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Reef OA

From: Reef OA
Sent: Wednesday, November 9, 2022 3:29 PM
To: Reef OA
Subject: RE: Invitation for Reef Owners Association AGM 2022 -   دعوة لحضور اجتماع الجمعية

ك ريف لسنة  تحاد م 2022العمومية 

From: RERA Owners Association <oa@rera.gov.bh>  
Sent: Thursday, November 3, 2022 3:29 PM 
To: Reef OA <reef.oa@tala-amwaj.com>; YAHOO! <ahmed_alsrogy2010@yahoo.com> 
Subject: RE: Invitation for Reef Owners Association AGM 2022 -   ف لسنة ة التحاد مالك ر ة العموم دعوة لحضور اجتماع الجمع
2022 

 

دالرازق  مة ،،      األخت الفاضلة مها ع  المح
 

اض   شأن االع م قرار المؤسسة  احا ، نرسل ل ة اليوم ص المة الهاتف حه ع الم حسب ما تم 
ــــخ  المقدم عض المالك ع بنود الدعوة لالجتماع المزمع عقده بتار االخص  2022 11 10من  و

جزر أمواج.   ف الفر الواقع  تاال  عة لتعي مجلس ادارة اتحاد مالك ر شأن االجراءات المت
ــــخ  ه الصادر  تار شأن توفيق األوضاع المرفق نود االشارة ا أن  2022 7 13واشارة للتوج

ات  ال عة و اجراء انتخا ة المت عض المالك ع االل ل  اضات من ق عض االع مؤسسة قد استلمت 
ام القرار رقم  ما ال يتما مع أح دة  قا.  2020لسنة  1جد ه مس ه     وال يتوافق مع ما تم التوج

ه  ح جميع ما توجه  و و د أحمد ال المحا الس ا  م تم االتصال هاتف حسب طل و
  لمؤسسة  هذا الشأن. ا

 
 : ذ التا نف لزم ب   لذلك 

  
ة ع جدول األعمال وارسال الدعوة   - 1 ل الدعوة لالجتماع و ادراج البنود التال يتع تعد

حسب التوجيهات الصادرة من المؤسسة:    مجددا 
  

   ة ح تفص عن الوضع الراهن ألعضاء مجلس االدارة المنتخبون  الجمع م  تقد
ة ا ــــخ العموم االضافة ا عرض مح اجتماع مجلس االدارة المنعقد  تار قة  لسا

7/8/2021 .  
عرض ما دار  اجتماع مجلس االدارة السابق أمام   وفسح المجال لالعضاء المنتخب 

حسب نص المادة  نهم  ما ب ت ف ة و ثم التص ة العموم وال نصت ع   47الجمع
قوم  أنه تصدر القرارات من مجلس االد ن و ع أن  ة أصوات الحا أغلب ارة 

حسب نص المادة  ار المناصب  اخت و   2020لسنة  1من القرار رقم   50االعضاء 
نة.  س مجلس االدارة ، ام ال ، ام الخ س مجلس االدارة، نائب رئ اال رئ

قدم استق االستمرار  المجلس اما أن  ة أحد االعضاء  الته  و حال عدم رغ
ة ع تطبيق نص المادة  ة العموم ل الجمع من القرار   39للمجلس أو يتم عزله من ق

قا للمادة  2020لسنة  1رقم  اطي ط احد األعضاء االحت داله  تم اس من   36و
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قل عدد أعضاء مجلس االدارة عن  2020لسنة  1القرار رقم  أعضاء واال   3ع ان ال 
ا ت الدعوة الجراء انتخا ة  وج ة العموم حسب ما هو معتمد  الجمع دة و  ت جد

مكن  ة  ة العموم اطي تم اعتمادهم من الجمع ن احت قة يوجد عض السا
  االستعانة بهم لم الشاغر  حال قدم احد االعضاء االساس استقالته. 

 
   جب أن يتم عزل جميع أعضاء ات  ة اعادة االنتخا ة العموم  حال قررت الجمع

حسب المادة رقم ال ة  ة العموم قرار من الجمع   1من القرار رقم   39مجلس السابق 
ام المادة  2020لسنة  حسب أح دة  ات جد   1من القرار رقم  36ومن ثم اجراء انتخا

ام المنصوص عليها  هذا الشأن.  مع األح   وج
  

ل المؤسسة لم - 2 د من ق م طلب لتعي مراقب محاي ات يتع ع االتحاد تقد ة مج راق
الطلب الدعوة المحدثة   نه ع أن يرفق  االجتماع ع أن يتحمل االتحاد نفقات تعي

 لالجتماع ال توضح موعد عقد االجتماع و بنود جدول االعمال. 
  

 
ة والتقدير ،،  قبول فائق التح لوا   وتق


