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Your Islamic banking partner

Is it time for some home 
improvements, a wedding 
or perhaps a well earned 
holiday? Perhaps you are 
looking for a new car?

Ithmaar Bank’s Sharia-
complaint personal financing 
gives you access to cash 
when you need it most, and 
our unique auto financing 
solution will help you get 
behind the wheel fast.

Fast, flexible and affordable 
financing – in line with your 
principles
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Ithmaar Bank’s Sharia-compliant 
financing services are designed 
to help you reach your goals 
whatever the circumstances.

Ithmaar Personal Finance 
provides fast and easy access to 
finance, allowing you to meet 
your various personal needs. 
Sharia-compliant personal 
financing covers, for example, 
marriage, travel, education, 
childcare expenses, furniture 
and home appliances, building 
materials, maintenance and 
repair work. In addition, 
Ithmaar’s unique car financing 
helps you get behind the wheel.

Apply for Ithmaar Personal 
Finance now and get your plans 
off the ground!

Personal finance
for your lifestyle

Sharia compliant
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Ithmaar Bank’s personal financing 
is a Sharia-complaint solution, 
designed to specifically address 
your requirements without 
compromising your values or 
principles.

With Ithmaar’s personal financing, 
you can choose the amount you 
need and how much time you 
need to pay it back.

What are the benefits?

• Financing up to BD100,000 
depending on eligibility.

• Access to a full suite of Sharia-
compliant banking services.

• Low profit rates.
• Up to 84-months tenor.
• Freedom to choose the profit 

rate and financing tenor.
• Grace period option.
• Life insurance.

In line with your values and 
principles

Ithmaar Bank’s Sharia compliant 
Personal Finance provides you 
finance that is pre-approved by 
the bank’s Sharia Compliance 
Committee, comprising reputed 
scholars Sheikh Abdulla Sulaiman 
Al Manee’a,  Sheikh Nedham 
Yaqoubi , Shaikh Mohsin Al-
Asfoor  and Sheikh Osama Bahar.

This product operates under two 
different financing schemes; 
Morabaha and Commodity 
Morabaha, both of which are 
explained below.

Morabaha

The customer first gets a 
quotation for the goods from the 
seller. Ithmaar Bank then buys 
the goods from the seller and 
sells the goods to the customer, 
with the addition of a small profit 
margin.

The total sale value (morabaha 
due) is then divided into an 
agreed number of instalments.

financing solutions
for whatever you want

Flexible and easy
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Commodity Morabaha 

The customer purchases a 
prescribed commodity owned by 
Ithmaar Bank.

After the conclusion of the 
transaction, the customer will be 
issued a title deed to prove the 
transfer of the title from the bank 
to the customer, who can either 
collect the prescribed commodity, 
or authorise the appointed 
merchant to sell it on his/her 
behalf.

During the title deed validity 
period, the customer will 
either collect the commodity 
or sell it through an appointed 
different merchant. Ithmaar 
Bank co-operates with reputed 
entrepreneurs in the market 
to streamline the commodity 
Morabaha transactions for its 
customers.



8  Ithmaar Bank – Personal Financing

How do I apply?

To apply, please visit your nearest 
branch or, if you wish, we can 
come to you. Call 13 303030 and 
we’ll arrange a convenient time 
for a representative to visit. 

Required documents: 

Salaried individuals and 
retirees 
• Copy of Smart Card.
• Copy of Passport with Visa work 

permit (for non-Bahrainis).
• Latest salary slip.
• Salary certificate.
• Salary transfer certificate.
• Assignment of leaving 

indemnity (for non-Bahrainis).
• Three month bank statement.

Self employed / Professionals 
and Small Business owners 
• Copy of Smart Card.
• Copy of Passport with Visa work 

permit (for non-Bahrainis).
• Six month bank statement.
• Copy of valid Commercial 

Registration.

Can I apply? 

Ithmaar’s Personal Financing 
solution, available to both 
Bahrainis and expatriates, is 
offered to salaried individuals, 
self-employed professionals, 
small business owners and 
retirees.

You should be between 21 and 
60 years old. Retired people 
should not be above 65 years old 
at the date of the last instalment, 
and should be living and working 
in Bahrain.

Self-employed and small 
business owners should be true 
owners of their businesses, with 
business track records of at least 
three years.
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Looking for a new car, or 
perhaps an upgrade? 

Buying a car can be a major 
financial decision that requires 
significant thought and can, 
perhaps, prove somewhat 
intimidating. Fortunately, we can 
help.

Ithmaar Bank’s auto financing 
solution was introduced to 
specifically address vehicle 
financing requirements, with 
exceptional flexibility and a low 
profit rate.

We provide simple payment 
options for you by eliminating 
superfluous benefits and ‘extras’, 
allowing you to instead focus 
your monthly payments on 
quickly settling the financed 
amount.

Auto finance

What are the benefits? 
• Low profit rate and monthly 

instalments
• Sharia compliant
• Financing up to 84 months
• Fast approval
• Low administration fees
• Bank representative can provide 

the service at your doorsteps
• No salary transfer option
• Three month grace period 

option
• No hidden costs 

gets you moving

Low profit rate
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Can I apply? 
Ithmaar Auto Finance is available 
to salaried, self-employed 
professionals, small business 
owners and retirees. It is 
available for both Bahrainis and 
expatriates.

You should be between 21 and 
60 years old, depending on the 
legal retirement age (retired 
people should not be above 65 
years old at the date of the last 
instalment).

To apply, please visit your nearest 
branch or, if you wish, we can 
come to you. Call 13 303030 and 
we’ll arrange a convenient time 
for a representative to visit.

Required documents

Car information
• For new cars, a quotation from 

the dealer.
• For used cars, copies of the 

registration and insurance cards 
in the current owner’s name.

Applicant’s information

Salaried individuals and 
retirees 
• Copy of Smart card.
• Copy of Passport with Visa work 

permit (for non-Bahrainis).
• Latest salary slip.
• Salary certificate.
• Salary transfer certificate 

(Optional).
• Three month bank statement.

Self employed / Professionals 
and Small Business owners 
• Copy of Smart Card.
• Copy of Passport with Visa work 

permit (for non-Bahrainis).
• Six month bank statement.
• Copy of valid Commercial 

Registration. 
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At Ithmaar Bank, you can enjoy 
a full range of Islamic banking 
products and services, all Sharia 
compliant and in accordance with 
your principles and morals.

Our renowned Sharia Supervisory 
Board is highly active and 
involved in ensuring the integrity 
of all the services and products 
that are presented to you. Our 
rigorous processes for Sharia 
supervisory, product development 
and internal auditing combine to 
bring you truly Islamic banking 
services.

When you hold an account with 
us, you enjoy access to a wide 
range of Islamic banking options:

ATM and Branch networks
Online Banking
Mobile Phone Banking
SMS Banking
Telephone Banking
Call Centre (24/7)

In addition, you are always 
protected by the bank’s advanced 
security systems.

All you need to do is visit one of 
our conveniently located Ithmaar 
Bank branches, telephone our 
customer service helpline on 
13 303030, or visit our website 
at www.ithmaarbank.com

We’ll take care of the rest for 
you!

Islamic banking

with us

Ithmaar Bank B.S.C.
PO Box 2820
Seef Tower, Al-Seef District
Manama, Kingdom of Bahrain
www.ithmaarbank.com
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ميكنك مع بنك الإثمار احل�صول على 

جمموعة متنوعة و�صاملة من املنتجات 

واخلدمات امل�رصفية املتفقة مع اأحكام 

ال�رصيعة الإ�صالمية. 

وُتعرف هيئة الرقابة ال�رصعة لبنك الإثمار 

ب�صمعتها املرموقة ون�صاطاتها امل�صتمرة يف 

التاأكد من توافق جميع اخلدمات واملنتجات 

التي نقدمها لك مع اأحكام ال�رصيعة 

ال�صالمية. وت�صمن عملياتنا الدقيقة يف 

جمال الرقابة ال�رصعية وتطوير املنتجات 

بالإ�صافة اإىل التدقيق الداخلي تقدمي خدمات 

م�رصفية اإ�صالمية حقيقية لك. 

الخدمات المصرفية اإلسالمية لدى

عند قيامك بفتح ح�صاب لدينا، فاإنك تتمتع بنك اإلثمار

بال�صتفادة من جمموعة �صاملة من اخليارات 

امل�رصفية الإ�صالمية مدعومة من اأحدث 

اأنظمة احلماية الأمنية والتي ت�صم ما يلي: 

�سبكات وا�سعة لأجهزة ال�رصاف الآيل 

والفروع

الأعمال امل�رصفية عرب الإنرتنت

الأعمال امل�رصفية عرب الهاتف النقال

الأعمال امل�رصفية عرب الر�سائل الن�سية 

الق�سرية

الأعمال امل�رصفية عرب الهاتف

مركز ات�سالت يعمل على مدار ال�ساعة

كل ما عليك القيام به هو التف�صل بزيارة 

اأحد فروع بنك الإثمار املنت�رصة يف اأماكن 

ا�صرتاتيجية ومهمة اأو الت�صال هاتفيًا 

 بخدمات الزبائن على هاتف رقم 

303030 13، اأو زيارة موقعنا على �صبكة 

www.ithmaarbank.com الإنرتنت

ونحن �صنتكفل بكل ما حتتاجه!
بنك الإثمار �ش.م.ب.

�ش.ب. 2820

برج ال�صيف، �صاحية ال�صيف

املنامة، مملكة البحرين

www.ithmaarbank.com
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كيف يمكنني تقديم الطلب؟ 
من اأجل تقدمي طلب للح�صول على متويل 

ال�صيارات، ما عليك �صوى التف�صل بزيارة 

اأقرب فرع من فروع بنك الإثمار. كما اأننا 

م�صتعدون لزيارتك يف منزلك اأو مكتبك، فقط 

ات�صل برقم 13303030 و�صنقوم برتتيب 

موعد ينا�صبك لكي يزورك ممثلنا.

المستندات المطلوبة 

معلومات عن السيارة 
ال�صيارات اجلديدة: يجب احل�صول على  	•

ت�صعرية من وكيل ال�صيارات.

ال�صيارات امل�صتعملة: ن�صخه من وثيقة  	•
ت�صجيل ال�صيارة وبطاقة التاأمني للمالك 

احلايل لل�صيارة.

معلومات عن مقدم الطلب

بالنسبة لألفراد والموظفين 
والمتقاعدين 

ن�صخة من البطاقة الذكية. 	•
ن�صخة من جواز ال�صفر )مع تاأ�صرية العمل  	•

لغري البحرينيني(.

اآخر ق�صيمة راتب. 	•
�صهادة حتويل الراتب )اإختياري(. 	•

ك�صف ح�صاب م�رصيف ملدة ثالثة �صهور. 	•
�صهادة الراتب. 	•

بالنسبة ألصحاب المهن الحرة 
والمهنيين وأصحاب األعمال 

الصغيرة 
ن�صخة من البطاقة الذكية. 	•

ن�صخة من جواز ال�صفر )مع تاأ�صرية العمل  	•
لغري البحرينيني(.

ك�صف ح�صاب م�رصيف ملدة �صتة �صهور. 	•
ن�صخة من ال�صجل التجاري �صاري  	•

املفعول.
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اإن عملية �رصاء ال�صيارة قد حتتاج لقرار مايل 

مهم يتطلب تفكريًا طوياًل، بل ورمبا تكون يف 

بع�ش الأحيان عملية مرهقة. وحل�صن احلظ، 

فاإنه ميكننا م�صاعدتك يف ذلك. لقد مت تطوير 

منتج متويل ال�صيارات من بنك الإثمار لكي 

يلبي احتياجات متويل ال�صيارات مع اأق�صى 

درجات املرونة ومبعدل ربح منخف�ش. اإننا 

نقدم لك خيارات دفع ب�صيطة مع تفادي 

الإجراءات غري الالزمة وهو ما ي�صمح لك 

بدل من ذلك بالرتكيز على �صداد اأق�صاطك 

ال�صهرية يف حينها.

ما هي مزايا تمويل السيارات؟
معدل ربح منخف�ش واأق�صاط �صهرية  	•

متوافقة مع اأحكام ال�رصيعة الإ�صالمية

فرتة �صداد ت�صل اإىل 84 �صهرًا 	•
موافقات �رصيعة 	•

ر�صوم اإدارية منخف�صة 	•
ميكن ملمثل البنك تقدمي اخلدمة يف حمل  	•

عملك

عدم ا�صرتاط حتويل الراتب 	•
خيار تاأجيل �صداد اأول ق�صط 	•

عدم احت�صاب م�صاريف اأو ر�صوم خفية 	•

هل تبحث عن سيارة جديدة ؟ 

لتمويل السيارات 
معدل ربح منخفض

هل يمكنني تقديم طلب؟ 
اإن متويل ال�صيارات من بنك الإثمار متوفر 

للبحرينيني والوافدين ويتم تقدميه للموظفني 

واملتقاعدين واأ�صحاب املهن احلرة والأعمال 

ال�صغرية. ويجب اأن يكون عمر مقدم الطلب بني 

21 و60 عامًا، ويجب األ يتجاوز �صن املتقاعد 

65 عاما يف تاريخ دفع اآخر ق�صط، ويجب اأن 

يكون املتقدم مقيم وعامل يف البحرين.

بالن�صبة لأ�صحاب املهن احلرة واأ�صحاب 

الأعمال ال�صغرية يجب اأن يكونوا املالكني 

الفعليني لن�صاطات عملهم مع �صجل جتاري 

ن�صط ل يقل عن ثالث �صنوات. 
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هل يمكنني تقديم طلب؟ 
التمويل ال�صخ�صي من بنك الإثمار متوفر 

للبحرينيني والوافدين ويتم تقدميه 

للموظفني واملتقاعدين واأ�صحاب املهن 

احلرة والأعمال ال�صغرية. ويجب اأن يكون 

عمر مقدم الطلب بني 21 و60 عامًا، ويجب 

األ يتجاوز �صن املتقاعد 65 عاما يف تاريخ 

دفع اآخر ق�صط، ويجب اأن يكون املتقدم 

مقيم وعامل يف البحرين.

بالن�صبة لأ�صحاب املهن احلرة واأ�صحاب 

الأعمال ال�صغرية يجب اأن يكونوا املالكني 

الفعليني لن�صاطات عملهم، بحيث األ يقل 

ن�صاطهم التجاري عن ثالث �صنوات. 

كيف يمكنني تقديم الطلب؟ 
من اأجل تقدمي طلب للح�صول على التمويل 

ال�صخ�صي، ما عليك �صوى التف�صل بزيارة 

اأقرب فرع من فروع بنك الإثمار. كما اأننا 

م�صتعدون لزيارتك يف منزلك اأو مكتبك، فقط 

ات�صل برقم 13303030 و�صنقوم برتتيب 

موعد ينا�صبك لكي يزورك ممثلنا.

المستندات المطلوبة: 
بالنسبة للموظفين والمتقاعدين

ن�صخة من البطاقة الذكية. 	•
ن�صخة من جواز ال�صفر )مع تاأ�صرية العمل  	•

لغري البحرينيني(.

اآخر ق�صيمة راتب. 	•
�صهادة الراتب. 	•

�صهادة حتويل الراتب. 	•
التنازل عن مكافاأة نهاية اخلدمة )لغري  	•

البحرينيني(.

ك�صف ح�صاب م�رصيف ملدة ثالثة �صهور. 	•

بالنسبة ألصحاب المهن الحرة 
والمهنيين وأصحاب األعمال 

الصغيرة 
ن�صخة من البطاقة الذكية. 	•

ن�صخة من جواز ال�صفر )مع تاأ�صرية العمل  	•
لغري البحرينيني(.

ك�صف ح�صاب م�رصيف ملدة �صتة �صهور. 	•
ن�صخة من ال�صجل التجاري �صاري املفعول. 	•

8  بنك اإلثمار - التمويل الشخصي



مرابحة السلع 
ي�صرتي الزبون �صلعة حمددة مملوكة لبنك 

الإثمار. وبعد اإجراء ال�صفقة، يتم اإ�صدار 

�صهادة متليك للزبون تثبت حتويل امللكية من 

البنك للزبون الذي ي�صتطيع ا�صتالم ال�صلعة 

املحددة اأو تفوي�ش تاجر يتم تعيينه ليقوم 

ببيعها نيابة عنه.

وخالل فرتة �رصيان امللكية، يقوم الزبون 

با�صتالم ال�صلعة اأو بيعها من خالل تاجر 

معني اآخر. ويتعاون بنك الإثمار مع جتار 

معروفني يف ال�صوق من اأجل ت�صهيل �صفقة 

مرابحة ال�صلع ل�صالح زبائنه.
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اإن التمويل ال�صخ�صي من بنك الإثمار متفق 

مع اأحكام ال�رصيعة الإ�صالمية، وقد مت 

ت�صميمه لتلبية كافة احتياجاتك امل�رصفية 

والتمويلية. مع التمويل ال�صخ�صي من بنك 

الإثمار ميكنك اختيار املبلغ الذي حتتاجه 

والفرتة التي تنا�صبك لت�صديده. 

ما هي مزايا التمويل الشخصي؟ 
متويل ي�صل اإىل 100.000 دينار  	•

بحريني كحد اأق�صى ح�صب املعايري.

ال�صتفادة من جمموعة كاملة من اخلدمات  	•
امل�رصفية املتوافقة مع اأحكام ال�رصيعة 

الإ�صالمية.

معدلت ربح منخف�صة. 	•
فرتة �صداد ت�صل اإىل 84 �صهرًا. 	•

حرية اختيار معدل الربح وفرتة التمويل. 	•
خيار تاأجيل �صداد اأول ق�صط. 	•

تاأمني تكافلي على احلياة.  	•

تلبي جميع احتياجاتك

حلول تمويلية
مرنة وسهلة

تماشيًا مع قيمك ومبادئك 
يقدم لك التمويل ال�صخ�صي املتوافق مع 

اأحكام ال�رصيعة الإ�صالمية من بنك الإثمار 

متوياًل ُمعتـَمدًا م�صبقًا من هيئة الرقابة 

ال�رصعية يف البنك والتي ت�صم جمموعة من 

العلماء املُعتربين وهم ف�صيلة ال�صيخ عبداهلل 

املنيع وال�صيخ نظام يعقوبي وال�صيخ حم�صن 

الع�صفور وال�صيخ اأ�صامة بحر.

ويتم تنفيذ هذا املنتج من خالل برناجمني 

متويليني خمتلفني، وهما املرابحة ومرابحات 

ال�صلع، وذلك ح�صب ال�رصح املبني اأدناه.

برنامج المرابحة
يح�صل الزبون اأوًل على ت�صعرية للب�صائع 

من البائع وبعد ذلك يقوم بنك الإثمار 

ب�رصاء الب�صائع من البائع ويبيعها للزبون 

مع هام�ش ربح متفق عليه. بعد ذلك يتم 

توزيع اجمايل قيمة املبيعات )مبلغ املرابحة 

امل�صتحق( على جمموعة من الأق�صاط 

ال�صهرية يتم التفاق عليها بني البنك 

والزبون.
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اإن التمويل ال�صخ�صي من بنك الإثمار 

يلبي خمتلف احتياجاتك ال�صخ�صية. فعلى 

�صبيل املثال، يغطي التمويل ال�صخ�صي 

احتياجات الزواج وال�صفر والتعليم 

وم�رصوفات رعاية الأطفال و�رصاء الأثاث 

والأجهزة واملعدات املنزلية ومواد البناء 

واأعمال ال�صيانة والإ�صالحات. اإ�صافة اإىل 

ذلك، ي�صاعدك التمويل ال�صخ�صي من بنك 

الإثمار يف اقتناء �صيارة اأحالمك.

بادر بتقدمي طلب التمويل ال�صخ�صي لدى 

بنك الإثمار الآن وانطلق لتنفيذ خططك! 

يناسب نمط حياتك

تمويل شخصي
متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

4  بنك اإلثمار - التمويل الشخصي



تمويل يمتاز بالسرعة والمرونة واألسعار 
المناسبة حسب احتياجاتك

هل ترغب يف اإجراء بع�ش التح�صينات 

على منزلك اأو اإقامة حفل زواج اأو رمبا 

ق�صاء عطلة طاملا حلمت بها طوياًل، بل 

رمبا البحث عن �صيارة جديدة! 

اإن التمويل ال�صخ�صي من بنك الإثمار 

املتوافق مع اأحكام ال�رصيعة الإ�صالمية 

مينحك اإمكانية احل�صول على اأموال 

عندما تكون بحاجة ما�صة اإليها، ومن 

�صاأن حلولنا الفريدة لتمويل ال�صيارات 

اأن ت�صاعدك يف احل�صول على ال�صيارة 

التي ترغب يف �رصائها ب�رصعة.

يف الداخل: 

�صفحة 4 

متويل �صخ�صي متوافق مع 

اأحكام ال�رصيعة الإ�صالمية 

ينا�صب منط حياتك

�صفحة 6 

حلول متويلية مرنة و�صهلة تلبي 

جميع احتياجاتك

�صفحة 10 

معدل ربح منخف�ش لتمويل 

ال�صيارات

�صفحة 12 

اخلدمات امل�رصفية الإ�صالمية 

لدى بنك الإثمار



www.ithmaarbank.com
+973 13 303030

اإن بنك الإثمار هو �رصيكك اجلدير بالثقة يف ال�صريفة الإ�صالمية والذي 

ي�صتجيب حلاجاتك ومتطلباتك ب�رصعة ولديه القوة املالية والهدف 

الوا�صح للو�صول اإىل الأف�صل وتلبية احتياجات الزبائن الذين يتوقعون 

الكثري من البنك الذي يتعاملون معه. ونحن نهدف اإىل ت�صجيع ودعم 

ومتكني من هم حولنا لتحقيق املزيد وحتقيق الزدهار والنجاح. 

هل ترغب يف معرفة املزيد عن خدماتنا؟ 

تف�صل بال�صتف�صار وال�صوؤال عن ت�صكيلتنا الوا�صعة من املنتجات 

واخلدمات امل�رصفية الإ�صالمية، والتي ت�صمل: 

_  التمويل الذي يلبي كافة احتياجاتك 

_  احل�سابات 

_  ا�ستثمارات امل�ساربة 

_  بطاقات الئتمان 

_  خزائن الأمانات 

_  التحويالت 

_  الأعمال امل�رصفية لل�رصكات

_  الأعمال امل�رصفية الإلكرتونية

شريكك في الصيرفة اإلسالمية

مرخ�ص من قبل م�رصف البحرين املركزي كبنك جتزئة اإ�سالمي

معلومات الكتيب �صحيحة كما يف 2013-05-07



وتمويل السيارات

تمويل متوافق مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية لمساعدتك 

على شراء ما تحتاجه

التمويل الشخصي

 أصبح سهاًل


