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 Name of Owners Association 
 اسم اتحاد المالك 

Porta Reef - Pearl Owners Association 
ل  - بورتا ريف  اتحاد مالك    بير

Address of Owners Association 
 عنوان اتحاد المالك 

Building No 2898, Road No.4652, Block No 346 - Reef Island, Manama, Bahrain 

Main Unit Number   
 ة رقم الوحد

 Unit Area    - مساحة الوحدة    

Names of Owners  
 اسماء المالك 

 

 

I/we, the Owner/s of the Unit as mentioned above, vote as follows concerning the proposed resolutions : 

حة كما يىلي :   أصوتنحن / أنا مالك الوحدة المبينة أعاله،  
 عىل القرارات المقير

 

Resolution No. 
 رقم القرار 

Description 
 وصف القرار  

Yes 
 نعم 

No 
 ل 

Resolution 1 
1القرار رقم    

Approval of transitioning the Porta Reef into a Layered Joint Property 
ك متعدد الطبقات الموافقة عىل    تحويل مجمع بورتا ريف إىل عقار مشير

  

Resolution 2 
2القرار رقم    

Approval of the Property Location Plan 
 مخطط موقع العقار عىل   الموافقة

  

Resolution 3 
 3القرار رقم  

Approval of the Proposed Main Joint Property Bylaws. 
ح  الرئيسي النظام  عىل    الموافقة  المقير

 
 

  

Resolution 4 
 4القرار رقم  

Election of Board Members: Please choose (up to 5) candidates  
 مرشحير   (5  حتر )اختيار  دارة: الرجاء  مجلس ال   انتخاب أعضاء

    
   Resolution 5 

 5القرار رقم  
Approval of the 2023 Budget and the Service Charges Contributions  

اني  ةالموافق اكات  2023 ةسن  ةعىل مير  حة   والشير  المقير
 
 
 
 

 

  

Resolution 6 
 6القرار رقم  

Approval of actions against defaulting Owners: 
ي سوف يتم اتخاذها حيال المتخلفير  عن الدفع

 الموافقه عىل الجراءات التر
 

a) Action to apply administrative penalties pursuant to the Bylaws and 
Applicable laws. 

 و القوانير   نظام الرئيسي المع فرض رسوم اداريه بما يتوافق   . أ 

 
b) Action to limiting access to certain Common Areas to defaulting Owners 

and Occupiers as per the Bylaws and subject to Applicable Laws. 

كه بما يتطابق مع  . ب  . القوانير    النظام الرئيسي و تقييد دخول المالك او الساكنير   للمناطق المشير

  

VOTING PAPER 

 ورقة التصويت
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Date Signature CPR/Passport Owners Name   

    

    

 

Date Signature CPR/Passport Witness Name 

    

 

 

 
 
Notes   

Please see attached Bulletin 4 (Changes Affecting Proxy Forms And Voting Papers 

ات عىل اوراق التصويت    4الرجوع للبيان رقم    يرج    مالحظه:  والوكالةالمتعلق بالتغير   

Please Send the Voting Paper to: portareef@bcsmena.com, or send it by WhatsApp to +97333450334 

 0097333450334آب إىل الرقم    ابالواتسأو إرسالها عن طريق   portareef@bcsmena.comيرج  إرسال ورقة التصويت إىل:  

Please send separate paper for each unit owned 

 يرج  إرسال ورقة منفصلة لكل وحدة مملوكة 

 

Please choose 5 candidates لرجاء اختيار خمسة أسماء فقط ا 

  Please write Yes beside chosen candidates  -لألعضاء المختارين  نعم  الرجاء كتابة  

 خيار المالك 

Owner Choice 
  Board candidates المرشحير  لعضوية مجلس الدارة   ء إسما 

  Mian Hamid Nishat 1.  

ي   منذر عبدالعزيز     .Munther Abdulaziz Mahmood Al Kooheji 2 محمود الكوهج 

ع    .Layali I. M. Al Sharei 3 لياىلي إبراهيم محمد الشر

  Andrea Sheila Gottschalk Al Kooheji 4.  

يف     .Khalid Ahmed Mohammed Sharif 5 خالد احمد محمد شر

  .Ahmed Sulaiman A. Al Ghunaim 6 أحمد بن سليمان بن عبدهللا الغنيم  
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