
 

 
Home Finance Eligibility Criteria  

   Bahraini  Expatriate & GCC 
Business Owner & 
High Net worth 
Individuals 

Early Retired 

General Criteria 
MIN. INCOME  BD250  BD600  BD1000  BD250 

AGE WHEN APPLYING  21  21  21  21 

ADMIN FEES  1% (Max. BD 750)  1% (Max. BD 750)  1% (Max. BD 1500)  1% (Max. BD 750) 

VALID ID     

PASSPORT     

CR COPY     

LATEST PAY SLIP     

SALARY CERTIFICATE     

BANK STATEMENT  3 MONTHS  3 MONTHS  6 MONTHS  3 MONTHS 

COPY  OF TITLE DEED     

Mode of Finance: IJARA  
MIN.DOWN PAYMENT  10%  20%  20%  10% 

MAX. TENOR  25yr  20yr  20yr  20yr 

MIN.FINANCE AMOUNT  BD 30,000  BD 30,000  BD 30,000  BD 30,000 

MAX. FINANCE AMOUNT  BD 500,000  BD 350,000  BD 350,000  BD 350,000 

Mode of Finance: Morabaha  
MIN.DOWN PAYMENT  10%  20%  20%  10% 

MAX. TENOR  10yr  10yr  10yr  10yr 

MIN.FINANCE AMOUNT  BD 30,000  BD30,000  BD 30,000  BD 30,000 

MAX.FINANCE AMOUNT  BD 300,000  BD 250,000  BD 250,000  BD 250,000 

 

   



 

 

 معايير تمويل المنازل

 التقاعد المبكر
أصحاب األعمال وأصحاب 

 الثروات

 ين ومواطنغير البحرينيي
دول مجلس التعاون 

الخليجي
 البحرينيون

 

 معايير عامة
.ب.د 250  1000.ب.د   .ب.د 600  .ب.د  250   الحد األدنى من الدخل

21  21  21  21   العمر عند تقديم الطلب

1%  
.)ب.د750الحد األقصى (  

1%  
.)ب.د1500الحد األقصى (  

1%  
.)ب.د750الحد األقصى (  

1%  
.)ب.د750الحد األقصى(  

 اإلداريةالرسوم 

     البطاقة الشخصية

     جواز السفر

    نسخة من السجل التجاري

     آخر قسيمة راتب

     شهادة الراتب

أشهر 3   أشهر 6   أشهر 3   أشهر  3   كشفحسابالبنك

     نسخة من سند الملكية

 معايير اإلجارة
10%  20%   20%   10%    األولىالحد األدنى للدفعة 

 سنة 20 سنة  20  سنة  20  سنة  25   الحد األقصى للفترة

.ب.د  30,000  .ب.د  30,000  .ب.د  30,000  .ب.د  30,000   الحد األدنى لمبلغ التمويل

.ب.د  350,000  350.ب.د ,000  .ب.د  350,000  .ب.د  500,000 
الحد األقصى لمبلغ 

التمويل

 معايير المرابحة
10%   20%   20%   10%    للدفعة األولىالحد األدنى 

سنوات 10   سنوات 10   سنوات 10   سنوات 10    الحد األقصى للفترة

.ب.د  30,000  .ب.د  30,000  .ب.د  30,000  .ب.د  30,000   الحد األدنى لمبلغ التمويل

.ب.د  250,000  .ب.د  250,000  .ب.د  250,000  .ب.د  300,000 
الحد األقصى لمبلغ 

التمويل
 


