
1. INTRODUCTION

1.1 These special terms and conditions (the “Special Conditions”) are 
designated for Bushra Prize Savings Account (the “Account”) holders 
"the Customer" /"Rabb –ul mal" offered by alizz islamic bank (S.A.O.G.) 
(the “Bank”/ "the Mudarib").

1.2 The General Terms & Conditions Governing Shari'a Compliant Personal 
Accounts (the “General Terms and Conditions”) shall also apply to these 
Special Conditions. In case of contradiction between the General Terms 
and Conditions and these Special Conditions pertaining to Bushra 
savings account, the terms of the Special Conditions shall prevail.

1.3 The Bank may, to such extent permitted by laws of the Sultanate of 
Oman and not conflicting with Shari’a principles and provisions, amend, 
add to, or delete any provision of these Special Conditions, facilities, 
services or the charges that apply to the Account at any time. The Bank 
shall notify the Customer of such changes by giving customers 30 
business days' notice through any means of notification deemed fit by 
the Bank.  

2. BUSHRA SAVINGS ACCOUNT NATURE AND FEATURES

2.1 Bushra Account is a Prize Savings Account offering customers the 
opportunity to win cash prizes (the “Prizes”). Bushra Account is opened 
in Omani Rials (OMR) only when customers may qualify to win Prizes 
subject to maintaining a Minimum Average Balance as well as any other 
restrictions and criteria stipulated by the Bank from time to time.

2.2 Bushra Savings Account is offered by the Bank based on the principle of 
Mudaraba where the Customer will be Rabb –ul mal, and the Bank will 
be the Mudarib. The Customer’s funds will be invested in the common 
pool along with the other Mudaraba-based accounts. The generated 
profit will be shared between Rabb-ul-mal and the Mudarib according 
to a profit sharing ratio (specified in General Terms and Conditions) and 
certain weightages that are published on the bank’s website 
(www.alizzislamic.com).

2.3 The Bank may, in its sole discretion, have draws and award Prizes for 
the customers holding Bushra Account on 
Daily/weekly/monthly/quarterly/annual basis or any other periods the 
Bank may decide. The Bank reserves the right to stop the draws, 
change these Special Conditions, the eligibility criteria, the frequency of 
draws and the Prizes amount at its absolute discretion. 

2.4 The Bank will provide information related to the draws (including Prize 
amount, draw frequency and eligibility criteria) and any changes 
thereto through Bank’s website or any other channels.

2.5 The Prize money will be granted from Shareholder’s funds and not from 
the depositors’ funds or profit generated from the Mudaraba Pool.

2.6 Bushra accountholders maintaining the Minimum Average Balance (as 
determined by the Bank from time to time) during the specified draw 
period will be eligible to enter into the relevant draw. Incremental 
amounts above the Minimum Average Balance will allow customer 
more chances to win in the relevant draws.

2.7 Bushra account holders will be eligible for a loyalty bonus point that will 
be added to their number of chances to enter the draw. It is rewarded 
when a customer maintains or increases the monthly account balance. 
Bonus points are calculated based on last month's total chances, 
provided that customer maintained average minimum balance. A 
withdrawal limit is applicable up to %20 of account balance. In case 
the customer exceeded that limit, NO loyalty bonus points will be 
added for that month and the calculation of the bonus points will 
restart at the following month onwards. Loyalty bonus points are added 
to the monthly, quarterly, and annually only. 

2.8 The Bank does not guarantee or warrant any probability of 
accountholders winning the Prize for any of the draws. The Prize 
money will be credited directly to the winner's account within the bank. 
No transfer, payment and (or) or remittance to any account other than 
the winner’s account. In case of a joint account the prize amount will 
be credited to that specific account only. The Prize money may not be 
exchanged directly for any other products or services of the Bank.

2.9 The Bank’s employees and their relatives are not eligible to the draw.

2.10 Minor Customers will require a legal guardian to open a Bushra Account.

١.     المقدمة 

تسري هذه الشروط وا	حكام  الخاصة ("الشروط الخاصة")  على حساب التوفير بشرى    ١.١
للجوائز ("الحساب") للعميل / "رب المال" و المقدم من بنك العز ا�سالمي ("البنك"/ 

"المضارب").

الشخصية  للحسابات  والشروط  ا	حكام  أيض�  الخاصة  الشروط  هذه  على  تنطبق   ٢.١
حدوث  حالة  وفي  العامة").  وا	حكام  ("الشروط  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة 
التوفير  تعارض بين الشروط وا	حكام العامة والشروط الخاصة فيما يتعلق بحساب 

بشرى فستسري هذه الشروط الخاصة.

يجوز للبنك، إلى الحد الذي يسمح به القوانين النافذة في سلطنة عمان بما ال يتعارض   ٣.١
الشروط  هذه  أحكام  من  أيا  يحذف  أو  إلى  يضيف  أو  يعدل  أن  الشريعة،  أحكام  مع 
الخاصة أو التسهيالت أو الخدمات أو الرسوم التي تنطبق على الحساب في أي وقت. 
وسيلة  أية  عبر  يوم�   ٣٠ عن  تقل  ال  بمدة  التغييرات  بتلك  العميل  بإخطار  البنك  ويقوم 

إخطار يراها البنك مناسبة.

طبيعة حساب التوفير بشرى ومميزاته  .٢

حساب بشرى هو حساب توفير يقدم للعمالء فرصة الفوز بجوائز نقدية ("الجوائز").   ١.٢
يتم فتح حساب "بشرى" بالريال العماني فقط مما يؤهل العمالء للفوز بالجوائز بشرط 
ا�حتفاظ بالحد الدنى لمتوسط الرصيد في هذا الحساب إضافة إلى الضوابط والمعايير 

ا	خرى التي يحددها البنك من حين ¹خر.

يقدم البنك حساب "بشرى" على أساس مبدأ المضاربة، حيث يكون العميل رب المال   ٢.٢
بينما يقوم البنك بدور المضارب. حيث يتم استثمار أموال العميل في الوعاء االستثماري 
المال  رب  بين  المتحقق   الربح  ويقسم  ا	خرى.  المضاربة  حسابات  مع  المشترك 
العامة)  وا	حكام  الشروط  في  (المحددة  ا	رباح  اقتسام  لنسبة  وفقا  والمضارب 
للبنك  االلكتروني  الموقع  في  نشرها  يتم  والتي  للحساب  المحددة  واالوزان 

.(www.alizzislamic.com)

يجوز للبنك، وفقا لتقديره المطلق ان يقوم بإجراء سحوبات وتقديم الجوائز لعمالئه   ٣.٢
من أصحاب حساب التوفير "بشرى" وذلك بشكل جوائز أسبوعية/ شهرية / ربع سنوية/ 
هذه  تغيير  إيقاف  في  بالحق  البنك  يحتفظ  البنك.  يقررها  أخرى  فترات  أية  أو  سنوية 
الشروط الخاصة، معايير ا	هلية، معدل إجراء السحوبات إضافة إلى قيمة الجوائز وفقا 

لتقديره المطلق.

معدل  الجائزة،  مبلغ  ذلك  في  (بما  بالسحب  المتعلقة  المعلومات  البنك  سيقدم   ٤.٢
أية  أو  للبنك  ا�لكتروني  الموقع  عبر  عليها  تغييرات  وأية  ا	هلية)  معايير  السحوبات، 

قنوات أخرى.

سيتم منح مبالغ الجوائز من أموال المساهمين وليس من أموال المودعين أو ا	رباح   ٥.٢
الناتجة من وعاء المضاربة.

يتأهل عمالء حساب "بشرى" للدخول في السحوبات ذات الصلة عند احتفاظهم بالحد   ٦.٢
الدنى لمتوسط الرصيد (كما يحدده البنك من حين ¹خر) خالل فترة السحب المحددة. 
لمتوسط  ا	دنى  الحد  عن  تزيد  الحساب  هذا  في  إضافية  مبالغ  أية  إيداع  على  يترتب 

الرصيد منح فرص أكثر للعميل للفوز في السحوبات ذات الصلة خالل الفترة ذاتها. 

عدد  إلى  تضاف  للوالء  مكافأة  نقاط  على  الحصول  بشرى  حسابات  	صحاب  يحق   ٧.٢
فرصهم للدخول في السحب. وتمنح هذه النقاط عندما يحافظ العميل على رصيد 
فرص  إجمالي  أساس  على  المكافأة  نقاط  احتساب  ويتم  يزيده.  أو  الشهري  حسابه 
السحب للشهر الماضي ، شريطة أن يحافظ العميل على متوسط الحد ا	دنى للرصيد. 
يتم تطبيق حد السحب حتى ٢٠٪ من رصيد الحساب وفي حال تجاوز العميل هذا الحد 
فلن يتم إضافة نقاط مكافأة لذلك الشهر وسيتم إعادة حساب نقاط المكافأة في 
الشهر التالي فصاعدا.  وتمنح نقاط المكافأة للسحوبات الشهرية والفصلية والسنوية 

فقط.

مبلغ  إيداع  يتم  السحوبات.  من  أي  في  بالجائزة  للفوز  احتمالية  أية  البنك  يضمن  ال   ٨.٢
مبلغ  نقل  يمكن  وال  بالعميل  الخاص  "بشرى"  حساب  في  مباشرة  النقدي  الجائزة 
قبل  من  الحقا  إال  الفائز  الحساب  غير  آخر  حساب  أي  إلى  تحويله  أو  دفعه  أو  الجائزة 

العميل. كما ال يمكن استبدال الجائزة بأية منتجات أو خدمات أخرى يقدمها البنك.

ال يحق لموظفي بنك العز أو أزواجهم أو أوالدهم االستثمار في حساب "بشرى" .  ٩.٢

ر وجود وصي قانوني لفتح حساب بشرى. يتطلب من العمالء الُقصَّ  ١٠.٢
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الشروط وا	حكام
الخاصة لحساب التوفير بشرى 



3. PRIZE DRAW MECHANISM

3.1 All prize draws will be held within Ten Days after the end of each 
applicable prize draw period. The Bank will inform customers if a draw 
date is subject to change.  

3.2 The winners will be picked in random by an automated prize draw 
system. All draws shall be held under the supervision of representatives 
of the Bank’s internal and/or external auditors as required. The results of 
the draws are final.

 
3.3 The winners will be notified through telephone and/or SMS and/or any 

other appropriate means determined by the Bank as per the specified 
details given in the Bushra account opening form. The names of the 
winners of each draw will be announced on the Bank’s website and 
through any other means of communication as the Bank may choose 
from time to time. Subject to the prior written consent of the customer, 
the Bank reserves the right to use winners’ name and photographs in all 
current/future promotional, advertising campaigns and/or marketing 
material. 

3.4 The Prize money will be credited to the customer’s Bushra Account 
following completion and satisfaction of all identification and formalities 
as required by the Bank. If the Prize is won by joint accountholders, the 
Prize money will be paid to the joint Bushra winning Account.

3.5 The Bank may cancel any of the draws, without notice, if it was 
prevented from continuing the draws due to any of the following 
reasons:

 a. a legal or regulatory issue; and (or);
 b. for any cause beyond the Bank’s  control.

3.6 If the draw is cancelled due to any of the above mentioned reasons, the 
Bank will notify customers by placing a notice in Bank’s branches and/or 
website as soon as it is practically able to do so.

4. ACCEPTANCE OF TERMS AND CONDITIONS

I confirm that I understand the Mudaraba principles and process clearly as well 
as the terms pertaining to this Account. I also confirm that I have read and 
understood these Special Conditions and I accept them.

NAME: ..................................................................................................

SIGNATURE: ..........................................................................................

DATE: ...................................................................................................

For Bank Use Only

BRANCH: ..............................................................................................

STAFF NAME: ........................................................................................

STAFF ID: ..............................................................................................

SIGNATURE: ..........................................................................................

DATE: ...................................................................................................

آلية سحب الجوائز  .٣

يتم إجراء جميع سحوبات الجوائز خالل عشرة أيام بعد نهاية كل فترة سحب. وسوف   ١.٣
يقوم البنك بإعالم العمالء إذا كان موعد السحب عرضة للتغيير.

كافة  إجراء  سيتم  ا¹لي.  السحب  جوائز  نظام  قبل  من  عشوائيا  الفائزين  اختيار  يتم   ٢.٣
السحوبات تحت إشراف ممثلين من المدققين الداخليين و/أو الخارجيين للبنك كما 

هو مطلوب، وستكون نتائج السحوبات نهائية.

أية وسيلة أخرى  الرسائل القصيرة و/أو  الهاتف و/أو  الفائزين عن طريق  سيتم إخطار   ٣.٣
مناسبة يحددها البنك. سيتم ا�عالن عن أسماء الفائزين في كل سحب على الموقع 
في  والواردة  اتصال  كوسيلة  المحددة  المعلومات  لتفاصيل  وفق�  للبنك  ا�لكتروني 
استمارة فتح حساب "بشرى" وعبر أية وسيلة اتصال أخرى يختارها البنك اختيار من حين 
¹خر. بموجب موافقة العميل الكتابية المسبقة، يحتفظ البنك بالحق في استخدام 
و/أو  الحالية  وا�عالنات  الترويجية  الحمالت  جميع  في  وصورهم  الفائزين  اسم 

المستقبلية و/أو المواد التسويقية.

يتم دفع مبلغ الجائزة في حساب العميل ذي الصلة عقب االنتهاء من كافة ا�جراءات   ٤.٣
الالزمة بما فيها التحقق من الهوية على النحو المطلوب من قبل البنك. في حالة فوز 

أصحاب حساب مشتركين، سيتم إيداع مبلغ الجائزة في حساب "بشرى"  المشترك.

يجوز للبنك إلغاء أي من السحوبات دون إنذار مسبق في حال تم منعه من االستمرار   ٥.٣
في إجراء السحوبات بسبب أي مما يلي:

أ.     مسائل قانونية أو تنظيمية. أو  
ب.  	ي سبب خارج عن سيطرة البنك.  

بإخطار  البنك  سيقوم  أعاله،  المذكورة  ا	سباب  من  أي  بسبب  السحب  إلغاء  تم  إذا   ٦.٣
العمالء عن طريق وضع إشعار في فروع البنك و/أو الموقع االلكتروني في أقرب وقت 

يمكن للبنك خالله القيام بذلك.

قبول الشروط وا حكام   .٤

الشروط  إلى  با�ضافة  وضوح  بكل  المضاربة  وعملية  مبادئ  فهمت  قد  بأنني  أقر  أنا 
وأوافق  الخاصة  الشروط  هذه  وفهمت  قرأت  بأنني  أقر  كما  الحساب.  بهذا  المتعلقة 

عليها.

اسم العميل: .........................................................................................

توقيع العميل: .......................................................................................

التاريخ: ..................................................................................................

الستخدام البنك فقط 

الفرع: ...................................................................................................

اسم الموظف: .......................................................................................

رقم التوظيف: .......................................................................................

التوقيع: ...............................................................................................

التاريخ: ..................................................................................................


