and return to PDO Pension Fund:
BORROWER
By, Name: ____________________________________________________________________
Pensioner No.: _____________________________________________________________
Date: ____________________________________________________________

Signature: ____________________________________________________________

PDO Pension Fund
By, Name: ____________________________________________________________________
Title: ___________________________________________________________________________
Date: ___________________________________________________________________________

Signature:____________________________________________________________

ATTACHMENT IV
Q&A INCLUDING EXAMPLE CALCULATIONS
In the following Q&A the example calculations are for illustration purposes only. Implicit in these calculations is the assumption
that the pensioner satisfies eligibility criteria in the policy.

Q.1. How will my Al Yusr Loan and monthly instalment be calculated?

A.1.The formula used for calculating your Al Yusr Loan is 15% of your monthly pension salary (MPS) x 72 months. 72 months is
the maximum authorised period to fully recover the loan in fixed monthly instalments. The following examples illustrate various
possible situations.
Example 1: My MPS is RO280, how much Al Yusr Loan will I get? What will be my monthly instalment for the repayment?
Your Al Yusr Loan = 15% x 280 x 72 = RO3,024. Your monthly instalment will be 15% x 280 = RO42 payable over 72 months.
In this example notice that RO280 is the minimum pension salary in PDO at present. At this minimum level, a pensioner can apply
for RO3,024 as Al Yusr Loan.
Example 2: What if my MPS is RO400?
Your Al Yusr Loan = 15% x 400 x 72 = RO4,320. Your monthly instalment will be 15% x 400 = RO60 payable over 72 months.
Example 3: What if my MPS is RO600?
Using the same formula above, the calculated amount is RO6,480. However, since Al Yusr Loan is capped at RO5,000, your loan will
be RO5,000 and your monthly instalment will be RO69.44 payable over 72 months.

Q.2. Can I get a top-up or additional amount during the period of repayment of my Al Yusr Loan?

A.2. Al Yusr Loan is a one-off amount and no top-up or additional amount will be granted during the repayment period or after the
original loan is fully repaid.

Q.3. Part of my salary goes to my divorced wife (or other purposes) because of a legal obligation. How will you calculate
my Al Yusr Loan and monthly instalment?

A.3. Your Al Yusr Loan and monthly instalment will be calculated using the portion of the pension salary that goes to you only. It
will be calculated in the same manner as shown in the examples in the answer to Q1. In the case where this portion of your MPS is

below the minimum pension salary (i.e. less than RO280), you will receive less than the calculated minimum loan, i.e. less than
RO3,024.

Q.4. I am on ER/EER and have not reached NRD (60 years). How will my Al Yusr Loan and repayment be calculated?

A.4. In calculating your Al Yusr Loan, we will take into consideration that your instalment repayment does not exceed 15% of your
MPS at NRD and your repayment period for the loan does not exceed 72 months. Using these two factors, the calculation will be
similar to the examples illustrated above.

Q.5. I am on medical retirement and I have not reached NRD. I am entitled to take commutation when I reach NRD. How
will my Al Yusr Loan and repayment be calculated?

A.5. The answer to this question is similar to the one for Q4, except for the fact that your loan will be calculated based on your MPS
after deducting for the commutation. In all cases, the principles stay the same: instalment repayments should not exceed 15% of
your MPS and full repayment of the loan is over 72 months from the release of the loan.

Q.6. Can I take a smaller Al Yusr Loan than the amount I am eligible for?

A.6. Yes you can, bearing in mind that you will not be able to top it up at a later stage.

Q.7. Will my monthly instalment increase if my MPS is increased for any reason?
A.7. No, your monthly instalment will not increase if your MPS is increased.

Q.8. What happens to my Al Yusr Loan balance if I die during the repayment period?

A.8. The monthly instalment will continue to be deducted from your MPS which goes to your eligible family members.

Q.9. What if I do not have any eligible dependents for my MPS after my death?

A.9. In such a case, the pension salary will cease and the waiver clause in Al Yusr Loan policy will be enacted.

Q.10. Why is Al Yusr Loan capped at RO5,000? Why not higher?

A.10. At this level, the Al Yusr Loan is equivalent to the Tas’heel Loan for active PDO employees which, we think, is fair for the
purposes it has been created.

Q.11. Why is the repayment for the Al Yusr Loan within the six-year maximum? Why not for a longer period?

A.11. In deciding the repayment period, several options were considered and it was determined that the six-year period (72
months) is the most appropriate for PDO pensioners. This option allows all eligible pensioners to receive at least RO3,024. At the
same time, the monthly instalment does not exceed 15% of their MPS, which means 85% of the remaining MPS is still available to
them for other

Q.12. Why are pensioners older than 75 years of age not eligible for Al Yusr Loan?

A12. Considering the repayment period, which extends over six years, general life expectancy becomes a factor in this decision.
The Company has had to take into account both the positive benefits of extending loans to pensioners as well as the risk to PDO
associated with failure to repay and has concluded that applying an age cap is a prudent safeguard.

Q.13. I have been declined for Al Yusr Loan because I am over 75 years of age. However, my birth date has been changed
in my passport/identity card and it shows that I am below 75. Will this change make me eligible for the loan?
A13. The decision in a case like this will be based on your established records at the PDO Pension Fund on a ‘case-by-case’ basis.

Q.14. Will the family members of a deceased pensioner be eligible for Al Yusr Loan?
A14. No they will not; the aim here is help the pensioner who has served the Company.

4. Why was there no increment for post-2013 pensioners in line with the CPI (consumer price index) and Fund
performance?

FCP response: Post-2013 pensioners have not been provided with any increase mainly due to the fact that they have received
improved total pension benefits introduced by the Omani Pension Fund. In addition, pension increases are reviewed annually by
the Board of Trustees taking into account the Consumer Price Index (CPI) as announced by the Government, the performance of
the Fund’s investments as well as other relevant economic and actuarial considerations. Increases to pensions will be provided
from time to time, subject to the performance of the Fund or the provisions of the Social Insurance Law and/or Royal Decree.

5. How does the distribution of pension salary to the beneficiary work following the death of a pensioner?
FCP response:

MONTHLY PENSION DISTRIBUTION TO BENEFICIARIES EFFECTIVE FROM 08/09/2015
SCENARIOS

WIDOW

CHILDREN

PARENTS

If there are widow and children

50%

50%

N/A

If there are widow and parents

50%

N/A

50%

If there are only children

N/A

100%

N/A

If both widow and children are not there

N/A

N/A

100%

If there are children and parents

N/A

100%

N/A

100%

N/A

N/A

If there is only widow

Note: Dependant’s pension shall in no event be less than RO280 per month. Children get all the pension if there is no widow until the age of 22 (26 if in
higher education).

6. Why is a sick pensioner not entitled to get the benefits of a specialist at private hospital, at a time when he/she needs
the benefit most?
Medical (MCO1) response: Whenever the referral is required we refer to Government hospitals. In addition, we also refer for
colonoscopies and gastro endoscopies, because these are most important.

ANNUAL CONFIRMATION PERSONAL DETAILS RULES

On an annual basis, the Omani Pension Fund (OPF) requires confirmation of the existence of pensioners / entitled beneficiaries to
ensure that all records related to pensioners, including their contact names and numbers, addresses, bank and family details, are
updated in the system. The main objective of the confirmation exercise is to ensure appropriate pension benefit payments are
made to the pensioners / entitled beneficiaries in accordance with the OPF Rules.

Note 1:

The exercise is initiated with effect from the month of December every year. Pensioners / entitled beneficiaries have to confirm
before the middle of March of the following year.

Note 2:

If the information update is not provided within the time specified by the OPF, then the pension salary will be kept on hold from the
specified time and the pensioner or their entitled beneficiaries will not be able to receive the monthly pension on a timely basis.
The annual confirmation form has been included for your convenience.

 �سلطنة عمان-  م�سقط، ١٠٠ : الرمز الربيدي، ٨١ ب.�ص

P.O. Box: 81 Postal Code: 100, Muscat – Sultanate of Oman

 برتو م�سقط: برقيا، 24678111 :  هاتف، 24675093 ، 24677106 : فاك�سميلي، برتو او ان5212 :تلك�س

Telex: 5121, Petro ON, Facsimile: (00968) 24677106 , 24675093 Tel, (00968) 24678111, Cable: Petro Muscat

OMANI PENSION FUND ANNUAL CONFIRMATION FORM FOR THE YEAR: 2017
For pensioner / beneficiary use only:
The PDO Pension appreciates your co-operation in completing the form in order to keep our records constantly up-to-date. Please
provide us with your details by filling in the dotted lines, and return the form to PDO.
Company No: ______________________________ Pension No: ____________________________ ID No: ___________________________ Mobile No: _____________________________________
Full Name: _______________________________________________________________________________________________ P.O. Box: _______________________ Postal Code: _______________________
Bank: _________________________________________________ Acc No: _______________________ Email Address: __________________________________________________________________________
*For deceased pensioner (only) the following details are required form the beneficiaries:

FULL NAME

I.D. NO.

Signature of Pensioner / beneficiary

DATE OF BIRTH

SOCIAL STATUS

WORK STATUS

RELATIONSHIP

Signature of Attorney (if applicable)

For Shaikh, Wali / Bank Only use:
*TESTIFICATION,
We the undersigned, hereby certify that above mentioned pensioner / beneficiary is still legally entitled to receive the
monthly pension.

Tribal Shaikh (sign & stamp)

Wali (sign & stamp)

Bank Manager (sign & stamp)

TERMS & CONDITIONS:
1. This confirmation must be countersigned by either: “Shaikh and Wali” or, “Bank Manger” or by presenting yourself in our office
in Mina Al Fahal.
2. This signatory above confirms the accuracy of the above information and undertakes to notify PDO Pension Fund of any
changes in the information provided and assume the legal consequences of submitting incorrect date.
3. In the event a person loses his legal capacity at any time, a member of his/her family, legal attorney, shall within 14 days from
the date of losing the legal capacity, advice the Company.
4. Copy of valid ID Card is must to provide for Pensioner / beneficiary.
5. If we do not hear from you by 12 March 2018, we will regretfully have no alternative but to suspend payment of your monthly
pension until your complete confirmation is received.
Do not hesitate to contact Tel. No. 24678023 or 24678857 or 24675099. GSM 92069146, P.O. Box 81 P.C. 100,
Fax +968 24677162, or Email OmanipensionFundFCP@pdo.co.om
Incorporated in Oman by Royal Decree as a limited liability company. Head Office: Mina Al Fahal, Commercial Registration No.9999

9999 : رقم السجل التجاري، مياء الفحل: املكتب الرئييس.تأسسست يف سلطنة عامن مبوجب مرسوم سلطاين،رشكة محدودة املسؤولية

MEDICAL SERVICES FOR PENSIONERS AND
THEIR SPOUSES: RULES
Healthcare Facilities for PDO Retired Staff at Mina Al Fahal
(MAF) Clinic
You and your spouse can avail yourselves of the following
healthcare investigation support:
• TME, ECHO, Holter, Ambulatory BP monitoring
(Heart Evaluation)
• In-house Endocrine/Diabetic Clinic and Ophthalmology
(Eye) Specialist Clinic (opened in March 2017)

Healthcare at Private Hospitals
PDO Medical department supports:
• Radiological investigations: namely X-ray, Ultrasound,
CT Scans, Mammography, MRI
• Diagnostic procedures: proctoscopy / sigmoidoscopy /
colonoscopy evaluation in private hospital

GENERAL MEDICAL CARE AND DENTAL TREATMENT DISCOUNT
Staff & immediate family (parents, young brothers, sisters) and PDO retirees
Clinics Registered with PDO
Dental Treatment
General Medical Service
KIMS
20%
20%
Hatat in Wattaya
20%
20%
Al-Hayat in Bawshar
20%
20%
StarCare in Mawalih
20%
20%
Apollo in Ruwi
20%
20%
Badr Al Samaa in Ruwi and Sur
20%
20%
Muscat Private Hospital in Bawshar
NO
20%
Al Rafaa Hospital including Ghubra / Khoud / Sohar
20%
20%
Jumant Al Hasha (Qurum / Hail)
NO
20%
Oman Al Khair Hospital in Ibri
20%
20%
Basmat Al Amal in Bahla
20%
20%
Ibn Al Haitham in Ibra and Al Mudaibi
40%
40%
Basmat Nizwa in Nizwa
20%
20%
Lifeline Hospital (all)
20%
20%
Clinics Not Registered with PDO

Dental Treatment

General Medical Service

Al Hada Medical Complex in Nizwa

50%

50%

Al Nile Medical Centre in Nizwa

30%

30%

Masirah Dental Clinic in Sur

20%

No

Sur Private Hospital in Sur

20%

20%

Oxygen Dental Clinic in Nizwa

50%

No

CONTACT INFORMATION
Abdul Aziz Hanai and Humaid Al Hinai
Website :

http://www.pdo.co.om/en/people/Pages/Pensioners.aspx

E-mail :

OmanipensionFundFCP@pdo.co.om

Omani Pension Fund Services
Tel: 24678023, 24675099
Medical Administration
Tel: 24677055, 24673900, 24677434

The information provided in this booklet is designed to provide helpful information on the subjects
discussed. Petroleum Development Oman LLC (PDO) makes no guarantee or warranties, either
expressed or implied on the accuracy of information provided herein. In case of any conflict, the Rules
of the PDO Pension Fund for Omani Staff prevail.

مـــعـــلــــومـــات االتـــ�صـــــال
عبدالعزيز الهنائي وحميد الهنائي
املوقع الإلكرتوين:

http://www.pdo.co.om/en/people/Pages/Pensioners.aspx

الربيد الإلكرتوين:

OmanipensionFundFCP@pdo.co.om

رقم هاتف خدمات �صندوق تقاعد العمانيني:
٢٤٦٧٨٠٢٣ / ٢٤٦٧٥٠٩٩
رقم هاتف الإدارة الطبية:
٢٤٦٧٧٠٥٥ / ٢٤٦٧٣٩٠٠ / ٢٤٦٧٧٤٣٤

املعلومات الواردة يف هذا الكتيب معدة لتوفري معلومات مفيدة حول املو�ضوعات التي نوق�شت .ال تقدم �شركة تنمية نفط عمان �ش.م.م �أية
�ضمانات �أو تعهدات �سواء �صراحة �أو �ضمنية على دقة املعلومات الواردة هنا .يف حالة وجود �أي تعار�ض ،تكون قواعد �صندوق تقاعد ال�شركة
للموظفني العمانيني هي التي ُيعتد بها.

اخل�صومات على الرعاية ال�صحية وعالج الأ�سنان
للموظفني والأقارب املبا�شرين (الوالدين والأخوة والأخوات �صغار ال�سن) واملتقاعدين
اخلدمات الطبية العامة
عالج الأ�سنان
العيادات امل�سجلة لدى ال�شركة
٪٢٠
٪٢٠
م�ست�شفى كيمز
٪٢٠
٪٢٠
مركز حطاط الطبي  -الوطية
٪٢٠
٪٢٠
م�ست�شفى احلياة  -بو�شر
٪٢٠
٪٢٠
م�ست�شفى �ستار كري
٪٢٠
٪٢٠
م�ست�شفى �أبولو  -روي
٪٢٠
٪٢٠
م�ست�شفى بدر ال�سماء – روي و�صور
٪٢٠
ال يوجد
م�ست�شفى م�سقط اخلا�ص  -بو�شر
٪٢٠
٪٢٠
م�ست�شفى الرفاعة (الغربة /اخلو�ض� /صحار)
٪٢٠
ال يوجد
جمانة احل�شا -احليل والقرم
٪٢٠
٪٢٠
م�ست�شفى عمان اخلري  -عربي
٪٢٠
٪٢٠
جممع ب�سمة الأمل الطبي  -بهال
٪٤٠
٪٤٠
عيادة ابن الهيثم � -إبراء وامل�ضيبي
٪٢٠
٪٢٠
جممع ب�سمة الأمل الطبي  -نزوى
٪٢٠
٪٢٠
م�ست�شفى خط احلياة (جميع الفروع)
العيادات غري امل�سجلة لدى ال�شركة
جممع احلذفة الطبي  -نزوى
مركز النيل الطبي  -نزوى
عيادة م�صرية لطب الأ�سنان � -صور
م�ست�شفى �صور اخلا�ص � -صور
عيادة �أك�سجني لطب الأ�سنان  -نزوى

عالج الأ�سنان
%50
%30
%20
%20
%50

اخلدمات الطبية العامة
%50
%30
ال يوجد
%20
ال يوجد

اخلــدمــات الــطــبــيـــة للــمــتقـــاعدين و�أزواجهم
خدمات الرعاية الطبية املتوفرة للمتقاعدين من �شركة تنمية نفط
ُعمان بعيادة ميناء الفحل
ميكنك وزوجتك/زوجك احل�ضور �شخ�صياً لإجراء الفحو�صات الطبية التالية:
•  TMEوالإيكو ( )ECHOوفح�ص القلب بجهاز هولرت و�ضغط الدم
• عيادة الغدد ال�صماء /ال�سكري بال�شركة ،وعيادة العيون (افتتحت يف مار�س )٢٠١٧

دعم الق�سم الطبي بال�شركة
الفحو�صات بالأ�شعة ال�سينية واملوجات فوق ال�صوتية والأ�شعة املقطعية وت�صوير
الثدي ال�شعاعي والرنني املغناطي�سي
الإجراءات الت�شخي�صية :تنظري امل�ستقيم /التنظري ال�سيني /تنظري القولون يف
م�ست�شفى خا�ص.

لإ�ستخدام ال�شيخ ،الوايل /البنك فقط:
*�إقرار
نقرنحن املوقعني �أدناه ب�أن املتقاعد /امل�ستفيد املذكور �أعاله ال يزال هو امل�ستحق لراتب التقاعد ال�شهري.

�شيخ القبيلة (اخلتم والتوقيع) 		

مدير البنك (اخلتم والتوقيع)

�سعادة الوايل (اخلتم والتوقيع)		

ال�شروط والأحكام:
•نرجو مراعاة ت�أكيد البيانات �أعاله من خالل :توقيع ال�شيخ و�سعادة الوايل� ،أو توقيع مدير البنك� ،أو ح�ضورك �شخ�صيا الى مكتبنا الكائن يف ميناء الفحل.
•ي�ؤكد �صاحب التوقيع �أعاله �صحة املعلومات املذكورة ويتعهد ب�إخطار �صندوق التقاعد للعمانيني ب�أي تغريات تطر�أ عليها ويتحمل العواقب القانونية عند ت�سليم �أي معلومة خاطئة.
•يف حالة فقدان الأهلية القانونية مل�ستحق الراتب التقاعدي يف وقت من الأوقات ،ف�سوف يقوم �أحد �أع�ضاء �أ�سرة امل�ستحق او الوكيل ب�إخطار ال�شركة خالل  ١٤يوما من تاريخ
فقدان الأهلية القانونية.
•يجب �إح�ضار� /إرفاق ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية �سارية املفعول للمتقاعد /امل�ستفيد.
•يف حالة عدم الرد على ما ورد �أعاله قبل تاريخ  ١٢مار�س  ٢٠١٧في�ؤ�سفنا �إفادتكم ب�أنه ال خيار لدينا �سوى جتميد دفع راتبكم التقاعدي الى �أن نتلقى منكم الت�أكيد املطلوب.
•ويف حال وجود �أي ا�ستف�سار ،يرجى عدم الرتدد يف التوا�صل معنا على الرقم � ٢٤٦٧٨٠٢٣أو � ٢٤٦٧٨٨٥٧أو  ،٢٤٦٧٥٠٩٩الهاتف النقال:
� .٩٢٠٦٩١٤٦ص.ب ،٨١ .الرمز الربيدي ،١٠٠ :فاك�س� ،٩٦٨٢٤٦٧٧١٦٢ :أو على الربيد الإلكرتوين:

OmanipensionFundFCP@pdo.co.om

�شركة حمدودة امل�س�ؤولية،ت�أ�س�س�ست يف �سلطنة عمان مبوجب مر�سوم �سلطاين .املكتب الرئي�سي :ميناء الفحل ،رقم ال�سجل التجاري٩٩٩٩ :

�ص.ب  ، ٨١الرمز الربيدي ، ١٠٠ :م�سقط � -سلطنة عمان

P.O. Box: 81 Postal Code: 100, Muscat – Sultanate of Oman

تلك�س 5212 :برتو او ان ،فاك�سميلي ، 24675093 ، 24677106 :هاتف ، 24678111 :برقيا  :برتو م�سقط

Telex: 5121, Petro ON, Facsimile: (00968) 24677106 , 24675093 Tel, (00968) 24678111, Cable: Petro Muscat

ا�ستمارة ت�أكيد البيانات ب�صندوق التقاعد للعمانيني لعام 2017
ال�ستخدام املتقاعد /امل�ستفيد فقط:
يعرب �صندوق التقاعد للعمانيني عن �شكره على تعاونكم يف حتديث بياناتكم ال�شخ�صية لإدامة �سجالتنا ،ويرجى التكرم بتكملة بياناتكم ال�شخ�صية يف اال�ستمارة املو�ضحة �أدناه
و�إعادتها �إلينا:
الرقم الوظيفي __________ :الرقم التقاعدي ____________ :رقم البطاقة ال�شخ�صية _______ :رقم الهاتف__________ :
اال�سم الثالثي� ___________ :ص ب __________________ :الرمز الربيدي______________________:
ا�سم البنك __________:رقم احل�ساب _______________ :الربيد الإلكرتوين________________________:
*يف حالة التقاعد لفئة الوفاة (فقط) يرجى من امل�ستفيدين تكملة البيانات التالية:
تاريخ امليالد
احلالة االجتماعية
احلالة الوظيفية
�صلة القرابة

								
توقيع املتقاعد  /امل�ستفيد

رقم البطاقة
ال�شخ�صية

الإ�سم الثالثي

توقيع الوكيل (�إن وجد)

قـــــواعـــــد تـــــ�أكــــيــــــد الــــبــــيـــــانــــات الـــ�شــــخـــ�صيـة �سنوي ًا

�سنوي ًا ،يطلب �صندوق تقاعد العمانيني ت�أكيد بيانات املتقاعدين /امل�ستحقني املوجودة ل�ضمان حتديث جميع �سجالت املتقاعدين مبا فيها �أ�سمائهم و�أرقامهم وعناوينهم وبياناتهم
امل�صرفية وتفا�صيل عائالتهم يف النظام .حيث يهدف ذلك �إلى �ضمان ح�صول املتقاعدين وامل�ستحقني على م�ستحقاتهم ال�صحيحة وفق ًا لقوانني �صندوق تقاعد العمانيني.
مالحظة :١
يطبق هذا الإجراء يف �شهر دي�سمرب من كل عام ،حيث يتوجب على املتقاعد /امل�ستحق ت�أكيد البيانات قبل منت�صف مار�س من ال�سنة التالية.
مالحظة :٢
ّ
�إذا مل حتدّث البيانات خالل الفرتة التي يحددها �صندوق تقاعد العمانيني� ،سيعلق معا�ش التقاعد ولن ي�ستلم املتقاعد �أو امل�ستحقني املعا�ش يف املوعد املحدد.

 .5كيف يوزع معا�ش التقاعد للم�ستحقني بعد وفاة املتقاعد؟
�إجابة فريق �صندوق التقاعد:
احلالة
بوجود �أرملة و�أطفال
بوجود �أرملة ووالدان
بوجود �أطفال فقط
ال يوجد �أرملة وال �أطفال
بوجود �أطفال ووالدان
بوجود �أرملة فقط

توزيع معا�ش التقاعد ال�شهري على امل�ستحقني اعتبار ًا من ٢٠١٥ /٩ /٨
الأطفال
الأرملة
٪٥٠
٪٥٠
ال يوجد
٪٥٠
٪١٠٠
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
٪١٠٠
ال يوجد
ال يوجد
٪١٠٠

الوالدان
ال يوجد
٪٥٠
ال يوجد
٪١٠٠
ال يوجد
ال يوجد

مالحظة :معا�ش التقاعد للمعولني ال يجب �أن يقل عن  280ريال عماين �شهري ًا حتت �أي ظرف من الظروف .ويح�صل الأبناء على كامل املعا�ش التقاعدي يف حالة عدم وجود �أرملة حتى عمر (� 22سنة) (� 26إذا كانوا يوا�صلوا درا�ستهم اجلامعية).

 .6ملاذا ال يحق للمتقاعد الذي يعاين من مر�ض ما احل�صول على م�ستحقات لأخ�صائي مب�ست�شفى خا�ص يف الوقت الذي يحتاج لها �أكرث؟
�إجابة الفريق الطبي:
�إذا ا�ستدعت احلاجة لتحويل املري�ض ،نح ّوله �إلى م�ست�شفى حكومي ،كما نح ّوله �إذا احتاج لتنظري القولون �أو املعدة باعتبارها حاالت �أكرث �أهمية.

�س  :10ملاذا حدد �سقف قر�ض الي�سر بـ � 5آالف ريال عماين ؟ ملاذا ال يكون �أكرث من ذلك؟
ج :10عند هذا امل�ستوى ،قر�ض الي�سر يعادل قر�ض ’ت�سهيل’ ملوظفي �شركة تنمية نفط عمان  ،ونرى �أن املبلغ عادل للأغرا�ض التي من �أجلها �أحدث.
�س  :11ملاذا ال�سداد لقر�ض الي�سر يجب �أن يكون يف غ�ضون � 6سنوات كحد �أق�صى؟ ملاذا ال تكون الفرتة �أطول؟
ج :11يف حتديد فرتة ال�سداد ،مت النظر يف العديد من اخليارات وتقرر �أن فرتة �ست �سنوات (� 72شهرا) هي الأن�سب .يوفر هذا اخليار الفر�صة جلميع املتقاعدين امل�ستحقني لتلقي
ما ال يقل عن  3024ريال عماين و يف نف�س الوقت ال يتجاوز الق�سط ال�شهري  ٪15من راتب التقاعد ال�شهري والذي يعني �أن  ٪85من الراتب املتبقي �سيظل متاح ًا للنفقات الأخرى.
هذه ال�شروط مواتية لغالبية املتقاعدين وبالأخ�ص الذين يتلقون معا�ش ًا �شهري ًا منخف�ض ًا ن�سبي ًا.
�س  :12ملاذا املتقاعدون الذين يبلغ �سنهم �أكرث من  75عام ًا لي�سوا م�ؤهلني للح�صول على قر�ض الي�سر؟
ج :12بالنظر �إلى فرتة ال�سداد التي متتد على مدى � 6سنوات ،ي�صبح متو�سط العمر املتوقع العام عامال يف هذا القرار .وال�شركة بو�صفها م�ؤ�س�سة مهنية وم�س�ؤولة يجب �أن توازن
بني الفائدة املقدمة واملخاطر التي تنطوي عليها.
�س  :13لقد مت رف�ض طلبي للح�صول على قر�ض الي�سر لأن عمري �أكرث من  75عام ًا و لكن مت تغيري تاريخ ميالدي يف جواز �سفري  /البطاقة املدنية و
يظهر �أين �أقل من  75عام ًا .هل هذا التغيري �سوف ي�ؤهلني احل�صول على قر�ض الي�سر؟
ج� :13سوف ي�ستند القرار ملثل هذه احلالة على �سجالتك املعتمدة يف �صندوق تقاعد �شركة تنمية نفط عمان على �أ�سا�س «كل حالة على حدة».
�س :14هل �أفراد عائلة املتقاعد املتوفى م�ؤهلني للح�صول على قر�ض الي�سر؟
ج :14ال �إنهم غري م�ؤهلني حيث �أن الهدف من القر�ض هو م�ساعدة �صاحب املعا�ش الذي خدم هذه ال�شركة.
 .4ملاذا ال ت�ضاف زيادة للمتقاعدين بعد  2013متا�شي ًا مع م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلكني و�أداء ال�صندوق؟
�إجابة فريق �صندوق التقاعد:
ال تتوفر زيادة للمتقاعدين بعد  2013نظر ًا ال�ستالمهم م�ستحقات تقاعدية حت�سينية من �صندوق تقاعد العمانيني .كما �أن الزيادات يف املعا�ش التقاعدي تراجع �سنوي ًا من قبل
جمل�س الأمناء مع مراعاة م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلكني الذي تعلنه احلكومة و�أداء ا�ستثمارات ال�صندوق وغريها من االعتبارات االقت�صادية والت�أمينية ذات ال�صلة .و�ستتوفر الزيادات
من وقت لآخر بنا ًء على �أداء ال�صندوق �أو �أحكام قانون الت�أمينات االجتماعية و�/أو املر�سوم ال�سلطاين اخلا�ص به.

�س :3جزء من راتبي يذهب �إىل زوجتي املطلقة (�أو لأغرا�ض �أخرى) ب�سبب وجود التزام قانوين .كيف �سيتم احت�ساب قر�ض الي�سر والق�سط ال�شهري؟
ج� :3سيتم احت�ساب قر�ض الي�سر اخلا�ص بك والدفعة ال�شهرية با�ستخدام جزء من الراتب التقاعدي الذي يذهب لك فقط� .سيتم احت�سابها بنف�س الطريقة كما هو مبني يف الأمثلة
يف �س( .)1يف حالة �أن هذا اجلزء من راتبك التقاعدي ال�شهري �أقل من احلد الأدنى للراتب التقاعدي (�أي �أقل من  280ريال عماين) ،قد حت�صل على مبلغ �أقل من احلد الأدنى
للقر�ض� ،أي �أقل من  3024ريال عماين.
�س� :4أنا متقاعد مبوجب نظام التقاعد املبكر ومل �أ�صل �إىل �سن ( 60عام ًا) .كيف �سيتم احت�ساب قر�ض الي�سر وال�سداد؟
ج :4يف احت�ساب قر�ض الي�سر اخلا�ص بك ،ف�إننا �سوف ن�أخذ يف االعتبار �أن �سداد الق�سط ال يتجاوز  ٪15من املعا�ش التقاعدي ال�شهري يف �سن التقاعد الطبيعي على �أال تتجاوز
فرتة �سداد القر�ض � 72شهرا .با�ستخدام هذين العاملني ،ف�إن احل�ساب �سيكون على غرار الأمثلة املو�ضحة �أعاله.
�س � :5أنا حا�صل على تقاعد طبي مل �أ�صل �إىل �سن التقاعد الطبيعي .ويحق يل احل�صول على ن�سبة من مكاف�أة نهاية اخلدمة عندما �أ�صل �إىل �سن التقاعد
الطبيعي .كيف �سيتم احت�ساب قر�ض الي�سر وال�سداد؟
�س  :5اجلواب على هذا ال�س�ؤال هو مماثل ملا ورد يف جواب �س ( )4با�ستثناء حقيقة �أنه �سيتم احت�ساب القر�ض على �أ�سا�س الراتب التقاعدي ال�شهري بعد خ�صم ن�سبة املكاف�أة التي
�ستح�صل عليها .يف كل الأحوال تبقى املبادئ نف�سها :يجب �أن ال يتجاوز �سداد الق�سط  ٪15من املعا�ش التقاعدي ال�شهري و�سداد كامل القر�ض خالل � 72شهر ًا من تاريخ منح القر�ض.
�س :6هل ميكنني �أخذ قر�ض الي�سر مببلغ �أقل من املبلغ امل�ؤهل له؟
ج :6نعم ميكنك ذلك مع الأخذ يف االعتبار ب�أنه لن يكون با�ستطاعتك �أن حت�صل على مبلغ �أو قر�ض �إ�ضايف يف مرحلة الحقة.
�س :7هل �ستتم زيادة الق�سط ال�شهري يف حالة زيادة راتبي ال�شهري التقاعدي لأي �سبب من الأ�سباب؟
ج :7ال ،الدفعة ال�شهرية لن تزيد �إذا زاد الراتب ال�شهري التقاعدي.
�س :8ماذا يحدث لر�صيد قر�ض الي�سر لو توفيت خالل فرتة ال�سداد؟
ج� :8سوف ن�ستمر يف خ�صم الدفعة ال�شهرية من املعا�ش الذي �سيذهب �إلى �أفراد عائلتك امل�ؤهلني.
�س :9ماذا لو مل يوجد �أي من املعالني امل�ؤهلني ال�ستالم املعا�ش التقاعدي بعد وفاتي؟
ج :9يف مثل هذه احلالة ف�إن الراتب التقاعدي �سيتوقف و�سوف نطبق �شرط التنازل يف �سيا�سة قر�ض الي�سر.

املرفق الرابع
�أ�سئلة �شائعة والأجوبة عليها مبا يف ذلك �أمثلة على احت�ساب القر�ض
الأمثلة االحت�سابية املو�ضحة يف الأ�سئلة والأجوبة التالية هي على �سبيل املثال لأغرا�ض التو�ضيح فقط .وت�أخذ هذه الأمثلة يف االعتبار االفرتا�ض ب�أن �صاحب املعا�ش تنطبق عليه
معايري الأهلية يف ال�سيا�سة.
�س  :1كيف �سيتم احت�ساب قر�ض الي�سر والق�سط ال�شهري؟
ج :1ال�صيغة امل�ستخدمة حل�ساب قر�ض الي�سر اخلا�ص بك هي كالتايل [ ٪15من الراتب التقاعدي ال�شهري × � 72شهرا]� 72 .شهر ًا هو احلد الأق�صى للفرتة امل�صرح بها ال�سرتاداد
قيمة القر�ض ب�أكمله على �أق�ساط �شهرية ثابتة .الأمثلة التالية تو�ضح احلاالت املحتملة املختلفة.
مثال � :1إذا كان راتبي التقاعدي ال�شهري  ، 280فكم قيمة قر�ض الي�سر الذي �سوف �أح�صل عليه؟ ما هي الدفعة ال�شهرية لل�سداد؟
قر�ض الي�سر اخلا�ص بك �سيكون=  3,024 = 72 × 280 × ٪15ريال عماين� .سوف يكون الق�سط ال�شهري  42 = 280 × ٪15ريال عماين على مدى � 72شهرا.
يف هذا املثال يجب �أن تالحظ �أن  280هو احلد الأدنى للراتب التقاعدي يف �شركة تنمية نفط عمان .عند م�ستوى احلد الأدنى هذا ،ميكن التقدم بطلب للح�صول على قر�ض الي�سر
بقيمة  3,024ر .ع.
مثال  :2ماذا لو �أن راتبي التقاعدي ال�شهري 400؟
قر�ض الي�سر اخلا�ص بك �سيكون=  4,320 = 72 × 400 × ٪15ريال عماين� .سوف يكون الق�سط ال�شهري  60 = 400 × ٪15ريال عماين على مدى � 72شهرا.
مثال  :3ماذا لو �أن راتبي التقاعدي ال�شهري 600؟
با�ستخدام نف�س ال�صيغة ،املبلغ املح�سوب هو  6,480ريال عماين .ولكن مبا �أن �سقف قر�ض الي�سر هو  5,000ريال عماين� ،سوف يكون القر�ض اخلا�ص بك  5000و�سوف يكون
الق�سط ال�شهري  69.44ريال على مدى � 72شهرا.
�س :2هل ميكنني احل�صول على مبلغ �إ�ضايف خالل فرتة �سداد قر�ض الي�سر؟
ج :2قر�ض الي�سر يدفع ملرة واحدة ولن يتم منح �أي مبلغ �إ�ضايف خالل فرتة ال�سداد �أو بعد �سداد القر�ض الأ�صلي بالكامل.

� .2سداد القر�ض
� 1.2سيتم �سداد هذا القر�ض على �أق�ساط �شهرية متتالية ______ (بالكلمات ________________) ريال
عماين �شهري ًا ابتدا ًء من ال�شهر التايل من �صرف القر�ض.
 2.2تخ�صم الدفعة ال�شهرية مبا�شرة من الراتب التقاعدي ال�شهري للمقرت�ض.
�	.3أحكام �أخرى
�	1.3إذا غري املقرت�ض جن�سيته خالل فرتة �سداد القر�ض ،حتتفظ ال�شركة بحقها يف طلب �سداد كامل املبلغ غري املدفوع من القر�ض دفعة واحدة.
 2.3يف حالة وفاة املقرت�ض قبل �سداد كامل القر�ض ،ف�إن ال�شركة �ستوا�صل ا�ستقطاع الق�سط ال�شهري من املعا�ش التقاعدي ال�شهري الذي �سيذهب �إلى �أفراد �أ�سرته امل�ستحقني.
 3.3يجوز للمقرت�ض �أن يطلب �سداد جزء من مبلغ القر�ض غري املدفوع �أو ب�أكمله عن طريق �إر�سال طلب خطي �إلى نظام قر�ض الي�سر .حتتفظ ال�شركة بحقها يف قبول �أو
رف�ض �أي طلب من هذا القبيل.
االتفاقية:
الرجاء التوقيع على االتفاقية و�إعادتها �إلى �صندوق تقاعد �شركة تنمية نفط عمان:
املقرت�ض
اال�سم:
رقم املتقاعد_________________________________ :
التاريخ______________________________________ :
______________________________________

�صندوق تقاعد �شركة تنمية نفط عمان
اال�سم______________________________________ :
العنوان______________________________________ :
التاريخ______________________________________ :

التوقيع:

التوقيع:

__________________________

__________________________

املرفق الثالث
منوذج اتفاقية القر�ض
اتفاقية قر�ض الي�سر

مالحظة :اتفاقية القر�ض متاحة يف ق�سم خدمات املتقاعدين.
�أبرمت هذه االتفاقية بتاريخ

____________

بني:
�صندوق تقاعد �شركة تنمية نفط عمان من �شركة تنمية نفط عمان �ش م م� ،ص .ب  ،81م�سقط ،الرمز الربيدي ( ،113وي�شار �إليها فيما يلي با�سم «نظام قر�ض الي�سر «)
و
________________________________________ ،متقاعد رقم _______________ ،متقاعد من �شركة تنمية نفط عمان (ي�شار �إليه فيما يلي با�سم «املقرت�ض»).
وحيث �أن نظام قر�ض الي�سر هو نظام و�ضعته �شركة تنمية نفط عمان مل�ساعدة املوظفني العمانيني املتقاعدين من خالل تقدمي القرو�ض وفق ًا لقواعد نظام قر�ض الي�سر بتاريخ
نوفمرب ( 2014وتعديالته الالحقة) ،والتي يجب �أن ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه االتفاقية بني الطرفني.
وعليه ،ف�إن نظام قر�ض الي�سر �سيقر�ض بع�ض الأموال («القر�ض») �إىل املقرت�ض ،الذي �سيقوم ب�سداد القر�ض �إىل نظام قر�ض الي�سر ،فقد وافق الطرفان
على الأحكام الواردة يف هذه االتفاقية:
 .1مبلغ القر�ض
 1.1يوافق نظام قر�ض الي�سر على �إقرا�ض __________ ريال عماين (بالكلمات __________________________________) �إلى املقرت�ض ،ويوافق املقرت�ض على �سداد
هذا املبلغ لنظام قر�ض الي�سر بدون فوائد �أو ر�سوم �إدارية.
 2.1يتم �صرف مبلغ القر�ض مبا�شرة �إلى احل�ساب البنكي للمقرت�ض مع �صندوق تقاعد �شركة تنمية نفط عمان.

املرفق الثاين
منوذج طلب القر�ض

طلب قر�ض الي�سر للمتقاعدين
مالحظة :ا�ستمارة طلب احل�صول على قر�ض الي�سر متوفرة يف ق�سم خدمات املتقاعدين.
عنك
اال�سم الكامل:
رقم املتقاعد:
العنوان احلايل:

_______________________________________________________________________________________________________

		

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

احلالة االجتماعية :متزوج � /أعزب  /مطلق ( /يرجى التحديد بو�ضع دائرة)
_______________________ (ح�سب �سجالت �شركة تنمية نفط عمان)
تاريخ امليالد:
النقال_______________________ :
_______________________
هاتف املنزل:

�أنا متقاعد من �شركة تنمية نفط عمان �أتقدم بطلب للح�صول على قر�ض الي�سر� .إذا منحت القر�ض ،ف�إين �أوافق على �سداد القر�ض وااللتزام ب�أحكام اتفاقية قر�ض الي�سر
وقواعد النظام.
التوقيع:

		
_______________________

التاريخ:

_______________________

لال�ستخدام من قبل ق�سم خدمات املتقاعدين :FCP
(فح�ص الطلب والت�أكد من قواعد الأهلية)
(ت�سجيل القر�ض ومبالغ ال�سداد ال�شهرية �إذا كان م�ؤه ً
ال)
التوقيع:

		
_______________________

التاريخ:

_______________________

املرفق الأول
عملية تقدمي الطلب واملوافقة على قر�ض الي�سر

منوذج طلب
القر�ض

تقدمي طلب احل�صول
على قر�ض الي�سر

التحقق من ال�سيا�سة
املطبقة

تنطبق عليه
�شروط
الأهلية؟

رف�ض الطلب

ح�ساب مبلغ القر�ض
اتفاقية طلب
القر�ض

�إعداد اتفاقية
طلب القر�ض
توقيع اتفاقية
طلب القر�ض
منح القر�ض

�إبالغ مقدم الطلب

قر�ض �إ�ضايف
خالل فرتة �سداد قر�ض الي�سر ،لن ي�سمح باحل�صول على �أي مبلغ �أو قر�ض �إ�ضايف.
الطلب وعملية املوافقة عليه
ترد عملية تقدمي الطلب واملوافقة عليه يف املرفق الأول .لتقدمي طلب للح�صول على قر�ض الي�سر ،يجب �أن ي�ستخدم مقدم الطلب ا�ستمارة الطلب املتوفرة يف ق�سم خدمات
املتقاعدين بال�شركة� .إذا متت املوافقة على القر�ض� ،سيطلب من مقدم الطلب التوقيع على اتفاقية قر�ض الي�سر (املرفق الرابع) قبل �صرف مبلغ القر�ض يف ح�سابه امل�صريف.
و�سيتم �إبالغ مقدم الطلب خطي ًا باملوافقة (�أو رف�ض) طلبه.
قواعد عامة
ً
�أ)	�إذا غري املتقاعد جن�سيته العمانية بعد �أن �أ�صبح متقاعدا ،ف�إنه لن يكون م�ؤه ًال للح�صول على قر�ض الي�سر .يف حال �أنه ح�صل فع ًال على قر�ض الي�سر ثم غري جن�سيته ،حتتفظ
ال�شركة بحقها يف طلب �سداد املبلغ غري املدفوع دفعة واحدة.
ب) �أفراد الأ�سرة الذين يح�صلون على راتب معا�ش متقاعد متوفى لن يكونوا م�ؤهلني للح�صول على قر�ض الي�سر.
ج) ي�سمح برتحيل �أي مبلغ غري م�سدد من قر�ض ت�سهيل (�أو �أي التزامات معلقة �أخرى لل�شركة) لقر�ض الي�سر يف حال �أ�صبح �أي موظف ن�شط متقاعد ًا .هذا يتطلب ت�سوية نهائية
جلميع التزاماته جتاه ال�شركة قبل التقدم بطلب للح�صول على قر�ض الي�سر.
د) يجب على املتقاعد الذي منح قر�ض الي�سر املوافقة خطي ًا ب�أنه يف حالة وفاته قبل �سداد القر�ض بالكامل� ،أن توا�صل ال�شركة ا�ستقطاع مبلغ ال�سداد ال�شهري من املعا�ش
التقاعدي الذي �سيذهب �إلى �أفراد �أ�سرته امل�ستحقني.
التنازل
حتتفظ ال�شركة بحقها يف التنازل عن املبلغ غري امل�سدد من قر�ض الي�سر� ،أو جزء منه �إذا توقف املعا�ش التقاعدي ال�شهري ،يف حالة الوفاة ،والذي من �ش�أنه �أن يجعل ال�سداد غري
ممكن .ويجب �أن يتم التنازل بناء على «كل حالة على حدة» ح�سب تقدير ال�شركة.
التوقيت
ي�صبح برنامج قر�ض الي�سر �ساري املفعول اعتبارا من  1دي�سمرب .2014

�سيا�سة قر�ض "الي�سر" للمتقاعدين
									
تاريخ التطبيق 1 :دي�سمرب 2014
الغر�ض
يهدف برنامج قر�ض «الي�سر» �إلى م�ساعدة املوظفني العمانيني املتقاعدين امل�سجلني يف نظام التقاعد ب�شركة تنمية نفط عمان .وذلك من خالل تخفيف ال�صعوبات املالية املحتملة
�أو �أحوال امل�شقة غري املتوقعة .وت�شمل الأمثلة على ذلك ،ولكن لي�س من ال�ضروري �أن تقت�صر عليها ،بع�ض التكاليف الطبية ،ودفع ر�سوم تعليم الأبناء ،وتكاليف ال�صيانة ب�سبب حالة
الطق�س ال�شديدة ،وما �إلى ذلك .و لتخفيف هذه ال�صعوبات ،ف�إن برنامج قر�ض «الي�سر» �سيقدم قرو�ض ًا بدون فوائد وفق ًا لل�شروط املحددة يف هذه ال�سيا�سة.
املجال
تنطبق هذه ال�سيا�سة على املتقاعدين الذين يتلقون راتب ًا تقاعدي ًا �شهري ًا من �شركة تنمية نفط عمان بانتظام من �صندوق تقاعد ال�شركة.
الأهلية
ليكون املتعاقد م�ؤهال للح�صول على قر�ض الي�سر ،يجب عليه �أن:
•يكون عماين اجلن�سية.
•ال يقل عمره عن � 75سنة يف وقت تقدمي الطلب.
•يكون متقاعد ًا ن�شط ًا� ،أي ي�ستلم الراتب التقاعدي من �صندوق تقاعد �شركة تنمية نفط عمان.
•مل يتم �إنهاء خدماته �أو ف�صله من اخلدمة ب�سبب �سوء �سلوك جنائي �أو ت�أديبي.
•ال يكون عليه �أي م�ستحقات معلقة لل�شركة.
قيمة قر�ض الي�سر
يجب �أال يتجاوز احلد الأق�صى لقر�ض الي�سر ( 5،000خم�سة �آالف) ريال عماين .و�سيتم احت�ساب املبلغ الفعلي مع الأخذ بعني االعتبار املعا�ش التقاعدي ال�شهري وقت تقدمي الطلب
وكذلك قواعد ال�سداد املبينة �أدناه� .سوف يكون املبلغ املعتمد على �أ�سا�س قر�ض ملرة واحدة ولن يتكرر طوال فرتة التقاعد.
ال�سداد
يجب �سداد قر�ض الي�سر على �أق�ساط �شهرية ثابتة على مدى فرتة ال تتجاوز � 72شهر ًا� .سيتم حتديد �سقف مبلغ الدفع بحيث ال يتجاوز ن�سبة  ٪15من املعا�ش التقاعدي للمتقاعد يف وقت املوافقة
على القر�ض .و�سيتم خ�صم هذا املبلغ من املعا�ش التقاعدي للمتقاعد مبا�شرة من ال�شهر التايل من دفع القر�ض يف احل�ساب امل�صريف للمتقاعد مع �صندوق تقاعد �شركة تنمية نفط عمان.

الأ�سئلة ال�شائعة
�أجمع الفريق على �أن الأ�سئلة ال�شائعة هي الأ�سئلة التي طرحها املتقاعدون حتى اليوم ،مثل
تلك التي �أر�سلت �إلى ممثلي �إدارة ال�شركة (فريق �صندوق التقاعد والفريق الطبي) للإجابة
عنها .وت�شمل الأ�سئلة الرئي�سية ما يلي:
 .1ملاذا ال يح�صل امل�ستحقني من ذوي املتقاعدين بعد  2013على مبلغ يعادل معا�شات ثالثة
�أ�شهر جلنازة ه�ؤالء املتقاعدين بعد وفاتهم بينما يح�صل املتقاعدون قبل  2014على مبلغ
1000ريال عماين؟ (طلب للمواءمة)
�إجابة فريق �صندوق التقاعد :تطبق خم�ص�صات املعا�ش التقاعدي املعدلة املعتمدة
اعتبار ًا من  1يناير  .2014ولهذا ،ف�إن الفوائد اجلديدة تطبق على املتقاعدين بعد ٣١
دي�سمرب .٢٠١٣
 .2ملاذا ال يح�صل املتقاعدين قبل  2014على مبلغ مايل يدفع جملة واحدة يعادل معا�ش 10
�أ�شهر والذي يح�صل عليها املتقاعدون بعد 2013؟ (تقدم املتقاعدون قبل  2014بطلب النظر
يف احل�صول على املبلغ ذاته)
�إجابة فريق �صندوق التقاعد :الرجاء الرجوع للجواب الأول.
 .3ما هي �سيا�سة قر�ض الي�سر؟ يرجى تقدمي �شرح لذلك.
�إجابة فريق �صندوق التقاعد :يرجى الرجوع للفقرة التالية التي تت�ضمن جميع
التفا�صيل املتعلقة بربنامج قر�ض الي�سر.

الأدوار وامل�س�ؤوليات
متثيل املتقاعدين يف التوا�صل مع �إدارة ال�شركة فيما يتعلق باالحتياجات احلالية وامل�ستقبلية ذات ال�صلة.
دعم ال�شركة يف جماالت اخلربة التي ميكن للمتقاعدين من خاللها امل�ساهمة يف املجتمع يف �أن�شطة م�شاريع التنمية امل�ستدامة وجماالت العمل الهامة لل�شركة كما هو مطلوب،
وذلك عرب التن�سيق مع الأع�ضاء.
متابعة املوقع الإلكرتوين للمتقاعدين و�ضمان حتديثه ،وت�شجيع امل�ساهمة باملعلومات ذات ال�صلة من جانب جميع �أ�صحاب ال�ش�أن عند ال�ضرورة.
التن�سيق مع ال�شركة من خالل املدير التنفيذي لل�ش�ؤون اخلارجية والقيمة امل�ضافة بو�صفه ممثل الإدارة.
تقدمي التقارير �إلى الأع�ضاء يف االجتماع ال�سنوي العام �أو موقع املتقاعدين على الإنرتنت ،ح�سب االقت�ضاء ،وكذلك نتائج احلوارات واالجتماعات مع �إدارة ال�شركة.
ترتيب ترجمة الوثائق  /التقارير ذات ال�صلة عند احلاجة.
الإدارة
تكون مدة ع�ضوية جلنة املتقاعدين بال�شركة ملدة ثالث �سنوات �سارية اعتبا ًرا من تاريخ موافقة �إدارة ال�شركة على وثيقة ال�صالحيات.
تت�ألف اللجنة من خم�سة �أع�ضاء ،ميثلون فئات املوظفني يف ميناء الفحل ومناطق العمليات والإناث ،على �أن يكون علي بن �سعيد املنذري هو الرئي�س احلايل.
جتتمع اللجنة على �أ�سا�س ربع �سنوي  ،مع اكتمال الن�صاب القانوين من ثالثة �أع�ضاء مبا يف ذلك الرئي�س.
�ستوفر ال�شركة غرفة اجتماعات لالجتماعات ربع ال�سنوية واملواد /امل�ستندات والدعم للموقع الإلكرتوين .و�سرتاجع طلبات التمويل كل على حدة.

اخت�صا�صات و�صالحيات جلنة املتقاعدين بال�شركة
ر�ؤية ومهمة جلنة املتقاعدين بال�شركة
ر�ؤيتنا :امل�ساعدة يف جعل جمتمع متقاعدينا الأف�ضل يف فئته بني جمتمعات املتقاعدين يف �سلطنة عمان واملنطقة.
املهمة :احلفاظ على عالقة من�سجمة بني املتقاعدين و�شركة تنمية نفط عمان.
الهدف
متثيل احتياجات املتقاعدين واجلوانب التي تهمهم ح�سب االقت�ضاء �أمام �إدارة ال�شركة ف�ض ًال عن �إقامة حوار ا�ستباقي وتوا�صل متبادل وعالقة قوية مع ال�شركة.

علي بن �سعيد بن علي املنذري
الرئي�س

�شيخة بنت حممد بن �سلطان احلارثية
ع�ضو

اللجنة

علي بن �سيف اال�سماعيلي
�أمني اللجنة

را�شد بن م�سعد بن �سامل العلوي
ع�ضو

ر�سالة رئي�س جلنة املتقاعدين
بعد االجتماع ال�سنوي للمتقاعدين العام املا�ضيُ ،ك ّلفتُ برئا�سة جلنة املتقاعدين و�إقامة عالقة عمل مع �إدارة ال�شركة من �أجل التعبري
عن احتياجاتنا واجلوانب التي تهمنا.
كانت اخلطوة الأولى التي اتخذتها فور ًا هي ت�شكيل جلنة نياب ًة عن املتقاعدين.
لقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات لتحديد الأولويات ،حيث �صغنا اخت�صا�صاتنا و�صالحياتنا ،وهي وثيقة راجعها واعتمدها الفا�ضل
را�ؤول ري�ستو�شي املدير العام لل�شركة.
وثمر ًة جلهود اللجنة� ،أعددنا بعد ذلك هذا الكتيب بهدف ت�ضمني الأ�سئلة املتكررة حول فوائد �صندوق التقاعد واخلدمات الطبية
املقدمة للمتقاعدين ،بالإ�ضافة �إلى املجاالت املهمة الأخرى.
لذا ،ف�إنني �أغتنم هذه الفر�صة لأرحب بكم  ،زمالئي املتقاعدين املتميزين ،يف �أول كتيب ين�شر للمتقاعدين  ،والذي ند�شنه يف
اجتماعنا ال�سنوي لعام  .2018كما ميكنكم � ً
أي�ضا مطالعة الكتيب �إلكرتون ًيا يف ق�سم املتقاعدين مبوقع ال�شركةwww.pdo.co.om :
�أخري ًا ولي�س �آخر ًا ،بالأ�صالة عن نف�سي ونياب ًة عن زمالئي �أع�ضاء اللجنة ،نود �أن نعرب عن امتناننا ال�صادق لإدارة ال�شركة ،وعلى
وجه اخل�صو�ص را�ؤول ري�ستو�شي ،املدير العام ,وعبدالأمري بن عبداحل�سني العجمي ،املدير التنفيذي لل�ش�ؤون اخلارجية والقيمة
امل�ضافة لدعمهم امل�ستمر.
يف غ�ضون ذلك ،ن�أمل �أن جتدوا هذا الكتيب مفيدً ا وغن ًيا باملعلومات ،و�سيكون مبثابة مرجع �سريع لأية ا�ستف�سارات لديكم.
مع خال�ص �أمنياتي لكم بوافر ال�صحة وال�سعادة.
علي بن �سعيد بن علي املنذري
رئي�س جلنة املتقاعدين
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مقدمة املدير العام لل�شركة
متقاعدي ال�شركة الأعزاء،
�أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة لأ�شكركم جمي ًعا على م�ساهمتكم الكبرية يف �شركة تنمية نفط ُعمان على مدى �سنوات عديدة وعلى
دعمكم املتوا�صل للم�ساعدة يف جعل ال�شركة ما هي عليه اليوم.
وبو�صفكم ع�ضو ًا مه ًما للغاية من عائلة ال�شركة ،فنحن ملتزمون ب�ضمان �أن تق�ضوا فرتة تقاعد طويلة و�سعيدة مع تقدمي �أف�ضل
دعم ممكن� .صمم كت ِّيب متقاعدي ال�شركة هذا مل�ساعدتكم يف تقاعدكم من خالل تقدمي معلومات مهمة حول املعا�ش التقاعدي
وخدمات الرعاية ال�صحية واالت�صاالت الرئي�سية وق�سم للأ�سئلة والإجابة عليها.
كما تلتزم ال�شركة ب�شكل كامل بعالقة قوية وم�ستمرة مع املتقاعدين  ،ونحن نرحب بت�شكيل جلنة املتقاعدين برئا�سة الزميل علي
املنذري .و�ست�ضطلع هذه اللجنة بدور مهم للغاية يف تعزيز �شبكة املتقاعدين ومتثيل وجهات نظركم يف املناق�شات مع ال�شركة
بالإ�ضافة �إلى حتديثكم ب�ش�أن القرارات والتغيريات التي تطر�أ على ال�سيا�سة.
نحن نقدر عالي ًا حكمتكم ودعمكم  ،و�أ�شجعكم على التعبري عن �آرائكم من خالل جلنة املتقاعدين و�أثناء لقاءات املتقاعدين
التي �أتطلع �إليها كل عام ،حيث توفر منتدى ممتاز ًا للحوار .ت�ستمر ال�شركة يف التطور ولدينا العديد من املبادرات اجلديدة
واملثرية التي ن�ستك�شفها .ميكنكم متابعة تقدمنا من خالل جملة الفحل ال�شهرية  ،وموقع ال�شركة على �شبكة الإنرتنت وعلى
و�سائل التوا�صل االجتماعي عرب �صفحات  Twitterو  Instagramو  YouTubeو  Linked-Inو .Facebook
وختام ًا ال ي�سعني �إال �أن �أ�شكركم  ،و�أنا على ثقة من �أنكم �ست�ستفيدون من هذا الكتيب ومن جلنة املتقاعدين �أثناء تقاعدكم.
را�ؤول ري�ستو�شي
املدير العام
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