
 

 
 

Disclosure of Material Information 

 

To: Bahrain Bourse 

 

Bahrain Islamic Bank B.S.C would like to announce the following: 
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 ،بورصة البحرينالسادة /  

 

 جوهرية المبين تفاصيلها أدناه:المعلومات العن بنك البحرين اإلسالمي  ش.م.ب  يفصح

 Date  2021-10-05 2021-10-05 التاريخ

 Bahrain Islamic Bank B.S.C. Company Name بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب إسم الشركة

 BISB BISB Trading Code رمز التداول

 الموضوع

بنك  الحكم الصادر ضد اخر التطورات بشأن 

البحرين االسالمي لصالح اللجنة الرسمية 

لمجموعة الدائنين غير المضمونين لبنك  

 أركابيتا  ش.م.ب 

Latest Updates on The Judgement 

Issued against Bahrain Islamic Bank 

in favor of the Official Committee of 

Unsecured Creditors of Arcapita 

Bank B.S.C. (c)  

Subject 

 المعلومات الجوهرية

عن المعلومات  السابق االفصاحنشير الى 

،   2021يوليو  29الجوهرية المؤرخ في 

ن  م 2021في أبريل  الحكم الصادربالمتعلق 

محكمة االفالس األمريكية  التابعة لمقاطعة  

محكمة االفالس  )" نيويورك الجنوبية

لصالح اللجنة الرسمية   والصادر،    "(  األمريكية

غير المضمونين لبنك  لمجموعة الدائنين 

ضد بنك البحرين   ( "المدعية") أركابيتا

لزم البنك أوالذي  ،      ("المدعى عليه")  االسالمي 

مليون دوالر أمريكي  9.8بسداد مبلغ يعادل 

باالضافة الى الفوائد القانونية عن مرحلة ما قبل  

 . صدور الحكم النهائي 

 

 

قبل الفائدة المطالب به من  معدل وحيث أن  

من قبل   للمنازعة كان محالا % 9 البالغالمدعية 

كونه يخالف مباديء الشريعة االسالمية  ،البنك 

على العالقة   تطبيقها األطراف على التي اتفق 

فنرجو االشارة ، المبرمة بينهما  التعاقدية 

الى صدور قرار بهذا  بموجب هذا االفصاح 

، حيث قررت 2021سبتمر  22بتاريخ الشأن 

محكمة االفالس االستجابة لطلب المدعية بتحديد 

عن مرحلة ما قبل صدور القانونية    معدل الفائدة

  .% 9بواقع  الحكم

We refer to the previous Disclosure of 

Material Information dated 29 July 2021, 

with regards to the  judgment dated April 

2021, issued by the US Bankruptcy 

Court of the Southern District of New 

York (“US Bankruptcy Court”) , in 

favor of  the Official Committee Of 

Unsecured Creditors Of Arcapita Bank 

B.S.C. (“Claimant”) against Bahrain 

Islamic Bank (“BisB/Defendant”), 

whereby BisB was obliged to pay an 

amount of USD9.8 Million to the 

Claimant  and  a pre- judgement interest.  

 

While the requested pre-judgement 

interest rate of 9% was disputed by BisB, 

being repugnant to the Islamic Sharia’a 

principles agreed upon by the parties, we 

hereby announce that the US bankruptcy 

Court issued a decision (“Decision”) on 

22 September 2021 supporting the 

Claimant’s request to apply a 9% pre-

judgment interest rate. 

 

Material 

Information 



 

 
 

 

قد  كما نرجو العلم أن بنك البحرين االسالمي  

طعن على للبطلب      2021أكتوبر    2بتاريخ    تقدم

باالضافة لحصوله على ، القرار باالستئناف 

 التنفيذية  االجراءات  وقفب قرار من المحكمة 

لحين صدور من الممكن أن تتخذها المدعية  التي  

  حكم باالستئناف.

 

We also note that BisB submitted a 

Notice for Appeal on 2 October 2021 to 

challenge the Court’s Decision and 

obtained an order to stay the 

enforcement proceedings which may be 

pursued by the Claimant, until the appeal 

is determined. 

 األثر على المركز المالي

في   بنك البحرين اإلسالميدون المساس بأحقية   

استئناف الحكم الصادر ، فقد تم   تحديد مخصص  

لتغطية مليون دوالر أمريكي  18.3بمبلغ  مالي 

مليون دوالر  9.8مبلغ المطالبة األصلي بواقع  

مليون دوالر   8.5أمريكي و الفوائد المقدرة بواقع  

 . أمريكي

Without prejudice to BisB’s right to 

appeal the judgement, a provision of 

USD 18.3 million has been designated   

to cover the principle amount of claim of 

USD 9.8 and the estimated interest of 

USD 8.5 million . 

Impact on 

Financial 

Position 

إفصاحات سابقة ذات صلة 

 )إن ُوجدت(

  29االفصاح عن المعلومات الجوهرية المؤرخ في 

   2021يوليو 
Disclosure of Material Information Dated 

29 July 2021 
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any) 
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