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 للمواطنين توفير سكن الئقدعماً لمبادرات الحكومة في 

 التسهيالت تطلق تمويل التأثيث للحاصلين على وحدات سكنية
 توبلي - 2018يوليو  23األثنين 

أطلقت تسهيالت البحرين ، لدعم مبادرات الحكومة الرشيدة في توفير سكن الئق للمواطنينضمن مساعيها 

يوم منتج )تمويل التأثيث( للحاصلين على وحدات سكنية من وزارة اإلسكان، وذلك في مؤتمر صحفي أقيم 

في مقر الشركة في توبلي، بحضور الدكتور عادل حبيل الرئيس التنفيذي  2018يوليو  22األحد الموافق 

والسيد حسين الماضي رئيس وزي نائب الرئيس األول لشركة البحرين للتسهيالت التجارية والسيد فاضل الماح

 .وسائل االعالموشبكة الفروع 

الوحدات السكنية الممنوحة من قبل وزارة اإلسكان، ويتيح المنتج الجديد الحصول على تمويل شامل لتأثيث 

 دينار بحريني. 1000إلى قيمتها واالستفادة من قسائم مشتريات تصل 

في مختلف  أن نهنئ الحاصلين على وحدات سكنية رنا"يسالدكتور عادل حبيل ل قاوخالل المؤتمر الصحفي، 

، كما نشكر الحكومة الرشيدة على مبادراتها في تسريع توزيع الوحدات التي تضمن العيش محافظات المملكة

احتياجات األسرة تلبي يجاد وابتكار حلول مالية مرنة ملتزمة في إأن الشركة الكريم للمواطن البحريني". وأكد 

عمارها بكافة المستلزمات واألجهزة من خالل االبحرينية بعد حصولها على وحدة سكنية لتأسيس منازلهم و

شراء األثاث المنزلي ، والذي يمكن اإلستفادة منه عن طريق تقديم تمويل التأثيث الميسر من تسهيالت البحرين

 . منزل األحالم ةتكمللواألجهزة الكهربائية واإللكترونية الحديثة 

"قمنا بتوقيع اتفاقيات التعاون مع أفضل وأرقى متاجر التأثيث في المؤتمر الصحفي وقال الدكتور حبيل 

ً لزبائن  واألجهزة المنزلية الكهربائية واإللكترونية في مملكة البحرين لتوفير تخفيضات حصرية خصيصا

ثيث سيحصلون على قسائم مشتريات تصل قيمتها . وأضاف أن المستفيدين من تمويل التأتسهيالت البحرين"

تتميز بتقديم خدمات تسهيالت البحرين دينار لشراء االحتياجات الرئيسية للمنازل. كما أشار إلى أن  1000إلى 

نتقال للعيش في منازلهم في االين نسريعة وودية، حيث تضمن اتمام المعامالت في أسرع وقت ليتسنى للمواط

يشمل توفير الذي  وتطبيق معايير استحقاق التمويل استيفاء المتطلبات الالزمة بعدأسرع وقت ممكن، 

 مؤكداً أن معدالت الفائدة على التمويل ستكون تنافسية جداً.، تندات والبيانات الخاصة بالتمويلالمس

فروع رئيسية لتسهيالت البحرين وهي: سترة، البديع ومجمع السيف  3يتوفر تمويل التأثيث عن طريق هذا و

مكان ، وباBahrainCreditطالع على كافة العروض والخدمات زيارة حساب االنستغرام ولالبالمحرق. 
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