
	
	

	
	

Bahrain	Road	Runners	 	  لجنة عدائي البحرین
Annual	General	Meeting	2017 	 	٢٠١٧ االجتماع السنوي العام

Who	can	vote?	 	  التصویت؟ لھم یحق الذین األشخاص ھم من 
Participants	 who	 have	 joined	 the	 BRR	 Membership	
program	on	or	before	December	2016.	
Only	Active	Members	may	vote,	you	may	confirm	your	
Membership	status	by	visiting	the	Member	Portal:	
https://memberportal.active.com/	

	 أي مشارك انضم إلى برنامج عضویة لجنة عدائي البحرین منذ  
	٢٠١٦أو من قبل دیسمبر 

حالة  نم یحق التصویت لألعضاء النشطین فقط. بإمكانكم التأكد
 الموقع: عبرالعضویة 

https://memberportal.active.com/	
	 	 	 	
Annual	General	Meeting	(AGM)	 	 	االجتماع السنوي العام 
The	 Bahrain	 Road	 Runners	 Annual	 General	Meeting	
will	be	held	at	the	Hamala	Beach	Resort,	on	Tuesday	
23/May/2017	at	7:00pm.	

	 لعام للجنة عدائي البحرین في منتجع سیقام االجتماع السنوي ا 
) ٧الساعة ( ٢٠١٧مایو  ٢٣ الموافق الثالثاءیوم ة، لَ مَ شاطئ الھَ 

 السابعة مساًء.
	 	 	 	
When	will	election	take	place?	 	 	متى یتم التصویت؟ 
Elections	 will	 take	 place	 during	 the	 BRR	 Annual	
General	Meeting	 (AGM)	 for	 all	 active	BRR	Members	
on	23rd	of	May	2017	

	 نة العام لجمیع أعضاء اللجسیكون التصویت في االجتماع السنوي  
مایو  ٢٣تاریخ  ) السابعة مساًء من٧تمام الساعة ( النشطین في

٢٠١٧ 
	 	 	 	
How	are	votes	counted?	 	 	االنتخابات؟ في األصوات عد یتم كیف 
Votes	 are	 casted	 and	 counted	 during	 the	 Annual	
General	 Meeting	 (AGM)	 on	 the	 23/May/2017.	
Election	count	will	take	place	under	the	supervision	of	
a	 representative	 from	 the	 Bahrain	 Athletics	
Association.	

	 یتم عد األصوات خالل االجتماع السنوي العام للجنة في تاریخ  
. سیتم فرز األصوات مع اشراف ممثل من ٢٠١٧مایو  ٢٣

	االتحاد البحریني أللعاب القوى.

	 	 	 	
Proxy?	 	 	الوكالة والتفویض؟ 
BRR	Members	and	nominees	may	not	assign	a	proxy	
to	 nominate	 or	 vote	 on	 their	 behalf.	 BRR	Members	
must	be	physically	present	during	the	Annual	General	
Meeting	to	cast	their	votes.	

	 ال یسمح ألي عضو أو مرشح أن یوكل أو یفوض شخص آخر  
 على األعضاءیجب . للترشیح أو التصویت بدال منھ (أو منھا)

م للتصویت على ع السنوي العاا خالل االجتماالتواجد شخصی
	.خبتمجلس اإلدارة المن

	 	 	 	
Who	can	nominate?	 	 	الترشیح؟ لھم یحق الذین األشخاص ھم من 
For	 BRR	 Committee	 Chairman	 position:	 Any	 active	
BRR	Member	since	2015.	
For	BRR	Committee	Member	position:	Any	active	BRR	
Member.	
Nominees	must	be	physically	present	for	the	election	
during	the	Annual	General	Meeting.	

	 : أي عضو نشط التحق ببرنامج العضویة رئیس اللجنةلمنصب  
 ٢٠١٥سنة منذ 

 : أي عضو نشطعضو في اللجنةلمنصب 
ا خالل االجتماع السنوي التواجد شخصی المرشحینعلى یجب 

	نتخاب.العام لال

	 	 	 	
How	can	one	nominate	themselves?	 	 	الترشیح إلدارة المجلس؟ كیف یمكن لألعضاء 
Nomination	is	done	electronically	via	the	website:	
http://brr.bh/vote	

	  یكون الترشیح الكترونیا عبر الموقع المخصص: 
http://brr.bh/vote	

	 	 	 	
When	is	the	nomination	deadline?	 	 	متى یكون أخر موعد للترشیح؟ 



	
	 	 	

BRR	Committee	nomination	deadline	is	Tuesday	16th	
of	May	at	11:59pm		

	 مایو  ١٦أخر موعد للترشیح إلدارة المجلس ھو یوم الثالثاء  
	.مساءً  ١١:٥٩في الساعة  ٢٠١٧

	 	 	 	
	 	 	 	
How	long	is	the	BRR	Committee	Duration?	 	 	ما ھي مدة مجلس إدارة اللجنة؟ 
BRR	Committee	will	have	a	2	years	duration. 	 	.تكون مدة مجلس إدارة اللجنة سنتان 
	 	 	 	
How	many	members	are	in	the	Committee?	 	 	كم عدد أعضاء مجلس إدارة لجنة عدائي البحرین؟ 
The	 Committee	 will	 be	 compromised	 of	 9	 total	
members	plus	2	additional	members.	

1) Chainman	
2) Vice	Chairman	
3) Secretary	
4) Treasurer	
5) Media	Affairs	
6) Information	Technology	
7) Race	Director	
8) Member	Affairs	
9) Referee	&	Volunteer	Affairs	

	 ) اثنان ٢) تسعة أعضاء و(٩یتكون مجلس إدارة اللجنة من ( 
 احتیاط:
	الرئیس	)１
	نائب الرئیس	)２
	أمین السر	)３
	األمین المالي	)４
	مسئول إعالمي	)５
	مسئول تقنیة	)６
	مسئول تنظیم السباقات	)７
	االعضاءمسئول شئون 	)８
	مسئول الحكام والمتطوعین	)９

	 	 	 	
How	do	you	vote	for	each	position?	 	 	كیف یتم انتخاب المناصب؟ 
The	 Chairman	 position	 will	 be	 elected	 during	 the	
Annual	General	Meeting,	followed	by	the	elections	of	
the	remaining	members	without	assigning	positions.	
Positions	are	assigned	during	the	Committee’s	 initial	
meeting.	

	 ینتخب رئیس اللجنة في االجتماع السنوي العام، ویتبعھ انتخاب  
بقیة األعضاء دون تحدید المناصب. یتم توزیع المناصب اإلداریة 

	في أول اجتماع لمجلس إدارة اللجنة.


