
 

 

 المعدل والمعاد صياغته  تأسيسالعقد 

كة  ل  شر

ي اتش ام كابيتال للخدمات المالية  ش.م.خ  ب 

كة مساهمة خاصة   شر

AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM 

OF ASSOCIATION  

OF  

BHM CAPITAL FINANCIAL SERVICES P.S.C  

(Private Joint Stock Company) 

 

هذا    المعدل والمعاد صياغته  التأسيسابرم عقد  

ي خاتم "(  العقد)"
ن فن ي اليوم والتاري    خ الموضحي 

فن

 . كاتب العدل الوارد أدناه 

This Amended and Restated Memorandum of 

Association (the “Memorandum”) is made on the 

day and date specified in the seal of the notary 

public hereunder. 

ان المالية  حيث  للخدمات  ام كابيتال  اتش  ي   ب 

كة    ،ش.م.خ شر خاصةهي  مؤسسة   مساهمة 

ي ومسجلة لدى السجل   ي إمارة دب 
وقائمة أصوال فن

  578807التجاري بموجب الرخصة التجارية رقم  

كة)" ي لالقتصاد والسياحة، الشر "( صادرة من دب 

وفقا للنظام االساسي الخاص بها والمصدق عليه  

ي  
رقم   المحرر وبموجب    ،٢006/ 3/ 1فن

كة ،  2006/ 1/ 11349 )يشار إىل عقد تأسيس الشر

 "(. عقد التأسيسوتعديالته ب  )"

Whereas BHM Capital Financial Services P.S.C, 

is a private joint stock company duly established 

and incorporated in the Emirate of Dubai and 

registered with the Commercial Register under 

commercial license no.578807 (the "Company"), 

issued by the Dubai Economy and Tourism, 

pursuant to its article of association dated 

01/03/2006 under attestation number 

2006/1/11349 (the Memorandum of Association 

as amended shall hereinafter be referred to as 

the “MOA "). 

العمومية   الجمعية  ي 
فن الصادر  القرار  وبموجب 

بتاري    خ   كة  وإعادةب[●] للشر صياغة عقد    تعديل 
 ؛ تأسيسال

Whereas the general assembly of the Company 

on [●]  approved by a special resolution to amend 

and restate the MoA; 

   هذا النظام  تم اعادة صياغةعىل إثر ذلك،  
ً
طبقا

( لسنة  32ألحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم ) 
ن المعدلة    2021 كات التجارية والقواني  بشأن الشر

 له واألنظمة المنفذة له. 

Accordingly, these Articles have been restated 

and amended, subject to the provisions of the 

Federal Decree-Law no. 32 of 2021 as amended 

and its implementing regulations issued pursuant 

to it. 

  

  Article (1) (1) الماّدة

هو   1-1 كة  الشر كابيتال  "اسم  ام  اتش  ي  ب 

المالية إليها  "ش.م.خ  للخدمات  )ويشار   ،

كةفيما بعد بلفظ "    "(. الشر

1-1 The name of the Company is “BHM Capital 

Financial Services P.S.C” a private joint-

stock company, (hereinafter referred to as 

the “Company”). 

  

  Article (2) (2) الماّدة

ي  2-1
فن ي 

القانوبن ومحلها  الرئيس  كة  الشر مركز 
ي إمارة   ئ    ،دب  ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشر

دولة  ي 
فن توكيالت  أو  مكاتب  أو   

ً
فروعا لها 

2-1 The head office of the Company and its 

legal domicile shall be in the Emirate Dubai. 

The Board of Directors may establish 

branches, offices or agencies for the 

Company in the United Arab Emirates or 
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بعد  خارجها  أو  المتحدة  العربية  اإلمارات 
 السلطات المختصة. الحصول عىل موافقة  

abroad after obtaining the approval of the 

competent authorities.  

  

  Article (3) (3) الماّدة

كة هي )  3-1 ( تسعة وتسعون  99مدة هذه الشر

ي  
كة فن سنة ميالدية بدأت من تاري    خ قيد الشر

  
ً
تلقائيا ذلك  بعد  التجاري، وتجدد  السجل 

قرار  يصدر  لم  ما  مماثلة  متعاقبة  لمدد 

خاص من الجمعّية العمومّية بتقصي  مدة  

كة أو بإنهائها.    الشر

3-1 The duration of this Company shall be ninety 

nine (99) Gregorian years, which commenced 

from the date of entry of the Company into the 

Commercial Register, and it shall thereafter 

be automatically renewed for consecutive 

similar periods unless a special resolution is 

passed at a General Assembly shortening the 

duration of or terminating the Company.  

  

  Article (4) (4) الماّدة

كة  4-1 الشر أجلها  من  تأسست  ي 
الت  األغراض 

 : ي    -هي
فن الوساطة  أعمال  نشاط  مزاولة 

المالية والصكوك،   األوراق  ي  تداول 
فن سواٌء 
أو خارجها  المتحدة  العربية  اإلمارات   دولة 
بعد الحصول عىل الموافقات من الجهات 

وأية أنشطة أخرى من األنشطة    المختصة
المالية األوراق  هيئة  تنظمها  ي 

السلع  و   الت 
، وليس الحص   عىل سبيل المثال بالدولة ، و 

المحلية  والسندات  األسهم  بيع  وسيط 
ائها  المالية،  وشر األوراق  محافظ  ،  إدارة 

المالية ي  ،  االستشارات 
فن األوراق التعامل 

صناديق ،  المالية استثمارات  إدارة 
األوراق  ،  االستثمار  إدراج  ي 

فن استشارات 
 . المالية

 

4-1 The purposes for which the company was 

founded is – Brokerage Activities in 

Securities & Bonds trading in the United 

Arab Emirates and/or abroad after obtaining 

approvals from the competent authorities, 

and any other activities organized by 

Securities and Commodities Authority in 

UAE, for example but not limited to, Local 

Shares & Bonds Broker, Securities 

Portfolios Management, Financial Advisors, 

Dealing in Securities, Managing 

Investments of Investment Funds, 

Consulting in Listing Securities. 

 

 

الرئيسة   4-2 أغراضها  تحقيق  سبيل  ي 
فن كة  للشر

 ( البند  ي 
فن عليها   !Errorالمنصوص 

Reference source not found. )
أعاله، مزاولة األعمال التالية سواًء داخل أو 

 خارج اإلمارات العربية المتحدة:  

4-2 For the purpose of achieving its main 

objects described in Clause Error! 

Reference source not found. above, the 

Company may carry on the following 

activities within or outside the United Arab 

Emirates:  

سواء  ( أ)  كات  الشر أنواع  جميع  تأسيس 

كات  بمفردها أو مع الغي  وتخويل تلك الشر

ورية  أو ضن مناسبة  تراها  ي 
الت  الصالحيات 

كة أو بأي  ألي أغراض تتعلق بأغراض الشر

كة.   توسعة لها أو ألعمال الشر

(a) incorporate all types of companies either 

alone or in partnership with third parties 

and grant such companies the authorities 

that it may deems appropriate or 

necessary for any purposes related to the 
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objects of the Company, expansion 

thereof, or its business.  

األسهم  ( ب)  امتالك  أو  ي 
فن اك  واالشي  اكتساب 

كات   ي الشر
والحصص أو المصالح األخرى فن

ي أي مجال مرتبط بنشاطات  
ي تعمل فن

الت 

تزاول   أو  ألعمالها،  توسعة  بأي  أو  كة  الشر

كة  ي تقوم بها الشر
 مماثلة لألعمال الت 

ُ
أعماال

تحقيق  عىل  كة  الشر تساعد  قد  ي 
الت  أو 

 ؛كاتأغراضها، وتمويل تلك الشر 

(b) to acquire, participate in or own shares, 

stocks and other interests in companies 

engaged in any field related to the activities 

of the Company or to any extension of its 

business or carrying on activities similar to 

the activities carried on by the Company or 

which may assist the Company in 

achieving its objects; and the Company 

may finance such companies; 

إبرام اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات مالية  (ج) 

بتمويل  يتعلق  فيما  ائتمان  ووكاالت 

ي ذلك دونما حص،  
كة، بما فن نشاطات الشر

عىل  الضمانات  ومنح  الضمانات  إصدار 

أو   أصولها،  أو  حصصها  فيها  بما  أصولها، 

كاتها التابعة،  حصص أو أسهم أو أصول شر

كات  الشر من  أي  لصالح  اتفاقيات  وإبرام 

إصدار   دونما حص،  ذلك  ي 
فن بما  التابعة، 

أو  عوض،  ضمانات  منح  أو  ضمانات 

امات أي   ن التصف بصفة كفيل لضمان الي 

مقابل،  بدون  أو  مع  التابعة،  كات  الشر من 

ن آخر عىل كامل أو  ورهن أو  ترتيب أي تأمي 

أو   كة  الشر أصول  أو  حقوق  من  جزء  أي 

كات التابعة لها   حقوق أو أصول أي من الشر

أي  امات  ن الي  أو  اماتها  ن الي  ضمان  بغرض 

 ؛طرف آخر بأي طريقة كانت 

(c) to enter into any agreements with banks, 

financial institutions and credit agencies 

concerning the financing of the Company's 

activities, including, without limitation, the 

issuance of guarantees, the granting of 

securities over its assets, including its shares 

and assets or the shares or assets of its 

subsidiaries, and to enter into agreements in 

favour of any subsidiary, including, without 

limitation, to issue or grant indemnities or to 

act as a guarantor to secure the liabilities of 

any subsidiary, with or without consideration 

and to mortgage or create a security over all 

or any part of the Company’s rights or assets 

or the rights or assets of any of its subsidiaries 

in order to secure the commitments of the 

Company or the commitments of any other 

party howsoever; 

إبرام أي عقود أو اتفاقيات الزمة لتحقيق   (د) 

كة  ؛ وتنفيذ أي من أغراض ونشاطات الشر

(d) to enter into any contracts or agreements 

required for achieving and performing any 

of the objects and activities of the 

Company; 

أو  (ه)  كات  شر تأسيس  ي 
فن الغي   مع  اك 

االشي 

اكات أو كيانات أخرى من أجل   ،  اكتسابشر

أو  تطوير أو   أو  امتالك،  أو  تشغيل،  إدارة ، 

كة نشاطات، أو   و؛ مشاري    ع الشر

(e) to participate with others in establishing 

other companies, partnerships or entities 

for the purposes of acquiring, developing, 

owning, operating or managing the 

activities or enterprises of the Company; 

and 

 بأي مزاولة أي عمل أو نشاط يكون مت ( و) 
ً
صال

 لتلك األعمال، أو  
ً
كة أو تابعا من أعمال الشر

قيمة   ة  مباشر غي   أو  ة  مباشر بصورة  يعزز 

كة أو ممتلكاتها   كافة أو أي من مشاري    ع الشر

أو أصولها، أو يزيد عىل أي نحو من ربحية 

(f) to carry on any business or activity related 

or incidental to any of the business of the 

Company or which would enhance, 

whether directly or indirectly the value of all 

or any of the enterprises, properties or 

assets of the Company or in any way 

increase the profitability of the Company or 
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كة أو مصالح  كة، أو يعزز مصالح الشر الشر

ن فيها.    المساهمي 

enhance the interests of the Company or 

its shareholders. 

اإلمارات  4-3 بدولة  أغراضها  كة  الشر تمارس 

يقرره  لما  طبقا  وخارجها  المتحدة  العربية 

ي هذا الشأن. 
كة فن  مجلس إدارة الشر

4-3 The Company shall carry on its objects 
within the United Arab Emirates and abroad 
as shall be determined by the Board of 
Directors of the Company in that regard.  

4-4  
ً
موسعا  

ً
ا تفسي  كة  الشر أغراض  تفش 

كة   وللجمعية العمومية تعديل أغراض الشر

 .  ألحكام النظام األساسي
ً
 وفقا

4-4 The objects of the Company shall be 
interpreted in a broad manner and the 
General Assembly may amend the 
Company’s objects in accordance with 
Articles of Association. 

  

  Article (5) (5) الماّدة

بمبلغ  5-1 كة  الشر مال  رأس  ُحدد 
وسبعون (  173,431,068)  وثالثة    مائة 

 وثمانية مليون
ً
 وأربعمائة وواحد وثالثون ألفا

ً
ا
عىل   وستون موزع  ي 

إماراب  درهم 
وسبعون   ( 173,431,068)  وثالثة    مائة 

 وثمانية مليون
ً
 وأربعمائة وواحد وثالثون ألفا

ً
ا
 ( واحد 1) سهم بقيمة اسمّية قدرها    وستون

بالكامل  مدفوع  الواحد  للسهم  درهم 
نقدية أسهم  ي    ،وجميعها 

فن ن  مبي  هو  كما 
 . الجدول المرفق 

5-1 The Company’s capital is fixed at AED 

(173,431,068) one hundred seventy-three 

million four hundred thirty-one thousand 

sixty-eight UAE Dirhams, divided into 

(173,431,068) one hundred seventy-three 

million four hundred thirty-one thousand 

sixty-eight million shares with a nominal 

value of AED (1) one Dirham each. All 

Shares are cash Shares and fully paid, as 

shown in the Schedule hereto. 

ن دفع   5-2 الكاملة   المساهمي  االسمية  القيمة 

كة.   لألسهم عند تأسيس الشر

5-2 The Shareholders paid the entire nominal 
amount at the incorporation of the 
Company.  

  

  Article (6) (6) الماّدة

 ال  
ً
يعتي  النظام األساسي المرفق بهذا العقد جزءا

 له.  
ً
 يتجزأ منه ومكمال

The Articles of Association attached to this 
Memorandum shall be deemed an integral part 
thereof and complementary thereto.  

  Article (7) (7) الماّدة

(  32رقم ) إتحادي  قانون  لمرسوم باأحكام  بمقتضن  

ن   2021لسنة   والقواني  التجارية  كات  الشر بشأن 

له المنفذة  واألنظمة  له  كة المعدلة  للشر تكون   ،

األشخاص   عن   
ً
تماما مستقلة  قانونية  شخصية 

م   ن يلي  وال  فيها،  ن  ن المساهمي  بأي    المساهمي 

ي حدود المبلغ )إن وجد(  
كة إال فن امات عىل الشر ن الي 

يمل ما  قيمة  من  المدفوع  غي   ي 
من المتبق  كون 

بموافقتهم  إال  اماتهم  ن الي  زيادة  يجوز  وال  أسهم، 

 الجماعية. 

Pursuant to the provisions of the Federal Decree 

Law no. 32 of 2021 as amended and its 

implementing regulations issued pursuant to it, 

the Company shall have a legal personality 

totally independent of the personality of the 

Shareholders therein. The liability of the 

Shareholders in respect of the Company shall be 

limited to the outstanding amount (if any) of the 

shares held by them. The liability of the 

Shareholders may not be increased except with 

their unanimous approval. 
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  Article (8) (8) الماّدة

إىل   لتقديمها  نسخ  عدة  من  العقد  هذا  حرر 

الالزمة  اخيص  الي  طلب  عند  المختصة  الجهات 

طلب  مؤسس  لكل  ويجوز  كة،  الشر لتأسيس 

 الحصول عىل نسخة معتمدة من كاتب العدل. 

This Memorandum is made of several copies for 

submission to the relevant authorities upon 

application for the licenses necessary for the 

establishment of the Company. Each founder may 

apply for a certified copy thereof from the Notary 

Public. 

 Signatures التوقيعات 

 Signed by وقع من السيد/ 

_______________________________ 

 

 


