
نوع التمويل الجنسيةالقطاعالعرض
مدة التمويل 

باألشهر
سعر الفائدة

الحالية
سعر العرض

1
نسبة فائدة 

مخفضة بـ%0.25

الحكومي  •
شبه الحكومي  •

الشركات المدرجة   •
ضمن الفئة األولى

•  العمانيين
•  المقيمين

5.25%5.50%37 شهرا أو أكثر التمويل الشخصي
3.75%4.00%12التمويل الشخصي قصير األجل
4.00%4.25%24التمويل الشخصي قصير األجل
4.24%4.50%36التمويل الشخصي قصير األجل

5.00%5.25%49 شهرا أو أكثر تمويل السيارات
3.50%3.75%12تمويل السيارات قصير األجل
3.75%4.00%24تمويل السيارات قصير األجل
4.00%4.25%36تمويل السيارات قصير األجل
4.25%4.50%48تمويل السيارات قصير األجل

2
نسبة فائدة 

مخفضة بـ%0.50

الحكومي  •
شبه الحكومي  •

الشركات المدرجة   •
ضمن الفئة األولى

•  العمانيين
•  المقيمين

التمويل السكني
وفًقا لسياسة 
االئتمان الحالية

%5.75%5.25

تحويل التمويل الشخصي من بنوك 
أخرى

%5.50%5.00

3
نسبة فائدة 

مخفضة بـ%0.75

الحكومي  •
شبه الحكومي  •

الشركات المدرجة   •
ضمن الفئة األولى

•  العمانيين
•  المقيمين

تحويل التمويل السكني من بنوك 
أخرى

وفًقا لسياسة 
االئتمان الحالية

%5.75%5.00

 Offer Sector Nationality Type of loan
Loan Tenure in 
Months

Standard 
Rate

Offer Rate

1
Discounted 
Interest Rate by 
0.25%

Govt, Quasi Govt, 
Tier1

Omani & 
Expatriates

Personal Loan => 37 5.50% 5.25%
STPL 12 4.00% 3.75%
STPL 24 4.25% 4.00%
STPL 36 4.50% 4.24%
Auto Loans => 49 5.25% 5.00%
STAL 12 3.75% 3.50%
STAL 24 4.00% 3.75%
STAL 36 4.25% 4.00%
STAL 48 4.50% 4.25%

2
Discounted 
Interest Rate by 
0.50%

Govt, Quasi Govt, 
Tier1

Omani & 
Expatriates

Home Loans
As Per Existing 
Credit Policy

5.75% 5.25%

Takeover Personal Loans 5.50% 5.00%

3
Discounted 
Interest Rate by 
0.75%

Govt, Quasi Govt, 
Tier1

Omani & 
Expatriates

Takeover Home Loans 
As Per Existing 
Credit Policy

5.75% 5.00%

Eligibility األهلية

.Bank Muscat. Better Everydayبنك مسقط. أفضل كل يوم.



Terms & Conditions: 

• Use the loan calculator to view employer type and interest rates 
https://www.bankmuscat.com/en/Pages/Loan-Calculator.aspx

•  This offer is extended till 31st December 2021.

• Expatriates in Govt/Quasi Govt and Tier 1 companies are eligible 
for offer rates as mentioned in above table as long as their loan 
amount including Insurance Premium does not exceed End of 
Service Benefit.

• All individuals working in listed companies as affected company 
due to Covid-19 are excluded.

• All other retail credit policy criteria will apply. 

• All Terms and Conditions of Personal & Baituna Home Loans 
will apply:

 https://www.bankmuscat.com/en/about/pages/forms.aspx

الشروط و األحكام:

الفائــدة ســعر  و  العمــل  جهــة  نــوع  لمعرفــة  القــروض  حاســبة  اســتخدم   • 

https://www.bankmuscat.com/ar/Pages/Loan-Calculator.aspx

تم تمديد فترة هذا العرض حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021  •

شــبه   / الحكوميــة  القطاعــات  جميــع  فــي  العامليــن  للمقيميــن  يمكــن   •

ــة األولــى االســتفادة مــن أســعار  ــة و الشــركات المدرجــة ضمــن الفئ الحكومي

العــروض علــى جميــع القــروض الموضحــة فــي الجــدول أعــاه علــى أال يتجــاوز 

مبلــغ التمويــل مــع مبلــغ التأميــن مســتحقات نهايــة الخدمــة. 

ال يشمل هذا العرض العاملين في الشركات المتأثرة بسبب كوفيد-19.  •

تطبق جميع السياسات االئتمانية األخرى إلقراض األفراد.  •

تطبق شروط و أحكام التمويل الشخصي وتمويل بيتنا السكني.  • 

https://www.bankmuscat.com/ar/about/pages/forms.aspx

.Bank Muscat. Better Everydayبنك مسقط. أفضل كل يوم.
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