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 قرار رقم 
Resolution 

No. 

 القرار 
Description 

 نعم
Yes 

 ال
No 

1 

  و  4/7/2021 والمؤرخة ةالجمعية العمومية السابقمحاضر  إجتماعات المصادقة على 
21/6/2022  

Approval of the minutes of the previous General Assembly meetings 
dated 4/7/2021 and 21/6/2022 

  

2 
 31/12/2021البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في المصادقة على 

Approval of the previous annual financial statement ended on 
31/12/2021  

  

3 

والتي   2023وعلى الميزانية المالية المقترحة للسنة المالية  2022ميزانية عام المصادقة على 
 2023، واإلشتراكات السنوية لسنة  31/12/2023وتنتهي في  01/01/2023تبدأ من 

Approval of 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. 

  

 ما يستجد من أعمال  4
Any other businesses 

 
 

 
 

 

 
 إسم المالك / التوكيل  

Owners Name  -  Proxy 
 رقم بطاقة الهوية / الجواز  
CPR / Passport No.  

 التوقيع  
Signature 

 التاريخ 
Date 

    

 اسم الشاهد  
Witness Name  

 رقم بطاقة الهوية / الجواز 
 CPR / Passport No. 

 التوقيع  
Signature 

 التاريخ  
Date  

    

 

 

Name of Owners Association 
  ب  مالك سي فيو تحادإ

Sea View-B Owners Association 
 اسم اتحاد المالك 

Address of Association  

،  257، مجمع  5710طريق رقم    959و 957، 955بنايات رقم 
 جزيرة تاال ، جزر أمواج

Building Nos. 955, 957 & 959, Road No. 5710, Block 
No. 257, Tala Island, Amwaj Islands. 

 عنوان االتحاد 

Apartment Number     رقم الشقة 

Name of Owner/Proxy    التوكيل /اسم المالك  

I/we, the Owner/s of the above-mentioned flat vote as 
follows in relation to the notified proposed resolutions: 

المب /نحن الوحدة  مالك  القراراتي أنا  على  أصوت  أعاله،  كما   نة  المقترحة 
  يلي:

Note: 
Please send the voting paper to the following email: 
seaviewb.oa@tala-amwaj.com 

  : مالحظة
 الرجاء ارسال ورقة التصويت الى البريد االلكتروني التالي:

 amwaj.com-seaviewb.oa@tala  


