
Announcement Date: November 8,2015
Record Date: November 10,2015
Opening Date: November 15,2015
Closing Date:  November 29, 2015
Subscription results & Allotment
basis announcement Date: December 1, 2015
Allotment Date: December 6, 2015
CMSD approval on
allotment Date: December 7, 2015
Allotment Announcement Date: December 8, 2015
Distribution Date: December 13,2015

Application No

Offering up to 170.940.171 Ordinary Shares of Nominal Value of BHD 0.100 each 
at Offer Price of BD 0.117 per share on Rights Offering basis to  existing Sharehold-
ers based on a rights privileged subscription

I / We (the”Applicant”) hereby submit this application for subscription to ordinary shares of the Bank that are 
offered under the Rights Offering made in accordance with the terms and conditions of the Offering Circular 
and agree to accept such shares as may be alloted by the Board of Directors in accordance with the provision 
of the Memorandum and Articles of Association of the Bank and terms and conditions of the Offering Circular, 
including any lesser number than that subscribed to by this Applicant, I / We hereby certify that all the 
information given in this Application Form is true and correct. 

To: The Board of Directors, Bahrain Islamic Bank B.S.C. (”The Bank” or”BisB”)
P.O. Box: 5240 Manama, Kingdom of Bahrain

1. Shareholder’s Details

2. Calculation of Rights Subscription Entitlement

3. Subscription by Shareholder

4. Application for Additional Shares by Shareholders

5. Total Subscription Amount

Investor No.
at Bahrain Bourse:
Share Certificates Numbers:

a) Total No. of shares held (on the record date)

b) Rights Issue Conversion Factor

c) Number of Rights Shares entitled to (a x b)*

 *No fraction shares

d) No. of Rights Shares subscribed

e) Issue Price per Share

f) Subscription Amount (d x e)

g) Number of additional shares

h) Payment for additional shares: (g x e)

i) Total number of shares subscribed for (d + g)

j) Total  subscription amount to be paid (f + h)

Signature of Shareholders (Authorized Signatory):

6. Subscription by Renouncee

Investor (Renouncee) No. at Bahrain Bourse (if available):
Signature of the Investor (Renouncee):

k) Number of shares renounced (c - d)

l) Vlue of shares renounced (k x e)

Renouncee Name:

Nationality:

Date of Issue:

Address:

Tel:

Mobile:

CPR\CR No.

Passport No:

Place of Issue:

Fax:

E-mail:

Only eligible Shareholders who have subscribed to their full entitlement and have not made any
renunciation can fill this section.

Shareholder Name:

Nationality:

Date of Issue:

Address:

Tel:

Mobile:

CPR\CR No.

Passport No:

Place of Issue:

Fax:

E-mail:

Signature of Shareholder (Authorized Signatory):

Bank Stamp & Signature

Received From:. By Manager’s cheque No.: Dated:

Drawn on:. By Wire transfer from(bank): for value date:

Transfer Instructions Date:

In the name of:

Account Authorised Signatory

Please retain this receipt for presentation to the Receiving Bank against receiving the Allotment Notice and the Refund Cheque (if any)
For subscription Terms & Conditions, please refer to the Offering Documents

Allotment Agent Copy

. By Debit of BisB Account No:

To be filled by the Receiving Bank. Date

تاريخ اإلعالن السجل: ٨ نوفمبر ٢٠١٥
التاريخ االفتتاحي: ١٠ نوفمبر ٢٠١٥

تاريخ فتح االكتتاب: ١٥ نوفمبر ٢٠١٥
تاريخ قفل االكتتاب: ٢٩ نوفمبر ٢٠١٥

تاريخ إعالن النتائج وإعالن أسس
التخصيص: ١ ديسمبر ٢٠١٥ 

تاريخ التخصيص: ٦ ديسمبر ٢٠١٥
تاريخ موافقة إدارة مراقبة األسواق املالية

على التخصيص: ٧ ديسمبر ٢٠١٥ 
تاريخ التخصيص: ٨ ديسمبر ٢٠١٥

تاريخ التوزيع: ١٣ ديسمبر ٢٠١٥

Bahrain Islamic Bank B.S.C.
Rights Offering Application Form

بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.
طلب اكتتاب ألسهم حق األفضلية

ً بقيمة اسمية ٠٫١٠٠ دينار بحريني للسهم العادي الواحد بسعر  طرح يبلغ  طرح حتى ١٧١, ٩٤٠, ١٧٠ سهماً عادياً جديدا
٠,١١٧ دينار بحريني املساهمني

رقم الطلب

إلى: أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي ( “البنك“ ).
ص.ب. ٥٢٤٠ املنامة، مملكة البحرين

أنـا / نحن ( “مقدم الطلب“ ) نتقدم لالكتتاب في أسهم البنك املعروضة من خالل إصدار أسهم حق األفضلية وفقاً 
للشروط املذكورة في امللحق ونشرة اإلصدار. وأعلن قبولي لألسهم اخملصصة لي. أو ما يقل عنها من قبل مجلس 
اإلدارة وفقا ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك والشروط الواردة في نشرة اإلصدار. كما أني / إننا نعتهد 

بأن جميع املعلومات املذكورة أدناه كاملة وصحيحة.

١- بيانات املساهم
رقم وثيقة الهوية / شـهادة السجل التجاري اسم املساهم: 

رقم جواز السفر: اجلنسية: 
محل اإلصدار: تاريخ اإلصدار: 

العنوان:
فاكس: هاتف: 

البريد اإللكتروني: نقال: 

رقم وثيقة الهوية / شـهادة السجل التجاري اسم املتنازل له: 
رقم جواز السفر: اجلنسية: 

محل اإلصدار: تاريخ اإلصدار: 
العنوان:

فاكس: هاتف: 
البريد اإللكتروني: نقال: 

باسم:

توقيع اخملول بالتوقيع على احلساب:

٢- طريقة احتساب أسهم حق األفضلية
أ ) إجمالي عدد األسهم اململوكة (في تاريخ قفل السجل )

ب ) نسبة تعيني عدد أسهم حق األفضلية
ج ) إجمالي عدد أسهم حق األفضليـة اخملصصة ( أ X ب )*

   * بدون كسور السهم

٣- اكتتاب املساهم
د ) عـدد أسهم حق األفضلية املكتتب بها

هـ ) سعر طرح السهم
و ) قيمة األسهم املكتتب بها ( د X هـ )

رقم املستثمر (املتنازل له) لـدى بورصة البحرين ( إن وجد )
توقيع املستثمر (املتنازل له):

توقيع املساهم (توقيع املصرح له):

متأل من قبل بنك االستالمالتاريخ:

الرجاء االحتفاظ بهذا اإليصال لتقدميه لبنك االستالم مقابل استالم إشعار التخصيص وشيك املبلغ الفائض بعد التخصيص ( إن وجد )

لالطالع على املعلومات املتعلقة باالكتتاب. الرجاء مراجعة وثائق اإلصدار

نسخة وكيل التخصيص

التوقيع وختم البنك

٤- اكتتاب في أسهم إضافية من قبل املساهم
يحق للمساهمني الذين اكتتبوا بأسهم حق األفضلية اخملصصة لهم بالكامل ( دون التنازل عنها ) أن يكتتبوا

بأسهم إضافية.

ز ) عدد األسهم اإلضافية املراد االكتتاب بها
ح ) قيمة األسهم اإلضافية ( ز X هـ )

٥- إجمالي االكتتاب
ط ) إجمالي عدد األسهم املكتتب بها ( د + ز )
ك ) إجمالي مبلغ االكتتاب املستحق ( و + ح ) 

توقيع املساهم (توقيع املصرح له):

٦- إكتتاب املتنازل له
ل ) عدد األسهم املتنازل عنها ( ج ـ د )

م ) قيمة األسهم املتنازل عنها ( ل X هـ )

استلمنا من:
    عن طريق شيك إداري رقم:            بتاريخ:

مسحوب على:
بتاريخ استحقاق:     عن طريق حوالة مالية من (بنك):  

تاريخ إعطاء تعليمات احلوالة:
    عن طريق حتويل من حساب بنك البحرين اإلسالمي رقم:

(أ)

(ب) ٠،٠،٢١٢٧٥١٧

(ج)

(د)

(هـ) ٠،١١٧ دينار بحريني

(و)

(ز)

(ح)

(ط)

(ك)

(ل)

(م)

رقم املستثمر
لدى بورصـة  البحرين:

أرقام شهادات األسهم:

(k)

(l)

(i)

(j)

(g)

(h)

(d)

(e) BD 0.117

(f)

(a)

(b) 0.2127517

(c)

91234567


