
Q: What is the promotion: 

A: Get new NSS fuel card from Oman Oil Marketing and stand for a chance to be one of the 10 winners of FREE OMR 
100 fuel for each winner.

ما العرض المقدم ؟

قم بالحصول على بطاقة الدعم الوطني للوقود من شركة النفط العمانية للتسويق-نفط عمان وأحظى بفرصة لتكون أحد الفائزين ال١٠ بوقود 
مجاني قيمتة ١٠٠ ريال عماني لكل فائز. وسيتم إرجاع الرسوم التي ستدفعها الى حسابك البنكي بالبنك الوطني العماني.

Q: What is more for NBO customers during this promotion?

A: You can get back your paid NSS card charges (OMR.1/-) by downloading Oman Oil app and you will get the same 
charges as credit within 1 week after the campaign.

ما هي الفرص األخرى المتوفرة لزبائن البنك الوظني خالل فترة العرض؟

يمكنك استرجاع رسوم استخراج بطاقة الدعم (١ ريال عماني) من خالل التسجيل في تطبيق نفط عمان و ستحصل على رصيد بقيمة الرسوم 
مباشرة في التطبيق خالل اسبوع بعد إنتهاء العرض

To download Oman Oil app :لتحميل تطبيق نفط عمان

Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oomcoapp&hl=en&gl=US

Apple store: https://apps.apple.com/sa/app/oomco-world/id1473560939 

Q: What is the period of the promotion: 

A: From 1st of Mar 2023 till 31st of Mar 2023.

ما هي فترة العرض؟

من ١ مارس ٢٠٢٣ إلى ٣١ مارس ٢٠٢٣

Q: Who is eligible to benefit from this promotion?

A: All NBO customers who are eligible for fuel subsidy in National Subsidy System-NSS. 
Terms & conditions applied 

من بإمكانه اإلستفادة من هذا العرض؟

جميع زبائن البنك الوطني العماني مستحقي الدعم للوقود بنظام الدعم الوطني.
تطبق الشروط واألحكام
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Q: How can I benefit from this promotion if I am an existing NSS customer with Oman Oil Marketing?

A: You will still stand for a chance to be one of the 10 winners of FREE fuel worth OMR 100 for each winner

كيف يمكنني اإلستفادة من هذا العرض في حالة كنت زبونا مسجال بالدعم الوطني للوقود لدى نفط عمان؟

ستحظى بالفرصة ألن تكون أحد الفائزين ال١٠ بوقود مجاني قيمتة ١٠٠ريال عماني لكل فائز

Q: What will be the draw mechanism?

A: Electronic draw every 2 weeks by OOMCO and announcement will be through NBO and OOMCO social media 
channels & Social media influencer

ما هي آلية السحب؟

سيكون السحب كل إلكترونيا كل اسبوعين عن طريق شركة النفط العمانية للتسويق و سيتم اإلعالن عن الفائزين عن طريق قنوات التواصل 
اإلجتماعي للبنك الوطني العماني وشركة النفط العمانية للتسويق وأحد رواد التواصل اإلجتماعي

Q: How can the customer get NSS fuel card from Oman Oil Marketing?

A: Apply in National Subsidy System for new NSS card in the NSS app or website and select Oman Oil Marketing during 
the registration process

كيف يستطيع الزبون الحصول على بطاقة الدعم الوطني للوقود من نفط عمان ؟

قدم على بطاقة الدعم الوطني للوقود من خالل التطبيق أو الموقع اإللكتروني للدعم الوطني وقم بإختيار شركة النفط العمانية للتسويق عند 
إتمام عملية التسجيل

Link to register in National Subsidy System-NSS:

https://nss.gov.om/site/home?ln=en

الرابط للتسجيل بالدعم الوطني للوقود:

https://nss.gov.om/site/home?ln=ar


