
يتشرف مجلس إدارة "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية" بإعالم 
السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة 
الشركة وذلك خالل الفترة يوم االثنين الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٢ إلى 

يوم الخميس الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٢.
مجلس  لعضوية  الترشيح  شروط  فيه  يتوافر  من  كل  وعلى 
اإلدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به 
إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في إمارة دبي – الخليج 

التجاري – برج فيجن، هاتف ٠٤٥٢٤٧٥٥٥ 
 IR@bhmuae.ae البريد االلكتروني

على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية 
التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها.

شروط عامة:

اإلدارة  مجلس  لعضوية  انتخابهم  المطلوب  األعضاء  عدد   •
خمسة أعضاء.

• سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة مفتوحا لمدة (١٠) 
من   (١٣) رقم  المادة  لحكم  وفقا  وذلك  اإلعالن  تاريخ  من  أيام 
الشركات  ضوابط  بشأن   ٢٠١٧ لسنة   (٥٣٩) رقم  الوزاري  القرار 

المساهمة الخاصة المنفذة ألحكام قانون الشركات التجارية.

• يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن تنطبق 
 (٣٢) رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  في  الواردة  الشروط  عليه 
لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية والقرارات الُمنفذة له بما في 
حوكمة  بشأن   ٢٠١٨ لسنة   (٥٨٥) رقم  الوزاري  القرار  ذلك 

الشركات المساهمة الخاصة .

ترشحه  عن  التنازل  الترشح  باب  غلق  بعد  للمرشح  يجوز  ال   •
لشخص آخر .

الخاصة  وبياناتهم  المرشحين  أسماء  بنشر  الشركة  ستقوم   •
بالترشيح في لوحة اإلعالنات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة 
وعلى موقع الشركة اإللكتروني (www.bhmuae.ae)   بتاريخ ١٧ 

يونيو ٢٠٢٢.

بعد   المرشحين  أسماء  بقائمة  االقتصاد  وزارة  موافاة  سيتم   •
غلق باب الترشيح.

    رئيس مجلس اإلدارة
    بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية (ش.م.خ)

The Board of Directors is pleased to inform the 
shareholders of the opening of nomination for the 
Board of Directors Membership during the period 
from Monday, 06th of June 2022 to Thursday, 16th 
June 2022.
Any Person/ Shareholder who meets the conditions 
of nomination for the Board membership may nomi-
nate himself for the membership by an application 
to be submitted to the management of the Company 
at its Head Officer located in Dubai – Business Bay – 
Vision Tower, Phone: 045247555, Email: IR@b-
hmuae.ae The application shall enclose an introduc-
tory profile of the applicant and the capacity of mem-
bership for which he wishes to nominate himself. 

General Conditions: 
• Total Board Members to be elected is Five Members.

• The door for nominations for the Board Membership 
shall remain opened for (10) days from the date of the 
announcement pursuant to the requirements in 
accordance with the Article (13) from Ministerial Reso-
lution No. 539 of 2017 about the regulations for private 
joint stock companies.

• A candidate for the Board membership must satisfy 
the conditions set out in Federal Law No. (32) of 2021 
concerning Commercial Companies, including Minis-
terial Resolution No. (585) of 2018 regarding the 
governance of private joint stock companies.

• Once the nomination period has ended, a candidate 
may not withdraw their nomination application in 
favor of another candidate.

• The company shall post the names of candidates and 
the information related to the nomination on the bulle-
tin board in its main office and on its internet website 
(www.bhmuae.ae) on 17 June 2022.

• The Ministry of Economy shall be provided with a list of 
the candidates’ names after closing the nomination.

Chairman of The Board
BHM Capital Financial Services P.S.C

اإلعالن عن فتح باب الترشح 
لعضوية مجلس اإلدارة

Invitation to the Election of 
Board of Directors’ Membership


