
ــا فــي كافــة  ــر تلقائي ــة للتوفي ــي حســاب المزيون ــع حامل 1. يشــترك جمي
ســحوبات الجوائــز ببرنامــج المزيونــة لالدخــار شــريطة المحافظــة علــى 
الحــد األدنــى للرصيــد. يشــترط توفــر رصيــد 100 ريــال عمانــي علــى األقــل 
فــي جميــع األوقــات للمشــاركة فــي أي مــن عمليــات ســحب الجوائــز 
الخاصــة ببرنامــج المزيونــة لالدخــار،  كمــا يحــق لكافــة حاملــي  حســاب 
المزيونــة للتوفيــر بالريــال العمانــي والدرهــم اإلماراتــي االشــتراك فــي 

برنامــج الجوائــز.

2. ســحوبات المحافظــات: هنــاك 30 جائــزة شــهرية مضمونــة  لــكل 
ــرب مناطــق محافظــة  ــوب ووســط وشــرق وغ ــة )شــمال وجن منطق
مســقط، شــمال وجنــوب الباطنــة، شــمال وجنــوب الداخليــة، الظاهرة، 
البريمــي، شــمال وجنــوب الشــرقية، وظفــار( قيمــة كل جائــزة 500 
ريــال عمانــي. يحــق لــكل زبــون التأهــل عنــد االحتفــاظ بالحــد االدنــى 
مــن الرصيــد فــي الحســاب 100 ريــال عمانــي. عــالوة علــى ذلــك، ســيتم 
إجــراء الســحب علــى جوائــز حصريــة خــالل منتصــف ونهايــة العــام ، حيــث 
ــا  ــزة قيمته ــان  مــن كافــة المناطــق المذكــورة أعــاله بجائ ــوز زبون يف
5,000 ريــال عمانــي شــريطة االحتفــاظ بحــد أدنــى مــن الرصيــد وقــدره 

ــي. ــال عمان 1,000 ري

هنــاك ســحوبات  أصالــة: ســيكون  المميــزة  المصرفيــة  األعمــال   .3
حصريــة لزبائــن أصالــة لألعمــال المصرفيــة المميــزة للذيــن يحتفظــون 
ــال عمانــي. ســيتم الســحب  بحــد أدنــى مــن الرصيــد وقــدره 30،000 ري
علــى 10 جوائــز شــهرية لــكل منهــم جائــزة بقيمــة 25,000 ريــال عمانــي. 
عــالوة علــى ذلــك، ســيكون هنــاك ســحوبات منفصلــة خــالل منتصــف 
ونهايــة العــام وســيتم اختيــار 5 زبائــن كل منهــم يفــوز بجائــزة تبلــغ 
قيمتهــا 25,000 ريــال عمانــي. كمــا ســيتم إجــراء ســحب خــاص ايضــا 
فــي منتصــف ونهايــة العــام يفــوز 3 زبائــن كل منهــم بجائــزة قيمتهــا 
50،000 ريــال عمانــي. باإلضافــة إلــى الســحوبات المذكــورة أعــاله، فإن 
زبائــن أصالــة مؤهلــون أيًضــا للمشــاركة فــي ســحوبات أخــرى بنــاًء علــى 

متطلبــات الحــد االدنــى مــن الرصيــد.

4. األعمــال المصرفيــة الحصريــة الجوهــر: ســيكون هنــاك ســحوبات 
حصريــة لزبائــن الجوهــر لألعمــال المصرفيــة الحصريــة  للذيــن يحتفظــون 
ــال عمانــي. ســيتم الســحب  بحــد أدنــى مــن الرصيــد وقــدره 10،000 ري
علــى 25 جوائــز شــهرية لــكل منهــم جائــزة بقيمــة 5,000 ريــال عمانــي. 
عــالوة علــى ذلــك ، ســيكون هنــاك ســحوبات منفصلــة خــالل منتصــف 
ونهايــة العــام وســيتم اختيــار 5 زبائــن كل منهــم يفــوز بجائــزة تبلــغ 
قيمتهــا 15,000 ريــال عمانــي. كمــا ســيتم إجــراء ســحب خــاص ايضــا 
فــي منتصــف ونهايــة العــام يفــوز 3 زبائــن كل منهــم بجائــزة قيمتهــا 
25،000 ريــال عمانــي. باإلضافــة إلــى الســحوبات المذكــورة أعــاله، 
فــإن زبائــن الجوهــر مؤهلــون أيًضــا للمشــاركة فــي ســحوبات أخــرى بنــاًء 

علــى متطلبــات الحــد االدنــى مــن الرصيــد.

5. حســابات زينــة للســيدات: ســيكون هنــاك ســحب شــهري حصــري 
لزبونــات زينــة بقيمــة 1,500 ريــال عمانــي ل 15 فائــزة، بشــرط الحفــاظ 
علــى الحــد األدنــى مــن الرصيــد الشــهري البالــغ 100 ريــال عمانــي. 
ــاًء  ــا المشــاركة فــي الســحوبات األخــرى بن ــة أيًض ــات زين ويمكــن لزبون

ــد. ــى مــن الرصي ــد االدن ــات الح ــى متطلب عل

6. حســابات شــبابي: ســيكون هنــاك ســحب شــهري حصــري لحاملــي 
حســابات شــبابي بقيمــة 100 ريــال عمانــي ل 50 فائــز مــع مراعــاة الحــد 
األدنــى مــن الرصيــد وقــدره 10 ريــال عمانــي. باإلضافــة إلــى ذلــك ، 
يمكــن لزبائــن شــبابي المشــاركة فــي الســحوبات األخــرى بنــاًء علــى 

ــد. ــى مــن الرصي ــات الحــد االدن متطلب

7. حســابات األطفــال: يتأهــل جميــع حاملــي حســابات المزيونــة لألطفــال 
بشــكل تلقائــي فــي الســحب علــى جوائــز المزيونــة شــريطة اإللتــزام 
ــال عمانــي. ســيكون هنــاك 40  بالحــد األدنــى مــن الرصيــد وهــو 50 ري
فائــز شــهرًيا يفــوز كل منهــم بجائــزة قيمتهــا 100 ريــال عمانــي، وســيتم 
ايضــا إجــراء ســحب حصــري لجوائــز أعيــاد الميــالد حيــث يتأهــل 10 فائزيــن 
مــن حســابات األطفــال الذيــن يصــادف عيــد ميالدهــم فــي ســحب شــهر 
ــد  ــي. ولتحدي ــال عمان ــزة قيمتهــا 100 ري ــن ويفــوز كل منهــم بجائ معي
المشــاركين فــي الســحب ســيأخذ البنــك فــي االعتبــار تاريــخ ميــالد 
الطفــل الــذي قدمــه ولــي االمــر وقــت فتــح الحســاب. كذلــك يمكــن 
علــى  بنــاًء  األخــرى  الســحوبات  فــي  المشــاركة  لحســابات االطفــال 

متطلبــات الحــد االدنــى مــن الرصيــد.

8. تحويــل الراتــب: يتأهــل جميــع  الزبائــن الذيــن يحولــون رواتبهــم  إلــى 
بنــك مســقط بشــكل تلقائــي فــي جوائــز تحويــل الراتــب شــريطة أال يقــل 
الراتــب الــذي يتــم تحويلــه عــن 500 ريــال عمانــي شــهرًيا، وال يوجــد حــد 
أقصــى علــى مبلــغ الراتــب المحــول. ســيحصل 15 زبــون تتــراوح رواتبهــم 
ــة 500  ــزة الراتــب الثابــت بقمي ــي علــى جائ ــال عمان بيــن 500 و 999 ري
ريــال عمانــي شــهريا لمــدة 12 شــهرا. كمــا ســيحصل 15 زبــون برواتــب 
1,000 ريــال عمانــي أو أكثــر علــى جائــزة الراتــب الثابــت بقميــة 500 ريــال 
عمانــي شــهريا لمــدة 12 شــهرا. بشــرط أن يحافــظ الزبــون علــى اســتمرار 
تحويــل راتبــه الــذي ال يقــل عــن 500 ريــال عمانــي لمــدة عــام واحــد 
ــك،  ــى البن ــه إل ــل راتب ــز عــن تحوي ــة توقــف الفائ ــك، وفــي حال مــع البن
فإنــه لــن يحصــل علــى جائــزة الراتــب الثابــت للمــدة المتبقيــة. أي مبلــغ 
ــه » راتــب«  ــى أن ــده صاحــب العمــل عل ــم ايداعــه فــي الحســاب يقي يت
ســيتم اعتبــاره هــو الراتــب لغــرض جائــزة الســحب علــى الراتــب والبنــك 
ــب الموظــف. يحــق  ــر رات ــذي يعتب ــغ ال ــد المبل ــن تحدي ــر مســؤول ع غي
لكافــة الحســابات الخاضعــة للرواتــب بدخــول الســحب مثــل حســابات 
التوفيــر بالفائــدة والحســابات الجاريــة بالريــال العمانــي المشــاركة فــي 
هــذا الســحب. علــى خــالف الســحوبات األخــرى، عمــر حســاب الزبــون و 
الرصيــد المتوفــر فــي حســابه ال يؤثــران علــى فــرص الربــح فــي الســحب.
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9. ســحوبات المناســبات الخاصة: للتأهل و المشــاركة في ســحوبات 
المناســبات الخاصــة بيــوم المــرأة العمانيــة، ويــوم الشــباب العماني 
والعيــد الوطنــي يتوجــب علــى الزبائــن الحفــاظ علــى الحــد األدنــى 
مــن الرصيــد 1٬000 ريــال عمانــي، امــا بالنســبة لســحب يــوم الشــباب 
فــإن الحــد األدنــى مــن الرصيــد هــو 100 ريــال عمانــي. ســيكون هنــاك 
50 فائــًزا فــي ســحب العيــد الوطنــي لــكل فائــز 10٬000 ريــال عمانــي. 
و50 فائــزة فــي ســحب يــوم المــرأة العمانيــة تحصــل كل منهــن علــى 
2٬000 ريــال عمانــي و 50 فائــز بمبلــغ 500 ريــال فــي ســحب يــوم 

الشــباب العمانــي.

10. الجوائــز الكبــرى: للتأهــل فــي الســحب علــى الجائــزة الكبــرى خــالل 
منتصــف ونهايــة العــام ، يتوجــب علــى الزبائــن الحفــاظ بالحــد األدنــى 
مــن الرصيــد البالــغ 30،000 ريــال عمانــي. ســيكون هنــاك زبونــان 
بجائــزة قيمتهــا  يفــوز كل منهمــا  العــام  خــالل منتصــف ونهايــة 

250،000 ريــال عمانــي.

الجوهــر،  اصالــة،  ســحوبات  فــي  بالجوائــز  الفائزيــن  اختيــار  يتــم   .11
المناطــق، والجائــزة الكبــرى مــن جميــع فــروع البنــك بنــاًء علــى 
متطلبــات الحــد األدنــى للرصيــد. بالنســبة الــى ســحوبات فئــات زينــة، 
ــز مــن  ــن بالجوائ ــار الفائزي ــم اختي ــب يت ــال، والروات وشــبابي، واالطف
جميــع فــروع البنــك بنــاًء علــى متطلبــات الحــد األدنــى للرصيــد و 

الحســابات المســجلة فــي الفئــة.

12. كل 100 ريــال عمانــي إضافيــة فــي حســاب التوفيــر تمنــح الزبــون 
فرصــة إضافيــة للفــوز فــي الســحوبات. وبالتالــي، يحصــل الزبــون 
الــذي يحتفــظ بمبلــغ 1،000 ريــال عمانــي علــى 10 فــرص للفــوز فــي 

الســحوبات.

13. وإلــى جانــب زيــادة فــرص الفــوز التــي تعتمــد علــى الرصيــد المتوفر، 
يمكــن لزبائــن حســابات التوفيــر المزيونــة مضاعفــة فــرص الفــوز على 
أي مــن الجوائــز المذكــورة أعــاله ويتوقــف ذلــك علــى عمــر العالقــة 
مــع البنــك. حيــث ســيتم أخــذ تاريــخ فتــح الحســاب لغــرض احتســاب 
عمــر/ مــدة العالقــة فــي اإلعتبــار. وكلمــا حافــظ الزبــون علــى مــدة 

عالقــة أطــول مــع البنــك، زادت فــرص الفــوز بالجوائــز.

14. يتأهــل جميــع الزبائــن فــي كافــة ســحوبات جوائــز المزيونــة شــريطة 
اســتيفاء الحــد األدنــى مــن الرصيــد، حتــى إذا ســبق لهــم الفــوز بــأي 

مــن الجوائــز. 

15. يوفــر البنــك لكافــة الزبائــن أيضــا خيــار حســاب توفيــر مــع فائــدة، 
إال أن الزبائــن الذيــن يختــارون هــذا الحســاب ال يحــق لهــم المشــاركة 
فــي ســحوبات المزيونــة أو أي ســحوبات أخــرى علــى الجوائــز. وتجــدر 
اإلشــارة إلــى أن حســاب المزيونــة للتوفيــر ال يقــدم أي نــوع مــن 

الفائــدة للزبائــن.

16. يحتفــظ البنــك لنفســه بالحــق فــي نشــر/ إعــالن أســماء الفائزيــن 
التواصــل  وقنــوات  اإلعــالم  لوســائل  بهــم  الخاصــة  والتفاصيــل 
للبنــك. فــي حالــة عــدم  االجتماعــي وعلــى الموقــع االلكترونــي 
ــا  ــازوا به ــي ف ــزة الت ــى قيمــة الجائ ــن فــي الحصــول عل ــة الفائزي رغب
ســيكون عليهــم تقديــم إقــرار للبنــك )وفقــا للنمــوذج المعتمــد مــن 
قبــل البنــك لهــذا الغــرض( لإلقــرار بالتنــازل طوعيــا عــن مبلــغ الجائــزة 
وعــدم الممانعــة فــي تحويــل المبلــغ إلــى الهيئــة العمانيــة لألعمــال 

الخيريــة وفــق الخطــاب الصــادر مــن البنــك المركــزي العمانــي برقــم 
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ــر ثابتــة  17. ال يتأهــل موظفــي بنــك مســقط والموظفيــن بعقــود غي
اإلدارة  وفريــق  للبنــك  يعملــون  الذيــن  الخارجييــن  والمتعاقديــن 
ــال( المشــاركة  ــة واألطف ــس اإلدارة وأســرهم )الزوج وأعضــاء مجل
فــي ســحوبات جوائــز المزيونــة. اذا فــاز بالجائــزة شــخص غيــر مؤهــل 
ذلــك  حســاب  مــن  المبلــغ  اســترداد  للبنــك  فيحــق  للســحوبات 

الشــخص.

ــال  ــة و شــبابي و االطف ــة و الجوهــر و زين ــف حســابات اصال 18. تصني
يعتمــد علــى حســب سياســة البنــك وقابلــة للتغيــر مــن حيــن ألخــر.

ــس  ــال و لي ــى ســبيل المث ــر األفــراد و عل 19. ال تتأهــل الحســابات لغي
الحصــر الحســابات الخاصــة بالنــوادي و الروابــط و الجمعيــات الخيريــة 
و المســاجد و الكنائــس و النــوادي الرياضيــة و المعابــد و مــا شــابه 
ــة. اذا  ــز المزيون ــى جوائ مــن الحســابات للمشــاركة فــي الســحب عل
فــاز بالجائــزة شــخص غيــر مؤهــل للســحوبات فيحــق للبنــك اســترداد 

المبلــغ مــن حســاب ذلــك الشــخص.

20. فــي حــال لــم يكــن لــدى الفائــز حســاب مفتــوح لــدى البنــك خــالل 
مرحلــة صــرف الجائــزة، فلــن يصبــح الزبــون مســتحًقا للجائــزة وســيتم 
ــم نشــر  ــو ت ــى ل ــة حت ــة لألعمــال الخيري ــة العماني ــى الهيئ تحويلهــا إل
ــون فــي وســائل اإلعــالم ووســائل التواصــل االجتماعــي  اســم الزب

وعلــى الموقــع االلكترونــي للبنــك.

21. البنــك غيــر مســؤول عــن فقــدان أي مــن نمــاذج الطلبــات أو 
أثنــاء نقلهــا،  أخــرى  أو أي وثائــق  أوالشــهادات  الدفــع  تعليمــات 
أي  لحــل  القضائيــة  الواليــة  وحدهــا  العمانيــة  للمحاكــم  ويكــون 
نزاعــات تنشــأ مــن التعامــالت المذكــورة أعــاله. يحتفــظ البنــك بحــق 

إجــراء اي تغييــرات  مــن حيــن ألخــر.


