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حساب وشهادات التوفير Savings Account & Certificate



MyHassad has made more winners and delivered more prizes than 
any other savings scheme in Bahrain. Since its inception, over 
16,800 MyHassad winners have taken home more than 
70 million Bahraini Dinars in cash prizes! This year look forward to 
realizing your dreams from over 1000 cash prizes exclusively for 
MyHassad account and certificate holders in Bahrain!

This could be your opportunity to make it to the winners’ list! 
All you need to do is open a MyHassad account or buy savings 
certificates and save. The more you save and the longer you keep 
it, the more your chances to win. Here’s what’s in store for you.

Annual Prize - 1 Winner, US$ 2 million
This year, our Annual Prize has doubled, giving you an opportunity 
to now win US$ 2 million! 

Quarterly Prizes - 2 Winners, US$ 1 million each
Get the chance to win big in the quarterly draws of US$ 1 million 
each in April and October.

Eid Al Adha Prize - 1 Winner, US$ 500,000
Celebrate Eid with an opportunity to win US$ 500,000!

 
Weekly Prizes - 21 Winners, US$ 1000 each
Every week, 21 winners will win US$ 1,000. Your next opportunity 
to win is only 7 days away.

For the Weekly, Quarterly, Eid & Annual cash prizes, every BD 50 minimum 
balance held for a 15-day period prior to the draw will earn 1 draw chance. 
Every BD 50 balance held for a 3-month period prior to the draw will earn 
2 draw chances and every BD 50 balance held for a 6-month period prior to 
the draw will earn 3 draw chances. 

To get started with your MyHassad account today, visit 
emyhassad.ahliunited.com and purchase MyHassad savings certificate 
in a few easy clicks and start saving.

Alternatively, you can visit your nearest Ahli United Bank B.S.C. branch or 
call for an officer to visit you. You will be required to fill an account opening 
form and provide two valid photo identities e.g. CPR, passport (mandatory 
for expats), driving license etc. 

Campaign period is from February 2020 until January 2021. There will be no quarterly prize during annual and Eid Al Adha prize 
draws and  no weekly prize during quarterly, annual and Eid Al Adha prize draws. All eligible customers of Ahli United Bank B.S.C. 
shall be included in all prize draws. Deposits held with Ahli United Bank B.S.C. in the Kingdom are covered by the regulation protecting 
deposits and unrestricted investment accounts issued by the Central Bank of Bahrain in accordance with resolution no. (34) of 2010. 
Terms and Conditions apply. 

الجائزة السنوية - فائز واحد، 2 مليون دوالر أمريكي
 تضاعفت جائزتنا السنوية لهذا العام، ما يتيح لك فرصة الفوز اآلن

بـ ٢ مليون دوالر أمريـكـي! 

جوائز ربع سنوية - فائزان، مليون دوالر أمريكي لكل منهما
 احصل على فرصة للفور بمليون دوالر أمريكي لكل جائزة في السحب الذي يقام

في شهري أبريل وأكتوبر.

جائزة عيد األضحى - فائز واحد، 500,000 دوالر أمريكي
احتفل بالعيد مع فرصة الفوز بـ 500,000 دوالر أمريكي.

جوائز أسبوعية - 21 فائًزا، 1000 دوالر أمريكي لكل منهم
 كـــل أسبوع، يفوز ٢1 فائزًا بـ 1000 دوالر أمريكي، وهي فرصتك القادمة للفوز

هي 7 أيام فقط.

وبالنسبة للجوائز النقدية األسبوعية، ربع السنوية، وجوائز العيد والجائزة السنوية، كل 50 دينارًا بحرينيًا 
كحد أدنى للرصيد يتم االحتفاظ بها لمدة 15 يومًا قبل السحب تمنحك فرصة واحدة في السحب. 

وكل رصيد بقيمة 50 دينارًا بحرينيًا يتم االحتفاظ بها لمدة 3 أشهر قبل السحب تمنحك فرصتين في 
 السحب، وكل رصيد بقيمة 50 دينارًا بحرينيًا يتم االحتفاظ بها لمدة 6 أشهر قبل السحب تمنحك

3 فرص في السحب.

emyhassad.ahliunited.com لفتح حساب حصادي الخاص بك اليوم، تفضل بزيارة 
واشتر شهادة ادخار حصادي عبر عدد من الخطوات المبسطة وابدأ في التوفير.

وبداًل من ذلك، يمكنك زيارة أيًا من فروع البنك األهلي المتحد، أو االتصال لطلب زيـارة مـندوبـنـا 
في مـوقـعـك، وسُيطـلب منك ملء نموذج فتح الحساب وتقديم نسخة من هويتين صالحتين مثل 

بطـاقـة الهـويـة وجواز السفر )إلزامي لألجانب المقيمين(، رخـصة القـيادة إلخ.

فترة الحملة الترويجية من فبراير ٢0٢0 لغاية يناير ٢0٢1. لن تكون هنالك جائزة ربع سنوية خالل السحب على الجوائز السنوية وجوائز عيد األضحى المبارك، وال جائزة اسبوعية 
خالل السحب على الجوائز ربع السنوية والسنوية والسحب على جوائز عيد األضحى. سيتم إدراج جميع عمالء البنك األهلي المتحد ش.م.ب. المؤهلين للدخول في السحوبات 

على الجوائز. يتم تغطية االيداعات لدى البنك األهلي المتحد ش.م.ب. في المملكة من خالل الالئحة التنظيمية لحماية الودائع والحسابات ااالستثمارية غير المقيدة الصادرة عن 
مصرف البحرين المركزي وفقا للقرار رقم )34( لسنة ٢010. تطبق الشروط واألحكام.

حققت حصادي عددًا أكبر من الفائزين وقدمت جوائز هي األكثر مقارنة بأي برنامج 

ادخار آخر في البحرين. ومنذ تدشينها، حصل أكثر من 16800 فائز من عمالء حصادي 

على أكثر من 70 مليون دينار بحريني في شكل جوائز نقدية! ونتطلع هذا العام إلى 

تحقيق أحالمك من خالل عدد يزيد علـى 1000 جائزة نقدية مخصصة حصريًا لحساب 

حصادي وحاملي الشهادات في البحرين!

وقد تكون هذه فرصتك لتكون واحدًا من الفائزين سعداء الحظ... وما عليك سوى 

فتح حساب حصادي أو شراء شهادات االدخار واالحتفاظ بها. وكلما ادخرت أكثر وطال 

االحتفاظ بها، كلما زادت فرصك في الفوز.
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