16 April 2020

Exemption on the publication of the financial results for Q1-2020
To: Bahrain Bourse

The Central Bank of Bahrain has exempted all listed companies and banks from the preparation and
publication of financial statements for the three months ended 31 March 2020. The action taken by
the CBB via their circular OG/124/2020 dated 30 March 2020 was in response to the COVID-19
situation. As a consequence of the circular, the first financial statements to be issued by NBB will be
for the six-month period ending 30 June 2020.
On 19 March 2020, prior to the date of the above mentioned CBB circular, NBB had notified the market
that the 31 March 2020 financial statements would be approved at the Board of Directors meeting on
22 April 2020. This announcement supersedes that communication.

2020  أبريل16
2020 - اإلعفاء من نشر النتائج المالية للربع األول من العام
 بورصة البحرين/السادة
نفيدكم أن مصرف لبحرفن لبرفكي دد أفف مري لبررفك و للبحك ا لبردةمف ا لبح ة رف م افدلن لنررف لبحي ن و لبر بيف ب ر ف
OG/124/2020  لأن هذل لإلمفلء دد تم لتخ ذه بر مب تعريم مصرررررف لبحرفن لبرفكي ةدم،2020  م ةس31 لبثالثف لبركت يف ا
 سررريصررردة بكر لبحرفن، لبك ًء فليه.COVID-19  لسرررت بف بلتدلفي و لبرتفتحف فل نفلس لبك ةلن2020  م ةس30 لبرؤةخ ا
.2020  ن ني30 لب طكا ألب بي ن ته لبر بيف ف تفة لبستف أ ف لبركت يف ا
 لدحل ررردلة تعريم مصرررف لبحرفن لبرفكي،2020  م ةس19 لحيث أن بكر لبحرفن لب طكا دد أخطف ب ة رررف لبحرفن بت ةن
 سرريتم لبر ل ف فلي ا لمتر م م لا لإلنلةة لبر فة ف ده ا2020  م ةس31  بأن لبحي ن و لبر بيف بلفتفة لبركت يف ا،لبرذك ة أفاله
. لنرل مرله2020  م ةس19  إنك نفيدكم بأن هذل لإلخط ة نلغا لإلخط ة لبرؤةخ ا،2020  أبفنل22

