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ثــــــمـــــار
خطة التوفير
لـلـتــعــلــيـم
الــجــامــعــي



ا�ن، أصبح تعليم ابنك أو ابنتك في كلية جامعية أسهل 
عليك  ما  الجامعي.  للتعليم   " ثمار   " التوفير  خطة  مع 
يحين  عندما  للدراسة  المطلوب  بالمبلغ  إخبارنا  سوى 
موعد إرسال ابنك أو ابنتك إلى كلية جامعية، واترك الباقي 
والمبلغ  ابنتك  أو  البنك  الحالي  العمر  على  واعتماد�  لنا. 
بالمبلغ  نبلغك  سوف  فإننا  الجامعية  لدراسته  المتوقع 
تاريخ  حتى  شهر  كل  في  إيداعه  عليك  يتوجب  الذي 
االستحقاق. وبا¤ضافة إلى ذلك، فإننا نقدم مجموعة من 
دون شهري  إيداع  بمبلغ  االلتزام  من  تمّكنك  الفوائد 

أي قلق.



فوائد خطة التوفير " ثمار" للتعليم الجامعي

ابدأ بالخطوة ا�ولى نحو تأمين مستقبل
مشرق البنك أو ابنتك.

عوائد مضمونة
على ودائعك

تغطية تأمينية مجانية 
على الحياة تصل كحد 

أقصى إلى ٥٠٫٠٠٠ ر.ع

المشاركة في سحب 
جوائز المزيونة

المشاركة في سحب 
الجوائز السنوي الحصري 

للفوز بمنحة دراسية 
بقيمة ١٠٫٠٠٠ ر.ع

ودائع شهرية سهلة 
ومريحة

حماية تامة
لودائعك

إمكانية فتح الحساب عبر 
ا§نترنت



أمثلة على آلية عمل خطة التوفير "ثمار" للتعليم الجامعي

ارسم خطة ثمار التي تناسبك!
تفضل بزيارة صفحة «ثمار» على 

www.bankmuscat.com/al-Mazyona/

  

المثال ٢المثال ١ 

عدد السنواتعدد السنوات

  

  

المبلغ الذي
تم توفيره شهريا

المبلغ الذي
ستحصل عليه

المبلغ الذي
ستحصل عليه

المبلغ الذي
تم توفيره شهريا

١٠ سنوات٥ سنوات

١٠٠ ر.ع١٠٠ ر.ع

١٤٫٧٠٠ ر.ع٦٫٦٠٠ ر.ع

مالحظة: : يتساوى معدل العوائد مع معدالت الودائع الثابتة ²جل وهي قابلة 
للتغيير. تطبق الشروط وا²حكام.



شروط وأحكام ثمار خــطـــة التــوفـيــر للتعلــيـم الجــامــعـي

والزبون  البنك  بين  ا²جل  طويلة  توفير  لخطة  عقد  هي  الجامعي  للتعليم  ثمار  خطة   •
عوائد  يشمل  مسبق�  ومحدد  مستهدف  مبلغ  على  الحصول  بموجبه  للزبون  يمكن 

مناسبة في نهاية فترة االستحقاق. 

توفير“ثمار“  خطة  لفتح   والستين  والرابعة  عشرة  الثامنة  سن  بين  الزبائن  جميع  يتأهل   •
للتعليم الجامعي لصالح أي مستفيد شريطة أن يكون عمر المستفيد أقل من  18 سنة.

ويجب على الزبائن أن يحددوا بوضوح رقم حساب المستفيد الذي يتم فيه إيداع المبلغ 
مع نهاية فترة االستحقاق.

ريال شهري¿ كحد   (25٫000) للزبائن المساهمة بأي مبلغ كوديعة شهرية ولغاية  ُيسمح   •
أقصى.

• يجب على الزبائن تعبئة إستمارة الطلب بالكامل وتقديم المستندات المطلوبة حسب  
إستمارة  في  لذلك  المخصصة  ا²ماكن  في  التوقيع  الزبائن  على  ويجب  البنك.  متطلبات 
الطلب وأمام الموظف المختص، علما بأن ا¤ستمارات الغير مكتملة  سوف ال ينظر فيها 

من قبل البنك. 

• ”ثمار“ خطة التوفير للتعليم الجامعي هي عقد توفير طويل ا²جل بين البنك والزبون و
ا¤ستحقاق  عند  العائد  ذلك  في  بما  أصًال  عليه  المتفق  المستهدف  المبلغ  منح  سيتم 
شريطة عدم تخلف الزبون عن دفع أي من الودائع الشهرية ²ي سبب كان.  ويجب على 
الزبون ضمان وجود رصيد كاف بتاريخ إستحقاق الوديعة الشهرية.  وسيدفع البنك مبلغ 
عائد فقط في حال قيام الزبون بدفع الودائع الشهرية بإنتظام لفترة سنة واحدة كحد

أدنى.  وفي حال تخلف الزبون عن دفع أي وديعة شهرية خالل الفترة، فيمكنه االحتفاظ 
بخطة التوفير ولكن المبلغ المستهدف سينخفض في موعد االستحقاق. 

حال  وفي  تغيير.   أي  دون  الفترة  طوال  ثابتين  الشهرية  الوديعة  وتاريخ  مبلغ  سيكون    •
ستبقى  إضافية.  “ثمار”  خطة  فتح  فيمكنه  الشهرية،  الوديعة  مبلغ  زيادة  الزبون  طلب  

جميع الشروط أخرى كما هي دون أي تغيير.

التوفير  حساب  من  المستفيدين  للزبائن  المقدمة  الفائدة  لنسبة  ترجع  العوائد  قيمة   •
وقابلة  الفترات  لمختلف  االجل  الثابتة/ثابتة  للودائع  هي  كما  الفائدة  نسبة  تطبق  ثمار. 
للتغير والمراجعة في حالة فتح حساب التوفير ثمار على نسبة فائدة معينة فإنها تظل 

ثابتة خالل كامل فترة الدفع اال في حال إغالق الزبون للحساب.

خالل  من  ذلك  فعل  يمكنه  مبكر�،  التوفير  خطة  من  الخروج  الزبون  طلب  حال  في   •
التي الشهرية  الودائع  جميع  بإرجاع  البنك  وسيقوم  المعني،  للفرع  خطي  طلب  تقديم 

بعد  مبكر�  التوفير  خطة  من  الخروج  في  الراغبين  الزبائن  أما  الخطة.  في  الزبون  أودعها 
المتراكمة و الوديعة  بإيداع مبالغ ²كثر من سنة، فسيحصلون على عائد على  قيامهم 
للتطبيق القابلة  التوفير  خطة  العائد  سعر  من   ٪١ بنسبة  أقل  ستكون  العوائد  لكن 

للفترة التي تم العمل بها  وعلى أساس سعر العائد السائد في بداية خطة التوفير.  

• في حال وفاة الزبون غير المتوقعة نتيجة أي سبب مما يستلزم وقف الودائع الشهرية،  
البنك  وسيقوم  المستحقة  المستقبلية  الشهرية  الودائع  جميع  من  الزبون  إعفاء  سيتم 
بتاريخ   زبون)  كل  عن  أقصى  كحد  ريال   50٫000 (لغاية   للمستفيد  المستحق  المبلغ  بدفع 
الودائع الشهرية بشكل  الزبون قبل الوفاة بدفع جميع  االستحقاق بدفع شريطة قيام 
منتظم.  وفي مثل هذه الحاالت، يجب أن يكون عمر الزبون أقل من (65 عام¿) وقت الوفاة.  
وللمطالبة بالمبلغ المستحق، يجب على قريب الزبون المتوفي أو وريثه الشرعي إبالغ البنك 
وفاة  تاريخ  من  أشهر  أربعة  خالل  وذلك  الزبون  وفاة  عن  ا¤ثبات  مستندات  وتقديم  بذلك 
لمرض  المسبب  الفيروس  كالتالي:  فهي  الزبون  لوفاة  بالنسبة  ا¤ستثناءات  أما  الزبون. 
ا¤يدز/مرض ا¤يدز، الحمل، الرياضات/ا²نشطة الخطرة، تأثير المخدرات أو العقاقير، الحرب، 
الطيران، الجرائم، ا¤نتحار، والمواد النووية.  للمزيد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع إلى الفرع 

المعني.

•  وعالوة على ذلك، ولØستفادة من المستحقات المذكورة أعاله، توجد هناك فترة انتظار 
مدتها 120 يوم¿ من تاريخ فتح حساب خطة التوفير حتى تاريخ المطالبة بالتعويض للوفاة 

الطبيعية. 

جميع الودائع الشهرية من قبل الزبون سيتم تضمينها في برنامج المزيونة المستمر   •
للسحوبات النقدية.  ستظل معايير ا²هلية من حيث الحد ا²دنى من ا²رصدة للمشاركة 

في برنامج المزيونة كما هي دون أي تغيير. 

لمدة  التوفير  خطة  حساب  يفتحون  الذين  الزبائن  جميع  يتأهل  ذلك،  على  وبا¤ضافة   •
المجانية   الدراسية  المنح  لجوائز  سنوي  سحب  في  للمشاركة  فوق  وما  سنوات  خمس 

بقيمة (10٫000)  ريال شريطة قيامهم بدفع الودائع الشهرية بإنتظام كما هو مخطط له.

لمزيد من المعلومات: اتصل على 24795555 أو زر أقرب فرع من فروع بنك مسقط أو عبر 
 bankmuscat.com موقعنا ا¤لكتروني





اسم مقدم الطلب:  _________________________________________________________________

             :تاريخ الميالد

اسم المستفيد : _____________________________________________________________________
(كما في البطاقة الشخصية/ جواز السفر)

صلة القرابة مع مقدم الطلب: _______________________________________________________

              :تاريخ ميالد المستفيد

         :(المستفيد) رقم البطاقة الشخصية / جواز السفر

مبلغ االستحقاق: ____________________________________________________________________

الفترة/ ا²جل: ________________________________________________________________________

تاريخ البدء وتاريخ تكرار الدفعة الشهرية: ______________________________________________

             : تاريخ االستحقاق

رقم حساب المستفيد:
                              

رقم حساب التمويل:
                              

مبلغ الدفعة الشهرية: _______________________________________________________________

إقرار:
ُأقر بأن المعلومات المبينة أعاله صحيحة وكاملة، وأٌقر بأنني قرأت واستلمت ا²حكام و الشروط 
الخاصة بخطة التوفير ثمار - للتعليم الجامعي - وأوافق على االلتزام بها، علم¿ أنه يحق للبنك 
تغييرها بدون إشعار مسبق. وعليه أٌفوض بنك مسقط خصم المبلغ المذكور أعاله من حساب 

التمويل في التاريخ المذكور أعاله للفترة المحددة لخطة التوفير ثمار - للتعليم الجامعي.

توقيع مقدم الطلب                                                         توقيع مقدم الطلب

            :التاريخ

الستخدام البنك فقط:

1. اسم مقدم الطلب:_________________________________________________________________

:RD  2. رقم حساب
                              

3. التحقق من:

رقم البطاقة الشخصية/جواز السفر/

          :(لمقدم الطلب) رقم بطاقة المقيم

         :(للمستفيد) رقم البطاقة الشخصية/ جواز السفر




