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Board Election Reef Owners Association 
Nomination Form 

   ريفمجلس اإلدارة التحاد مالك انتخابات 
  استمارة الترشح 

 Personal information  \ البيانات الشخصية 
  

Full Name:   اإلسم الرباعي:  

CPR No:                     :الرقم الشخصي  
Flat / Villa No:   رقم الشقة / الفيال :  
Mob:    النقال:  –الهاتف  
Address:   العنوان  
E-mail:   البريد االلكتروني  

 Required Document \ المستندات المطلوبة 
 Copy of passport and  CPR 
 No Objection letter to attend, Voting and Nomination 

the Homeowners Association meeting from the bank 
in case if the property is mortgaged. 

 Copy of Title Deed. 
 

 البطاقة الشخصية  و  نسخة من جواز السفر  
   اتحاد اجتماع  في  والتصويت  للحضور  ممانعة  عدم  رسالة 

المالك والترشح كعضو مجلس ادارة صادره من البنك في حال  
 وجود تمويل بنكي للعقار. 

  إرسال نسخة من الوثيقة العقارية . 

  
 Endorsement \ تعهد وقرار 

I hereby declare that the details furnished above, and all 
required documents attached, are true and correct to the 
best of my knowledge and belief. I hereby authorize 
sharing of the information furnished on this form with 
the General Assembly Members for the Reef Owners 
Association for Nomination purpose.  

أقر بأن البيانـات المـذكورة أعـاله وجميـع المسـتندات (المرفقـة) صـحيحه 

الجمعيـة العموميـة اعضـاء وسليمة، وأوافق على مشاركة هذه البيانات مع 

  ألغراض الترشح لالنتخابات. ريفإلتحاد مالك 

Date: 
Signature of Owner: 

Name of Owner: 
CPR or Passport No: 

---------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------  

  التاريخ:
  توقيع المالك
  أسم المالك: 

  الشخصي أو رقم جواز السفر: الرقم 

Note:  The form must be submitted with all the necessary 
documents from the gentlemen wishing to be nominated 
for membership in the Board of Directors. Kindly fill out 
the nomination form and send it to us within a maximum 
date of 31-10-2022 at 6 pm. No nomination forms will be 
accepted after this date. 
This is to enable us to announce the Owner wishing to 
nominate himself/herself and fill out the voting paper 
card with the names of the candidates so that the 
members of the General Assembly of the association can 
choose among themselves by paper voting and send the 
vote before the date of the first meeting or via personal 
attendance . 
 
reef.oa@tala-amwaj.com 
  

من : يجب تقديم هذه االستمارة مع جميع المستندات الالزمة مالحظة
التكرم ويرجى السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة 

  31/10/2022حد أقصىوإرسالها إلينا خالل  هذه االستمارةبملء 
انقضاء ولن يتم قبول أي إستمارات ترشح بعد مساءاً  6في الساعة  
  هذا الموعد. 

 
  

يتسنى لنا إعالن السادة الراغبين في الترشح وملء بطاقة  كي  ل  وذلك
التصويت الورقي بأسماء المترشحين ليتمكن السادة أعضاء الجمعية 

و الورقي  بالتصويت  بينهم  فيما  االختيار  من  لإلتحاد  رسال  إالعامة 
 أو في الحضور الشخصي. التصويت قبل تاريخ اإلجتماع األول 

 
 amwaj.com-reef.oa@tala  

Board Election: 
Owners are entitled to Nominate to the Board of Directors of 
the Owners association provided they meet the following 
criteria: 

 انتخابات مجلس االدارة : 

المالكيحق   اتحاد  إدارة  لعضوية مجلس  الترشح    تحقق  ، شريطة للُمالك 

  المعايير التالية: 
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 Must be a unit / flat owner within Reef Buildings in Tala 

Island. 

 Must reside in Bahrain. 

 Must not to be convicted of bankruptcy or a crime of 

dishonor or breach of trust during five years prior to the 

nomination. 

 Must fully disclose potential conflicts of interest that may 

arise if chosen. 

 Must be able to provide to proof/demonstrate a record of 

paying annual service charges  up to 31/12/2021. 

 

 

  جزيرة تاال ريف مبانيمالك أن يكون من . 

  

 أن يكون مقيما في مملكة البحرين .  

   أال يكون محكوماً عليه باإلفالس أو في جريمة مخلة بالشرف واألمانة خالل

 السنوات الخمس السابقة على الترشيح. 

  

  اختيارهأن يفصح عن أي تعارض مصالح محتمل فيما لو تم .  

  

 ي بأن  بشأن تقدم  مدفوعاته  السنوية   إثبات سجل  الخدمات  تاريخ    رسوم  حتى 

31/12 /2021   .  

Signature 
 
Date 

 التوقيع

 
 التاريخ 

 


