
مصرفية تجربة
متكاملة!

ا�ن! للصيرفة جزيل بيتك حّمل

@kfhjazeel www.kfh.bh



ا�جتماعية المصرفية الخدمات
البحرين في ا$ولى

الرقمي المصرفي النظام لكونه إضافة
عمالئنا إعالم يسرنا نوعه، من ا�ول

للخدمات منصة جزيل» هي أن «بيتك
تطلعات تلبي االجتماعية المصرفية

مصرفية خدمات على للحصول العمالء
المسؤولية في الفاعلة والمساهمة

عبر سهولة بكل واحد آن في االجتماعية
الحساب. هذا فتح

جزيــل» عـن منـصـــة «بيتك خدمــات
يرجـى الكويــتــي، الـتمــويــل بيــت

المـوقــــع عـلــى زيــارتــــنـــا
www.kfh.bh

يديــك بيـن الـذي ا�مثــل التطبـيــق هو
معامـــالتـــك إدارة فرصــة لـك يتيــح إذ
خــالل من الطرق بأسهل المصرفية
حيث للصيرفة، جزيل بيتك تطبيق

واجــراء الحســابــات، فتـــح للعمالء يمكن
على الحصول بطلب والتقدم التحـويـــالت

وأي وقـــت اي في التمـويــل، تسهيالت
معــدودة.  دقائــق غضــون فــي مكـــان

مكان وأي وقت أي في

العمالء باستطاعة جزيل»، مع «بيتك
الخاص، حسابهم فتح إجراءات إتمام

مباشرة المصرفية معامالتهم وتنفيذ
من اي لزيارة الحاجة ودون المنزل، من

بيت جزيل» من البنك. «بيتك فروع
منصة لكم يقدم الكويتي التمويل

 .Xكلي رقمية 77777777  مصرفية على االتصال او

حــول المعلومـــات مــن للمـزيـد



على للحصول بطلب تقدم
االئتمان بطاقات

التالية: الخدمات للصيرفة جزيل بيتك يوفر

خدمات بوابة على الدخول إمكانية
االنترنت عبر الكويتي التمويل بيت

العميل على التعرف خدمة
 (eKYC) إلكترونيا

جزيل بيتك حساب فتح
«التوفير» االستثماري

ا[لكتروني ا�موال تحويـل نظام
(فـــوري / فـــوري+)

الدولــيـــة الـتحـــويـــالت

الحسابات بين التحويل

بنفت شبكة عبر حسابك تعبئة

لبـشـــارة حســــاب فتـح

اbلي الصراف بطاقة طلب
لرغبتك Xوفق وتسليمها

االستثمارية الوكالة حسابات فتح



تطبــــيـــــق بتـنــزيــــل قــــم .١
عبر للصيرفة جزيل بيتك

Google Play/App Store

واشترك التطبيق افتح .٢

ا[لكتروني بريدك سجل .٣
الهاتف ورقم

على ٥.  اضغط

‘Get Account’

بطاقتك بمسح قم .٤
الشخصية

سفرك جواز بمسح قم .٦

معلوماتك إدخال .٧

مع فيديو مكالمة بدء .٩
البنك وكيل

إضافية (رخصة مستندات مسح .٨
الخدمات) القيادة / فواتير

لتحميـل وفتـح حسـاب بيتـك جزيـل، يرجـى الضغـط علـى 
متجـر تطبيقـات الهاتـف المحمـول الذي تختــاره:

https://apps.apple.com/us/app/kfh-jazeel-banking/id1369601727
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codebase.waqfe&hl=en&gl=BH


Download KFH Jazeel now at

@kfhjazeel www.kfh.bh



What is KFH Jazeel?

KFH Jazeel is Kuwait Finance 

House - Bahrain's revolutionary 

FinTech solution that paves the way 

for the next generation of financial 

services at your fingertips. It is a 

platform which provides a full digital 

customer onboarding and account 

opening through an eKYC and 

video call verification mechanism. 

KFH Jazeel is a mobile application 

which allows customers to open 

accounts, conduct transfers, apply 

for financing facilities, among 

other banking services, remotely 

at anywhere, during anytime, 

within minutes.

First Community Banking 
in Bahrain

A first of kind community banking 

platform in the Kingdom of 

Bahrain, where the users will be 

able to engage with the bank and 

the community through several 

programs that serve the community 

positively, all through KFH Jazeel. 

Kuwait Finance House – Bahrain 

will reward its users through 

rolling out sustainable community 

banking programs that benefit the 

community with job opportunities, 

skill development, economic 

development, technology, health 

care, education, and many more.

Anywhere, Anytime

From opening the account, to 

conducting transactions, customers 

can take care of all requirements 

from the comfort of their home, 

as no branch visits are required.

KFH Jazeel is true digital banking, 

at its best.

For more information 
on how KFH Jazeel can
make your everyday banking 
easier and convenient, 
visit www.kfh.bh 

Call 77777777



KFH Jazeel Investment 

Saving Account Opening

Access to KFHB 

eBanking Portal

Transfer Between Accounts

Benefit Top Up

Apply for Credit Cards

International Remittance

EFTS Transfers 

(Fawri / Fawri+)

Libshara Account Opening

Online Customer On 

Boarding (eKYC)

KFH Jazeel provides the following features:

ATM Debit Card Request 

and delivery based on 

your preferences

Open Wakala Investment 

Accounts



1. Download KFH Jazeel from

Google Play/App Store 

2. Open App and 

‘Sign Up’

6. Scan Your Passport5. Click on 

‘Get Account’

3. Register your 

E-mail and Mobile

7. Input Your Information

9. Initiate Video Call 

with Bank Agent

4. Scan your ID Card

8. Scan Additional 

Documents (Driving 

License/Utility Bill)

To download and open a KFH Jazeel account, 
please tap on the mobile app store of your choice:

https://apps.apple.com/us/app/kfh-jazeel-banking/id1369601727
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codebase.waqfe&hl=en&gl=BH



