
2. القرارات والموافقات
قرر مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة في 17 أكتوبر سنة 2010، من ضمن أشياء أخرى، زيادة رأس المال المدفوع للبنك من 72,858,940 دينار بحريني إلى 
127,503,145 دينار بحريني عبر إصدار ما يصل إلى 546,442,050 سهمًا عاديًا جديدًا بسعر إصدار 0.100 دينار بحريني للسهم العادي. حصل البنك على خطاب من 
إدارة مراقبة األسواق المالية  في مصرف البحرين المركزي بتاريخ 20 فبراير 2011  يوضح عدم ممانعتها الستخدام مذكرة المعلومات إلصدار أسهم حق األفضلية 
لبنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب. كما حصل البنك على خطاب من إدارة مراقبة األسواق المالية في مصرف البحرين المركزي بتاريخ 16 مايو 2011 يوضح عدم 

ممانعتها الستخدام الملحق كتحديث لمذكرة المعلومات.

3. معلومات عامة عن البنك
بنك البحرين اإلسالمي هو شركة مساهمة عامة بحرينية تأسست وفقًا للقرار رقم )2( لعام 1979 الذي أصدره سمو الشيخ عيسى بن سلمان   آل خليفة في 
7 مارس 1979، وهو مسجل في مملكة البحرين طبقًا ألحكام قانون الشركات التجارية البحرينية ويعمل وفقًا للسجل التجاري رقم 9900 الصادر في 20 سبتمبر 

 .1985

تأسس بصفته أول بنك تجاري إسالمي في مملكة البحرين والثالث في العالم، نما بنك البحرين اإلسالمي بثبات منذ عام 1979 ليصبح مؤسسة إسالمية رائدة مع حقوق 
مساهمين بلغت 98,971 دينار بحريني وإجمالي أصول بلغ 881,951 دينار بحريني كما في 31 مارس 2011. ويشغل البنك في الوقت الحالي 13 فرعا في مملكة البحرين.

الرائد في  التقليدية والحديثة معًا وتعزيزها بالتكنولوجيا واالبتكار، على مكانته بصفته  البحرين اإلسالمي، عبر مزج ممارساته المصرفية  وقد حافظ بنك 
المجال المصرفي اإلسالمي، وقد عزز ذلك قيام شركة موديز عام 2008 بتصنيف البنك وهو أول مؤسسة مالية إسالمية في البحرين يتم تصنيفها. 

إن البنك يسعى إلى أن يصبح أفضل ُمقدم للحلول المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية معتمدًا على كفاءاته في خدمة العمالء وابتكار المنتجات  في 
سبيل تقديم قيمة ممتازة لمساهميه ومستثمريه وعمالئه.

ويقع مركز البنك الرئيسي في:
مبنى رقم 722 | طريق رقم 1708  |  حي رقم 317

المنطقة الدبلوماسية، المنامة , مملكة البحرين
contact.center@bisb.com :البريد اإللكتروني  |  www.bisb.com :العنوان اإللكتروني

4. استراتيجية البنك 2010 - 2012
يطمح بنك البحرين اإلسالمي ألن يصبح مصرفًا متكاماًل بحضور إقليمي وقد وضع البنك مؤخرا استراتيجية ثابتة واسعة وطموحة حتى عام 2012 باألهداف 

الرئيسية التالية:
•   تحويل تركيز البنك من االستثمارات، التي كان عليها اعتمادا أساسيا، إلى األعمال المصرفية لألفراد والشركات؛

•   خفض التعرض الكبير لميزانية البنك للشركات المتعثرة وبناء الكفاءات واالستثمار في قطاعات جديدة؛
•   زيادة حصة الدخل الدوري غير الممول في مقابل الدخل الدوري الممول من خالل التركيز األكبر على الخدمات المصرفية واالستثمارية

     الرئيسية؛ و
•   خفض متوسط التكلفة الرأسمالية للبنك من خالل زيادة الرافعة المالية وتنويع مصادر التمويل.

5. أضواء على النتائج المالية

تاريخ قفل السجل:  األربعاء 1 يونيو 2011
تاريخ فتح االكتتاب: األربعاء 8 يونيو 2011

تاريخ قفل االكتتاب: األربعاء 22 يونيو 2011
تاريخ التخصيص: األربعاء 29 يونيو 2011

تاريخ إعالن التخصيص: الخميس 30 يونيو 2011
تاريخ التوزيع: اإلثنين 4 يوليو 2011

         بنك اإلستالم                      المستشار القانوني         مسجل األسهم            وكيل التخصيص              مدققي الحسابات   ملخص وثائق اإلصدار

إصدار ما يصل إلى 546,442,050 سهمًا عاديًا حديثًا بسعر إصدار 0.100 دينار بحريني يعادل القيمة االسمية 
للسهم العادي على أساس اكتتاب حق األفضلية

ال يتحمل مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين )سوق البحرين لألوراق المالية سابقًا( أية مسؤولية عن دقة واكتمال البيانات والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة ويخليا مسؤوليتيهما من أي خسارة من أي نوع تنشأ عن االعتماد على كل أو أي جزء من المحتويات  الواردة فيها.

تم استخراج المعلومات التالية من الملحق ومذكرة المعلومات )معًا »وثائق اإلصدار«( الصادرين المتعلقين بطرح أسهم حق األفضلية لبنك البحرين اإلسالمي والذين سوف يكونان متوفران لدى مكاتب مدير اإلصدار وبنك االستالم ووكيل التخصيص ابتداًء من تاريخ فتح االكتتاب. ال 
ُيَعدُّ هذا الملخص موجزًا متكاماًل للمعلومات التي تتضمنها وثائق اإلصدار. ينبغي على األشخاص الراغبين في تقديم طلبات لالكتتاب في أسهم حق األفضلية قراءة وثائق اإلصدار بالكامل. وتكون لأللفاظ والعبارات الواردة تعريفاتها في وثائق اإلصدار نفس المعاني عند استعمالها 

في هذا الملخص ما لم يتطلب السياق خالف ذلك. 

يسر مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي دعوة جميع المساهمين المسجلين في سجل البنك لدى مسجل األسهم بتاريخ قفل السجل للتقدم بطلب االكتتاب 
في إصدار ما يصل إلى 546,442,050 سهمًا عاديًا حديثًا بسعر إصدار 0.100 دينار بحريني يعادل القيمة االسمية للسهم العادي على أساس اكتتاب حق األفضلية. 
ستكون استمارات طلب االكتتاب متوفرة لدى مكاتب مدير اإلصدار وبنك االستالم ووكيل التخصيص ابتداًء من تاريخ فتح االكتتاب. تبدأ فترة االكتتاب في يوم 

األربعاء 8 يونيو 2011 وتنتهي في يوم األربعاء 22 يونيو 2011.

% من إجمالي األسهم الصادرةعدد األسهم المملوكةالجنسيةاسم المساهم

39.88%290,591,510كويتيدار االستثمار 

13.00%94,745,420سعوديالبنك اإلسالمي للتنمية

9.33%67,946,033كويتيالمجلس العام لألوقاف الكويتية

8.70%63,407,126كويتيالشركة الكويتية لالستثمار ش.م.ك.

70,91%516,690,089اإلجمالي

 9. التداول وأداء السهم
إن أسهم  بنك البحرين اإلسالمي مدرجة في بورصة البحرين. وقد كان أداء أسهم البنك خالل العامين الماضيين أقل من اداء مؤشر بورصة البحرين 

ومؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد بقي نشاط التداول في أسهم البنك منخفضا مسجاًل معدل تداول يومي بلغ 127,208 سهمًا خالل الفترة مابين 
3 مايو 2010 و 3 مايو 2011.

10. حق التنازل
أسهم البنك اسمية وغير قابلة للتجزئة. يمكن للمساهمين المؤهلين والمسجلين بتاريخ قفل السجل قبول كامل حقوقهم في اإلصدار أو جزء منها. 
إن حق االكتتاب في األسهم الجديدة قابل للرفض مما يتيح للمساهمين غير الراغبين في االكتتاب في بعض أو كافة األسهم الجديدة بيع حقوقهم 

لطرف ثالث.

يجوز بيع الحقوق خالل فترة االكتتاب فقط.

11. كيفية االكتتاب
1.  يجب تعبئة استمارة طلب االكتتاب بالكامل باللغة العربية أو اإلنجليزية وذلك كما هو موضح في استمارة طلب االكتتاب.

القانوني أن يوقع على استمارة طلب  أو  الولي الطبيعي  المكتتب قاصرًا فيجب على  إذا كان  المكتتب.   2. يجب أن توقع استمارة الطلب من قبل 
االكتتاب نيابة عن صاحب الطلب القاصر مع ذكر الصفة التي يوقع بها.

3. يجب دفع مبالغ االكتتاب كاملة لمجموع األسهم )نسبة حق األفضلية أو األسهم اإلضافية( المكتتب بها في استمارة طلب االكتتاب.
4. آخر موعد لقبول استمارات طلب االكتتاب لدى بنك االستالم سوف يكون يوم األربعاء 22 يونيو 2011.

5. يجب على المكتتبين من األفراد التقدم بالمرفقات التالية:
أ.    أصل جواز سفر المساهم ونسخة منه؛

ب. أصل بطاقة تعريف هوية المساهم أو ما يعادلها وصورة منها؛ و
ج.  أصل بطاقة تعريف هوية ولي أمر المساهم القاصر والذي يقدم الطلب ويوقع بالنيابة عنه أو ما يعادلها وصورة منها.

6.  يجب على المكتتبين من المؤسسات التقدم بالمرفقات التالية:
أ.    صورة عن السجل التجاري أو شهادة التأسيس؛

ب. رسالة أصلية مطبوعة على األوراق الرسمية للمؤسسة تخول الشخص )األشخاص( الذي يظهر توقيعه في استمارة طلب االكتتاب؛
ج.  أصل من جواز سفر الشخص )األشخاص( الظاهر توقيعه )توقيعاتهم( بالنيابة عن المؤسسة أو صورة منه؛ و

د.  أصل ونسخة من وثيقة هوية أو ما يعادلها للشخص )األشخاص( الظاهر توقيعه )توقيعاتهم( بالنيابة عن المؤسسة.
7.  في حال التنازل، يجب على المساهمين من األفراد والمتنازل إليهم تقديم أصول وصور بطاقتي تعريف الهوية المذكورتين أعاله. كما يجب على 
المساهمين من المؤسسات تقديم صورة من شهادة السجل التجاري الخاص بالشركة أو من شهادة التأسيس باإلضافة إلي أصول ونسخ من بطاقتي 
)المخولين( للتوقيع نيابة عن المؤسسة ورسالة أصلية مطبوعة على أوراق المؤسسة الرسمية تخول  تعريف الهوية للشخص )األشخاص( المخول 

الشخص )األشخاص( الظاهر توقيعه )تواقيعهم( في استمارة طلب االكتتاب التنازل عن أسهم حق األفضلية بالنيابة عن المؤسسة.
8.  يقتصر االكتتاب في أسهم إضافية على المساهمين الذين اكتتبوا في أسهم حق األفضلية المخصصة لهم بالكامل من غير تنازل للغير.

9.  ال يحق للمساهمين التنازل عن أسهم حق األفضلية في حال االكتتاب في أسهم إضافية.

12. التخصيص
أوالً  المركزي. وسيتم تخصيص األسهم  البحرين  الموافق عليه من قبل مصرف  التخصيص  المكتتبين وفقًا لسجل  سيتم تخصيص األسهم على 
للمساهمين الذين اكتتبوا في حقوهم بالكامل أو بأي عدد أقل من األسهم. ويتم تخصيص الباقي للمساهمين الذين طلبوا االكتتاب في ما يزيد 
عن حقوقهم وذلك بالتناسب مع ما يملكونه في تاريخ قفل السجل. سيتم إصدار األسهم المكتتب بها خالل فترة االكتتاب فقط. وفي حال كان عدد 

األسهم المكتتب بها في هذا اإلصدار أقل من 546,442,050 سهمًا عاديًا، لن يكون هناك عرض أسهم لالكتتاب العام.
اشعارات التخصيص وشيكات المبالغ الفائضة والمبالغ المدفوعة من خالل الطلبات المرفوضة ستكون متوفرة لإلستالم لدى المكتب الرئيسي لبنك 
األستالم ابتداًء من تاريخ التوزيع ولمدة أسبوعين. بعد انقضاء هذة المهلة ، إن اشعارات التخصيص وشيكات المبالغ الفائضة غير المستلمة سترسل 

إلى مكتب وكيل التخصيص وستكون متوفرة لإلستالم هناك.

13. معلومات هامة أخرى
1.  ستكون وثائق الإلصدار واستمارات طلب االكتتاب متوفرة لدى مكاتب مدير اإلصدار وبنك االستالم ووكيل التخصيص ابتداًء من تاريخ فتح االكتتاب 

2. عين بنك البحرين اإلسالمي خالل فترة االكتتاب الفروع التالية إلستالم نماذج طلبات االكتتاب ومبالغ االكتتاب:  

برج السالم، المنطقة الدبلوماسية، المنامة الفرع الرئيسي
رقم الهاتف: 546111 17، فاكس: 535808 17

فروع أخرى

القضيبية
رقم الهاتف: 579222 17، فاكس: 262178 17

الحد
رقم الهاتف: 358555 17، فاكس: 467030 17

الرفاع
رقم الهاتف: 768333 17، فاكس: 777510 17

جدحفص
رقم الهاتف: 388228  17 ، فاكس:553139 17

المنامة
رقم الهاتف: 509919 17، فاكس: 223933 17

مدينة عيسى
رقم الهاتف: 788383 17، فاكس: 682289 17

سترة
رقم الهاتف: 458008 17، فاكس: 737610 17

مدينة حمد
رقم الهاتف: 418111 17، فاكس: 414533 17

البديع
رقم الهاتف: 598555 17، فاكس: 592667 17

مرفأ البحرين المالي
رقم الهاتف: 101717 17، فاكس: 100020 17

ستي سنتر
رقم الهاتف: 172040 17، فاكس: 178626 17

المحرق 
رقم الهاتف: 348048 17، فاكس:342795 17

15. تعهدات مجلس اإلدارة
يتحمل أعضاء مجلس إدارة البنك الواردة أسمائهم في وثائق اإلصدار المسؤولية عن المعلومات الواردة في ملخص وثائق اإلصدار.وحسب علم واعتقاد 
بيانات من  أية  للحقائق ولم تغفل  اإلصدار مطابقة  وثائق  الواردة في  المعلومات  بذلوا كل عناية الزمة لضمان ذلك فإن  الذين  اإلدارة  أعضاء مجلس 

المحتمل أن تؤثر على أهمية أو اكتمال وثائق اإلصدار.

مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

6. استخدام حصيلة االكتتاب
وضعت األزمة المالية العالمية غير المسبوقة ضغوطات جمة على البنك مما أدى إلى زيادة حجم األصول المتعثرة وإلى تراجع قيمة األصول اإلستثمارية. وهذا ما 

دفع بالبنك إلى أخذ مخصصات اضمحالل مرتفعة. وقد أدى ذلك إلى تكبد البنك لخسائر خالل عامي 2009 و2010 مما انعكس سلبًا على حقوق المساهمين لديه. 

في المقابل، أوجدت أوضاع السوق الحالية فرصًا للنمو محليًا وتنويع األعمال. ويحتل البنك حاليًا المرتبة ما قبل األخيرة من حيث راس المال المدفوع مقارنة مع 
نظرائه في القطاع مما أوجد صعوبات وتحديات لديه في وقت يقوم النظراء باالستفادة من قاعداتهم الرأسمالية الواسعة عبر تعزيز االقتراض والتوسع في 

السوق.
وعليه، فإن زيادة رأس المال لدى البنك ستساعد على تقوية قاعدته الرأسمالية وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر وتحسين النسب النظامية الى مستويات 
جيدة تفوق متطلبات مصرف البحرين المركزي. كما ستساعد عملية زيادة رأس المال على دعم تنافسية البنك من خالل تمويل النمو في العمليات المصرفية 
األساسية والتوسع في السوق المحلية. كما ستساعد على تقوية قدرة المصرف على االقتراض وتنويع مصادر التمويل وتحقيق عائدات مستدامة على حقوق 

المساهمين. كما سيقوم المصرف باستخدام جزء من حصيلة زيادة رأس المال لدعم استراتيجية النمو لديه خارج مملكة البحرين.  
  

7. سياسة دفع حصص األرباح
تتساوى األسهم العادية الجديدة الُمصدرة في الحقوق واإلمتيازات مع جميع األسهم العادية األخرى، بما في ذلك حق تسلم األرباح المستقبلية لدى إعالنها. 

  

8. المساهمون الحاليون
وفقًا لسجل البنك كما في 3 مايو 2011، نورد فيما يلي أسماء وجنسيات وعدد األسهم المملوكة من قبل المساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون نسبة 5% أو 

أكثر من األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل.

1. تفاصيل االكتتاب
بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.المصدر

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب. )مقفلة(مدير اإلصدار

بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.بنك االستالم

حاتم الزعبي وشركاهالمستشار القانوني

ارنست ويونغالمدققين

كي بي إم جي فخرووكيل التخصيص

بورصة البحرينمسجل األسهم

جميع المساهمين المسجلين في سجل البنك في تاريخ قفل سجلحق األفضلية

2000,000,000 سهمًا عاديًارأس المال المصرح به

728,589,400 سهمًا عاديًارأس المال الصادر والمدفوع بالكامل قبل اإلصدار

إصدار أسهم عادية للمساهمين المسجلين حاملي حق األفضليةنوع اإلصدار

ما يصل إلى 546,442,050 سهمًا عاديًااألسهم المطروحة

0.100 دينار بحريني لكل سهم عاديالقيمة االسمية

0.100 دينار بحريني لكل سهم عاديسعر اإلصدار

الحق في شراء حتى 3 أسهم عادية لكل 4 أسهم عادية مملوكة في تاريخ قفل نسبة األفضلية
السجل

األربعاء 1 يونيو 2011تاريخ قفل السجل

األربعاء 8 يونيو 2011تاريخ فتح االكتتاب

األربعاء 22 يونيو 2011تاريخ قفل االكتتاب

األربعاء 29 يونيو 2011تاريخ التخصيص

الخميس 30 يونيو 2011تاريخ إعالن التخصيص

اإلثنين 4 يوليو 2011تاريخ التوزيع

*   مبينة كنسبة من أسهم الشركة الصادرة والمدفوعة بالكامل

النسبة المئوية لألسهم الصادرةعدد المساهمينعدد األسهمالفئات*

11.71%185,296,5955% إلى %5

18.03%5131,353,1592% إلى أقل من %10

13.00%1094,745,4201% إلى أقل من %20

39.88%20290,591,5101% إلى أقل من %50

82.62%601,986,6849المجموع

 

المنصبأسم العضو

رئيس مجلس اإلدارةالسيد خالد عبد اهلل البسام

نائب رئيس مجلس اإلدارةالشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة

عضو مجلس إدارةالسيد خالد محمد نجيبي

عضو مجلس إدارةالسيد نبيل أحمد محمد أمين

عضو مجلس إدارةالسيد علي محمد العليمي

عضو مجلس إدارةالسيد محمد الزروق رجب

عضو مجلس إدارةالسيد عبد الرحمن علي الداوود

عضو مجلس إدارةالسيد غسان حمد  البراهيم

14. أعضاء مجلس اإلدارة

يوضح الجدول التالي توزيع كل فئة من األسهم وإيضاح عدد حملة األسهم والنسب المئوية لها.

مدير اإلصدار

إعالن إصدار أسهم حق األفضلية

الربع األول  2011
ألف )د.ب.(

2010
ألف )د.ب.(

2009
ألف )د.ب.( 

2008
ألف )د.ب.(

2007
ألف )د.ب.(

7,01038,21025,025)1,344(2,584صافي الدخل قبل المخصصات

22,31325,025)19,397()39,712(1,508صافي الدخل

881,951935,674911,950873,967658,969مجموع الموجودات

98,971100,061140,501166,447187,176مجموع حقوق المساهمين


