Instructions for Publication of Press Releases Concerning Financial Results for
Public Shareholding Companies
Public shareholding companies listed on the Bahrain Bourse are required to comply with the following
requirements and guidelines (as a minimum) when preparing a press release concerning annual or
quarterly financial results.
Section (1) - General Requirements
1. Issuing a press release is not mandatory, the listed company may decide whether it intends to
issue a press release on its financial results. Where a listed company intends to issue a press
release, it is mandatory for the company to abide by the requirements stated herein.
2. The listed company’s approach towards issuing a press release must be consistent. Where a
listed company decides to issue a press release, it must continue to do so consistently,
irrespective of its financial performance. Where a listed company decides to do away the
practice of issuing a press release, it must notify the CBB of its decision.
3. The press release must be published on the same date of the publication of the relevant financial
statements.
4. All financial information stated in the press release must reflect the terminologies and figures
as stated in the financial statements reviewed or audited by the external auditor appointed by
the listed company.
5. The content of the press release must be objective, unbiased and succinct. The title and overall
tone of the press release shall fairly convey the company’s financial performance in a manner
that is understandable to the reader. In this regard, the company must refrain from the use of
over-technical language and misleading statements that emphasize or deemphasize certain
aspects of the financial results.
6. The press release must be constructed in accordance with the sequence of the requirements
stipulated in Section (2).
Section (2) - Financial Results Requirements
1. To disclose the net profit (loss) attributable to the shareholders of the parent for the current
quarter and compare it to the corresponding quarter of the previous year, along with the
percentage of change, and state the reasons and any material information that led to such
change.
2. To disclose the diluted earnings (loss) per share “EPS” for the current quarter and compare it
to the corresponding quarter of the previous year.
3. To disclose the total comprehensive income attributable to the shareholders of the parent for
the current quarter and compare it to the corresponding quarter of the previous year, along with
the percentage of change.
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4. To disclose the net profit (loss) attributable to the shareholders of the parent for the current
period and compare it to the corresponding period of the previous year, along with the
percentage of change, and state the reasons and any material information that led to such
change.
5. To disclose the diluted earnings (loss) per share “EPS” for the current period and compare it to
the corresponding period of the previous year.
6. To disclose the total comprehensive income attributable to the shareholders of the parent for
the current period and compare it to the corresponding period of the previous year, along with
the percentage of change.
7. To disclose the total shareholders’ equity (after excluding minority interest) and compare it to
the preceding year end, along with the percentage of change.
8. To disclose the amount of the accumulated losses and its percentage to the capital (if any).
9. To disclose the total assets and compare it to the preceding year end, along with the percentage
of change.
10. To disclose the recommendation for distribution of interim or annual dividends (if any).
11. To disclose the external auditor’s opinion on the financial statements, where such opinion
includes any reservation or observation.
Section (3) - Important Notes
1. The company must state that the press release and the full set of the financial statements are
available on Bahrain Bourse’s website.
2. The company must state its trading code in Bahrain Bourse and any other exchanges where
applicable.
3. The term “current period” in requirements no. (4), (5), and (6) stated under Section (2) refers
to the relevant period of the financial statements namely the period of six-month, nine-month,
or twelve-month.
4. Where the press release is prepared for first quarter results, requirements no. (4), (5), and (6)
stated under Section (2) above, are not applicable.
5. The percentages of change stated in Section (2) above are not required in instances of
comparing positive versus negative results.
6. The currency referred to in the press release must be the same currency used in the financial
statements of the listed company.
7. Failure to comply with the requirements stated herein may lead to enforcement action against
the listed company.
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التعليمات الخاصة بالبيانات الصحفية المتعلقة بالنتائج المالية للشركات المساهمة العامة
على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين االلتزام بالتعليمات والعناصر األساسية التالية (كحد أدنى) عند اعداد
البيانات الصحفية الخاصة بالنتائج المالية السنوية والربع سنوية.
البند ( – )1متطلبات عامة
 .1إن اصدار بيان صحفي حول النتائج المالية غير إل ازمي .يجب على الشركة المدرجة التي تنوي إصدار بيان صحفي حول
نتائجها المالية االلتزام بهذه التعليمات.

 .2يجب أن يكون نهج الشركة المدرجة في إصدار البيانات الصحفية ثابتًا .في حين قررت الشركة المدرجة إصدار بيان صحفي،
يجب عليها االستمرار في هذا النهج ،بغض النظر عن أدائها المالي .وإذا كانت الشركة المدرجة تود إلغاء هذه الممارسة،

يجب عليها إخطار مصرف البحرين المركزي بقرارها مسبقًا.

 .3يجب أن ينشر البيان الصحفي في نفس تاريخ نشر البيانات المالية المعنية.
 .4يجب أن تكون جميع البيانات المزودة في البيان الصحفي مطابقة للمصطلحات واألرقام المذكورة في البيانات المالية المدققة
أو المراجعة من قبل المدقق الخارجي المعين من قبل الشركة المدرجة.
 .5يجب أن يكون البيان الصحفي غير متحي اًز وموضوعياً ووجي اًز .كما يجب أن يعكس عنوان البيان الصحفي والنبرة العامة

للبيان حقيقة النتائج المالية المحققة بأسلوب واضح وعلى الشركة االمتناع عن استخدام العبارات التقنية المعقدة أو التصريحات
المضللة والتي بدورها قد توجه القارئ نحو التركيز على جوانب معينة من أداء الشركة المالي.

 .6يجب إعداد البيان الصحفي حسب ترتيب المتطلبات المذكورة في البند( )2أدناه.
البند ( – )2متطلبات النتائج المالية
 .1بيان صافي الربح (الخسارة) العائد إلى مساهمي الشركة األم خالل الربع الحالي ومقارنته بالربع المماثل من العام السابق
مع ذكر نسبة التغيير ،باإلضاف ة إلى توضيح أسباب هذا التغيير وأي معلومات جوهرية متعلقة به.

 .2بيان مقدار ربحية (خسارة) السهم خالل الربع الحالي ومقارنته بالربع المماثل من العام السابق.
 .3بيان مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة األم خالل الربع الحالي ومقارنته بالربع المماثل من العام السابق،
مع ذكر نسبة التغيير.
 .4بيان صافي الربح (الخسارة) العائد إلى مساهمي الشركة األم خالل الفترة الحالية ومقارنته بالفترة المماثلة من العام السابق
مع ذكر نسبة التغيير ،باإلضافة إلى توضيح أسباب هذا التغيير وأي معلومات جوهرية متعلقة به.
 .5بيان مقدار ربحية (خسارة) السهم خالل الفترة الحالية ومقارنته بالفترة المماثلة من العام السابق.
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 .6بيان مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة األم خالل الفترة الحالية ومقارنته بالفترة المماثلة من العام السابق،
مع ذكر نسبة التغيير.
 .7بيان إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق األقلية) ومقارنته بنتائج نهاية العام السابق ،مع ذكر نسبة التغير.
 .8بيان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال (إن وجدت).
 .9بيان إجمالي الموجودات ومقارنتها بنتائج نهاية العام السابق ،مع ذكر نسبة التغير.
 .10بيان توصية توزيع األرباح المرحلية أو السنوية (ان وجدت).
 .11بيان رأي المدقق الخارجي حول البيانات المالية ،في حال يحتوي الرأي على أي تحفظ أو مالحظة.
البند ( – )3مالحظات هامة:
 .1يجب على الشركة التنويه بأن الخبر الصحفي والبيانات المالية المتكاملة متوفرة على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين.
 .2يجب على الشركة ذكر رمز التداول في بورصة البحرين واألسواق األخرى في حال اإلدراج المزدوج.
 .3عبارة "الفترة الحالية" المذكورة في المتطلبات رقم ( )4و( )5و( )6تحت البند ( )2أعاله تعني الفترة المتعلقة بالبيانات المالية،
شهر.
أي الستة أشهر أو التسعة أشهر أو االثني عشر ًا
 .4في حال كان البيان الصحفي معد للبيانات المالية المتعلقة بالربع األول ،ال يجب على الشركة ذكر المتطلبات رقم ( )4و()5
و( )6المذكورة في البند ( )2أعاله.
 .5ال يجب على الشركة ذكر نسبة التغيير للمتطلبات المنصوص عليها في البند ( )2أعاله في حال مقارنة أرقام مالية إيجابية
بسلبية (أو العكس).
 .6يجب أن تكون العملة المستخدمة في الخبر الصحفي هي ذاتها العملة المستخدمة في البيانات المالية للشركة المدرجة.
 .7عدم االمتثال بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات قد يؤدي إلى اتخاذ المصرف إلجراءات وتدابير إدارية في
حق الشركة المدرجة.
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