Get closer to your goals with
Bank Muscat Special Loan Offers

حقق أهدافك مع عروض التمويل
الخاصة من بنك مسقط
التمويل الشخصي  -األهلية
القطاع

سعر العرض
%3.75
%4.00
%4.٢٥

1

%4.50
%5.00

Personal Loans – Eligibility
نوع التمويل

مدة التمويل باألشهر

الجنسية

التمويل الشخصي قصير األجل

12

التمويل الشخصي قصير األجل

24

التمويل الشخصي قصير األجل

36

• العمانيين

التمويل الشخصي قصير األجل

48

• العمانيين

تحويل التمويل الشخصي من بنوك أخرى

• العمانيين

•

الحكومي

•

الشركات المدرجة

•

• المقيمين

شبه الحكومي

ضمن الفئة األولى

• المقيمين

%5.25
%3.50
%3.75
2

%4.00

لبعض الجهات الحكومية*

%4.25

• العمانيين

• المقيمين

%4.99
Loan Tenure in
Months

Type of loan

Nationality

12

Short Term Personal Loan

24

Short Term Personal Loan

36

Short Term Personal Loan

48

Short Term Personal Loan

Omani

Takeover Personal Loans

& Omani

التمويل الشخصي

 49شهرا أو أكثر

التمويل الشخصي قصير األجل

12

التمويل الشخصي قصير األجل

24

التمويل الشخصي قصير األجل

36

التمويل الشخصي قصير األجل

48

التمويل الشخصي

 49شهرا أو أكثر

Sector

Offer Rate
3.75%

& Omani

4.00%

Expatriates
Govt, Quasi Govt,
Tier 1

4.25%
4.50%
5.00%

Expatriates

=>49

Personal Loan

12

Short Term Personal Loan

3.50%

24

Short Term Personal Loan

3.75%

36

Short Term Personal Loan

48

Short Term Personal Loan

=>49

Personal Loan

& Omani

Expatriates

1

5.25%

*Special Govt Entities

4.00%
4.25%
4.99%

2

تمويل السيارات  -األهلية
سعر العرض

القطاع

%3.50
%3.75

%4.00

1

%4.25
%5.00

• الحكومي

• شبه الحكومي

• الشركات المدرجة

ضمن الفئة األولى

Auto Loans – Eligibility
الجنسية
• العمانيين

• المقيمين
• العمانيين

• العمانيين

• المقيمين

%3.75
%4.00
2

%4.25
%4.50

الشركات المدرجة ضمن
الفئة الثانية

العمانيين

%5.50
%3.25

• العمانيين

%3.50
%3.75

3

%4.00

• المقيمين
لبعض الجهات الحكومية*

• العمانيين

%4.75
Loan Tenure in
Months
12

24

36

• المقيمين
Type of loan
Short Term Auto Loan
Short Term Auto Loan
Short Term Auto Loan

48

Short Term Auto Loan

=>49

Auto Loans

12

Short Term Auto Loan

24

36

48

Short Term Auto Loan
Short Term Auto Loan
Short Term Auto Loan

=>49

Auto Loans

24

Short Term Auto Loan

12

36

• العمانيين

Short Term Auto Loan
Short Term Auto Loan

48

Short Term Auto Loan

=>49

Auto Loans

Nationality

نوع التمويل

مدة التمويل باألشهر

تمويل السيارات قصير األجل

12

تمويل السيارات قصير األجل

تمويل السيارات قصير األجل

Omani

تمويل السيارات قصير األجل
تمويل السيارات

 49شهرا أو أكثر

تمويل السيارات قصير األجل

12

تمويل السيارات قصير األجل

24

تمويل السيارات قصير األجل

36

تمويل السيارات قصير األجل

48

تمويل السيارات

 49شهرا أو أكثر

تمويل السيارات قصير األجل

12

تمويل السيارات قصير األجل

24

تمويل السيارات قصير األجل

36

تمويل السيارات قصير األجل

48

تمويل السيارات

 49شهرا أو أكثر

Sector

Offer Rate
3.50%

Govt, Quasi Govt,
Tier 1

& Omani

3.75%

4.00%
4.25%

1

5.00%

Expatriates

Omani

36

48

& Omani

Expatriates

24

3.75%

Tier 2

4.00%
4.25%

4.50%

2

5.50%
3.25%

& Omani

Expatriates
Omani

& Omani

Expatriates

3.50%
*Special Govt Entities

3.75%

4.00%
4.75%

3

* This offer is valid for specific government entities only, as per the following list:

:* يسري هذا العرض على بعض الجهات الحكومية فقط حسب القائمة أدناه

SPECIAL GOVERNMENT ENTITIES
• Ministry of Education

• The Royal Office

• Ministry of Defence

• Security Safety Services LLC

• Ministry of Health

• Royal Army of Oman

• Royal Airforce of Oman
• Royal Navy of Oman

• The Royal Guard of Oman
• Sultan Special Force

• Internal Security Service

• Royal Oman Police

• Diwan of Royal Court
• Royal Court

• Royal Court Affairs

• Sultan Qaboos Military College
• International Maritime College
Oman

جهات حكومية خاصة
• المكتب السلطاني

• وزارة التربية والتعليم

م.م.• خدمات األمن والسالمة ش

• وزارة الدفاع

• شرطة عمان السلطانية
• ديوان البالط السلطاني

• وزارة الصحة

• الجيش السلطاني العماني

• البالط السلطاني

• سالح الجو السلطاني العماني

• كلية السلطان قابوس العسكرية

• الحرس السلطاني العماني

• شؤون البالط السلطاني

• كلية ُعمان البحرية الدولية

العمانية
ُ • البحرية السلطانية
• قوات السلطان الخاصة
• جهاز األمن الداخلي

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 January 2022.
• 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.

• اســتخدم حاســبة القــروض لمعرفــة نــوع جهــة العمــل و ســعر الفائــدة
https://www.bankmuscat.com/ar/Pages/Loan-Calculator.aspx

٢٠٢٢  ﻳﻨﺎﻳﺮ٣١ • ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
 شــبه/ • يمكــن للمقيميــن العامليــن فــي جميــع القطاعــات الحكوميــة
الحكوميــة و الشــركات المدرجــة ضمــن الفئــة األولــى االســتفادة مــن أســعار

العــروض علــى جميــع القــروض الموضحــة فــي الجــدول أعــاه علــى أال يتجــاوز

.مبلــغ التمويــل مــع مبلــغ التأميــن مســتحقات نهايــة الخدمــة

• Omanis in Tier 2 companies are eligible for Auto Loans only
provided a minimum of 24 months service period and other
credit policy measures are applicable.

• Omanis in Tier 2 companies are eligible for the Auto Loan offer
with 0.25% discount on current interest rate.

• 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

Visit

:الشروط و األحكام

nearest branch

Bank Muscat. Better Everyday.

• العمانييــن العامليــن فــي الشــركات المدرجــة ضمــن الفئــة الثانيــة مؤهلــون

 شــهرا فــي نفــس24 للحصــول علــى قــروض الســيارات بشــرط اتمامهــم مــدة
.جهــة العمــل مــع األخــذ بعيــن االعتبــار شــروط األهليــة الحاليــة

• العمانييــن العامليــن فــي الشــركات المدرجــة ضمــن الفئــة الثانيــة مؤهلــون

 علــى%0.25 للحصــول علــى تمويــل الســيارات بنســبة فائــدة مخفضــة بمعــدل
.نســب الفائــدة الحاليــة

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

أقرب فرع إليك

تفضل بزيارة

. أفضل كل يوم.بنك مسقط

