
National Bank of Bahrain B.S.C.’s (“NBB” or the “Offeror”) voluntary conditional Offer to acquire up to 100% of 
the issued and paid up ordinary shares of Bahrain Islamic Bank B.S.C. (“BISB” or the “Offeree”) subject to certain 
Conditions Precedent including a minimum acquisition of an additional 40.94% of the issued share capital of BISB 
bringing NBB’s total stake in BISB to a minimum of 70% for either cash of BHD 0.117 per BISB Share (the “Cash 
Offer”) or via a shares exchange at a Share Exchange Ratio of 0.167 New NBB Shares per BisB share (the “Share 
Exchange Offer”) at the option of each BISB Shareholder

العرض الطوعي المشروط لبنك البحرين الوطني ش.م.ب. )»بنك البحرين الوطني« أو »مقدم العرض«( لالستحواذ على ما يصل إلي 
100% من األسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب. )»بنك البحرين اإلسالمي« أو »متلقي العرض«( وذلك 
خاضع لشروط مسبقة محددة تشمل حدًا أدنى لالستحواذ على نسبة إضافية قدرها 40.94% من أسهم رأس المال الصادرة لبنك البحرين 
اإلسالمي لتصل الحصة اإلجمالية لبنك البحرين الوطني في بنك البحرين اإلسالمي إلى حد أدنى قدره 70% إما نقدًا بقيمة 0.117 د.ب 
عن كل سهم من أسهم بنك البحرين اإلسالمي )»العرض النقدي«( وإما بتبادل األسهم بنسبة 0.167 سهم جديد في بنك البحرين الوطني 

لكل سهم في بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب. )»عرض تبادل االسهم«( وفق خيار كل مساهم من مساهمي بنك البحرين اإلسالمي.

ACCEPTANCE AND TRANSFER FORM استمارة القبول والتحويل

Offer Opening Date: 18 December 2019 تاريخ افتتاح العرض: 18 ديسمبر 2019

Final Offer Closing Date: To be announced تاريخ إغالق العرض النهائي: سيتم االعالن عنه

Terms capitalised herein have the meaning as defined in the Offer Document المصطلحات المعرفة هنا تحمل المعاني المذكورة في مستند العرض

1.	  Identification Data: (Please complete where applicable) بيانات الهوية: )الرجاء ملئ الخانات متى انطبقت(. 1

Investor Number (IN) at Bahrain Clear, if available: رقم المستثمر لدى شركة البحرين للمقاصة )إن كان متوفرًا(

A. Individual      أ  أفـــــــراد

BISB Shareholder Primary Shareholder
مساهم رئيسي

Joint Shareholder(s)(if any)
مساهم/ مساهمون مشترك/ مشتركون )إن وجد( مساهم في بنك البحرين اإلسالمي 

Full Name: االسم بالكامل:

Nationality: الجنسية:

CPR / National ID Number: رقم بطاقة الهوية الوطنية:

CPR / National ID Issuing Country: البلد الُمصدر لبطاقة الهوية الوطنية:

CPR / National ID Expiry Date: تاريخ انتهاء بطاقة الهوية الوطنية:

B. Institution      ب  المـنـشـــآت
Registered Name of the Institution: االسم المسجل للمنشأة: Authorised Signatory Name: ض بالتوقيع: الُمفوَّ

Institution Type: نوع المنشأة: CPR/National ID Number of the Authorised Signatory: رقم بطاقة الهوية الوطنية للُمفوض بالتوقيع:

Institution Commercial Registration (CR) No.: رقم السجل التجاري للمنشأة: CPR/National ID Expiry Date: تاريخ إنتهاء بطاقة الهوية للُمفوض بالتوقيع:

Country of Registration: بلد التسجيل:  CR Expiry Date: تاريخ انتهاء السجل التجاري:

2.	 Contact Information: 	 .:بيانات االتصال
Address (Primary residential address for individuals and registered address for institutions):

Office/Flat/House No.: رقم المكتب/ الشقة/ المنزل: Building No.: رقم المبنى: Road: طريق: Area: المنطقة:

Block No.: مجمع: P.O. Box / Postal Code: ص.ب. / الرمز البريدي: City: المدينة: Country: البلد:

Mobile No.: الهاتف النقال: Telephone: الهاتف: Fax: الفاكس: Email: البريد اإللكتروني:

3.	 Shareholder Offer Selection: (Please tick  where applicable) اختيار العرض من قبل المساهم: )ُيرجى وضع عالمة  حيثما ينطبق ذلك(. 	

Please indicate your option as below (kindly select only one option - forms with multiple options selected will be rejected). For details of the Offer, kindly ensure you have carefully read and fully understood the Offer Document:
A)   CASH OFFER:  I/we wish to surrender the number of BISB Shares indicated below in consideration of the Cash Offer by NBB of BHD 0.117 per BISB Share
If the Cash Offer is selected, kindly select your preference to receive the cash payment:

i.	    Through wire transfer to my/our bank account using my/our bank account information below, to be effected on the Settlement Date; OR
ii.	    Through a manager’s cheque to be collected by the BISB Shareholder from NBB’s head office from the Settlement Date

B)   SHARE EXCHANGE OFFER:  I/we wish to surrender the number of BISB Shares indicated below in exchange for 0.167 New NBB Shares for each BISB Share delivered on the Settlement Date

 ُيرجى اإلشارة إلى خيارك كما هو أدناه )ُيرجى اختيار عرض واحد فقط - سيتم رفض االستمارات التي يتم اختيار اكثر من عرض واحد بها(. للتعرف على تفاصيل العرض ُيرجى التأكد من قراءة مستند العرض بعناية و فهمه بشكل تام:
A	   العرض النقدي: أرغب أنا / نرغب نحن في التنازل عن عدد من أسهم بنك البحرين اإلسالمي الُمشار إليها أدناه نظير العرض النقدي المقدم من جانب بنك البحرين الوطني بقيمة 0.117 د.ب لكل سهم من اسهم بنك البحرين اإلسالمي(

في حال اختيار العرض النقدي ُيرجى تحديد اختيارك المفضل الستالم المقابل النقدي:
i	   من خالل تحويل مصرفي إلى حسابي/ حسابنا البنكي باستخدام بيانات حسابي/ حسابنا البنكي المذكورة أدناه في تاريخ التسوية؛ أو.

ii	 ل من قبل مساهم بنك البحرين اإلسالمي من المقر الرئيسي لبنك البحرين الوطني بدءًا من تاريخ التسوية..   من خــالل شيك إداري ُيَحصَّ
B	   عـرض تبادل األسـهم: أرغب أنا / نرغب نحن في التنازل عن عدد من أسهم بنك البحرين اإلسالمي الُمشار إليه أدناه مقابل 0.167 أسهم جديدة في بنك البحرين الوطني لكل سهم من أسهم بنك البحرين اإلسالمي تسلم في تاريخ التسوية.(

4.	 Bank Account Information: بيانات الحساب المصرفي:. 	
Shareholder Bank Account Details (mandatory if wire transfer within the Cash Offer is selected above): بيانات الحساب المصرفي للمساهم )إلزامية في حالة إختيار التحويل المصرفي مقابل العرض النقدي أعاله(: 

Account name (should match the BISB Shareholder’s name): :)اسم الحساب )يجب أن يتطابق مع اسم مساهم بنك البحرين اإلسالمي

Account number: :رقم الحساب

IBAN: :)رقم الحساب المصرفي الدولي )رقم اآليبان

Bank name: اسم البنك:

Bank address: عنوان البنك:

SWIFT: :رمز السويفت

Currency (all transfers will be effected in BHD): العملة )تجري جميع التحويالت بالدينار البحريني(:

5.	 Details of the Shareholders’ ownership in BISB Shares: 	 .:بيانات ملكية المساهم في أسهم بنك البحرين اإلسالمي

A)	 Number of BISB Shares currently held: ___________________________________________________________ BISB Shares
B)	 Number of BISB Shares I/we wish to surrender in consideration of the Offer by NBB: __________________________________________________________________________________________ BISB Shares to be surrendered in the Offer 
(Note: Partial sale / transfer not permissible for holders of physical BISB Shares. See section 4.1 of the Offer Document)
C)	 Number of remaining BISB Shares I/we will hold after the Offer is effected (A minus B): ______________________________________________________________________________________ BISB Shares held after the Offer is effected

عدد أسهم بنك البحرين اإلسالمي المملوكة حاليا:_________________________________________________________ سهم في بنك البحرين اإلسالمي. أ( 

عدد أسهم بنك البحرين اإلسالمي التي أرغب/ نرغب في التنازل عنها نظير العرض من جانب بنك البحرين الوطني: __________________________________________________________ سهم في بنك البحرين اإلسالمي التي يجري التنازل عنها في العرض. ب( 
)مالحظة: البيع/ النقل الجزئي غير مسموح به لحاملي أسهم بنك البحرين اإلسالمي الورقية. يرجى اإلطالع على الفقرة 4-1 من مستند العرض( 

عدد أسهم بنك البحرين اإلسالمي الباقية التي سأحملها/ سنحملها بعد تنفيذ العرض )أ ناقص ب(: __________________________________________________________________________ سهم في بنك البحرين اإلسالمي المملوكة بعد تنفيذ العرض. ج( 

I / we, the undersigned, being the current registered shareholder(s) of BISB, and having received, read and fully understood the Offer 
Document, together with the Offeree Board Circular, submit this Acceptance and Transfer Form with my/our acceptance of the Offer and 
hereby unconditionally agree to surrender the  BISB Shares indicated in this form which shall be transferred upon my/our acceptance, as 
indicated above, either in consideration of cash for the Cash Offer or in exchange for New NBB Shares in the Share Exchange Offer (as I/we 
have indicated above) and as per the terms and conditions of the Offer Document.  I/we understand that the Offer is subject to the fulfilment 
Conditions Precedent as detailed in the Offer Document and accordingly may or may not be effected.
Date:  [DD / MM / YYYY]

أنا/ نحن الموقع/ الموقعين أدناه كوني المساهم الحالي المسجل/ كوننا المساهمين الحاليين المسجلين في بنك البحرين اإلسالمي، وبعد استالم 
مستند العرض وقراءته وفهمه فهمًا تامًا إلى جانب تعميم مجلس إدارة متلقي العرض، أقدم/ نقدم استمارة القبول والتحويل هذه بقبولي/ بقبولنا 
العرض، وأوافق/ نوافق دون شرط على أن أتنازل/ نتنازل عن أسهم بنك البحرين اإلسالمي الُمشار إليها في هذه االستمارة والتي ُتحال بعد قبولي/ 
قبولنا للعرض كما وردت اإلشارة إليه أعاله إما نظير مقابل نقدي عن العرض النقدي وإما بتبادل أسهم بنك البحرين الوطني الجديدة في عرض تبادل 
األسهم )كما أشرت/ أشرنا إليه أعاله( وبحسب الشروط واألحكام الواردة في مستند العرض. أدرك/ ندرك أن العرض يخضع إلستيفاء الشروط المسبقة 

الُمبينة في مستند العرض، وأنه وفق ذلك يجوز تنفيذه أو عدم تنفيذه.

التاريخ:  ]يوم/ شهر/ سنة[

BISB primary shareholder signature: توقيع المساهم الرئيسي في بنك البحرين اإلسالمي: BISB joint shareholder signature (if any) توقيع المساهم المشترك في بنك البحرين اإلسالمي )إن ُوجد(:

OFFICIAL USE ONLY: لالستخدام الرسمي فقط:
Agent Name: اسم الوكيل: Branch Received: الفرع المستلم: Agent Stamp: ختم الوكيل:

Agent Signature: توقيع الوكيل: Date Received: تاريخ االستالم:

Notes: For use of the Receiving Agent: إلستخدام وكيل اإلستالم فقط: مالحظات:

Verified by: تمت المعاينة و التأكيد من قبل:

Offerorمقدم العرض Offereeمتلقي العرض .Form Noاستمارة رقم
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Important Instructions for Completion and Submission of this Acceptance and Transfer Form تعليمات مهمة بخصوص استكمال استمارة القبول والتحويل وتقديمها
The following should be read in conjunction with the information contained in the Offer Document. Definitions contained in the Offer Document shall 
also apply to this Acceptance and Transfer Form. In case of any conflict between the instructions provided in the Offer Document and this Acceptance and 
Transfer Form, the instructions in the Acceptance and Transfer Form prevail.

يجب قراءة ما يلي اقترانًا بالمعلومات الواردة في مستند العرض. كما ُيعمل بالتعريفات الواردة في مستند العرض بشأن استمارة القبول والتحويل 
هذه. في حال وجود أي تعارض بين التعليمات الُمقدمة في مستند العرض واستمارة القبول والتحويل هذه ُيعتد بالتعليمات الواردة في استمارة 

القبول والتحويل هذه.

1.	 Acceptance and Transfer Form Submission تقديم استمارة القبول والتحويل. 1

(i)	 BISB Shareholders who wish to accept the Offer must submit the completed Acceptance and Transfer Form, together with all the required documents 
as set out below, at Participating Branches of the Offeror or Participating Branches of the Offeree or the receiving desk of the Receiving Agent (as set 
out in section 4.1.12 of the Offer Document) during the Offer Period. The Offer Period shall commence on the Offer Opening Date and shall close 
on the Final Offer Closing Date, during the specific working hours of each Participating Branch and the Receiving Agent as detailed in section 4.1.12 
of the Offer Document.

(ii)	 In all cases, the Acceptance and Transfer Form should be submitted no later than the closing business hours of the Final Offer Closing Date.
(iii)	 BISB Shareholders who do not have an Investor Number (IN) may participate in the Offer.  However, those BISB Shareholders accepting the Share 

Exchange Offer will, subsequent to the Offer, be required to obtain an Investor Number prior to any future transfer of the New NBB Shares received 
by them. 

(iv)	 In the event that a BISB Shareholder holds the shares in physical form only and wishes to participate in the Offer, such BISB Shareholder may only 
tender all such shares in the Offer and may not tender part of such physical BISB Shares.  BISB Shareholders holding physical shares and intending to 
tender part of such BISB Shares should first deposit the physical shares at Bahrain Clear to have the shares issued in electronic form. 

(v)	 BISB Shareholders intending to accept the Offer and who hold BISB Shares that are mortgaged will have to provide original written clearance from the 
mortgagee in the form provided by the Offeror, the CSD or the Receiving Agent.

(vi)	 Only the prescribed Acceptance and Transfer Form received by mail or collected from the offices of the Receiving Agent or the Participating Branches 
listed in section 4.1.12 of the Offer Document should be used, and completed in full in accordance with the instructions contained herein.  Joint 
shareholders of BISB Shares should submit only one Acceptance and Transfer Form signed by all such joint shareholders.

(vii)	 BISB Shares held by investment managers should have the Acceptance and Transfer Form signed by the investment manager and submitted along 
with a copy of the document reflecting the investment manager’s position as the investment manager for the BISB Shareholder. The Acceptance and 
Transfer Form must state the beneficial owners of the BISB Shares and be provided together with their specific signed mandate.

(i	 يلتزم مساهمو بنك البحرين اإلسالمي الذين يرغبون في قبول العرض بتقديم استمارة القبول والتحويل المكتملة البيانات إلى جانب جميع المستندات (
المطلوبة كما هي مبينة أدناه لدى الفروع المشاركة لمقدم العرض، أو الفروع المشاركة لمتلقي العرض، أو مكاتب وكيل االستالم )كما هو ُمبين في القسم 
4-1-12 من مستند العرض( ويتم التقديم خالل مدة العرض. تبدأ مدة العرض في تاريخ افتتاح العرض وتنتهي في تاريخ إغالق العرض النهائي خالل ساعات 

العمل المحددة لكل فرع مشارك، ووكيل االستالم كما هو ُمبين بالتفصيل في 4-1-12 من مستند العرض.
(ii	 في جميع الحاالت، يجب تقديم استمارة القبول والتحويل المكتملة البيانات في موعد ال يجاوز انتهاء ساعات العمل في تاريخ إغالق العرض النهائي.(

(iii	 يسمح لمساهمي بنك البحرين اإلسالمي الذين ليس لديهم رقم مستثمر المشاركة في العرض، ولكن ُيطلب من مساهمي بنك البحرين اإلسالمي الذين (
يقبلون عرض تبادل األسهم، بعد العرض، الحصول على رقم مستثمر قبل أية تحويل مستقبلي ألسهم بنك البحرين الوطني التي يحصلون عليها.

(iv	 في حال امتالك أحد مساهمي بنك البحرين اإلسالمي الذين يرغبون في المشاركة في العرض األسهم في صورة ورقية فقط، يجب على ذلك المساهم (
المشاركة في العرض بجميع األسهم وال يمكنه المشاركة بجزء منها، و يجب على ذلك المساهم في حالة رغبته بالمشاركة بجزء من األسهم إيداع شهادات 

األسهم الورقية لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب )م( أواًل لكي يتسنى إصدار نسخة إلكترونية من األسهم. 
(v	 ُيلزم مساهمو بنك البحرين اإلسالمي الذين ينوون قبول العرض والذين تكون أسهمهم المملوكة في بنك البحرين اإلسالمي مرهونة بتقديم تصريح خطي (

أصلي من المرتهن بالصيغة التي يوفرها مقدم العرض، أو مركز اإليداع المركزي لألوراق المالية، أو وكيل االستالم.
(vi	 يقبل فقط استخدام استمارة القبول والتحويل الُمستلمة عبر البريد أو التي يتحصل عليها من مكاتب وكيل االستالم، أو الفروع المشاركة المذكورين في القسم (

4-1-12 من مستند العرض وتستكمل بالكامل وفق التعليمات الواردة في هذا المستند. في حالة المساهمين المشتركين ألسهم بنك البحرين اإلسالمي يجب 
استخدام استمارة قبول وتحويل واحدة فقط وتوقيعها من جانب جميع المساهمين المشتركين.

(vii	 في حالة كانت أيٍّ من أسهم بنك البحرين اإلسالمي مملوكة لمديري استثمار يجب توقيع استمارة القبول والتحويل من جانب مدير االستثمار وترسل صورة (
المالكين  والتحويل  القبول  تذكر استمارة  أن  البحرين اإلسالمي. يجب  بنك  باعتباره مدير االستثمار لمساهم  يبين وظيفة مدير االستثمار  الذي  المستند  من 

ع من جانبهم. المستفيدين ألسهم بنك البحرين اإلسالمي وُيقدم مع التفويض الُمحدد الموقَّ

2.	 Required Documents المستندات المطلوبة. 	

(i)	 BISB Shareholders who are individuals (including joint shareholders) and who wish to accept the Offer must submit the following documents:
1.	 The Original signed Acceptance and Transfer Form
2.	 The original or Certified Copy and a copy of two of the following three forms of identification: 
a)	 the individual’s valid passport or valid international travel document;
b)	 the individual’s valid national identification card or an equivalent document; and
c)	 the individual’s valid driving licence.
3.	 Proof of permanent residential address. The proof can consist of a copy of a recent utility bill, bank statement or similar statement from 

another bank or financial institution licensed in the country, which have been issued within three months prior to their presentation, or official 
documentation, such as a smartcard, from a public/governmental authority, or a tenancy agreement;

4.	 If an individual BISB Shareholder has an existing Investor Number (IN) and Securities Account, proof of such IN and Securities Account is required 
in the form of a Bahrain Bourse investor card or statement of account, or a Bahrain Bourse system print-screen. If the Applicant has an existing 
Securities Account but no designated broker, then proof of such IN can additionally be in the form of an allotment notice from a previous IPO of 
no earlier than 2006;

5.	 Original share certificates or a statement of account from Bahrain Clear in respect of BISB Shares held in electronic form, for the BISB Shares they 
wish to surrender during the Offer Period; and

6.	 Bank account details from the BISB Shareholder’s bank in the name of the BISB Shareholder in the form of a bank statement, a bank online system 
print-screen or a bank letter indicating the IBAN or other account details and bank name.  The BISB Shareholder’s bank account details will be 
utilised for any settlement of the Cash Offer and may be used for payment of any future dividends in the case of a Share Exchange Offer.  Bank 
account details are only mandatory for those BISB Shareholders opting for the Cash Offer and further opting to receive payment by wire transfer.

·	 The following additional documents are required when a person is signing on behalf of an individual BISB Shareholder by way of a power of attorney:
1.	 The original or Certified Copy and copy of the valid passport or international travel document of the person applying and signing on behalf of 

the individual BISB Shareholder;
2.	 The original or Certified Copy and copy of the valid national identification card or an equivalent document of the person applying and signing 

on behalf of the individual BISB Shareholder; and
3.	 The original or Certified Copy and copy of the notarised power of attorney.

·	 The following additional documents are required for forms submitted on behalf of Minors:
1.	 The original or Certified Copy and copy of the valid passport or valid international travel document of the legal guardian applying and signing 

on behalf of the Minor;
2.	 The original or Certified Copy and copy of the government-issued valid national identification card or an equivalent document of the legal 

guardian applying and signing on behalf of the Minor; and
3.	 Unless the legal guardian signing on behalf of the Minor is the Minor’s father, the original or Certified Copy and copy of the proof of guardianship 

to the applying Minor.
(ii)	 All institutions must provide the following documentation:

1.	 The original signed Acceptance and Transfer Form;
2.	 A copy of a valid commercial registration certificate of the institution;
3.	 A copy of the memorandum and articles of association, or equivalent, of the institution;
4.	 The original or Certified Copy and a copy of two of the following three forms of identification in respect of the individual signing on behalf of 

the institution: 
a)	 the individual’s valid passport or valid international travel document;
b)	 the individual’s valid national identification card or an equivalent document; and
c)	 the individual’s valid driving licence.

5.	 If the institution has an existing Investor Number (IN) and Securities Account, proof of such an IN and Securities Account is required in the form 
of a Bahrain Bourse investor card or statement of account, or a Bahrain Bourse system print-screen. If the BISB Shareholder has an existing 
Securities Account but no designated broker, then proof of such Investor Number can additionally be in the form of an allotment notice from a 
previous IPO of no earlier than 2006;  

6.	 Original share certificates or a statement of account from Bahrain Clear in respect of BISB Shares held in electronic form, for the BISB Shares 
they wish to surrender during the Offer Period;

7.	 The original and copy of the document authorising the person(s), whose signature(s) appear(s) on the Acceptance and Transfer Form to sign 
such document on behalf of the institution. Such a document can be either a notarised / legalised power of attorney or a resolution of the 
board of the institution; and

8.	 Bank account details from the BISB Shareholder’s bank in the name of the BISB Shareholder in the form of a bank statement, a bank online 
system print-screen or a bank letter indicating the IBAN or other account details and bank name.  The BISB Shareholder’s bank account details 
will be utilised for any settlement of the Cash Offer and may be used for payment of any future dividends in the case of a Share Exchange Offer. 
Bank account details are only mandatory for those BISB Shareholders opting for the Cash Offer and further opting to receive payment by wire 
transfer.

يلتزم مساهمو بنك البحرين اإلسالمي من األفراد )بما في ذلك المساهمون المشتركون( والذين يرغبون في قبول العرض بتقديم المستندات التالية:) (	
1	 استمارة القبول والتحويل الموقعة األصلية..
2	 النسخة األصلية أو المصدقة، ونسخة من أثنين من مستندات تجديد الهوية الثالثة التالية:.

جواز السفر الساري أو وثيقة السفر الدولية السارية للفرد؛أ. 
بطاقة الهوية الوطنية السارية للفرد أو مستند معادل لها؛ وب. 
رخصة القيادة السارية للفرد.ت. 

3	 إثبات عنوان السكن الدائم. يمكن أن يتألف اإلثبات من صورة من فاتورة مرافق حديثة، أو كشف بنكي، أو كشف مماثل من بنك آخر أو مؤسسة مالية .
أخرى ُمصرح لها بالعمل في البلد، على أن تكون قد ُأصدرت خالل ثالثة أشهر تسبق تقديمها، أو مستندات رسمية مثل بطاقة ذكية أو تلك الصادرة عن 

سلطة عامة/ حكومية، أو عقد إيجار؛
4	 إذا كان لدى مساهم في بنك البحرين اإلسالمي من األفراد رقم مستثمر حالي وحساب أوراق مالية يلزم تقديم إثبات برقم المستثمر وحساب األوراق .

المالية المذكورين في شكل بطاقة مستثمر، أو كشف حساب بورصة البحرين، أو صورة طباعة الشاشة من نظام بورصة البحرين. إذا كان لدى مقدم الطلب 
حساب أوراق مالية قائم ولكن ليس وسيطًا محددًا فإن إثبات رقم المستثمر المذكور يمكن أن يكون باإلضافة إلى ذلك في شكل إخطار تخصيص من طرح 

مبدئي عام سابق ال يسبق تاريخه عام 2006؛
5	  النسخة األصلية لألسهم أو كشف حساب من شركة البحرين للمقاصة فيما يتعلق بأسهم بنك البحرين اإلسالمي المملوكة بشكل إلكتروني وذلك بالنسبة .

ألسهم بنك البحرين اإلسالمي التي يرغبون في التنازل عنها خالل مدة العرض؛
6	 تفاصيل الحساب المصرفي لمساهم بنك البحرين اإلسالمي باسم مساهم بنك البحرين اإلسالمي بصيغة كشف حساب مصرفي أو طباعة شاشة نظام .

البنك عبر اإلنترنت، أو خطاب مصرفي يشير إلى رقم اآليبان، أو تفاصيل الحساب األخرى واسم البنك. سيتم استخدام تفاصيل اآليبان لمساهم بنك 
البحرين اإلسالمي في أي تسوية للعرض النقدي، ويمكن استخدامها لسداد أي أرباح مستقبلية في حالة قبول عرض تبادل األسهم كبديل للعرض النقدي 

بمحض إرادة و إختيار كل مساهم في بنك البحرين اإلسالمي.
	 يجب تقديم المستندات اإلضافية اآلتية عندما يقوم شخص بالتوقيع نيابة عن أحد مساهمي بنك البحرين اإلسالمي بموجب وكالة:·

1	 النسخة األصلية أو صورة مصدقة وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو وثيقة السفر الدولية للشخص الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابًة عن أحد .
مساهمي بنك البحرين اإلسالمي؛

2	 النسخة األصلية أو الصورة المصدقة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول أو وثيقة معادلة للشخص الذي يتقدم بطلب ويوقع نيابة .
عن مساهم بنك البحرين اإلسالمي؛ و

3	 النسخة األصلية أو الصورة المصدقة وصورة من الوكالة الموثقة )أو صورة مصدقة/أبوستيل منها إذا كانت الوكالة صادرة من خارج مملكة البحرين(.  .
	 ر:·   يجب تقديم المستندات اإلضافية اآلتية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة نيابًة عن الُقصَّ

1	 النسخة األصلية وصورة مصدقة وصورة من جواز سفر ساري المفعوٍل أو وثيقة سفر دولية سارية للوصي القانوني الذي يتقدم بالطلب ويوقع .
نيابة عن القاصر؛

2	 النسخة األصلية أو صورة مصدقة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول صادرة من الحكومة أو وثيقة معادلة للوصي القانوني الذي .
يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن القاصر؛ و

3	 النسخة األصلية أو صورة مصدقة وصورة من إثبات الوصاية على القاصر المتقدم بالطلب، ما لم يكن الوصي القانوني الذي يوقع نيابة عن القاصر .
هو والد القاصر.

يجب على جميع المنشآت تقديم المستندات التالية:) ((	
1	 استمارة القبول والتحويل الموقعة األصلية..
2	 صورة من شهادة السجل التجاري السارية للمنشأة..
3	 صورة من عقد تأسيس المنشأة ونظامها األساسي أو ما يعادلهما..
4	 النسخة األصلية أو صورة مصدقة وصورة من اثنين من مستندات تحديد الهوية الثالثة اآلتية الخاصة بالفرد الموقع نيابًة عن المنشأة:.

جواز السفر الساري أو وثيقة السفر الدولية السارية للفرد؛أ. 
بطاقة الهوية الوطنية السارية للفرد أو مستند معادل لها؛ وب. 
رخصة القيادة السارية للفرد.ت. 

5	 إذا كان لدى المنشأة رقم مستثمر حالي وحساب أوراق مالية يلزم تقديم إثبات برقم المستثمر وحساب األوراق المالية المذكورين في شكل بطاقة .
أوراق مالية قائم  الطلب حساب  كان لدى مقدم  إذا  البحرين.  الشاشة من نظام بورصة  البحرين، أو صورة طباعة  أو كشف حساب بورصة  مستثمر، 
ولكن ليس وسيطًا محددًا فإن إثبات رقم المستثمر المذكور يمكن أن يكون باإلضافة إلى ذلك في شكل إخطار تخصيص من طرح مبدئي عام سابق 

ال يسبق تاريخه عام 2006؛  
6	 النسخة األصلية لألسهم أو كشف حساب من شركة البحرين للمقاصة فيما يتعلق بأسهم بنك البحرين اإلسالمي المملوكة بشكل إلكتروني وذلك .

بالنسبة ألسهم بنك البحرين اإلسالمي التي يرغبون في التنازل عنها خالل مدة العرض؛
7	 المستند األصلي لتفويض الشخص أو األشخاص الذين يظهر توقيعهم على استمارة القبول والتحويل للتوقيع على ذلك المستند نيابًة عن المنشأة .

وصورة منها. يمكن أن يكون ذلك المستند وكالًة موثقة ومصدقة أو قرارًا من مجلس إدارة المنشأة؛ و
8	 تفاصيل الحساب المصرفي لمساهم بنك البحرين اإلسالمي باسم مساهم بنك البحرين اإلسالمي بصيغة كشف حساب مصرفيأو طباعة شاشة .

نظام البنك عبر اإلنترنت، أو خطاب مصرفي يشير إلى رقم اآليبان، أو تفاصيل الحساب األخرى واسم البنك. سيتم استخدام تفاصيل اآليبان لمساهم 
بنك البحرين اإلسالمي في أي تسوية للعرض النقدي، ويمكن استخدامها لسداد أي أرباح مستقبلية في حالة قبول عرض تبادل األسهم كبديل للعرض 

النقدي بمحض إرادة و إختيار كل مساهم في بنك البحرين اإلسالمي.

3.	 Important Information معلومات مهمة. 	

(i)	 The Offeror and the Receiving Agent reserve the right to reject any Acceptance and Transfer Forms if:
1.	 the Acceptance and Transfer Form is not completed in all respects or is completed with incorrect information;
2.	 any of the information stated in the sections 1 and 2 above is not included in or with the Acceptance and Transfer Form; or
3.	 the Acceptance and Transfer Form along with all of the above documents is received by the Participating Branches or the Receiving Agent after the 

close of business on the Offer Closing Date.
(ii)	 The Offeror and the Receiving Agent reserve the right to accept, at their sole discretion, duly completed Acceptance and Transfer Forms where the 

information set out in this Acceptance and Transfer Form has not been provided in its entirety but sufficient information and documentation has 
been provided or otherwise procured to comply with all applicable laws and regulations associated with know your client and anti-money laundering 
requirements and other laws and regulations applicable to the Offeror and the Offer have been complied with.

(iii)	 Each BISB Shareholder hereby:
1.	 consents to the passing on of any information about the BISB Shareholder to any relevant regulatory authorities by the Receiving Agent, the CSD, 

the Offeror or the Offeree (as the case may be) or their delegates and any onward transmission by those regulatory authorities of such information;
2.	 acknowledges that due to anti-money laundering requirements operating within Bahrain, the Receiving Agent, the Offeror or the Offeree (as the 

case may be) may require identification of the BISB Shareholder(s) and source of funds before the Acceptance and Transfer Forms can be processed;
3.	 holds the Receiving Agent, the Offeror or the Offeree (as the case may be) harmless and indemnified and shall keep them held harmless and 

indemnified against any loss arising from the failure to process the Acceptance and Transfer Form, if information as has been required from the BISB 
Shareholder has not been provided within the allotted time to the satisfaction of the party requesting such information; 

4.	 understands and agree that any funds or shares to be paid or transferred to the BISB Shareholder may be retained pending the completion of any 
verification of identity required by the Receiving Agent, the Participating Broker, the Offeror or the Offeree (as the case may be); and

5.	 agrees that each payment in cash and kind being made to the name indicated in the Bank Account information above or by manager’s cheque in 
the name of the Primary Shareholder.

(iv)	 Trading in BISB Shares will be suspended from the Suspension of Trading Date for BISB Shares, until the Settlement Date.
(v)	 The Receiving Agent will collect and process the Personal Data (as defined under Law No. 30 of 2018 in respect of the Personal Data Protection Law) 

of the Applicant in accordance with the privacy notice which is included in Schedule 1 of the Offer Document.

يحتفظ مقدم العرض ووكيل االستالم بالحق في رفض استمارة القبول والتحويل في حال:) (	
1	 عدم استكمال استمارة القبول والتحويل من جميع النواحي أو استكمالها بمعلومات غير صحيحة؛.
2	 عدم شمول أيٍّ من المعلومات المذكورة في القسمين 1 و 2 أعاله في استمارة القبول والتحويل أو معها؛ أو.
3	 استالم استمارة القبول والتحويل إلى جانب جميع المستندات الُمشار إليها أعاله من ِقبل وكيل االستالم أو الفروع المشاركة بعد انتهاء ساعات العمل .

في تاريخ انتهاء العرض.
يحتفظ مقدم العرض ووكيل االستالم بالحق في أن يقبال -وفق تقديرهما وحدهما- استمارة القبول والتحويل المستكملة حسب األصول متى كانت ) ((	

لجميع  لالمتثال  عليها  ُحصل  أو  كافية،  ومستندات  معلومات  ُقدمت  ولكن  بكاملها  ُتقدم  لم  المذكورة  والتحويل  القبول  استمارة  في  الُمبينة  المعلومات 
القوانين واللوائح المعمول بها المصاحبة لمتطلبات )اعرف عميلك(، ومكافحة غسيل األموال، والقوانين واللوائح األخرى المعمول بها بشأن مقدم العرض، 

وأنه قد جرى االمتثال للعرض.
 يلتزم مساهم بنك البحرين اإلسالمي بموجبه بما يلي:) (((	

1	 الموافقة على تمرير أي معلومات بشأن مساهم بنك البحرين اإلسالمي ألي سلطات رقابية ذات صلة بواسطة وكيل االستالم، أو مركز اإليداع المركزي .
لألوراق المالية، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض )بحسب األحوال(، أو مفوضيهم، وأي إرسال الحق من ِقبل تلك السلطات الرقابية لتلك المعلومات.

2	 اإلقرار بأنه نتيجة لمتطلبات مكافحة غسيل األموال السارية في مملكة البحرين يجوز لوكيل االستالم، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض )بحسب .
األحوال( طلب تحديد هوية مساهمي بنك البحرين اإلسالمي ومصادر أموالهم قبل إمكانية الُمِضي في معالجة استمارات القبول والتحويل.

3	 تعويض وكيل االستالم، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض )حسب مقتضى الحال( وإبراء ذمته بصفة دائمة ضد أي خسارة ناشئة عن عدم معالجة .
إستمارة القبول والتحويل، إذا لم يتم تقديم المعلومات المطلوبة من قبل مساهم بنك البحرين اإلسالمي خالل الوقت المخصص بما يرضي الطرف 

طالب هذه المعلومات.
4	 ق من الهوية . يدرك ويوافق على أن أي أموال أو أسهم ُتسدد أو ُتحال إلى مساهم بنك البحرين اإلسالمي يجوز االحتفاظ بها تبعًا الستكمال أي إجراء تحقُّ

يطلبه وكيل االستالم، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض )بحسب األحوال(.
5	 يوافق المساهم المشترك في بنك البحرين اإلسالمي على أن أي مدفوعات نقدية وعينية يتم إجراؤها على االسم المشار إليه في معلومات الحساب .

البنكي أعاله أو عن طريق شيك إداري باسم المساهم الرئيسي )كما هو مذكور أعاله(.
ق التداول في أسهم بنك البحرين اإلسالمي بدءا من تاريخ تعليق التداول وحتى تاريخ التسوية. ) ((	 ُيعلَّ
سيقوم وكيل اإلستالم بجمع ومعالجة المعلومات الشخصية )كما هي معرفة في القانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن حماية البيانات الشخصية( الخاصة ) (	

بمقدم الطلب وفق إخطار الخصوصية المرفق في الجدول 1 لمستند العرض.

4.	 Fulfilment of Conditions Precedent الوفاء بالشروط المسبقة. 	

The implementation of the Offer will be subject to the fulfilment, or waiver by NBB where applicable (with such waiver not reducing the minimum 
ownership condition of NBB in BISB to less than 50%), of the Conditions Precedent stated in Section 3.6 of the Offer Document. 

Shareholders and/or potential investors of BISB should note that the Offer is subject to the satisfaction or waiver (where applicable) of the 
Conditions Precedent and conditional upon, the Offer becoming or being declared unconditional in all respects.  Accordingly, the Offer may or 
may not become unconditional. Shareholders and/or potential investors of BISB should therefore exercise caution when dealing in the securities 
of BISB. Persons who are in doubt as to the action they should take should consult their licensed brokers, dealers, solicitors, professional 
accountants or other professional advisers.

يخضع تنفيذ العرض الستيفاء الشروط المسبقة المذكورة في الفقرة 3-6 من مستند العرض. أو تنازل بنك البحرين الوطني عنها - إذا انطبق ذلك -)على أال يخفض 
ذلك التنازل من شرط الحد األدنى لملكية بنك البحرين الوطني في بنك البحرين اإلسالمي ألقل من %50(.

عنها التنازل  أو  المسبقة  بالشروط  للوفاء  يخضع  العرض  هذا  بأن  العلم  اإلسالمي  البحرين  بنك  المحتملين في  المستثمرين  أو  و/  المساهمين  على   يجب 
)إذا انطبق ذلك(، وأنه يكون مشروطًا بأن يصبح العرض أو ُيعلن عن كونه غير مشروط من جميع النواحي. وبناًء عليه، يجوز أن يصبح العرض أو ال يصبح مشروطًا؛ 
البحرين  ببنك  الخاصة  المالية  التعامل في األوراق  الحذر عند  البحرين اإلسالمي توخي  المحتملين في بنك  المستثمرين  أو  المساهمين و/  لذلك يجب على 
اإلسالمي. يجب على األشخاص الذين لديهم شك فيما يتعلق باإلجراء الذي يجب عليهم اتخاذه استشارة ُوسطائهم، أو وكالئهم، أو محاميهم، أو محاسبيهم 

المحترفين، أو غيرهم من المستشارين المحترفين.

5.	 Representation and declaration اإلقرارات والتعهدات. 	
1.	 I/we have, understood, and hereby accept the Offer in accordance with the terms contained in the Offer Document.
2.	 I/we understand that by my/our acceptance and submission of the completed Acceptance and Transfer Form, the submission becomes irrevocable and 

cannot be withdrawn either in whole or in part except if after 14 days from the Initial Offer Closing Date the Conditions Precedent remain unfulfilled.
3.	 I/we confirm that the BISB Shareholder names mentioned above are the legal and beneficial owners of the BISB Shares surrendered pursuant to the 

Offer.
4.	 All consent required to be obtained and all legal requirements necessary to be complied with or observed in order for this Acceptance and Transfer Form 

to be lawful and valid under the laws of any jurisdiction to which I am/we subject to have been obtained, complied with and observed.
5.	 I/we hereby authorise Bahrain Clear to effect the transfer of the BISB Shares indicated above from my/our account with Bahrain Clear surrendered for 

cash or in exchange of New NBB Shares (as indicated above).
6.	 All the information completed above is true and accurate.
7.	 I / we represent and warrant that I/we has/have carefully read the privacy notice depicted in Schedule 1 of the Offer Document and accept the terms 

of such by signing this Acceptance and Transfer Form and consent to the use and sharing of my / our personal data including sensitive personal data 
in accordance with such privacy notice.

8.	 I / we  acknowledge that, in order to comply with the provisions of the U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and avoid the imposition of 
U.S. federal withholding tax, the Receiving Agent or the Offeror may require further information and/or documentation from the BISB Shareholder and, 
if and to the extent required under FATCA, the BISB Shareholder’s direct and indirect beneficial owners (if any), relating to or establishing such person’s 
identity, residence (or jurisdiction of formation) and income tax status and may provide or disclose such information and documentation regarding any 
direct or indirect ownership by U.S. persons to the Bahraini tax authorities, which will then share this information with the Internal Revenue Service.  I / 
we agree to provide such information and documentation concerning the BISB Shareholder and its beneficial owners, if any, as and when requested by 
the Receiving Agent sufficient for the Receiving Agent to comply with its obligations under FATCA.  I /we  acknowledge that, if the BISB Shareholder does 
not provide the requested information and documentation, the Receiving Agent may, at its sole option rely on the provisions of this Acceptance and 
Transfer Form to ensure that the Receiving Agent and the Offeror are not adversely affected by the BISB Shareholder’s  failure to co-operate in addition 
to all other remedies available at law and retain amounts sufficient to indemnify and hold harmless the Receiving Agent from any and all withholding 
taxes, profits, penalties and other losses or liabilities suffered by the Receiving Agent on account of the BISB Shareholder not providing all requested 
information and documentation in a timely manner.  The BISB Shareholder shall have no claim against the Receiving Agent or the Offeror for any form 
of damages or liability as a result of any of the aforementioned actions.

أدرك/ ندرك وأوافق/ نوافق على العرض وفقًا للشروط المنصوص عليها في مستند العرض.. 1
أدرك/ ندرك أنه بقبولي/ قبولنا وتقديمي/ تقديمنا استمارة القبول والتحويل المستكملة تصبح عملية التقديم غير قابلة لإللغاء وال يجوز سحبها سواء جزئيًا أو كليًا إال في . 2

حال إنقضاء 14 يوم من تاريخ إغالق العرض األولي وعدم استيفاء الشروط المسبقة. 
أقر/ نقر بأن أسم المساهم/ أسماء المساهمين في بنك البحرين اإلسالمي هم الُمالك القانونيون والمستفيدون ألسهم بنك البحرين اإلسالمي الُمتنازل عنها بموجب العرض.. 3
قد تم الحصول على جميع الموافقات المطلوب الحصول عليها وجميع المتطلبات القانونية التي يلزم االمتثال لها أو مراعاتها كي تكون استمارة القبول والتحويل هذه . 4

قانونية وسارية وفق قوانين أي والية قضائية أخضع/ نخضع لها واالمتثال لها ومراعاتها.
أفوض/ نفوض شركة البحرين للمقاصة للقيام بتحويل أسهم بنك البحرين اإلسالمي الُمشار إليها أعاله من حسابي/ حسابنا لدى شركة البحرين للمقاصة و التنازل عنها . 5

مقابل العرض النقدي أو عرض تبادل أسهم بنك البحرين الوطني الجديدة )كما وردت اإلشارة إليه أعاله(.
جميع المعلومات المستكملة أعاله صحيحة ودقيقة.. 6
أنا / نحن أفيد / نفيد وأضمن / نضمن بأنني / بأننا قرأت/ قرأنا بعناية إشعار الخصوصية الموضح في الجدول 1 من مستند العرض ونقبل شروطه بموجب التوقيع على . 7

استمارة القبول والتحويل هذه، كما أني / أننا أوافق/ نوافق على استخدام ومشاركة بياناتي / بياناتنا الشخصية بما في ذلك البيانات الشخصية الحساسة وفًقا إلشعار 
الخصوصية هذا.

أنا / نحن أقر / نقر بأنه من أجل االمتثال ألحكام قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية األمريكي )FATCA( وتجنبًا لفرض ضريبة االستقطاع الفيدرالية األمريكية، فإنه . 8
قد يطلب وكيل االستالم أو مقدم العرض المزيد من المعلومات و / أو المستندات من حامل أسهم بنك البحرين اإلسالمي، وكذلك - وإذا كان وإلى الحد المطلوب 
)إن  اإلسالمي  البحرين  بنك  لمساهمي  المباشرين  وغير  المباشرين  المستفيدين  المالكين   -  )FATCA( األمريكي  الخارجية  للحسابات  الضريبي  االمتثال  قانون  بموجب 
وجد(، ذوي الصلة أو المثبتين لهوية مثل هذا الشخص، أو محل اإلقامة )أو النطاق القضائي للتأسيس(، ووضع ضريبة الدخل، وقد يتم توفير أو الكشف عن مثل هذه 
المعلومات والوثائق المتعلقة بأي ملكية مباشرة أو غير مباشرة من قبل األشخاص من الواليات المتحدة لسلطات الضرائب البحرينية، والتي ستقوم بالتالي بمشاركة 
هذه المعلومات مع دائرة اإليرادات الداخلية. أوافق / نوافق على تقديم هذه المعلومات والوثائق المتعلقة بمساهم بنك البحرين اإلسالمي والمالك المستفيدين )إن 
 .)FATCA( كيفما وعندما يطلبه وكيل االستالم بالشكل الكافي الذي يتسنى معه لوكيل االستالم االلتزام بقانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية األمريكي )وجد
أنا / نحن نقر بأنه في حالة عدم توفير المساهم في بنك البحرين اإلسالمي المعلومات والوثائق المطلوبة، يجوز لوكيل االستالم - وفًقا الختياره وحده - االعتماد على 
أحكام استمارة القبول والتحويل هذه لضمان عدم تعرض وكيل االستالم ومقدم العرض آلثار سلبية نتيجة إخفاق مساهم بنك البحرين اإلسالمي في التعاون باإلضافة 
إلى جميع سبل االنتصاف األخرى المتاحة في القانون واالحتفاظ بمبالغ كافية لتعويض وكيل االستالم وجبر أي ضرر قد يلحق به من أي وجميع استقطاعات ضريبية 
واألرباح والعقوبات وغيرها من الخسائر أو االلتزامات التي تكبدها وكيل االستالم نتيجة لعدم توفير مساهم بنك البحرين اإلسالمي جميع المعلومات والوثائق المطلوبة 
في الوقت المناسب. لن يكون لمساهم بنك البحرين اإلسالمي الحق في مطالبة وكيل االستالم أو العارض بتعويض أو مسؤولية عن أي شكل من أشكال األضرار 

نتيجة ألي من اإلجراءات المذكورة أعاله.
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