
مالحظة هامة:
يكون االكتتاب مفتوحا امام جميع املساهمني املؤهلني كما في تاريخ السجل املوافق ١٥ نوفمبر ٢٠١٥ حتى انتهاء 

ساعات العمل في تاريخ إقفال االكتتاب ٢٩ نوفمبر ٢٠١٥.

يجب قراءة وتعبئة استمارة الطلب بالكامل. ويجب على مقدم الطلب تقدمي جميع املعلومات واملستندات 

املطلوبة.

ميكن دفع مبالغ االكتتاب بالطرق التالية:

يرجى مالحظة أن جميع مبالغ االكتتاب املستلمة يجب أن تكون صافية من أية رسوم مصرفية. ويتحمل مقدم 
الطلب جميع الرسوم األخرى مثل رسوم التحويل البرقي، رسوم التحصيل، رسوم حتويل العملة األجنبية، إلخ.

Important Notice: 

Subscription is open to all eligible shareholders as on the Record Date from Opening Date, 
which is 15 November 2015, and close of Banking Business Hours on the Closing Date, which 
is 29 November 2015.  
Application Form must be read and completed in full.  All required information and documents 
must be provided by the Applicant.
Payment can be made as following:

Applicants are responsible for ensuring that the Subscription Amount is received by the 
Receiving Bank on or before the Closing Date.

Applicants transferring money into the designated account should present a copy of the wire 
transfer order along with this Application Form.  Only a single wire transfer is sanctioned.
Personal cheques are not accepted for the subscription.
All Subscription Amounts received shall be net of any bank or related charges.  All charges such 
as wire transfer charges, subscription application processing fees, collection charges, foreign 
currency conversion charges, managers cheque charges, special clearing charges shall be borne 
by the Applicant.
Payment should be made in the name of “Bahrain Islamic Bank B.S.C.”
The wire transfer details are as follows:

Subscription Amount should be paid in full for total number of Ordinary Shares subscribed for 
in this Application Form.
The last day for submitting this Application Form to the Receiving Bank will be on 29 November 
2015 at close of Banking Business Hours. 
Applicants must submit the following documents along with Application Form:

Shareholders who are individuals over the age of 21 are eligible to subscribe to the Ordinary 
Shares offered through this Offering.  Applicants under the age of 21 should make their 
application through their legal guardian.

Application Form submitted by individuals must be accompanied by copies of the following 
documents:

Applicants can collect their Allotment Notice, the refund cheques, if any, in the BD, 
from the Issue Registrar’s office on the Distribution Date.
No profit shall accrue or be payable to Applicants in respect of Subscription 
Amounts collected by the Receiving Bank regardless of whether such amounts are 
returned to the Applicant in whole or in part.
For more information please refer to the Offering Circular.
Acceptance of this Application Form by the Receiving Bank does not constitute an 
acknowledgement by the Bank or the Receiving Bank that the Applicant has 
adhered to the “Subscription Terms and Conditions”.
The Bank as represented by the Board of Directors reserves the right to reject any 
application not complying with the terms and conditions contained in the Offering 
Circular.  If the Applicant has made duplicate or multiple applications, the Bank at 
its sole discretion shall accept one of the Application Forms received or may reject 
all the Application. 

Application Form submitted by institutional applicants must be accompanied with 
copies of the following documents:

Original and a copy of the individual’s valid national identification card or personal 
identification card;
Original and a copy of the individual’s valid passport; 
Sufficient funds in an amount equivalent to the number of Ordinary Shares applied for 
multiplied by the Offer Price of BD 0.117 each;
If the individual has an account with the Bahrain Bourse the individual shall specify the 
investor number by completing relevant section in the Application Form. 

A copy of the institution’s valid Commercial Registration certificate or a copy of 
certificate of incorporation;
Original and a copy of the valid national identification card  of the person(s) 
signing on behalf of the institution;
Original and a copy of the valid passport of the person(s) signing on behalf of 
the institution;
A copy of the resolution of the board of directors or equivalent authority of the 
institution approving the investment in the Offering;
A copy of the authorized signatory book of the institution validating the 
signature of the person(s) signing on behalf of the institution; 
Sufficient funds in an amount equivalent to the number of Ordinary Shares 
applied for multiplied by the Offer Price of BD 0.117 each; 
If the institution has an account with the Bahrain Bourse the institution shall 
specify the investor number by completing relevant section in the Application 
Form.
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The subscription currency is Bahraini Dinars (BD) 
The Subscription Amounts shall be remitted in one of the following mode:

By wire transfer in BD from an account of the Applicant maintained with a bank other 
than the Receiving Bank;
By transferring BD from an account held by the Applicant with the Receiving Bank.  
By Manager’s Cheque in BD

البلد

اسم احلساب 

رقم احلساب 

التحويل إلى حساب رقم: 

البنك 

رمز سويفت  

اسم مقدم الطلب 

رقم املساهم 

رقم املستثمر 

Country

Account Name

Account Number

IBAN Number

Bank 

Swift Code  

Applicant Name

Shareholder Number

Investor Number
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Application by individuals

Application by institutions

No other modes of payment shall be accepted.

ال تقبل الشيكات الشخصية لهذا االكتتاب.

تكون عملة االكتتاب بالدينار البحريني.
يتم إرسال مبالغ االكتتاب بالدينار البحريني إلى بنك االستالم و ترسل املبالغ إلى احلساب املصرفي احملدد 

مملكة البحرين
Kingdom of Bahrain

Rights Issue

100000195158

BH19BIBB00100000195158 RIGHTS ISSUE

Bahrain Islamic Bank

BIBBBHBMXXX

عن طريق شيك إداري بالدينار البحريني
عن طريق التحويل بالدينار البحريني من حساب مقدم الطلب لدى بنك االستالم الذي قدمت استمارة الطلب من خالله.

عن طريق التحويل البرقي بالدينار البحريني من حساب مقدم الطلب لدى بنك آخر بخالف بنك االستالم.
لدى بنك االستالم من خالل إحدى الطرق التالية:

ولن يتم قبول أية طريقة دفع أخرى.

يجب عـلى مقدمي الطـلبات الذين يقومون بتحويل األمـوال إلى حساب محـدد تقدمي نسخـة من أمر التحـويل
البرقي باإلضافة إلى استمارة الطلب. ويتم اعتماد حتويل برقي واحد فقط.

يكون مقدمو الطلبات مسئولني عن استالم مبلغ االكتتاب من قبل بنك االستالم في أو قبل تاريخ اإلقفال.

فيما يلي تفاصيل التحويل البرقي
يجب أن يتم الدفع باسم "بنك البحرين اإلسالمي ش. م. ب."

يجب دفع مبلغ االكتتاب بالكامل إلجمالي عدد األسهم العادية املكتتب بها في استمارة الطلب هذه.

يكون آخر موعد لتقدمي استمارة الطلب إلى بنك االستالم هو يوم األحد املوافق ٢٩ نوفمبر ٢٠١٥ قبل انتهاء
ساعات العمل املصرفية. 

يجب على مقدمي الطلبات تقدمي املستندات التالية باإلضافة إلى استمارة الطلب.

أ - الطلبات املقدمة من قبل األفراد :

الطلبات املقدمة من قبل األفراد الذين تزيد أعمارهم عن ٢١ سنة يحق لهم االكتتاب في األسهم العادية
 من خالل هذا الطرح.  أما األفراد الذين تقل أعمارهم عن ٢١ سنة تقدم طلباتهم من خالل الوصي القانوني.

طلبات االكتتاب املقدمة من قبل األفراد يجب ان ترفق معها املستندات التالية :

ب- الطلبات املقدمة من قبل املؤسسات:

إذا كان ملقدم الطلب حساب حـالي مع بورصة البحرين، ينبغي عليه تقدمي رقم حساب املستثمر في
استمارة الطلب هذه.

أصل ونسخة من بطاقة هوية وطنية سارية للفرد (البطاقة السكانية) أو البطاقة الشخصية.

أصل ونسخة من جواز السفر الساري للفرد أو مستند سفر دولي؛

مبالغ كافية بقيمة تعادل عدد األسهم العادية املتقدم إليها بسعر عرض بقيمة ٠٫١١٧ دينار بحريني
للسهم.

الطلبات املقدمة من قبل املؤسسات يجب ان ترفق معها املستندات التالية :

نسخة من شهادة السجل التجاري السارية للمؤسسة ونسخة من شهادة التأسيس؛

أصل وصورة من بطاقة الهوية الوطنية السارية (البطاقة السكانية) للشخص (األشخاص) املوقعني
نيابة عن املؤسسة؛

أصل وصورة من جواز سفر ساري للشخص (األشخاص) املوقعني نيابة عن املؤسسة؛

نسخة من القرار الصادر من قبل مجلس إدارة الشركة أو ما يوازيه الذي توافق على االستثمار في
االسهم.

نسخة من دفتر املفوضني بالتوقيع للمؤسسة إلثبات سريان توقيع الشخص ( األشخاص ) نيابة عن
املؤسسة.

أموال كافية مببلغ يعادل عدد األسهم املمتازة املتقدمة لها املؤسسة بسعر عرض بقيمة ٠٫١١٧
دينار بحريني للسهم الواحد.

إذا كان ملقدم الطلب حساب حالي مع بورصة البحرين، ينبغي عليه تقدمي إثبات لهذا احلساب (مثال
ذلك ميكـن أن يكون اإلثبات على شكل بطـاقة املستثمر، كشف حسـاب من بورصـة البحرين أو أية

مستندات ثبوتية أخرى صادرة من قبل بورصة البحرين أو من قبل سمسار مسجل لدى البورصة).

يحتفظ البنك بصفته ممثل من قبل مجلس اإلدارة، بحقه في رفض أي طلب غير متقيد بالبنود والشروط
املنصوص عليها في مستند تعميم االكتتاب. إذا قام مقدم الطلب بتقدمي استمارتني أو أكثر، يجوز للبنك

مبحض تقديره املطلق قبول استمارة واحدة  فقط أو رفض جميع استمارات الطلب املستلمة.

ال يشكل قبول استمارة الطلب من بنك االستالم بأنه مبثابة إقرار من البنك أو بنك االستالم بأن مقدم 
الطلب قد التزم ”ببنود وشروط االكتتاب“.

ملزيد من التفاصيل يرجى االطالع على مستند تعميم االكتتاب.

ال يوجب دفع أية أرباح ملقدمي الطلبات بشأن قيم االكتتاب املستلمة من قبل بنك االستالم بغض النظر
عن إعادة مبالغ االكتتاب الى مقدمي الطلبات بشكل كامل أو بشكل جزئي. 

ميكن ملقدمي الطلبات استالم إشعار التخصيص، شيكات املبالغ املرجتعة، إن وجدت بالدينار البحريني وذلك
من بنك االستالم الذي مت تقدمي استمارة الطلب لديه في يوم التوزيع.


