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MyHassad has been fulfilling the dreams of thousands of winners. 
This year, the prize scheme has grown even bigger - with prizes 
worth $5,000,000 in total. Not only that, there are big prizes to be 
won every month of the year. Here’s what's in store for you.

على مدى السنوات، حقق حساب حصادي أحالم اآلالف من الفائزين. وهذه السنة، 
سيقدم الحساب جوائز أكثر وأكبر من قبل، يصل مجموعها إلى 5,000,000 دوالر 

أمريكي! هناك اآلن جوائز كبيرة يمكنك الفوز بها شهريًا طوال العام. هذه هي جوائزنا 
لهذه السنة.

جوائز األحالم US$1,000,000 4 فائزين
السحوبات في أبريل، يوليو، وأكتوبر 2022 ويناير 2023

الجوائز الكبرى US$100,000 4 فائزين
السحوبات في فبراير، مارس، نوفمبر، وديسمبر

الجوائز الكبيرة US$50,000 4 فائزين
السحوبات في مايو، يونيو، أغسطس، وسبتمبر

الجوائز الشهرية US$1,000 400 فائز
السحوبات في فبراير، مارس، مايو، يونيو، أغسطس، سبتمبر، نوفمبر، وديسمبر

Dream Prizes US$1,000,000 4 Winners
Draws in April, July and October 2022 and January 2023

Mega Prizes US$100,000 4 Winners
Draws in February, March, November and December

Grand Prizes US$50,000 4 Winners
Draws in May, June, August and September

Monthly Prizes US$1,000 400 Winners 
Draws in February, March, May, June, August,  
September, November and December

MyHassad 2022 Prizes جوائز حصادي 2022

More Reasons to Invest

Make it a savings or a salary account

Every BD50 is a chance to win

Maintain or increase your balances and double your chances 
in 3 months and triple them in 6 months

Available in multiple currencies

Comes with a Mastercard Debit Card

Open your MyHassad Account today

Bahraini nationals and residents of all ages can invest in MyHassad. 
Here are three different ways to do it.

Digitally through our Mobile Banking App
Scan the below QR code to download AUB M-Bank Bahrain 
app from the App Store or Google PlayStore and open your 
MyHassad Account.

Visit emyhassad.ahliunited.com
Purchase MyHassad savings certificate in a few easy clicks.

Visit your nearest Ahli United Bank branch 
We will be happy to assist you in opening your account and 
make it a seamless experience for you.

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.

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 )34( لسنة 2010. تطبق الشروط واألحكام.

المزيد من األسباب لتستثمر معنا
استخدمه كحساب توفير أو حساب الستالم الراتب

كل 50 د.ب تمنحك فرصة للفوز

احتفظ برصيدك أو أضف إليه لتضاعف فرصك في الفوز مرتين بعد 3 أشهر أو 
ثالث مرات بعد 6 أشهر

متوفر بعدة عمالت

يقدم لك بطاقة ماستركارد️™

سارع لفتح حساب حصادي اليوم
االستثمار في حصادي متاح لجميع المواطنين والمقيمين في البحرين. هناك ثالث 

طرق مختلفة لتبدأ اآلن.

إلكترونيًا عبر تطبيقنا للهواتف الذكية
امسح رمز QR أدناه لتحصل على تطبيق AUB M-Bank Bahrain من متجر أبل 

أو جوجل للتطبيقات، وقم بفتح حساب حصادي.

emyhassad.ahliunited.com زر موقعنا اإللكتروني
قم بشراء شهادات حصادي بخطوات سهلة وسريعة.

تفضل بزيارة أقرب فروعنا إليك.
سنكون سعداء بمساعدتك في فتح حسابك، وجعلها تجربة سهلة وسريعة.


