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Bushra Savings Account Special Terms and Conditions

 

INTRODUCTION

 

المقدمة

BUSHRA SAVINGS ACCOUNT 
NATURE AND FEATURES طبيعة حساب التوفير بشرى ومميزاته

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

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.

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 before 30 business days' 
notice period through any means of notification deemed fit 
by the Bank. 

1.1)

1.2)

1.3)

تســري هــذه الشــروط وا�حــكام  الخاصــة ("الشــروط الخاصــة")  علــى 
ــدم  ــال" و المق ــل / "رب الم ــاب") للعمي ــرى ("الحس ــر بش ــاب التوفي حس

من بنك العز ا�سالمي ("البنك"/ "المضارب"). 

والشــروط  ا�حــكام  أيضــ�  الخاصــة  الشــروط  هــذه  علــى  تنطبــق 
ــروط  ــريعة ("الش ــكام الش ــع أح ــة م ــخصية المتوافق ــابات الش للحس
الشــروط  بيــن  تعــارض  حــدوث  حالــة  وفــي  العامــة").  وا�حــكام 
وا�حــكام العامــة والشــروط الخاصــة فيمــا يتعلــق بحســاب التوفيــر 

بشرى فستسري هذه الشروط الخاصة.

يجــوز للبنــك، إلــى الحــد الــذي تســمح بــه القوانيــن النافذة في ســلطنة 
عمــان بمــاال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة، أن يعــدل أو يضيــف أو 
أو  التســهيالت  أو  أيــا مــن أحــكام هــذه الشــروط الخاصــة  يحــذف 
الخدمــات أو الرســوم التــي تنطبــق علــى الحســاب فــي أي وقــت. 
ويقــوم البنــك بإخطــار العميــل بتلــك التغييــرات قبــل مــدة ال تقــل عــن 

٣٠ يوم� عبر أية وسيلة إخطار يراها البنك مناسبة.

(١.١

(١.٢

(١.٣

 

Tier based Savings Account nature and features

Tier based savings account is offered by the Bank based on 
the principle of unrestricted 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 by the bank.

The Profit will accrue on the daily average balance of the 
funds maintained in the Account and will be credited in the 
Account, if achieved, according to the rate specified in bank’s 
website.

Actual generated profit (capped at the expected profit rate) 
will be distributed according to a tiered structure that is 
based on specific weightages. The expected profit rates 
and weightages as of the date of opening the Account are 
specified and published in bank website.

The customer hereby acknowledges and agrees that the bank 
may amend the profit sharing ratio, weightages and expected 
profit rates from time to time at the Bank’s discretion and the 
Customer shall be notified of any changes through the Bank’s 
selected communication channels (30) days prior to such 
change of profit circle.

2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

طبيعة ومزايا حساب التوفير بنظام الشرائح

مبــدأ  علــى  بنــاًء  الشــرائح  بنظــام  التوفيــر  حســاب  البنــك  يقــّدم 
المضاربــة المطلقــة غيــر المقيــدة حيــث يكــون الزبــون هــو رب المــال، 
ويكــون البنــك هــو الُمضــارب. وســيتم اســتثمار أمــوال الزبــون فــي 
وعــاء المضاربــة المشــترك إلــى جانــب الحســابات ا�خــرى القائمــة علــى 
المضاربــة. وســيتم تقاســم الربــح المتحقــق بيــن رب المــال والمضــارب 

وفق نسبة تقاسم ا�رباح التي يحددها البنك. 

ويتحقــق الربــح علــى متوســط الرصيــد اليومــي لÁمــوال التــي يتــم 
االحتفــاظ بهــا فــي الحســاب، ويتــم قيــد هــذا الربــح فــي الحســاب إذا 

تحقق وفق معدالت الربح المحددة في الموقع ا�لكتروني للبنك.

الربــح  الربــح الفعلــي المتحقــق (بحــد أقصــى معــدل  يتــم توزيــع 
المتوقــع) وفــق هيكلــة مســتويات مبنيــة علــى نســب محــددة. ويتــم 
تحديــد معــدالت ونســب الربــح المتوقعــة اعتبــاًرا مــن تاريــخ فتــح 

الحساب ونشرها على الموقع ا�لكتروني للبنك. 

يقــر الزبــون ويوافــق علــى أنــه يجــوز للبنــك تعديل نســبة تقاســم الربح، 
ــر  ــح المتوقعــة مــن وقــت Çخــر حســب تقدي والنســب، ومعــدالت الرب
البنــك، ويجــب إخطــار الزبــون بــأي تغييــرات عــن طريــق قنــوات االتصــال 
التغييــر  هــذا  مــن  يوًمــا   (٣٠) قبــل  بالبنــك  الخاصــة  المختــارة 

في دورة الربح. 

(٢.١

(٢.٢

(٢.٣

(٢.٤

The customer acknowledges once the deposited funds are 
transferred to Bushra savings account shall be subject to 
the profit and loss and the Bank doesn’t guarantee the profit 
from the account and will not be held responsible for any 
loss unless in case of the Bank’s gross negligence and breach 
of Mudaraba agreement.

The Customer may, at any time, close the Bushra savings 
account in accordance with the General Terms and Conditions. 
In such event, the Customer can withdraw any balance 
available in the account, however, the account will be closed 
only after profit payment. Profit due up to the date of the 
closure shall be paid according to the payment frequency 
agreed with the Customer.
 
Minor Customers will require a legal guardian to open a Bushra 
Account.

يقــر الزبــون أنــه بمجــرد تحويــل ا�مــوال المودعــة إلــى حســاب التوفيــر 
بشــرى، فإنهــا تخضــع للربــح والخســارة وال يضمــن البنــك تحقيــق ربــح 
مــن الحســاب كمــا ال يكــون مســؤوًال عــن أي خســارة إال فــي حالــة 

ا�همال الجسيم ومخالفة عقد المضاربة من جانب البنك.

وفــق  بشــرى  التوفيــر  حســاب  إغــالق  وقــت  أي  فــي  للزبــون  يجــوز 
للزبــون  يمكــن  الحالــة،  هــذه  وفــي  العامــة.  وا�حــكام  الشــروط 
ســحب أي رصيــد موجــود فــي الحســاب ولــن يتــم إغــالق الحســاب إال 
ــالق  ــخ إغ ــى تاري ــتحق حت ــح المس ــرف الرب ــب ص ــح. ويج ــرف الرب ــد ص بع

الحساب وفق عدد مرات صرف الربح المتفق عليها مع الزبون.

ــر وجــود وصــي قانونــي لفتــح حســاب  يتطلــب مــن العمــالء الُقصَّ
بشرى. 
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Customers Name:

Signature:

Contact No.:

ACCEPTANCE OF TERMS AND CONDITIONS قبول الشروط وا�حكام

Tier based Savings Account nature and features

Tier based savings account is offered by the Bank based on 
the principle of unrestricted 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 by the bank.

The Profit will accrue on the daily average balance of the 
funds maintained in the Account and will be credited in the 
Account, if achieved, according to the rate specified in bank’s 
website.

Actual generated profit (capped at the expected profit rate) 
will be distributed according to a tiered structure that is 
based on specific weightages. The expected profit rates 
and weightages as of the date of opening the Account are 
specified and published in bank website.

The customer hereby acknowledges and agrees that the bank 
may amend the profit sharing ratio, weightages and expected 
profit rates from time to time at the Bank’s discretion and the 
Customer shall be notified of any changes through the Bank’s 
selected communication channels (30) days prior to such 
change of profit circle.

2.5)

2.6)

2.7)

طبيعة ومزايا حساب التوفير بنظام الشرائح

مبــدأ  علــى  بنــاًء  الشــرائح  بنظــام  التوفيــر  حســاب  البنــك  يقــّدم 
المضاربــة المطلقــة غيــر المقيــدة حيــث يكــون الزبــون هــو رب المــال، 
ويكــون البنــك هــو الُمضــارب. وســيتم اســتثمار أمــوال الزبــون فــي 
وعــاء المضاربــة المشــترك إلــى جانــب الحســابات ا�خــرى القائمــة علــى 
المضاربــة. وســيتم تقاســم الربــح المتحقــق بيــن رب المــال والمضــارب 

وفق نسبة تقاسم ا�رباح التي يحددها البنك. 

ويتحقــق الربــح علــى متوســط الرصيــد اليومــي لÁمــوال التــي يتــم 
االحتفــاظ بهــا فــي الحســاب، ويتــم قيــد هــذا الربــح فــي الحســاب إذا 

تحقق وفق معدالت الربح المحددة في الموقع ا�لكتروني للبنك.

الربــح  الربــح الفعلــي المتحقــق (بحــد أقصــى معــدل  يتــم توزيــع 
المتوقــع) وفــق هيكلــة مســتويات مبنيــة علــى نســب محــددة. ويتــم 
تحديــد معــدالت ونســب الربــح المتوقعــة اعتبــاًرا مــن تاريــخ فتــح 

الحساب ونشرها على الموقع ا�لكتروني للبنك. 

يقــر الزبــون ويوافــق علــى أنــه يجــوز للبنــك تعديل نســبة تقاســم الربح، 
ــر  ــح المتوقعــة مــن وقــت Çخــر حســب تقدي والنســب، ومعــدالت الرب
البنــك، ويجــب إخطــار الزبــون بــأي تغييــرات عــن طريــق قنــوات االتصــال 
التغييــر  هــذا  مــن  يوًمــا   (٣٠) قبــل  بالبنــك  الخاصــة  المختــارة 

في دورة الربح. 

(٢.٥

(٢.٦

(٢.٧

The customer acknowledges once the deposited funds are 
transferred to Bushra savings account shall be subject to 
the profit and loss and the Bank doesn’t guarantee the profit 
from the account and will not be held responsible for any 
loss unless in case of the Bank’s gross negligence and breach 
of Mudaraba agreement.

The Customer may, at any time, close the Bushra savings 
account in accordance with the General Terms and Conditions. 
In such event, the Customer can withdraw any balance 
available in the account, however, the account will be closed 
only after profit payment. Profit due up to the date of the 
closure shall be paid according to the payment frequency 
agreed with the Customer.
 
Minor Customers will require a legal guardian to open a Bushra 
Account.

يقــر الزبــون أنــه بمجــرد تحويــل ا�مــوال المودعــة إلــى حســاب التوفيــر 
بشــرى، فإنهــا تخضــع للربــح والخســارة وال يضمــن البنــك تحقيــق ربــح 
مــن الحســاب كمــا ال يكــون مســؤوًال عــن أي خســارة إال فــي حالــة 

ا�همال الجسيم ومخالفة عقد المضاربة من جانب البنك.

وفــق  بشــرى  التوفيــر  حســاب  إغــالق  وقــت  أي  فــي  للزبــون  يجــوز 
للزبــون  يمكــن  الحالــة،  هــذه  وفــي  العامــة.  وا�حــكام  الشــروط 
ســحب أي رصيــد موجــود فــي الحســاب ولــن يتــم إغــالق الحســاب إال 
ــالق  ــخ إغ ــى تاري ــتحق حت ــح المس ــرف الرب ــب ص ــح. ويج ــرف الرب ــد ص بع

الحساب وفق عدد مرات صرف الربح المتفق عليها مع الزبون.

ــر وجــود وصــي قانونــي لفتــح حســاب  يتطلــب مــن العمــالء الُقصَّ
بشرى. 

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. 

أقــر بأننــي قــد فهمــت مبــادئ وعمليــة المضاربــة بــكل وضــوح با�ضافــة إلى 
ــذه  ــت ه ــرأت وفهم ــي ق ــر بأنن ــا أق ــاب. كم ــذا الحس ــة به ــروط المتعلق الش

الشروط الخاصة وأوافق عليها.

Date d d m m y y y y  :

Date: d d m m y y y y  

Branch:

Staff Name:

Staff Signature: 

اسم العميل: 

توقيع العميل: 

أوافق على

الفرع:

اسم الموظف:

التاريخ: التوقيع:

FOR BANK USE ONLY


