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مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة تقليدي

حساب وشهادات التوفير Savings Account & Certificates



MyHassad has made more winners and delivered more prizes than 
any other savings scheme in Bahrain. Since its inception, over 
17,800 MyHassad winners have taken home more than 70 million 
Bahraini Dinars in cash prizes! This year, you can look forward 
to winning big with over 400 prizes, including 4 Grand Prizes of 
US$1 Million!

All this is 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. Not only that, opening your 
MyHassad Account is now simpler than ever before.

For all the draws:
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; Every 
BD 50 balance held for a 6-month period prior to the draw will 
earn 3 draw chances.

There are three ways to invest in MyHassad
1. Download AUB M-Bank Bahrain app from the App Store or 

Google Play Store and open your MyHassad Account in no time 
with only your CPR or;

2. Visit emyhassad.ahliunited.com and purchase MyHassad 
Savings Certificates in a few easy clicks or;

3. Visit your nearest Ahli United Bank B.S.C. branch or call for 
an officer to visit you. You will be required to fill in 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 2021 until January 2022. There will be no monthly prize during quarterly 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.

قم بفتح حساب حصادي عبر تطبيق AUB M-Bank Bahrain. لن تحتاج 
إال لبطاقة الهوية.

كلما ادخرت المزيد ولفترة أطول، زادت فرصك في الفوز. هذه هي المفاجآت التي 
تنتظرك هذه السنة.

لجميع السحوبات:

كل رصيد بحد أدنى ٥٠ د.ب يتم االحتفاظ به لمدة ١٥ يومًا قبل السحب سيمنحك فرصة 
واحدة في السحب؛ كل رصيد بقيمة ٥٠ د.ب يتم االحتفاظ به لمدة ٣ أشهر قبل السحب 
سيمنحك فرصتين في السحب؛ كل رصيد بقيمة ٥٠ د.ب يتم االحتفاظ به لمدة ٦ أشهر 

قبل السحب سيمنحك ٣ فرص في السحب.

هناك ٣ طرق لالستثمار في حصادي
قم بتنزيل تطبيق AUB M-Bank Bahrain من متجر تطبيقات جوجل أو أبل وافتح   .١

حساب حصادي الخاص بك في أي وقت تختاره باستخدام بطاقة الهوية فقط.

قم بزيارة موقعنا emyhassad.ahliunited.com وشراء شهادات حصادي بخطوات   .٢
سهلة وسريعة.

قم بزيارة أقرب فرع للبنك األهلي المتحد ش.م.ب أو قم بالتواصل معنا لنقوم نحن   .٣
بزيارتك. سُيطلب منك ملء استمارة فتح الحساب وتقديم وثيقتي هوية صالحتين 
تحمالن صورتك الشخصية، مثل بطاقة الهوية، جواز السفر )إلزامي للمقيمين(، أو 

رخصة القيادة.

تمتد الحملة الترويجية خالل الفترة من فبراير ٢٠٢١ ولغاية يناير ٢٠٢٢. لن تكون هناك جائزة شهرية خالل السحوبات على الجوائز ربع السنوية. سيتم إدراج جميع عمالء البنك 
األهلي المتحد ش.م.ب المؤهلين للدخول في السحوبات على الجوائز. تتم تغطية االيداعات لدى البنك األهلي المتحد ش.م.ب في المملكة تحت الالئحة التنظيمية لحماية 

الودائع والحسابات االستثمارية غير المقيدة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وفقًا للقرار رقم )٣٤( لسنة ٢٠١٠. تطبق الشروط واألحكام.

حقق حصادي عددًا أكبر من الفائزين وقدم جوائز هي األكثر مقارنة بأي برنامج ادخار آخر 
في البحرين. ومنذ انطالقه، حصل أكثر من ١٧,٨٠٠ فائز من عمالء حصادي على أكثر 

من ٧٠ مليون دينار بحريني على شكل جوائز نقدية! ونتطلع هذا العام إلى تحقيق أكبر 
أحالمك من خالل أكثر من ٤٠٠ جائزة نقدية، تشمل ٤ جوائز كبرى بقيمة مليون دوالر 

أمريكي!

جميع هذه الجوائز حصرية ألصحاب حسابات وشهادات حصادي في البحرين فقط. قد 
تكون هذه فرصتك لتكون أحد الفائزين المحظوظين معنا. ما عليك سوى فتح حساب 
حصادي أو شراء شهادات االدخار واالحتفاظ بها. كما أننا قد سهلنا إلى حد بعيد عملية 

فتح حسابات حصادي.
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US$ 1 Million Grand Prize - 4 Winners
We have 4 Grand Prizes, with draws in the months of April, July 
and October 2021 and January 2022, giving you not one but four 
chances to win US$1 Million!

US$100,000 Prize - 4 Winners
Get a chance to win US$100,000, the second biggest prize, with 
draws in the months of March, May, August and November this year.

US$1000 Monthly Prize - 50 Winners Every Month
50 winners will win US$1000 every month, except the months 
in which the Grand Prize draws are held. That means, there’s 
something to look forward to every month!

Open your MyHassad Account digitally with AUB M-Bank 
Bahrain app. All you need is your CPR.
The more you save and the longer you keep it, the more your 
chances of winning. Here’s what’s in store for you.

الجوائز الكبرى بقيمة مليون دوالر أمريكي - ٤ فائزين
لدينا اآلن ٤ جوائز كبرى سيتم السحب عليها في أبريل، يوليو، وأكتوبر ٢٠٢١ ويناير ٢٠٢٢. 

أي أنه لديك اآلن أربع فرص لتدخل نادي أصحاب الماليين هذه السنة.

جوائز بقيمة ١٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي - ٤ فائزين
احصل على فرصة الفوز بجوائز بقيمة ١٠٠,٠٠٠ دوالر أمريكي سيتم السحب عليها في 

مارس، مايو، أغسطس، ونوفمبر من هذه السنة.

جوائز بقيمة ١٫٠٠٠ دوالر أمريكي - ٥٠ فائزًا شهريًا
٥٠ فائزًا سيحصلون معنا على جوائز شهرية بقيمة ١,٠٠٠ دوالر أمريكي، ما عدا األشهر 

التي سيتم فيها السحب على الجوائز الكبرى. هذا يعني أنه ستكون هناك جوائز 
ومفاجآت كل شهر.!


