انتخابات مجلس اإلدارة التحاد مالك جزر امواج المركزي

Board Election for Amwaj Islands Central HOA

استمارة الترشح

Application Form
Personal information \ البيانات الشخصية

:اإلسم الرباعي

Full Name:

:الرقم الشخصي
:رقم الوثيقة
:تاريخ الميالد
:الهاتف – النقال
العنوان
البريد االلكتروني

CPR No:
Plot No:
Dob:
Mob:
Address:
E-mail:




Required Document \ المستندات المطلوبة
 البطاقة الشخصية/ نسخة من جواز السفر
 نسخة الكترونية+ 2  سم) عدد4x6 صورة شخصية (مقاس
.إرفاق السيرة الذاتية والمؤهالت الدراسية وخبرات العمل

Copy of passport/ CPR
Two copies of personal photos (size 6x4 cm) + digital
photo.
CV including educational qualifications and work
experience.





Endorsement \ تعهد وقرار
I hereby declare that the details furnished above, and all أقر بأن البيانات المذكورة أعاله وجميع المستتتتتتندات (المرفقة) صتتتتتحيح
required documents attached, are true and correct to the
وستتتليمةأ وأوافل علش مشتتتاركة هذه البيانات مع الجمعية العمومية إلتحاد
best of my knowledge and belief. I hereby authorize
.مالك جزر أمواج المركزي ألغراض الترشح لالنتخابات
sharing of the information furnished on this form with the
General Assembly for the Amwaj Islands Central Owners
Association.
Date:
---------------------------------------------------:التاريخ
---------------------------------------------------توقيع المالك
Signature of Owner:
---------------------------------------------------:أسم المالك
Name of Owner:
---------------------------------------------------:الرقم الشخصي أو رقم جواز السفر
CPR or Passport No:
Deadline for Receipt of Application

11th January 2020

Please return this Application Form with all required
documents to the following address:
Amwaj Islands Owner Association, Board Election
Office 310- Building 103 - Road 59 - Block 257 Amwaj

آخر موعد الستالم طلبات الترشح تاريخ

:يرجش إعادة استمارة الترشح مع المستندات المطلوبة وإرسالها إلش العنوان التالي
انتخابات مجلس اإلدارة
 أمواج257  – مجمع59  – طريق103  – مبنى310 مكتب

AGM@amwaj.bh

AGM@amwaj.bh
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Board Election:
Owners are entitled to stand for election to the Board of
Directors of the owners' association provided they meet the
following criteria:


Must be a plot owner, House, representative of an existing

:انتخابات مجلس االدارة
يحل لل ُمالك الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد المالكأ شريطة المعايير
:التالية
أن يكون من مالك قطع االراضيأ الفلل او ممثل ل اتحاد مالك لبناية او

Building HOA or a Chairman of an existing Main

رئيس اتحاد مالك رئيسي في جزر امواج

Association within Amwaj Islands.


Must reside in Bahrain



Must not be represented by more than one member on
the board



Must not be subject to bankruptcy within the last 5 years



Must fully disclose potential conflicts of interest that may

أن يكون مقيما في مملكة البحرين



.أال يمثل أي مالك باكثر من عضو واحد في مجلس اإلدارة



أال يكون محكوما ً علي باإلفالس أو في جريمة مخلة بالشرف واألمانة خالل



.السنوات الخمس السابقة علش الترشيح
. أن يفصح عن أي تعارض مصالح محتمل فيما لو تم تعيين



أن يكون قادراً علش إثبات سجل مدفوعات بشأن رسوم الخدمات السنوية



arise if appointed to the board.




Must be able to demonstrate a record of paying service
charge commitments in respect of Amwaj Islands.

.المتعلقة بجزر أمواج

If you meet these criteria and wish to nominate yourself, please

إذا كانت تنطبل عليك هذه المعايير وترغب في الترشتتتح لعضتتتوية مجلس

notify the Appointed HOA Manager of Amwaj Islands Central

اإلدارةأ يرجش إخطتتارالمتتدير المتعتيتن الدارة اتحتتاد مالك جزر أمواج

HOA by 11TH January 2020. Candidate

 ستتتتتيتم تعميم.2020  ينتاير11 المركزي وذلك في موعد ال يتعتد تاريخ

names will be issued to all

owners 1 week prior to the meeting date.

أستتماا المترشتتحين لعضتتوية مجلس اإلدارة علش جميع ال ُمالك قبل أستتبو

Once elected, Board Members will serve for 3 years.

.من تاريخ اجتما الجمعية العمومية

Board members will assume the certain powers and

. أعوام فور انتخابهم3 سيشغل أعضاا مجلس اإلدارة مناصبهم لمدة

responsibilities once elected and must endeavor to achieve the

ستتيتولش أعضتتاا مجلس اإلدارة بعض الصتتالحيات والمستتؤوليات بمجرد

interests of the owners' association with due diligence.

انتخابهمأ وستتيكون عليهم بذل الجهد في ستتبيل رعاية ودعم مصتتالح اتحاد

Becoming a Board member carries real responsibility. The Board
is responsible for any losses that the owners' association will
face in the following circumstances:

.ال ُمالك
أن تصتتبح عضتتواً في مجلس اإلدارة فتنك تتحمل مستتؤولية حقيقيةأ مجلس
:اإلدارة مسؤول عن أي خسائر قد يواجهها اتحاد ال ُمالك في الحاالت التالية
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Due to any loss sustained by the owners' association due to

أي خستارة يتكبدها اتحاد المالك بستبب أي احتيال أو خيانة األمانة من
قبل أحد أعضاا المجلس؛

any fraud or dishonesty of a Board member;


Where a Board member knowingly breaches any aspect of

إلحاق الضتترر باتحاد ال ُمالك نتيجة انتهاك عضتتو مجلس اإلدارة عن

the law resulting in damage to the owners' association;




قصد ألي جانب من جوانب القانون؛

If the Board member fails to disclose any conflict of

إذا فشتتتتل عضتتتتو مجلس االدارة في الكشتتتتف عن أي تضتتتتارب في

interests in any matter prior to a vote on the issue resulting

المصتالح في أي مستألة قبل التصتويت وأد إلش خستارة يتكبدها اتحاد

in a loss sustained by the owners' association






ال ُمالك؛

Subject to the above, Board members shall not be

وفقتا ً لمتا ذكر أعالهأ لن يكون أعضتتتتتاا مجلس االدارة مستتتتتؤولين

personally liable for any act or omission in their role as

شتتخصتتيا ً عن أي فعل أو إهمال في دورهم كعضتتو في مجلس اإلدارة

Board member for any action taken in good faith.



.عن أي إجراا يتخذ بحسن نية
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