
Sea View-A Owners Association                                                                                             و أ مالك سي فياتحاد  
 

1 
RERA Registration No. 02024811, Bldg 1179,1181 Road 5710 Block 257 Amwaj, Kingdom of Bahrain. 

  فيو أ سي  اتحاد مالك  اسم اتحاد المالك

عنوان اتحاد  
 المالك

  1179 رقم بنايات 
،   5710طريق رقم 1181و

جزيرة تاال ، جزر  ،  257مجمع 
  أمواج 

تاريخ ووقت  
 االجتماع

13/11/2022  
عصراً   6:00الساعة    

 وفي حال عدم اكتمال النصاب 
 سيعقد في تاريخ 

22/11/2022  
  عصراً   6:00الساعة  

 مكان اإلجتماع  
طريق   1034مبنى  11مكتب 
جزيرة تاال   257مجمع  5710

    ، جزر أمواج 

  Name of 
Owners 

Association 

Sea View-A Owners 
Association  

Address of 
Owners 

Association 

Building Nos. 1179 & 
1181, Road No. 5710, 
Block No. 257, Tala 

Island , Amwaj Islands 

Date and Time 
of Meeting: 

13/11/2022 
at 6:00 PM 

or in case of lack of 
quorum, it will be held 

on 22/11/2022 
at 6:00 pm 

Place  

Office 11 Building 1034 
Road 5710 Block 257 
Tala Island, Amwaj 

Islands  
 ,Dear Sirs    السادة األفاضل

  السنوي  ة وميمجتماع الجمعية العإ أجندةالموضوع : 
  فيو أسي التحاد مالك 

  Subject: Agenda of the Annual General 
Assembly Meeting of Sea View-A Owners 

Association 
 جلسة ترحيب. أوالً: 

  
  مراجعة النصاب القانوني. ثانيا: 

  
  تعيين رئيس اإلجتماع. ثالثاً: 

  
 ً إجتماعات المناقشة والتصديق على  :  رابعا الجمعية    محاضر  

 . 20/6/2022و   4/7/2021  والمؤرخة  ةالعمومية السابق

  

 ً للسنة   المناقشة والتصديق على البيانات المالية السنوية  :خامسا
  .   2021/ 31/12ية المنتهية في المال

على  و  2022ميزانية عام المناقشة والتصديق  سادساً: 
  والتي تبدأ من 2023المالية ة الميزانية المالية المقترحة للسن

 واإلشتراكات  ،  31/12/2023وتنتهي في  01/01/2023
 .   2023لسنة   السنوية

  

 . ما يستجد من أعمالاً: سابع
 

  وتفضلوا بقبول خالص التحية واالحترام ،،،

  First: Welcome session. 
 
Second: Review of the Quorum. 
 

Third: Appointment of the Meeting Chairman. 
 

Fourth: Discussing and approving the minutes 
of the previous General Assembly meetings 
dated 4/7/2021 & 20/6/2022. 
 

Fifth: Discussing and approving the previous 
annual financial statement ended on 31/12/2021. 
Sixth: Discussing and approving the budget for 
year 2022 and the proposed financial budget for 
the following fiscal year 2023 which begins on 
01/01/2023 and ends on 31/12/2023, and annual 
contributions for the year 2023. 
 
Seventh: Any other businesses. 
 
Yours sincerely, 

 


