
 

 
 
 
 
 

Proxy Form 

 

 

 استمارة التوكیل 

Power of Attorney ل ـــــتوكی 
 

I, the undersigned, ------------------------------------------,       

---------------- National, holding ID No. ---------------------،  

In my capacity as the owner of unit No. ------------- Tabloid 

No. --------------- hereby authorize --------------------------------

---------------------,--------------- National, holding ID No. --------

-----------,To vote on my behalf in the meeting of the 

General Assembly of Year 2022 of Amwaj Islands Owners 

Association, located at Muharraq Area, to be held on 

Saturday [     ] or any continuation of such meeting for the 

following seven days. 

 

 

------------------------------------------------------أنا الموقـع أدنـاه /  

---، 

 ،---------------------ة ھویة رقم الجنسیة، أحمل بطاق  ----------------

-----------من بموجب الوثیقة رقـم    -------------بصفتي مالك للوحدة رقم  

---التوكیـل / وكلت بموجب ھذا  ، قد-------------------والمقدمة رقم    ----

الجنســــیة، یحمــــل  ----------------،------------------------------------

ــم  ــة رق ــة الھوی ــي ---------------------بطاق ــة عن ، بشــأن التصــویت بالنیاب

الكائن فـي جزر أمواج  التحاد مالك      2022لسنة    إلجتماع الجمعیة العمومیة

، و اي اسـتمرار لھـذا االجتمـاع [     ]یوم السـبت ، والمتوقع انعقاده المحرق

 لسبعة أیام التالیة للتاریخ المشار إلیھ.

 

 
Principle 

 
 الموكل 

 
Important notices: 
 
− Proxies signed in Bahrain - must be notarized. 
− For companies, Company stamp, authorized person 

signature and company CR Extract copy required. 
− Proxies signed outside of Bahrain - the signature of the 

owner must be witnessed by an adult and copies of the 
CPR/ Passport of the owner and witness are to be 
provided to the owner's association with the signed 
proxy form. 

− One person cannot hold proxies for more than 10% of 
the Entitlements. 

 
 مالحظات ھامة 

 
 یجب أن تكون موثقة.  –الموقعة في البحرین  ا لفردیة التوكیالت −
و مستخرج السجل    للشركات ،ختم الشركة و التوقیع المصرح بھ −

 . التجاري
یجب   –االستمارة المرفقة التوكیالت الموقعة خارج البحرین باستخدام  −

أن یكون توقیع المالك بحضور شخص كشاھد، حیث یجب أن یكون ھذا 
الشاھد شخص بالغ وأن یتم تقدیم نسخة من البطاقة الذكیة / وجواز  

السفر الخاص بالمالك والشاھد إلى الجمعیة العمومیة مرفقاً بإستمارة  
 الوكیل الموقع. 

 . االستحقاقات% من   10 ال یمكن لشخص واحد أن یمثل أكثر من −

 
 


