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@kfh.bahrainأكرث ذكـــاءً... بــبــســـاطــــة

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

مزنلك األول...

وبالطريقة اليت تتمناها.
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سواء كنت تبحث عن قطعة أرض أو شراء مزنل جاهز أو شقة واسعة، ها هي اآلن فرصتك! 
 مع »مزايا« و»تسهيل« وبيت التمويل الكوييت - البحرين، يمكنك العيش حيثما تريد، في 

مزنل تحبه، ومحاطاً بمن يعز عليك.

لمزيد من المعلومات، اتصل اليوم ٧٧٧٧ ٧٧٧٧
للتعرف على معدل الربح السنوي،  الرجاء الضغط هنا

امـتـلـكـــــــه
بـســــــــهــولــــة

٣

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


 تمويل من أحد البنوك الشريكة، 
 حيث يتم دعم األقساط الشهرية 

من قبل الحكومة

120.000 د.ب مقسمة بني برنامج مزايا 
للتمويل اإلسكاني حىت 81.000 د.ب 

والباقي عرب التمويل العقاري

25٪ من الدخل الشهري تجاه 21 - 35 سنة600 د.ب - 1200 د.ب
التسهيالت المدعومة

شراء مسكن جاهز للسكن 
بقيمة تصل إلى 120.000 د.ب

برنامج مزايا

الدخل الشهري المؤهل للعميل

الشروط واألحكام

القسط الشهريالسن المؤهل

مبلغ التمويلالغرض من التمويلالمزايا

مدة سداد تصل إلى 25 عاماً.  -
الدعم الحكومي هو الفرق بني إجمالي القسط الشهري ونسبة الـ 25٪ من دخل المستفيد )تختلف النسبة بحسب العمر(.  -

ينخفض الدعم الحكومي كل سنتني وفقاً ألي زيادة تطرأ على الدخل الشهري للمستفيد.  -
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برنامج مزايا
)الفئة المستحدثة(

تمويل من أحد البنوك الشريكة، 
حيث يتم دعم األقساط الشهرية 

من قبل الحكومة

الحد األقصى للمبلغ المدعوم 
63000 د.ب )ال يوجد حد أقصي 

لمبلغ التمويل اإلضافي(

25٪ - 30٪ من الدخل الشهري بناءً 21 - ٤0 سنة600 د.ب - 1200 د.ب
على العمر

- شراء قطعة أرض
- شراء وحدة سكنية

الدخل الشهري المؤهل للعميل

الشروط واألحكام

القسط الشهريالسن المؤهل

مبلغ التمويلالغرض من التمويلالمزايا

 كحد أقصى للتسهيل المدعوم، و ٣0 سنة كحد أقصى لتسهيالت التعلية اإلضافي.
ً
مدة سداد تصل إلى 25 عاما   -

الدعم الحكومي هو الفرق بني إجمالي القسط الشهري ونسبة الـ 25٪ من دخل المستفيد )تختلف النسبة بحسب العمر(.    -
ينخفض الدعم الحكومي كل سنتني وفقاً ألي زيادة تطرأ على الدخل الشهري للمستفيد.    -
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تسهيل عقاري

تمويل األفراد لمختلف األغراض 
المتعلقة بالسكن

21 - 50 سنة320 د.ب - 1200 د.ب

- شراء وحدة سكنية
- شراء قطعة أرض

الدخل الشهري المؤهل للعميل

الشروط واألحكام

السن المؤهل

مبلغ التمويلالغرض من التمويلالمزايا

مدة سداد تصل إلى ٣0 عاماً.   -
رهن العقار المراد للبنك الممول.   -

يجب أن تكون األرض المراد شراؤها مخصصة للمناطق السكنية وخالية من أي نزاعات أو امتيازات أو أعباء قانونية.   -

- الحد األقصى لمبلغ التمويل 
    70.000 د.ب

 -  ال يوجد حد أقصي لمبلغ التمويل 
    اإلضافي
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تسهيل البيت العود

تمويل لتوفري وحدة سكنية في 
إطار عقار تملكه العائلة

- الحد األقصى لمبلغ التمويل 
    70.000 د.ب

 - ال يوجد حد أقصي لمبلغ التمويل 
   اإلضافي

21 - 50 سنة320 د.ب - 1200 د.ب

- شراء وحدة سكنية
- شراء قطعة أرض

- بناء أو توسعة

السن المؤهلالدخل الشهري المؤهل للعميل

مبلغ التمويلالغرض من التمويلالمزايا

الشروط واألحكام

يمكن شراء المزنل في عقار مملوك ألقارب الزوج أو الزوجة حىت الدرجة الرابعة.   -
مدة سداد تصل إلى ٣0 عاماً.   -

رهن العقار المراد للبنك الممول.   -
يمكن للمستفيد شراء وحدة سكنية في شكل شقة أو بناء ملحق ببيت العائلة الرئيسي/مبىن مستقل.   -

يمكن نقل ملكية المزنل إلى مقدم الطلب في شكل أسهم مشاعة أو عن طريق إصدار سند ملكية    - 
فردي منفصل.

٧



تسهيل تعاون

تمويل مشرتك بني عدد من 
المستفيدين في عقار واحد

- شراء وحدة سكنية
- شراء قطعة أرض

مبلغ التمويلالغرض من التمويلالمزايا

21 - 50 سنة320 د.ب - 1200 د.ب

السن المؤهلالدخل الشهري المؤهل للعميل

الشروط واألحكام

.
ً
مدة سداد تصل إلى ٣0 عاما   -

يجب أن يكون المستفيدون داخل نفس المجموعة متفقني في حالة إضافة مقدم طلب جديد إلى تسهيل تعاون.   -
يمكن لمجموعة من المتقدمني التقدم معاً لشراء أو بناء عقار واحد من خالل تسهيل تعاون.   -

قبل صدور صك الملكية، يمكن لمقدم طلب جديد أو حالي االنضمام إلى تسهيل تعاون.   -
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- الحد األقصى لمبلغ التمويل 
    70.000 د.ب

 - ال يوجد حد أقصي لمبلغ التمويل 
   اإلضافي



المستندات 
المطلوبة

آخر قسيمة راتب من الشركة

شهادة الراتب األصلية

كشف حساب البنك آلخر 6 أشهر

نسخة من جواز السفر والبطاقة الذكية للعميل

نسخة من جواز السفر والبطاقة الذكية للبائع

نسخة من شهادة حجز العقار إذا كان العقار سيتم تملكه عرب برنامج السكن 
االجتماعي، أو نسخة من سند الملكية مع بطاقة العنوان  أو فاتورة الكهرباء
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Call 7777 7777
Visit www.kfh.bh

@kfh.Bahrain مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي
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Licensed as an Islamic Retail Bank by the Central Bank of Bahrain

Simply Smarter.

Your first home...
The way you want it.

@kfh.bahrain
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Own it with 
convenience
Whether you’re looking for your very own plot of land, a ready-built home, or a cosy 
apartment, now’s your chance. With Mazaya, Tas’heel and KFH-Bahrain, you can live 
where you want, in a home you love, surrounded by those who matter the most.

For the APR rate, please click here
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Benefits

Financing from a partner 
bank where monthly 
installments are subsidized 
by the government

Financing Amount

Up to BD 120,000 
divided between Mazaya 
Program Finance Scheme 
up to BD 81,000 and Top - 
up on Real Estate Finance

Eligible Client Income

BD 600 - BD 1200

Eligible Age

21 - 35

Monthly Installment

25% of monthly income 
towards  subsidized facility   

Terms and Conditions

Purpose of Financing

- Repayment term up to 25 years.
- The government subsidy is the difference between the total monthly installment and 
 25% of the beneficiary’s income (percentage based on age).
- The Government subsidy decreases every 2 years based on any increase in the 
 beneficiary’s monthly income.

Purchase a ready to live 
in home valued  up to 
BD 120,000

Mazaya
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Benefits

Financing from a partner 
bank where monthly 
installments are subsidized 
by the government

Financing Amount

Maximum subsidized 
amount BD 63,000 
(no cap on the top 
up amount)

Eligible Client Income

BD 600 - BD 1200

Eligible Age

21 - 40

Monthly Installment

25% - 30% of monthly 
income based on age

Terms and Conditions

Purpose of Financing

- Repayment term up to 25 years max for the subsidized facility, and 30 years max for the 
 top up facility.

- The government subsidy is the difference between the total monthly installment and 
 25% of the beneficiary’s income (percentage based on age).

- The Government subsidy decreases every 2 years based on any increase in the 
 beneficiary’s monthly income.

- Purchase a land plot 
- Purchase a housing unit

Mazaya 
(New Category)
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Benefits

Financing for individuals for 
various purposes related 
to housing

Financing Amount

Eligible Client Income

BD 320 - BD 1200

Eligible Age

21 - 50

Terms and Conditions

Purpose of Financing

- Repayment term up to 30 years.

- Property to be mortgaged to the financing bank.

- The land being purchased must be zoned as residential and free of any legal disputes, liens, 
 or encumbrances.

- Purchase of Housing Unit 
- Purchase of land plot

- Tas’heel program amount  
      up to BD 70,000 
- Top up amount without  
     any cap

Tas’heel Aqari
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Benefits

Financing to provide a 
housing unit within a family 
property

Financing Amount

Eligible Client Income

BD 320 - BD 1200

Eligible Age

21 - 50

Terms and Conditions

Purpose of Financing

- The home can be bought on a property owned by up to a 4th degree relative of the 
 husband or wife.

- Repayment term up to 30 years.

- Property to be mortgaged to the financing bank.

- The beneficiary can purchase a housing unit in the form of an apartment or an attached/ 
 independent annex to the main family home.

- Ownership of the home can be transferred to the applicant as shares on a pro rata basis 
 or by issuance of an individual separate title deed. 

- Tas’heel program amount  
      up to BD 70,000 
- Top up amount without  
     any cap

- Purchase of Housing Unit 
- Purchase of land plot
- Building or expantion 

Tas’heel Al Bait Al Oud
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Benefits

Joint financing between 
multiple beneficiaries for 
one property

Financing Amount

Eligible Client Income

BD 320 - BD 1200

Eligible Age

21 - 50

Terms and Conditions

Purpose of Financing

- Repayment term up to 30 years.
- Beneficiaries within the group must be in agreement if a new applicant is added to 
 Tas’heel Ta’awon.
- A group of applicants can apply together  to purchase one collective property through 
 Tas’heel Ta’awon.
- Prior to the issuance of the decree, a new applicant or an existing applicant can join 
 Tas’heel Ta’awon. 

- Purchase a Housing Unit 
- Purchase a land plot 

Tas’heel Ta’awon

- Tas’heel program amount  
      up to BD 70,000 
- Top up amount without  
     any cap
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REQUIRED
DOCUMENTS

Last Payslip from the Employer 

Original Salary certificate

Bank’s account statement for the last six months

Client Passport and CPR

Seller Passport and CPR

Copy of Property Reservation if the property is 
a  Social Housing Property, or Title Deed Copy 
with  Address Card, or Electricity Bill
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Call 7777 7777
Visit www.kfh.bh

@kfh.Bahrain




