
 

 

Amwaj Island Central Association  

General Assembly 
 

 اتحاد مالك جزر امواج املركزي 

  الجمعية العمومية  
 جزر أمواج  - مساًء /   فندق ارت روتانا  4:00 – 2020يناير  25السبت 

Saturday 25th January 2020 at 4:00 pm /Art Rotana Hotel - Amwaj Islands 
 

 

Board Members Nominees   مجلس اإلدارةن لوالمرشح 

   

• Ms. Mariya Gamisheva  
 Owner of Plot No. 02020871 
Hold a master Degrees in Engineering and 
Architecture and Project management 
and work with a local Engineering 
Company in Bahrain. 
 

• Mr. Kapil Khanna  
Owner of Plot No. 02026318 
Bossiness man working as director at 
Khanna Jewellers and K. Jewels 
Companies and he is a board member 
and Charmian for a Buildings HOA’s in 
Manama  
 
 

• Mr. Abdulla Nooruddin 
Representing the Esterad Amwaj the 
Owner of Plots 02021560, 02021561 & 
02021562 
Hold’s a master degree in business 
Information technology and he is 
currently heading the Real Estate 
Investment at Esterad Investment 
Company and Esterad Amwaj. 
 
 
 
 
 
 

 اشوف   السيدة ماريا جام • 

 02020871مالكة قطعة االرض رقم 

جسهتير ي  الاددسهة المعمارية و ادارة اتحمل شهاادة الم

لاددسههههة ل االمشههههاريت و تعمل لدك شههههركة  ا ههههة 

 المعمارية ي  البحرين

 السيد كابيل كادا •

 02026318مالك قطعة االرض رقم 

رجهل اممهال و يمت هك شهههههركهاا لتجهارة المشههههه والا  

الذهبية و هو رئيس و مضهههو اتحاداا ملك لعدة ابدية 

 ي  المدامة 

 

 ة دور الدينالسيد مبدال  •

يمثل شهههركة اسهههتيراد اموال المالكة لرطت االراضههه  

 02021562&  02021561و 02021560ارقام 

يحمل شههههاادة الماجسههههتير ي  االدارة و يشهههه ل حاليا  

د را مد هههد مدير تطوير العراراا لدك شهههركة اسهههتي

 االستثمارية و لدك شركة استيراد اموال

 

 

 

 



• Mr. Abdulaziz Buhajeah 
Owner of Plots No. 02021272, 02021364 
He holds a Bachelor Degree in business 
administration & Mathematics from 
Tillotson University USA 1986. 
 
 

• Mr. Mohammed Nouri 
Representing Argon Company, the owner 
of Plot No. 02038271 
Holds a master degree in Civil Engineering 
from Imperial College – London 1987 

 
 
 
 

• Mr. Mohammed Abbas Haji 
Owner of Plot No. 02020839 
Hold a bachelor Degrees in business 
Administration and he is currently a 
managing director for several companies 
working in property development and 
Building Materials Bahrain  
 
 

• Mr. Hussain Kazerooni 
Owner of Plot 02021297 
Hold’s a BSC in construction Engineering 
Technology from Boston USA 1999, and 
he is the Chairman & Owner major 
Companies in property development and 
Building Materials in Bahrain  
 
 

• Mr. Jameel Al Matrook  
Owner of Plot No. 02020861 
Hold a BSC in Civil Engineering from Leeds 
University in UK  
Previous Shura & EDB Member and 
Managing Director /Chairman in several 
companies in Property Development, 
Building Materials and Investments  
 

 

• Mr. Yousif Khalaf 
Owner of Plot No. 02020224  
Chief Legal Advisor in Bahrain Economic 
Development Board  

 
 

 السيد مبد العزيز بوحجية  •

&   02021272مههالههك قههطههت االراضهههههه  ارقههام 

02021364 

 يحمل شاادة البكالوريس ي  االدارة 

 

 السيد محمد دوري •

يمثهل شهههههركهة ارجون ل عرهاراا المهالكهة لرطعهة االرض 

 02038271رقم 

يحمل شهاادة الماجسهتير ي  الاددسهة المددية من امب  

 كوليج ي  لددن 

 

 باس حج السيد محمد م •

 02020839مالك قطعة االرض رقم 

يحمهل شهههههاهادة البكهالوريس ي  االدارة و يهدير مهدة  

 شركاا تعمل ي  مجال التطوير العراري و مواد البداء

 

 

 السيد حسين كازارود  •

 02021297 ك قطعة االرض رقم يم

ن ي  طيحمل شههاادة البكالوريس ي  الاددسههة من بوسهه 

االمريكية و يم ك و يدير مدة شركاا  الوالياا المتحدة 

 تعمل ي  مجال التطوير العراري و مواد البداء

 

 السيد جميل المتروك •

 02020861مالك قطعة االرض رقم 

يحمل شهاادة البكالوريس ي  الاددسهة المددية من جامعة  

Leeds   ي  المم كة المتحدة 

و مج س التدمية  كمضههههو سههههابس ي  مج س الشههههور

ي   تعمل  االقت هههههادية و يم ك و يدير مدة شهههههركاا

 مجال التطوير العراري و مواد البداء 

 السيد يوسف   ف •

 02020224مالك قطعة االرض رقم 

كبير المسهههههتشههههههارين الرههادوديين ي  مج س التدميههة 

 االقت ادية

   
 


