
 
 

Amwaj Islands Central Association  
General Assembly 
 

 اتحاد  مالك  جزر امواج المركزي 
  الجمعية العمومية

 
 اجراءات انتخابات اعضاء مجلس االدارة 

Board Members Election Process 
 

 
It is recommended that the following election 
process for the Board be adopted by a resolution 
of the owners at the General Assembly 

 
 سيتم التصويت في الجمعية العمومية على اعتماد اإلجراءات

 التالية، لتنظيم عملية انتخابات مجلس إدارة اتحاد الُمالك
 

• the Board will consist of 7 owners; 

• Villa owners, building owners, heads of 
building HOA’s and land plots in Amwaj 
Islands will be allocated voting power as per 
the approved Entitlements Schedules. 

• The right to vote can only be exercised by the 
registered owner of the property. Tenants 
residing in the property are not eligible to 
vote; 

• In the event that a property is registered in 
the names of two owners, only one of the 
owners may vote and the joint owners should 
agree in advance how they wish to vote; 
proxy to be notarized. 

• An owner that owns multiple properties at 
Amwaj Islands will be entitled to voting power 
for each property he own as per the 
Entitlement Schedules;  

• The 7 candidates who have received the 
most votes will be elected. 

 

  سيتشكل مجلس االدارة من 7 أعضاء ∽ •

 سيكون لكل مالك الفلل و البيوت و البنايات و ∽ •

 رؤساء إتحادات المالك واألراضي الفضاء في جزر

 أمواج الحق في ممارسة التصويت حسب جدول

 .االستحقاقات المعتمد

 حق التصويت يكون فقط لمالك الوحدات ، في ∽ •

 جزر أمواج، وال يحق لغيرهم من المستأجرين أو المقيمين

 .التصويت

 ،في حال كون الوحده المملوكة ألكثر  من مالك ∽ •

 .يجوز  لمالك واحد أن يقوم بعملية التصويت بوكالة موثقة

 يحق للمالك الذي يملك أكثر  من وحده في جزر  ∽ •

 أمواج، أن يصوت بعدد استحقاقات  الوحدات التي

 .يمتلكها

 سيتم انتخاب المترشحين الـ7 الذين حصلوا على ∽ •

 أكبر  عدد من األصوات

 


