
استخدام الخدمات المصرفية عبر االنترنت و على الترويجية لجوائز السحب  ش.م.ب البنك األهلي المتحد حملةشروط وأحكام 
 الموبايل

Terms and Conditions of Ahli United Bank B.S.C Raffle Campaign’s for Mobile and Internet 

Banking utilization 

 

( "المروج  ")ش.م.ب ينظم البنك األهلي المتحد  .1

على نظام السحوبات لمستخدمي  ترويجية حملة

 الخدمات المصرفية عبر االنترنت و الموبايل

 . )"الحملة الترويجية"(

 

أي عميل للبنك مؤهل للمشاركة في الحملة  .2

 :الترويجية ما إذا كان

 متوفر لديه األهلية القانونية؛  2-1

 ؛ وسنة فما فوق 21بالغ السن   2-2

للشروط واألحكام للحملة  مطابق  2-3

 الترويجية. 

 

 12 في وتنتهي  2020يناير  15تبدأ الحملة من  .3

 .)"الفترة الترويجية"( 2020 يوليو

 

 

 باألضافة، شهريا   ائزةج 12 تمنح الحملة الترويجي .4

 76 بما مجموعهفي الشهر األخير  جائزة  16الى

 عن عبارة الجوائز جائزة خالل الحملة الترويجية.

 بحريني دينار 500 بمايعادل حصادي شهادات

 يعادل بما حصادي شهادات و واحد لفائز شهريا  

 .هركل ش الفائزين باقيل بحريني دينار 100
 

يتأهل الزبائن لنقاط اضافية لدخول السحوبات  .5

الشهرية حسب استخدامهم للخدمات المصرفية 

عبر االنترنت و الموبايل كما هو مفصل في 

 الجدول التالي 
 نوع العملية عدد النقاط

 تسجيل جديد للخدمة  10

 التحويل بين الحسابات الخاصة 1

  
1) Ahli United Bank B.S.C (“The Promoter”) 

is organizing a raffle-based promotion 
campaign for all customers on the 
utilization of Internet Banking and Mobile 
Banking (the “Promotional Campaign”). 
 
 

2) Any customer of the Promoter is eligible 
to participate in the Promotional 
Campaign if:  

2.1 Have legal capacity; 

2.2 The age of 21 years and above; and 

2.3 Satisfies the terms and conditions of the 

Promotional Campaign. 

 

3)  The Promotional Campaign will 
commence on 15th of January 2020 and 
ending by 12th July 2020 (the 
“Promotional Period”). 

 
4) The promotion will offer 12 Prizes 

monthly, in addition to 16 Prizes in the 
last month totaling 76 winners across the 
campaign period. The prize is BD500 in 
MyHassad certificates for one winner 
monthly and BD100 in MyHassad 
certificate for the rest of the winners 
monthly.  

 

5) The customer will be eligible for points to 
enter the raffle every month based on 
their utilization of the Internet Banking 
and mobile Banking as detailed below: 

 
Transaction Points 

New Registration 10 



 التحويالت الداخلية 1

 تحويالت فوري و فوري+  1

 دفعات بطاقات االئتمان  1

 طلب دفتر شيكات 1

 أضافة منتفع )التحويالت الداخلية( 1

 أضافة منتفع )فوري و فوري+( 1

 أضافة فاتورة )دفعات األهلي( 1

 أضافة فاتورة )فواتير( 1

 إعادة أصدار بطاقة الصراف اآللي 1

 إعادة أصرار الرقم السري  1

 

تأهل الزبون للنقاط مرة واحدة فقط في الشهر  .6

لكل نوع من العمليات بغض النظر عن عدد 

 العمليات المنفذة من نفس النوع.
 

 

 

 موظفو جميع هذه الحملة الترويجية من يستثنى .7

و أهاليهم المباشرين )األب و المروج  وإداريو

 األبناء و البنات( واألم و الزوجة أو الزوج و 

 .المروج إدارة مجلس أعضاء

 

الزبون للفوز بجائزة واحدة في كل سحب  يتأهل .8

فقط و يستثنى من باقي الجوائز في السحب 

 نفسه.

 

يتم اإلتصال بالفائزين بالجوائز عبر الهاتف، أو  .9

البريد اإللكتروني، أو الرسائل النصية القصيرة 

SMS ( أيام عمل من تاريخ 10خالل عشرة )

 السحب.

 

 أو التحويل.  لالسترجاعالجائزة غير قابلة  .10

 

تطبق شروط و أحكام الخدمات المصرفية على  .11

 االنترنت و الموبايل.

 

ي تعتتديل هتتذه الشتتروط بحقتته فتت المتتروجيحتتتف   .12

 كمتتتتا الترويجيتتتتة، واألحكتتتتام وتفااتتتتيل الحملتتتتة

Transfer within own accounts 1 

Internal Transfers  1 

EFTS Transfer (Fawri+/Fawri) 1 

Credit Card Payment 1 

Apply for Cheque Book 1 

Add Beneficiary (Internal Transfer) 1 

Add Beneficiary (Fawri+/Fawri) 1 

Add Payee (AUB Payments) 1 

Add Payee (Fawateer) 1 

Reissue ATM Card 1 

Reissue PIN Code  1 

 
 
 
6) The customer will be awarded the point 

only once for each transaction type every 
month regardless of the number of 
transactions executed during the month 
of the same type. 
 

7) The Promoter’s Staff Members, first 
degree relatives (parents, spouse and 
children) and the Board of Directors are 
excluded from this Promotional 
Campaign. 
 

8) Each Customer will be eligible to win only 
1 prize in every raffle and will be excluded 
from winner the rest of the prizes in the 
same raffle. 

 
9) Prize winners will be contacted by 

telephone, electronic mails or SMS within 
ten (10) business days from the draw 
date. 

 
 
10) The prize is non-refundable and non-

transferable. 
 

11) Internet Banking and Mobile Banking 
Terms and Conditions shall apply. 

 
12) The Promoter reserves the right to 

amend these Terms and Conditions, 



 أي فتي الترويجيتة الحملتة إلغتاء فتي بحقته يحتف 

 أن المتتروج وعلتتى. التقديريتتة ستتلطته وفتتق وقتتت

 يراهتتا طريقتتة بأيتتة إلغتتاء أو تغييتتر أي عتتن يعلتتن

بعتتد موافقتتة وزارة الصتتناعة والتجتتارة  مناستتبة

 .والسياحة
 

 

من الفائزين قبل الحصول على في حالة وفاة اي  .13

جائزته، سيحتف  المروج بالجتائزة لفتترة ال تزيتد 

( شتتهور متتن تتتاريخ الوفتتاة لتمكتتين 3عتتن ثالثتتة )

الورثة من تقديم بعض المستتندات للمتروج وهتي 

على سبيل المثال ال الحصر الفريضتة الشترعية، 

شهادة الوفاة، توكيل )يفوض أي شتخض مناستب 

عتتن الورثتتة(. وفتتي حتتال  بإستتتالم الجتتائزة نيابتتة

عدم قدرة الورثة على تقديم المستتندات المطلوبتة 

إلى المتروج قبتل الفتترة المتذكورة أعتاله، ستيقوم 

المتتروج بإيتتداع الجتتائزة لتتدا وزارة العتتدل باستتم 

 الورثة.

 

 

 

يحتتق للمتتروج حفتت  معلومتتات الزبتتون وتحويلهتتا  .14

مصتتر  إلتتى شتتركاته التابعتتة ورأو أطتترا  ثالثتتة 

تصتتتال بالفتتتائزين وبمجتتترد قبتتتول لهتتتا بهتتتد  اإل

لجتتوائز( بموحتتب الحملتتة الترويجيتتة، الجتتائزة )ا

فإنته يحتتق للمتتروج إستتتخدام استتم واتتورة الفتتائز 

في جميع الحمالت اإلعالنيتة الترويجيتة والمتواد 

التستتويقية الحاليتتة والمستتتقبلية التتتي تتعلتتق بتتنفس 

الحملتتة أو غيرهتتا ستتواء داختتل أو ختتارج مملكتتة 

 البحرين.
 

 

 

يتتتم إجتتراء الستتحوبات تحتتت إشتترا  ممثتتل متتن   .15

وزارة الصتتتتناعة والتجتتتتارة والستتتتياحة لضتتتتمان 

إجراء السحب بحيادية. وسيقوم المروج بإخطتار 

الفتتائزين بالستتحب فتتور إستتتالم موافقتتات وزارة 

الصناعة والتجارة والستياحة والتتي ستيتم نشترها 

Promotion details or to cancel the 
Promotion at any time as per its sole 
discretion. The Promoter shall announce 
any amendments or cancelation by any 
mean it finds sufficient after obtaining 
the consent of the Ministry of Industry, 
Commerce and Tourism. 

 
13) In case of death of any winners before 

claiming their prize, the prize shall be 
held on the Promoter’s custody for a 
period not exceeding three (3) months 
from the date of the death to enable the 
heirs to provide the Promoter with, 
including but not limited to, the 
necessary Deed of Inheritance, deceased 
person’s Death Certificate and Power of 
Attorney (authorizing an attorney to 
receive the prize on behalf of the heirs). 
In case the heirs are not able to meet the 
Promoter’s requirements before the 
aforesaid period, the Promoter will 
deposit the prize with the Ministry of 
Justice in the heir’s names.   

 
14) The Promoter shall have the right to 

store, transfer and process the 
customer’s date to its subsidiaries and/or 
authorized third parties in order to 
contact the prize winners. By accepting 
the prize(s) under the Promotional 
Campaign, the Promoter shall have the 
right to use the winner’s name and 
photograph in all current and future 
promotional advertising campaigns and 
marketing materials relating to the same 
or other campaigns whether in or outside 
Kingdom of Bahrain. 

 
15)  All draws shall be held under the 

supervision of a representative of the 
Ministry of Industry, Commerce and 
Tourism (“MOICT”) to ensure the prize 
draw is conducted in an unencumbered 



علتتى الموقتتع اإللكترونتتي للمتتروج وغيرهتتا متتن 

وفرة والتتتتي ستتتتكون نهائيتتتة القنتتتوات أختتترا متتتت

 وملزمة.
 

 
 

خالل الفترة الترويجية ستيقوم المتروج بتاإلعالن  .16

عتتن قائمتتة الفتتانسزين وستتيتم نشتترها علتتى الموقتتع 

اإللكترونتتتتي للمتتتتروج وغيرهتتتتا متتتتن القنتتتتوات 

 األخرا المتوفرة.
 

ال تقتتع علتتى المتتروج أي مستتسولية بستتبب فتترض  .17

أي قتتتوانين، قتتترارات، أو قيتتتود اتتتدارة متتتن أي 

جهة حكوميتة أو غيتر حكوميتة أو جهتة متخصتة 

ذات عالقتتتتتتتتتتة بعتتتتتتتتتتدم إستتتتتتتتتتتالم الفتتتتتتتتتتائزين 

الجتتتتتتائزة)الجوائز( المدرجتتتتتتة تحتتتتتتت الحملتتتتتتة 

 الترويجية.
 

 
حررت هذه الشروط واألحكام باللغة العربية،  .18

ويعتبر النص العربي هو المعتمد عند االختال  

 مع النص االنجليزي.

 
تخضع لقوانين تفسر هذه الشروط و األحكام و  .19

 مملكة البحرين.

 

manner. The prize draw winners shall be 
declared by the Promoter upon receiving 
the MOICT’s necessary approvals, which 
will be posted on the website, or other 
available channels and shall be final and 
binding. 

 
16) During the Promotial Campaign the 

Promoter will announce the winner’s lists 
which will be posted on the Promoter’s 
website and other available channels. 

 
17) The Promoter shall not be held 

responsible and/or liable in whatsoever 
way for any restriction(s) imposed or may 
be imposed by virtue of any laws, 
regulations, etc. of any authority 
(whether governmental or non-
governmental) with respect to the 
winners claiming any of their prizes under 
the Promotional  Campaign. 

 

18) These terms and conditions are made in 
Arabic language, and the Arabic text shall 
prevail in case of any discrepancy with 
English text. 

 
19) There Terms and Conditions shall be 

interrupted and governed by the laws of 
kingdom of Bahrain. 

 
 

 


