
1. يتأهل جميع حاملي حســاب المزيونــة للتوفير تلقائيا في كافة عمليات ســحب 
الجوائــز الخاصــة ببرنامــج المزيونــة للتوفير شــريطة المحافظة علــى الحد األدنى 
للرصيــد. يتوجــب وجــود 100 ريــال عمانــي كحــد أدنــى بالحســاب فــي جميــع 
األوقــات للمشــاركة فــي أي مــن عمليــات ســحب الجوائــز الخاصــة ببرنامــج 
المزيونــة للتوفيــر،  كمــا يحــق لكافــة حاملــي  حســاب المزيونــة للتوفيــر بالريــال 

العمانــي والدرهــم اإلماراتــي االشــتراك فــي برنامــج الجوائــز.

2. هنــاك 15 جائــزة شــهرية مضمونــة لــكل المناطــق  بقيمــة 1٬000 ريــال عمانــي 
لــكل زبــون يحــق لــه التأهــل عنــد االحتفــاظ بالحــد األدنــى مــن الرصيــد فــي 
الحســاب 100 ريال عماني. في كل من المناطق  األربعة عشر (وسط وشمال 
وجنــوب و شــرق و غــرب مســقط ، جنــوب وشــمال الباطنــة، جنــوب وشــمال 

الداخلية،الظاهرة،البريمــي، وجنــوب وشــمال الشــرقية وظفــار).

3. كل 100 ريــال عماني إضافية في حســاب التوفير تمنح صاحب الحســاب فرصة 
أخــرى للفــوز بالجوائز الشــهرية. والزبــون الــذي يحتفظ برصيــد ال يقل عــن 1٬000 

ريال عماني ســيحصل مباشــرة علــى 10 فرص للفوز في الســحب الشــهري. 

4. للتأهــل  فــي ســحوبات المناســبات الخاصــة خــال: عيد االضحــى، ويــوم المرأة 
العمانيــة، ويــوم العيــد الوطنــي يجــب علــى الزبــون أن يحتفــظ بحــد أدنــى مــن 
الرصيــد 1٬000 ريــال عمانــي ، امــا بالنســبة لســحب يــوم الشــباب فــإن الرصيــد 
االدنــى هو 100 ريــال عمانــي. ومــع كل 100 ريال عمانــي إضافية  في حســاب 
التوفيــر، يحصل الزبــون على فرصــة إضافية للفــوز بالجوائز. وســيكون هناك 49 
فائــز فــي ســحب العيــد الوطنــي لــكل فائــز 3٬000 ريــال عمانــي، كمــا ســيكون 
ــد  ــال عمانــي فــي ســحب عي ــز يحصــل كل منهــم علــى 2٬000 ري ــاك 50 فائ هن
االضحــى ، و 50 فائــز بمبلغ 500 ريال في ســحب يــوم الشــباب، و50 فائزة في 
ســحب يــوم المــرأة العمانيــة تحصــل كل منهــن علــى 2٬000 ريــال عمانــي. يتــم 

اختيــار الفائزيــن فــي الســحوبات المذكــوره مــن جميــع فــروع البنــك.

5. للتأهل في السحب على جائزة نصف ونهاية العام بقيمة 10٬000 ريال عماني 
ــال  ــد الشــهري 1٬000 ري ــون  أن يحتفــظ بحــد أدنــى مــن الرصي ، يجــب علــى الزب
عمانــي ومــع كل 100 ريــال عمانــي  إضافية فــي حســاب التوفير يحصــل الزبون 
علــى فرصــة إضافية للفــوز بجوائز نصــف ونهاية العام. وســيكون هنــاك فائزان 
اثنــان فــي كل مــن المناطــق األربعــة عشــر (وســط وشــمال وجنوب و شــرق و 
غــرب مســقط، جنــوب وشــمال الباطنــة، جنــوب وشــمال الداخليــة، الظاهــرة، 
البريمــي، وجنــوب وشــمال الشــرقية وظفــار) فــي ســحب نصــف ونهايــة العام. 

لــكل فائــز منهمــا 10٫000 ريــال عماني.

6. ســتكون هنــاك ســحوبات جوائــز منفصلــة/ حصريــة لزبائــن أصالــة لألعمــال 
المصرفية المميزة  يجب على الزبون  أن يحتفظ بحد أدنى من الرصيد الشهري 
30٬000 ريال عماني. وهناك 10 جوائز شــهرية خاصة لــكل فائز بقيمة  20٬000 
ــة  ــن فــي ســحوبات نصــف ونهاي ــاك 10 فائزي ــي ، كمــا ســيكون هن ــال عمان ري
العــام لــكل فائــز 30٬000 ريــال عمانــي، باالضافــة إلــى الســحب الخــاص لفائزيــن 
اثنيــن فــي نصــف ونهايــة العــام بجائــزة قدرهــا 100٬000 ريــال عمانــي. وعــاوة 
علــى الســحوبات الحصريــة المذكــورة أعــاه، يحــق لزبائــن أصالــة المشــاركة في 

ســحوبات أخــرى تعتمــد علــى الرصيــد المتوفــر فــي الحســاب. 

7. ســيكون هناك ســحوبات علــى جوائــز منفصلة/ حصريــة لزبائن الجوهــر لألعمال 
المصرفيــة الحصريــة وفــق معاييــر االســتحقاق أن يحتفــظ الزبــون بحــد أدنى من 
الرصيد الشــهري 10٬000 ريال عماني. وســيكون هناك 10 فائزين شهريا بجوائز 
كل منهــا 10٬000 ريــال عمانــي، كمــا ســيكون هنــاك 10 فائزيــن في ســحوبات 
نصــف ونهاية العام لــكل فائز 20٬000 ريــال عماني وعاوة على ذلك ســيكون 
ــكل منهمــا.  ــي ل ــال عمان ــزة قدرهــا 50٬000 ري ــن بجائ ــان مــن الفائزي ــاك اثن هن
وعــاوة علــى الســحوبات المذكورة أعــاه، يحــق لزبائــن الجوهر المشــاركة في 

الســحوبات األخــرى ويعتمــد ذلــك علــى الرصيــد المتوفر في الحســاب. 

8. لحاملي حســاب زينة ســيكون هناك ســحب شــهري بقيمــة 1٬000 ريــال عماني 
ل 20 فائــزة. يتم اختيــار الفائزات في الســحب المذكور من جميع فــروع البنك. 

علــى أن يحتفــظ الزبــون بحــد أدنى مــن الرصيــد الشــهري 100 ريــال عمانــي. كما 
يمكــن للزبائــن المشــاركة فــي الســحوبات األخــرى ويعتمــد ذلــك علــى الرصيــد 

المتوفــر في حســابهم.

9. يتأهــل جميــع حاملــي حســاب المزيونــة لألطفــال بشــكل تلقائــي فــي الســحب 
علــى جوائــز المزيونة شــريطة اإللتــزام بالحــد األدنى مــن الرصيد. ومــع كل 100 
ريــال عمانــي فــي الرصيــد فــي حســاب األطفــال مــن المزيونــة، يحصــل الطفــل 
على فرصــة واحدة للفــوز بأي مــن الجوائز المذكــورة أعاه. وعــاوة على ذلك 
يشــارك أصحاب حســاب األطفــال مــن المزيونة في الســحب الشــهري الحصري 
الــذي يمنــح 40 فائــزًا كل شــهر جائــزة قدرهــا 100 ريــال عمانــي و10 ســحوبات 
علــى جوائــز يــوم الميــاد بقيمــة  100ريــال عمانــي لــكل  طفــل شــريطة أن  ال 
يقــل الرصيد في حســاب التوفير عــن 50 ريال عمانــي . في جوائز أعيــاد المياد، 
ــام ذلــك  ــخ ميادهــم أحــد أي ــار 10 أطفــال ممــن يوافــق تاري حيــث ســيتم اختي
الشــهر . ولتحديــد المشــاركون فــي الســحب، ســيأخذ البنــك فــي االعتبــار تاريــخ 

ميــاد الطفــل الــذي قدمــه الزبــون  وقــت فتــح الحســاب

ــز كل منهــا  10. يحصــل 50 مــن حاملــي حســاب شــبابي علــى فرصــة للفــوز بجوائ
ــال عمانــي فــي الســحوبات الشــهرية شــريطة المحافظــة علــى  بقيمــة 100 ري
حــد أدنــى مــن الرصيــد بقيمــة 10 ريــال عمانــي. كمــا يمكــن للزبائــن المشــاركة 

فــي الســحوبات األخــرى ويعتمــد ذلــك علــى الرصيــد المتوفــر فــي حســابهم.

11. ســيتأهل الزبائــن الذيــن يحولــون رواتبهــم  إلــى بنــك مســقط بشــكل تلقائــي 
فــي جوائــز تحويــل الراتــب شــريطة أال يقــل الراتــب الــذي يتــم تحويلــه عــن 350 
ريــال عمانــي شــهريا. وال يوجد حــد أقصى علــى مبلغ الراتــب المحول. ســيحصل 
ــال  ــة 500 ري ــت بقمي ــب ثاب ــزة رات ــى جائ ــات مــن (350-999) عل ــن بمرتب 10 زبائ
عمانــي شــهريا لمــدة عــام .وكذلــك يحصــل 10 زبائــن بمرتبــات (1000+) علــى 
جائــزة راتــب ثابــت بقيمــة 500 ريــال عماني شــهريا لمــدة عــام. وللتأهــل والفوز 
ــه  ــل راتب ــى اســتمرار تحوي ــون المحافظــة عل ــى الزب ــزة الشــهرية يجــب عل بالجائ
الــذي ال يقــل عــن 350 ريــال عمانــي لمــدة عــام واحــد مــع البنــك وفــي حالــة 
توقــف الفائــز عــن تحويــل راتبــه إلــى البنــك، فإنــه لــن يحصــل علــى جائــزة الراتــب 
ــده صاحــب  ــد يقي ــم ايداعــه فــي الرصي ــغ يت ــة. وأي مبل ــت للمــدة المتبقي الثاب
العمــل على أنــه » راتب« ســيتم اعتبــاره هــو الراتب لغــرض جائزة الســحب على 
ــر راتــب  ــد أو تعريــف المبلــغ الــذي يعتب ــر مســؤول عــن تحدي الراتــب والبنــك غي
الموظــف. بالنســبة لجوائــز تحويــل الراتــب يحــق لكافــة حســابات التوفيــر التــي 
ال تحســب لهــا فائــدة والحســابات الجاريــة بالريــال العمانــي والدرهــم اإلماراتــي 
المشــاركة فــي هــذا الســحب. ال يتــم احتســاب عمــر عاقــة الزبــون مــع البنــك 

فــي ســحوبات تحويــل الرواتــب

12. للتأهــل  فــي الســحب علــى الجائــزة الكبــرى فــي نصــف ونهايــة العــام بقيمــة 
250٬000 ريال عماني لفائزين اثنين، يجب على الزبون  أن يحتفظ بحد أدنى من 
الرصيــد الشــهري 30٬000 ريــال عماني ومــع كل 100 ريــال عمانــي  إضافية في 
حســاب التوفيــر يحصــل الزبون فرصــة إضافية للفــوز بجوائــز نصف ونهايــة العام.

13. لمكافــأة والء الزبائــن تــم تخصيــص ســحب ربــع ســنوي خــاص للحســابات التي 
تبلــغ 10 ســنوات وأكثــر،  بحيــث يفــوز 50 زبون بجائــزة قدرهــا 500 ريــال عماني، 

الحــد األدنــى للتأهــل فــي الســحب هــو 100 ريــال عماني.

14. وإلــى جانــب زيــادة فــرص الفــوز التــي تعتمــد علــى الرصيــد المتوفــر، تتضاعــف 
فــرص فوز زبائن حســاب التوفيــر المزيونة على أي مــن الجوائــز المذكورة أعاه 
بنائــا علــى عمــر العاقــة مــع البنــك. حيــث ســيتم أخــذ تاريــخ فتــح الحســاب فــي 
ــوز  ــك، زادت فرصــه للف ــع البن ــون م ــة الزب ــت مــدة عاق ــا طال ــار و كلم االعتب

بالجوائــز.

15. ســيتأهل الزبائــن فــي كافــة الســحوبات علــى جوائــز حتــى لــو كانــوا قــد فــازوا 
قبــل ذلــك بجوائــز. 
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16. يوفــر البنــك لكافــة الزبائــن أيضــا خيــار حســاب توفيــر مــع فائــدة، إال أن الزبائــن 
الذيــن يختــارون هــذا الحســاب ال يحــق لهــم المشــاركة فــي حســاب التوفيــر 
ــى أن حســاب  ــدر اإلشــارة إل ــز. وتج ــى جوائ ــرى عل ــة أو أي ســحوبات أخ المزيون

ــن.  ــدة للزبائ ــوع مــن الفائ ــر ال يقــدم أي ن ــة للتوفي المزيون

17. يحتفــظ البنــك لنفســه بالحــق فــي نشــر/ إعــان أســماء الفائزيــن والتفاصيــل 
الخاصــة بهم لوســائل اإلعام ووســائط اإلعــام االجتماعــي و/أو علــى موقع 
البنــك. وفــي حالــة عــدم رغبــة الفائزيــن فــي الحصــول علــى قيمــة الجائــزة التي 
فــازوا بها ســيكون عليهــم تقديم إقــرار خطــي للبنك (وفقــا للنمــوذج المعتمد 
مــن قبــل البنــك لهــذا الغــرض) لإلقــرار بالتنــازل طوعيا عــن مبلــغ الجائــزة وعدم 
الممانعة في تحويل المبلغ إلى الهيئة العمانية لألعمال الخيرية وفق الخطاب 
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18. ال يتأهــل موظفي بنك مســقط والموظفي بعقــود غير ثابتــة الذين يعملون 
ــق اإلدارة وأعضــاء مجلــس اإلدارة وأســرهم (الزوجــة واألطفــال)  للبنــك وفري

المشــاركة فــي الســحب علــى جوائــز المزيونة. 
 

19. تصنيــف حســابات أصالــة والجوهــر وزينــة وشــبابي واألطفــال يعتمــد علــى 
ــر. ــن آلخ ــر مــن حي ــة للتغي ــك وقابل حســب سياســة البن

20. ال تتأهل الحســابات لغير األفراد و على سبيل المثال و ليس الحصر الحسابات 
الخاصة بالنــوادي والروابط والجمعيات الخيرية والمســاجد والكنائس والنوادي 
الرياضيــة و المعابــد ومــا شــابه مــن الحســابات للمشــاركة فــي الســحب علــى 

جوائــز المزيونة.

21. البنــك غيــر مســؤول عــن فقــدان أي مــن نمــاذج التقديــم أو تعليمــات الدفــع 
أوالشــهادات أو أي وثائق أخرى أثنــاء نقلها، ويكون للمحاكــم العمانية وحدها 
الوالية القضائية لحل أي نزاعات تنشــأ من التعامات المذكورة أعاه. يحتفظ 

البنــك بحق إجــراء تغييرات علــى األحكام و الشــروط فــي أي وقت.

 




