
CMP/FEB/2023/0010 

 إعالن
Announcement 

Date 08/02/2023  التاریخ 

Company Name 
ي إف إ�ش المال�ة ش.م.ب.   مجموعة �ب

GFH Financial Group B.S.C. 
 إسم الشركة

Trading Code GFH  رمز التداول 

Subject 

ي التجاري  2022للعام   التابع للمجموعة إعالن نتائج الم�ف الخل��ب

Announcement of GFH’s Subsidiary Khaleeji Commercial Bank 

Results for 2022 

 الموضوع 

Information 

ي إف إ�ش المال�ة   ي التجاري التابع لها قد  اإلعالن  تود مجموعة �ب أن الم�ف الخل��ب
ي   14.01  أر�اح صاف�ة بلغت   حقق مقارنة بأر�اح قدرها    2022للعام    مليون دينار بح��ين

ي عا   10.85
ي �ن ن دينار بح��ين  %. 29ب��ادة �سبتها   2021 مماليني

ي المتعلق بالنتائج
 . مرفق ل�م الب�ان الصح�ن

GFH Financial Group would like to announce that its subsidiary 

Khaleeji Commercial Bank reported net profit of BHD 114.0  million 

for the year ended 2022 compared to BHD 10.85 million for the year 

ended 2021 representing an increase of 29%.  

Attached herein is the press release related to the results. 

ومة  المعل   

Expected Financial 

Impact  

 . �عزز ر�ح�ة المجموعة و�دعم تن��ــــع مصادر الدخل

Enhances the Group’s profitability and supports diversification of 

income sources. 
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 Mariam Jowhary Name مریم جوھري  اإلسم 

 Head of Compliance & AML Title اإللتزام ومكافحة غسل االموال رئیس  المسمى الوظیفي 

 Company Seal ختم الشركة  Signature  التوقیع
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صافي أرباح عائدة على املساهمين بقيمة املصرف الخليجي التجاري يعلن عن 
 2022ديسمبر  31مليون دينار بحريني للسنة املالية املنتهية في  14.01

 

عن تحقيق أرباحًا    (KHCB :رمز التداول )  أعلن املصرف الخليجي التجاري ش.م.باملنامة، مملكة البحرين:  

بلغت   الشركة  على مساهمي  عائدة  العام    3.12صافية  من  األخير  الربع  بحريني خالل  دينار  م، 2022مليون 

% ويعود  55.22م، أي بزيادة نسبتها  2021  ملعاا  دينار بحريني لنفس الفترة من  مليون    2.01مقارنة بأرباح بلغت  

  وقد بلغ   مجموع اإليرادات قبل العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار إلى ارتفاع    سبب االرتفاع بشكل رئيس ي

نفس الفترة من العام  عن  مليون دينار بحريني    11.34مقابل    2022للربع االخير من    مليون دينار بحريني  18.57

مليون دينار بحريني خالل    9.925  الدخل من أصول التمويل واإلجارة    وبلغ  ،%63.82أي بزادة قدرها    املاض ي

العام الحالي مقابل    االخيرالربع   العام    7.725من  الفترة من  وذلك بنسبة زيادة     م2021مليون دينار لنفس 

م  2022فلسًا خالل الربع األخير من العام    3.902نعكس على ربحية السهم حيث بلغت   مما ا  ،%28.48  بلغت

 .م2021فلسًا لنفس الفترة من العام   -1.222مقارنة مع 
 

مليون    14.01وأشارت النتائج املالية إلى تحقيق املصرف أرباًحا صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت    كما

مليون دينار بحريني في   10.85م مقارنة مع أرباح قدرها  2022ديسمبر   31دينار بحريني للسنة املالية املنتهية في  

افي األرباح بشكل رئيس ي إلى تسجيل املصرف  %، ويعود سبب االرتفاع في ص29.06م بزيادة نسبتها  2021عام  

مليون دينار بحريني،    62.20لتصل إلى  قبل العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار  زيادة في إجمالي اإليرادات  

سجل املصرف زيادة في الدخل  و   ،%18.51أي بزيادة تقدر بنسبة    م 2021مليون دينار في عام    52.49مقابل  

مليون    29.908مليون دينار بحريني خالل العام الحالي مقابل    35.725من أصول التمويل واإلجارة لتصل إلى  

فلسًا في   9.987، فيما بلغت ربحية السهم 19.45% بنسبة زيادة بلغت وذلكم 2021 في عامدينار لنفس الفترة 

 .م2021فلسًا في عام  6.039م مقارنة مع 2022عام 

 

 



  

 خبر صحفي

مليون دينار    146.3م مقارنة مع  2022العام  في  مليون دينار بحريني    147.6إجمالي حقوق املساهمين الى    ووصل

%. ومن جانب آخر، بلغ إجمالي النمو في موجودات املصرف  0.92م، بزيادة نسبتها  2021العام  نهاية  في  بحريني  

وقد   م،2021العام نهاية دينار في   ن مليو  1,166.2مليون دينار بحريني مقارنة مع  1,425.7% لتصل إلى 22.25

 323.85مقابل    2022مليون دينار بحريني في عام    523.33الصكوك لتصل الى    استثماراتفي    زيادة  انجم عن هذ

%. وفي الوقت ذاته، سجلت النتائج املالية زيادة في  61.60، بنمو نسبته 2021عام نهاية  مليون دينار بحريني في 

بنسبة   الودائع  إلى  21.94اجمالي  لتصل  مق   %1,111.53  بحريني،  دينار  دينار    911.55مع    ارنةمليون  مليون 

 .العام املاض ي نهاية فيبحريني 
 

إدارة املصرف الخليجي  هشام أحمد الريس، رئيس مجلس    وفي معرض تعليقه على النتائج املالية، صّرح السيد

   أرتفاع على مستوى األداء العام مع تسجيل    املالية اإليجابيةاإلعالن عن هذه النتائج  ، بالقول "يسرنا  التجاري 

عبر االرتكاز على  وذلك    ،الكرام   في األرباح واإليرادات بفضل التزامنا الثابت بتحقيق افضل العوائد ملساهمينا

تشغيلية تواكب االتجاهات الحديثة والتغيرات التي يشهدها العالم على ُمختلف املُستويات، ال سيما في    خطط

ألن نكون سباقين في مختلف أوجه    بخطى ثابتهظل التحوالت االقتصادية التي تحتم علينا أن نواصل السير  

  ة."عملياتنا املصرفي
 

قائالً   وتابع هذ   الريس  هي  "إن  املالية  النتائج  أنشطته    نتيجةه  لتطوير  املبتكرة  الستراتيجيتة  املصرف  إتباع 

  والتي أسهمت في تعزيز رضا العمالء بما يوفره املصرف من منتجات وخدمات   ،املصرفية وتحوله الرقمي املتسارع

وطنية حريصة    مصرفية  ، عالوًة على مواصلة الدور الذي نؤديه بكل فخر واعتزاز كمؤسسةجديدة ومبتكرة

وأود أن أشيد في هذا  خصوصًا في ظل النتائج اإليجابية لخطة التعافي اإلقتصادي،  على دعم الجهود الحكومية 

بما   املصرفالصدد  عمل  فريق  أن    قدمه  في سبيل  متفانية  الريادية  املصرف    يحافظمن جهود  مكانته  على 

وأنتهز هذه  ،  يقدم مجموعة شاملة من الخدمات املصرفية عالية الجودة لألفراد والشركات  كمصرف إسالمي

والتقدير   الشكر  بخالص  أتقدم  ألن  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  جميع  عن  ونيابة  نفس ي  عن  باألصالة  الفرصة، 

لنجاحات والنتائج  ا  من   ، متطلعين إلى مزيدصرفبامل ثقتهم  على    وللعمالء األعزاء   للمساهمين الكرام على دعمهم

  ".م2023اإليجابية خالل العام 

 



  

 خبر صحفي

نحن  ي، بالقول "سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجار   ومن جانبه صرح السيد 

منسجمة مع استراتيجية املصرف    جاءتوالتي    ،من نتائج مالية وتشغيلية  م2022في العام  مسرورون بما تحقق  

الطموحة في تحقيق تطلعات املساهمين عبر استدامة نمو الربحية واإليرادات وتنمية الدخل الناتج من أصول  

 التمويل واإلجارة." 
 

ترسيخ مكانته الريادية  تعكس هذه النتائج املالية الجهود التي بذلها املصرف ل  " السيد القصيبي بالقول   وأضاف
بالتحول الرقمي    تعلقيفي السوق املحلي من خالل االستمرار في تطوير الخدمات املصرفية لألفراد، خاصة فيما  

ويشمل    ،صرفية لعمالئنا الكرامامللتجربة  ا  ساهم في تعزيزما  م  من الخدمات واملنتجات املبتكرة   ةحزم  طرح  عبر
النقال"   للهاتف  "الخليجي  بأنذلك تطوير تطبيق  في مملكة    يحصد  والذي أستحق  رقمي  جائزة أفضل منتج 

وتدشين أجهزة الخدمة الذاتية بالفروع    ،International Business Magazine  من قبل  2022البحرين للعام  
البصمةوالتي   بالهوية  تعتمد  التعريف  ملستندات  الحاجة  دون  اإللكترونية  الحكومة  لدى  وتوفير    ،املسجلة 

العمالء الذكية لدى موظفي خدمات  بكل سرعة وسهولة  ،األلواح  املعامالت رقميًا  كما وعمل    .وذلك إلنجاز 
ب لألفراد  املصرفية  الخدمات  من  مجموعة  طرح  على    اإلسكانيةالتمويالت    مثل  ستثنائيةا متيازات  ا املصرف 

من قبل عمالؤنا    املحوظً   وغيرها من الخدمات التي القت إقبااًل   االستثماري   "الوافر "وحساب   الودائع وعروض  
 "  .الكرام

 

حيث تم    ،ةاالستراتيجيتنفيذ أهداف خطته    العام املاض يخالل    واصل املصرف "  السيد القصيبي قائاًل   وتابع 

وذلك    ،الحدب   نا الكائنفرعتطوير  و مجمع وادي السيل  ب  الجديد  نافرع  احافتت من خالل    ه فروع  شبكة  تعزيز

  واستمر كما    .تجربة مصرفية شخصية مريحة للعمالء من األفراد والشركات  يساهم في تقديم  عصري   بتصميم

والخاصةباملصرف   الحكومية  املؤسسات  من  عدد  مع  مثمرة  شراكات  شراكة    منها  ،عقد  اتفاقية  توقيع 

بهدف   )تمكين(  العمل  مع صندوق  الخاصاستراتيجية  القطاع  ملؤسسات  التمويلية  والحلول  الدعم    تقديم 

الوطن في االقتصاد  التنموية وزيادة مساهمتها  أهدافها  مع  لتحقيق  اتفاقية  الذراع "إدامة "شركة  ي، وتوقيع   ،

القابضة   البحرين  لممتلكات)العقاري لشركة ممتلكات  الصناعية  (، وذلك  تمويل مشروع مستودعات سترة 

عدد من الهيئات واملؤسسات األخرى  التعاون مع  ، إضافة إلى  بهدف تنمية قطاع الخدمات اللوجستية في اململكة

لعديد من املبادرات الرامية لتقديم تسهيالت  عبر دعم ابنك اإلسكان  وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني و مثل  

التي تسمح    "راتبي"إلطالق منصة    " ريااليز"شركة  ، والتعاون مع  للمواطنين  الحصول على التمويالت اإلسكانية 



  

 خبر صحفي

تمكين موظفيهم من الحصول على جزء من راتبهم املستحق عند الطلب قبل موعد صرف  بلعمالء من الشركات  ل

الشر   الرواتب من  مملكة  وغيرها  في  اإلسالمية  الصيرفة  قطاع  في  الرائدة  املصرف  مكانة  من  تعزز  التي  اكات 

هذا النهج حيث نضع مثل هذه الشراكات ضمن أوليات    استمرار  على   م2023، وسنعمل خالل العام  البحرين

 ." نموذج عملنا
 

البحرين    تنويه: لبورصة  االلكتروني  املوقع  على  متوفرة  املتكاملة  املالية  والبيانات  الصحفي  الخبر 

www.bahrainbourse.com . 

 -انتهى-

 

http://www.bahrainbourse.com/
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'KHCB' Reports Net Profit of BD 14.01 million Attributable to the 

Bank’s Shareholders for the Fiscal Year Ended 31st December 2022  

Manama, Kingdom of Bahrain: Khaleeji Commercial Bank (Trading Code: KHCB) has 

announced a total net profit attributable to the Bank’s shareholders of BD 3.12 million 

during Q4 2022, compared to BD 2.01 million in the same period in 2021, an increase of 

55.22%. The increase in net profit is mainly attributable to an increase in the total income 

before return to investment account holders, reaching BD 18.57 million in the last quarter 

of 2022, compared to BD 11.34 million in the same period of 2021, with an increase of 

63.82%. Income from financing and ijarah assets amounted to BD 9.925 million during the 

fourth quarter of 2022, compared to BD 7.725 million for the same period of the year 2021, 

with an increase of 28.48%. This has reflected on the reported earnings per share, reaching 

3.902 Fils for Q4 2022, compared to -1.222 Fils for the same period of 2021. 

The financial results also showed that the bank achieved a net profit of BD 14.01 million 

attributable to the Bank’s shareholders for the fiscal year ended 31st December 2022, 

compared to a net profit of BD 10.85 million for the same period of the previous year, an 

increase of 29.06%. The increase in net profit is mainly attributed to the increase in the 

total income before return to investment account holders, reaching BD 62.20 million, 

compared to BD 52.49 million in 2021 an increase of 18.51%. The bank reported an 

increase in income from financing and ijarah assets reaching BD 35.725 million during 

2022, compared to BD 29.908 million for the same period in 2021, with an increase of 

19.45%. Earnings per share reached 9.987 Fils in 2022, compared to 6.039 Fils in 2021.  

Total shareholders' equity has increased by 0.92% to reach BD 147.6 million in 2022, 

compared with BD 146.3 million reported by the end of 2021. Meanwhile, the total growth 

in the Bank’s assets was recorded at 22.25%, reaching BD 1,425.7 million, compared to 

BD 1,166.2 million in 2021. This resulted in an increase in the Investment in Sukuk to 

reach BD 523.33 million in 2022 compared to BD 323.85 million at the end of 2021, a 

growth of 61.60%. At the same time, the financial results showed an increase in total 

deposits by 21.94% to reach BD 1,111.53 million, compared to BD 911.55 million at the 

end of last year. 



Commenting on the financial results, Mr. Hisham Ahmed Alrayes, Chairman of KHCB’s 

Board of Directors, stated “We are pleased to announce these positive financial results in 
terms of general performance with increased profits and revenues, thanks to our firm 

commitment to present our valued shareholders with the best returns through reliance on 

operational plans that keep pace with modern trends and global changes at various levels, 

especially in light of economic transformations that necessitate a steady pace forward and 

a proactive approach in various aspects of our banking operations.”   

Mr. Alrayes added "These financial results follow the bank's adherence to its innovative 

strategy of developing banking activities and accelerating digital transformation, which has 

enhanced client satisfaction with our new and innovative products and services. 

Furthermore, we proudly continue to embrace our role as a national banking institution that 

is keen on supporting government endeavours, especially considering the economic 

recovery plan’s positive results. I would like to commend the dedicated efforts made by 

the bank’s team in order to maintain its leading position as an Islamic bank that offers a 

comprehensive range of high-quality banking services to individuals and companies. I 

would also like to take this opportunity, on behalf of all members of the Board of Directors, 

to extend sincere gratitude and appreciation to our esteemed shareholders for their support 

and our valued clients for their confidence in the bank. We anticipate further successes and 

positive results in 2023.” 

For his part, Mr. Sattam Sulaiman Algosaibi, Chief Executive Officer of KHCB, stated 

"We are pleased with the financial and operational results achieved in 2022 which coincide 

with the bank's ambitious strategy to actualise the aspirations of shareholders through 

sustained profitability and revenue growth, as well as the increase of income generated 

from financing and leasing assets.” 

Mr. Algosaibi continued "These financial results reflect the efforts made by the bank to 

consolidate its leading position in the local market by continuing to develop retail banking 

services, particularly relative to digital transformation by offering a package of innovative 

products and services to enhance our valued clients’ banking experience. This includes 

development of the “Khaleeji Mobile App” which was awarded Best Digital Product in the 

Kingdom of Bahrain 2022 by the International Business Magazine, the launch of self-

service kiosks at branches that adopt eGovernment registered fingerprint authentication 

without the need for ID, and the provision of smart tablets for client service employees to 

digitally complete transactions quickly and easily. The bank has also worked on a range of 

retail banking services that offer exceptional privileges such as home finance, deposit 

offers, the “Al Waffer” investment account, and many other well-received services.” 



Mr. Algosaibi added "During the past year, the bank continued to implement the objectives 

of its strategic plan through expanding its network by opening a new branch in Wadi Al 

Sail Mall, and revamping its Hidd branch utilising a contemporary design that provides a 

convenient personal banking experience for individual and corporate clients alike. The 

bank has also continued to enter into fruitful partnerships with a number of public and 

private institutions, which included signing a strategic partnership agreement with the 

Labour Fund “Tamkeen” to provide financing solutions to private institutions and help 

them meet their development goals and increase their contributions to the national 

economy. In addition, KHCB has signed an agreement with Edamah, the real estate arm of 

Bahrain “Mumtalakat” Holding Company, to finance the Sitra Logistics Park project with 

the goal of developing the Kingdom’s logistics sector. There was further cooperation with 

other authorities and institutions such as the Ministry of Housing and Urban Planning and 

Eskan Bank in providing support to many initiatives that facilitate citizen home financing, 

as well as cooperation with Ryalize to launch the “Ratbi” platform which allows corporate 

clients to grant their employees access to part of their earned salary upon request before 

payday. All this, among other partnerships, has enhanced the bank’s leading position in the 
Kingdom of Bahrain’s Islamic banking sector, and we will work to maintain this approach 

in 2023 as we prioritise such partnerships in our business model.” 

KHCB is a leading Islamic bank that strives to achieve clients' aspirations through an 

Islamic banking model that offers a comprehensive range of high quality Shari'a-complaint 

banking services and investment opportunities to individuals and companies. 

Note: The press release and the full audited financial statements are available on 

Bahrain Bourse’s website www.bahrainbourse.com.  

--End-- 

http://www.bahrainbourse.com/

