




                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 بنك البحرين والكويت يعلن عن شراكة استراتيجية 

 لتقديم قروض عقارية ألحدث مشاري    ع ديار المحرق

بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية والتجارية وخدمات  أعلن

الشركة الرائدة  المحرق،استراتيجية مع ديار  دخوله في شراكة األفراد في مملكة البحرين، عن

  بتقديمبنك البحرين والكويت  ، حيث يقومالعقاري بمملكة البحرينفي قطاع التطوير 
ً

قروضا

 ومخططفلل النسيم ، وبشكل خاص ديار المحرق بأحدث مشاري    ع غبين في التملكللرا عقارية

 .السكني مزون

والذي أحد مشاري    ع التطوير العقاري الكبرى في مملكة البحرين، " ديار المحرق"مشروع ويعتبر 

يقع في الجزء الشمالي لمدينة المحرق على مساحة شاسعة من األراضي المستصلحة تفوق 

جزر، ويقدم مجموعة متنوعة من المشاري    ع السكنية  7ب  ع على امتداد كيلومتر مر  01

بين بنك البحرين والكويت وديار المحرق سيستفيد شروط الشراكة  ، وبموجبوالتجارية

ديار  العمالء من العروض التمويلية للبنك في حال اهتمامهم بشراء عقار سكني من مشاري    ع

 .المحرق

عام الخدمات المصرفية لألفراد في بنك ل سالم، مدير الدكتور عادوب  هذه المناسبة صرح 

  البحرين والكويت
ا

 نسعى  نحن“ :قائل
ً

التي تلبي و  لتقديم أفضل الحلول التمويلية لعمالئنا دائما

ات لقطاع عقار ال مدى أهمية تملكنتفهم وتحقق تطلعاتهم، وفي نفس الوقت  هماحتياجات

مع ديار  بالدخول في شراكة استراتيجيةكويت بنك البحرين وال عريض من العمالء، لذلك قام

كبر شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين والتي أنشأت مدينة نموذجية  المحرق، أحد أ

متكاملة ومتطورة تحتوي على كافة الحلول السكنية والتجارية التي يمكن للعمالء االستفادة 

 ".منها

دول البحرين و  الجنسيات المقيمين في العمالء من جميعوأضاف الدكتور عادل سالم أن 

بشكل و عقار في أي من مشاري    ع ديار المحرق  تملكفي الراغبين مجلس التعاون الخليجي 

من خالل مميزة قروض عقارية بسيتمتعون  ومخطط مزون السكنيخاص مشروع فلل النسيم 

تسهيالت المصرفية تنافسية باإلضافة إلى ال فائدة أفضل المعامالت المالية التي تمنح معدالت 

 ".لعمالئهالمذهلة التي يقدمها بنك البحرين والكويت 

 بالعمالء الراغبين في شراء فيال من مشروع فلل النسيم أو هذا ورحب بنك البحرين والكويت 

تقديم طلب للحصول على قرض عقاري من بنك البحرين بمشروع مزون  من ةسكنيقسائم 

ليتولى فريق البنك مساعدتهم  07717777 هاتف علىمن خالل تواصلهم مع البنك  والكويت

 .والرد على استفساراتهم وتلبية طلباتهم

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

BBK announces strategic partnership with 

 Diyar Al Muharraq to provide mortgage financing for two of their newest projects 

 

BBK, Bahrain’s pioneer in retail and commercial banking, announced today a strategic 
partnership with Diyar Al Muharraq, , through which BBK will provide special mortgage 
financing to interested customers in any of Diyar Al Muharraq’s latest projects: Naseem 
Villas and Mozoon Plots.  

Located in the northern edge of the city of Muharraq and one of the biggest development 
projects in the Kingdom, Diyar Al Muharraq is an oasis of tranquility, offering a variety of 
residential, commercial and hospitality projects surrounding the coastal area. Under the 
terms of the partnership, customers will be eligible to take advantage of BBK offering as the 
end user funding partner should they require funding to purchase a residential property 
from Diyar Al Muharraq’s projects. 

Announcing the strategic partnership, Dr. Adel Salem, General Manager of the Retail 
Banking Division at BBK commented: “At BBK, we strive to provide our customers with 
solutions that cater to their lives and the goals they’ve set out to achieve. We understand 
the importance of owning a property and the vital role BBK plays in this process and with 
that, we are delighted to announce our strategic partnership with Diyar Al Muharraq, a 
leading real-estate developer in Bahrain which has been in the business of developing a fully 
integrated model city with housing as well as commercial solutions which our customers can 
benefit from.  In return, customers from all nationalities residing in the GCC who wish to 
own a property in any of Diyar Al Muharraq’s projects with special emphasis on the Naseem 
Villas project and the Mozoon residential plots project will enjoy excellent loan terms and 
repayment structures at a very competitive interest rates from BBK, aside from the amazing 
banking facilities that BBK offer to its customers”. 

Customers who are interested to purchase a villa from the Naseem Villas project or a plot 
from the Mozoon residential plots project are welcome to apply for a mortgage loan with 
BBK and may contact the Call Centre on 17207777 and BBK employees will be pleased to be 
of assistance. 

 

 

 

 

 

 


