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مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي



تمويل شراء السيارات
المرابحة

يقوم بيت التمويل الكويتي – البحرين بشــراء السيــارة من المــورد أو المالــك، 
وثم يبيعها إلى المشتري مقسطة بهامش ربح متفق عليه.

المميزات
متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية  •

أدنى مستويات ربح  •
خيار التمويل بدون دفعة مقدمة  •

خيارات تسديد مرنة تصل لغاية 7 سنوات  •
خيار التمويل بدون تحويل الراتب  •

إنجاز المعاملة بسرعة  •
مركز اتصال على مدار الساعة  •

لمعرفة معدل الربح السنوي، الرجاء الضغط هنا   •

الوثائق المطلوبة
شهادة راتب حديثة  •

البطاقة الذكية  •
جواز السفر أو رخصة القيادة  •

شهادة تحويل راتب )إذا دعت الحاجة(  •
تسعيرة موجهة إلى بيتك تشمل سعر ومواصفات السيارة  •

كشف حساب آلخر ثالثة أشهر  •
كشف حساب آلخر ستة أشهر للشركات والمؤسسات  •

نسخة من السجل التجاري للشركات والمؤسسات  •

هذه المعلومات خاضعة للتعديالت من قبل بيت التمويل الكويتي - البحرين.

لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال بالرقم 77000700، أو زيارة فرع تمويل السيارات الكائن في سترة.

بيت التمويل الكويتي - البحرين
مركز البحرين التجاري العالمي، البرج الغربي

ص.ب 2066، المنامة، مملكة البحرين 
هاتف: 77777777 973+

www.kfh.bh

تطبق الشروط واألحكام

https://www.kfh.bh/bahrain/personal/financing/Annual-Profit-Rates.html


فتوى الهيئة الشرعية لبيتك - البحرين - عن بيع المساومة

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، محمد وآله وصحبه أجمعين:

فقد اطلعت الهيئة الشرعية على هيكلة وعقد منتج بيع المساومة المقدم من بيت التمويل الكويتي - البحرين 
وعلى شروطه وأحكامه، والذي يبيع بيتك من خالله سلعه على عمالئه بأسعاره الخاصة التي ال يشترط فيها بيان 
تكلفته وأرباحه في الصفقة، وإنما يتفاوض مع عمالئه عن السعر المعلن من قبله، وبعد أن يتم االتفاق على السعر، 
يقوم بيتك بإبرام عقد المساومة بينه وبين عمالئه على سلعة معينة مبينًا فيه وصف السلعة وسعر البيع إجماالً 

وقدر وعدد األقساط ومدة العقد، وعليه ترى الهيئة جواز العمل بهذه الهيكلة.

هذا، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،

فتوى الهيئة الشرعية لبيتك - البحرين - عن بيع المرابحة لآلمر بالشراء

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، محمد وآله وصحبه أجمعين:

التمويل بيت  من  المقدم  بالشراء  لآلمر  المرابحة  بيع  منتج  وعقد  هيكلة  على  الشرعية  الهيئة  لعت  اطَّ  فقد 
الكويتي - البحرين وعلى شروطه وأحكامه، والمبنية على وعد مستقل من العميل بشراء السلعة من »بيتك« 
بعد أن يتملكها »بيتك«، ويتم التملك بإرسال طلب الشراء )إيجاب( - والذي يتم تحديد وتعيين السلعة فيه - إلى 
التاجر وقبول التاجر للشراء، ثم يقوم »بيتك« ببيع السلعة للعميل بإبرام عقد بيع المرابحة، بأقساط معلومة القدر 
التسليم  العميل إذن  العقد، ثم يعطى  واألجل، مع بيان تكلفة السلعة والمصاريف والربح للعميل وإثباتها في 

لتسلم السلعة من التاجر، وعليه ترى الهيئة جواز العمل بهذه الهيكلة.

هذا، واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،

الشيخ الدكتور
عجيل جاسم النشمي
رئيس الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور
خالد مذكور المذكور
عضو الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور
 السيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي

عضو الهيئة الشرعية



Call 7777 7777
Visit www.kfh.bh

@kfh.Bahrain
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Auto Finance 
Murabaha
KFH–Bahrain buys the car from the supplier, a car dealer or owner, 
and then sells the car to the buyer at an agreed upon profit margin.

Features
• Islamic Shari’a compliant
• Lowest profit rates
• Optional financing without down payment
• Flexible repayment options up to 7 years
•  Optional no salary transfer
• Quick processing
• 24 hour call center
• For the APR rate, please click here

Required Documents

• Recent salary certificate
•  Smart Card 
•  Passport or driver’s license
• Salary transfer letter (if applicable
• A quotation addressed to KFHB with the cost and description of the car
• Account statement for the last three months
•  Account statement for the last six months for self-employed customers
• Copy of CR for self-employed customers

This information is subject to amendment by KFH-Bahrain.

For more information please call 77000700 or visit our Auto Finance Division in Sitra. 

Kuwait Finance House–Bahrain
Bahrain World Trade Center, West Tower
P.O.Box 2066, Manama, Kingdom of Bahrain 
Telephone: +973 77777777 

www.kfh.bh

Terms & conditions apply

https://www.kfh.bh/bahrain/en/personal/financing/Annual-Profit-Rates.html


Sharia Board Fatwa Concerning Musawama Sale

All praise be to Allah, prayer and peace be upon our prophet Mohammed, his family and 
companions.

The Sharia Board reviewed the operational structure and contract of the Musawama sale 
submitted by Kuwait Finance House – Bahrain and on its terms and conditions, where KFHB 
sells its own priced goods without the need of disclosing its cost and profits.  However, The bank 
will negotiate with its clients the given prices whereas after the price is agreed, KFHB initiates a 
Musawama contract between KFHB and the client on a specifically described good, mentioning 
the total sales price, the finance amount, including the number and amount of installments, and 
the contract period.

Upon such revision, the Sharia Board legitimizes and endorses this structure.

And Allah knows best. Prayer and peace be upon our prophet Mohammed, his family and 
companions.

Sharia Board Fatwa Concerning Murabaha Sale to the Purchaser

All praise be to Allah, prayer and peace be upon our prophet Mohammed, his family and 
companions.

The Sharia Board reviewed the operational structure and contract of the Murabaha to the 
purchaser as submitted by Kuwait Finance House – Bahrain and its terms and conditions, which 
is based on an independent promise by the client to buy a good from KFHB after it is owned by 
KFHB, whereby the ownership is transferred through sending a purchase order (LPO Offer) - that 
determines the specifications and designations of the goods - to the supplier who accepts the 
sale. KFHB then sells the goods by setting a Murabaha sale contract, with identified installment 
amounts and period, mentioning the costs and expenses of the goods as well as the profit in 
the contract. KFHB will then provide the delivery note to the client to receive the goods from the 
supplier.

Upon such revision, the Sharia Board legitimizes and endorses this structure.

And Allah knows best. Prayer and peace be upon our prophet Mohammed, his family and 
companions.

Sheikh Dr. Ajeel 
Jassim Al-Nashmi

Chairman of Sharia Board

Sheikh Dr. Khaled 
Mathkour Al-Mathkour
Member of Sharia Board

Sheikh Dr. Mohammed 
Abdul Razaq Al-Tabtabaee

Member of Sharia Board




