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Date 19/08/2020 التاريخ 

Company Name 
 مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

GFH Financial Group B.S.C. 
  إسم الشركة

Trading Code GFH  التداولرمز  

Lawsuit Number 3/2020      12-2019 رقم القضية 

Subject of the 

Lawsuit 

 رسوم اإلكتتاب و طلب إسترداد

Underwriting Fees and Recovery Request 
 موضوع القضية

Verdict Date 18/08/2020 تاريخ الحكم 

Court that Issued 

the Verdict 

 غرفة البحرين لتسوية المنازعات

Bahrain Chamber of Disputes Resolutions  

اسم المحكمة التي أصدرت 

 الحكم

Parties of the 

Lawsuit 

 مجموعة جي إف إتش المالية وآخرون

GFH Financial Group and Others 
 أطراف الدعوى القضائية

The Verdict in 

Favour of 

 مجموعة جي إف إتش المالية

GFH Financial Group 
لصالح الحكم  

Court of First 

Instance Verdict 

تود مجموعة جي إف إتش المالية إعالم السادة المساهمين واالسواق بأنه صدر حكم يوم 

من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات لصالح المجموعة.  2020أغسطس  18الثالثاء 

مليون دوالر أمريكي  20يُلزم الحكم أحد الشركاء بإعادة رسوم مستلمة مسبقاً والبالغة 

 مرفوعة ضد المجموعة من قبل ذاتأخرى مطالبة دعوى رفض الى المجموعة، كما تم 

 على أحد مشاريع البنية التحتية. لشريكا

 

GFH Financial Group would like to inform its shareholders and the 

markets that a ruling was issued on Tuesday, 18th August 2020, by 

Bahrain Chamber for Dispute Resolution (“BCDR”) in favor of the 

Group. The verdict obliges one of the partners to return previously 

received fees of US$ 20 million to the Group, and rejected a claim 

raised by the same partner against one of the infrastructure 

projects. 

كم المحكمة االبتدائيةح  

Court of Appeal 

Verdict 

 ال يوجد 

N/A 
 حكم محكمة االستئناف

Court of Cassation 

Verdict 

 ال يوجد 

N/A 
 حكم محكمة التمييز



 

Expected Financial 

Impact  

 .2020المالية للنصف الثاني من جابي على البيانات يمن المتوقع أن يكون لهذا الحكم أثر إ 

The ruling is expected to have a positive impact on the financial 

results of the second half of 2020.  

 األثر المالي المتوقع 

 

 Mariam Jowhary Name مريم جوهري اإلسم

 Head of Compliance & AML Title رئيس اإللتزام ومكافحة غسل االموال المسمى الوظيفي

 Company Seal ختم الشركة Signature التوقيع

 

 

 


