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اـستثمارات الزیاني ش م ب (مقفلة) بكونھا ـشركة ذات دینامیكیة فائقة ولھا ـسجلھا الثابت تتمیز ـشركة  
عة  بكاتھا العالمیة الواـس تمد عناصـر قوتھا من قاعدتھا المحلیة القویة وـش من األداء واالمتیاز. وھي تـس

 من االتصاالت على أعلى المستویات.
 

طنیة والدولیة المربحة، واسـتعدادھا للدخول في وبفضـل سـیاسـتھا االسـتثماریة في نشـاطات العمل الو
مشـاریع مشـتركة مجزیة، أصـبحت شـركة الزیاني لالسـتثمارات ذ.م.م مؤسـسـة عمالقة ناجحة على 

 المستویین اإلقلیمي والدولي.
 

وتتركز إـستراتیجیة ـشركة اـستثمارات الزیاني على التوـسعة وتحقیق االمتیاز والتفوق وذلك من خالل 
میة. وھي تستخدم آخر الوسائل التقنیة لتعزیز حدتھا ومیزتھا التنافسیة وتؤھلھا لكي تكون  رؤیتھا العال

 على أھبة االستعداد لمواجھة التحدیات المستقبلیة. 
 

وتمتـلك المجموعة نشـــــاطات تـجاریة متنوعة في مختلف القـطاعات منـھا مـجال الســــــیارات، الرعایة 
 .والمشروبات  الخدمات واألغذیةالصحیة، التصنیع، العقارات وشركات 
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 www.alzayani.com    ش.م.ب (مقفلة)استثمارات الزیاني  
 www.alzayani.com     الزیاني للسیارات ذ م م 

 www.euromotors.com.bh     السیارات األوروبیة  ذ م م 
 www.alzayani.com      ذ م م اورینت موتورز        

 www.alzayani.com       الزیاني للتأجیر ذ م م
 www.bodyworks.com.bh       بودي وركس ذ م م  

 www.alzayani.com      عقارات الزیاني ذ م م 
  www.alzayani.com      شركة صناعات الزیاني ذ م م

 www.midalcable.com      میدال سوالر 
 www.alzayani.com      أغذیة الزیاني ذ م م 





 www.1stmotors.com      ذ م م  رست موتورزیف
 www.midalcable.com       میدال للكابالت المحدودة

 www.midalcable.com    ذ م م     عجالت األلمنیوم ( الوویل )
  www.csiclosures.com      أغطیة الخلیج ذ م م

 www.midalcable.com      میتل فورم ذ م  م
  fusedminerals.com-www.imerys   ذ م م  شركة ایمریس الزیاني للمعادن المدمجة

 

  www.investcorp.com 
 رئیس لجنة إنفستكورب للترشیحات والمكافآت

 عضو لجنة الحوكمة







  www.bbbforum.org    منتدى رجال األعمال البحریني البریطاني
  WBAF     www.wbaforum.orgالبحرین   -  االستثمار واالعمال العالميمنتدى  

  


         www.usbahraincouncil.com                                            مجلس االعمال البحریني األمریكي 
 مجلس االعمال البحریني البریطاني 
                               www.itabahbc.com         مجلس االعمال البحریني اإلیطالي 

                                                 

    
  CISI    www.cisi.org -  واالستثمارالمالیة  معھد تشارترد لألوراق  





 /https://bfba.com     الجمعیة البحرینیة للشركات العائلیة 
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  www.bahindsociety.org      الجمعیة البحرینیة الھندیة

 
 

    www.bahrainchamber.bh                                   البحرین  تجارة وصناعة المجلس التشاوري بغرفة  
 Dii Desert Energy                   desertenergy.org-www.diiالمجلس االستشاري 

           www.bahrainsociety.uk                                                                         الجمعیة البحرینیة






 www.rzmabara.com   مؤسسة مبرة راشد عبدالرحمن الزیاني الخیریة  


 
https://bahrainvolunteers.org/      جمعیة البحرین للعمل التطوعي 

 مركز الجزیرة الثقافي






 .bhwww.albaraka      بنك البركة اإلسالمي

)2008-2020( 
 www.isafic.com   ةانفستكورب السعودیة لالستثمارات المالیشركة 

 المملكة العربیة السعودیة   –(شركة مساھمة)  
)2014-2020( 

   http://www.bbma.bhجمعیة رجال االعمال البحرینیة
)2018  –2020JAN ( 





 www.bahrainhistory.org     جمعیة تاریخ وآثار البحرین 

  )1970-1980( 

 



 www.bhssonline.com       جمعیة الصحة والسالمة 
)1979 ≠1989( 

 





 www.bisb.com       بنك البحرین االسالمي 

 )2005-1979( 

 

 

bahrain.org-www.amcham    غرفة تجارة امریكا في البحرین (امجم)

)2007-2009( 
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   /https://rcsalmaniya.org      نادي روتاري السلمانیة 
)1970-1972 ( 

      نادي البحرین للیخوت 
)1979-1981 ( 
 



  /https://www.gigbh.com    الشركة البحرینیة الكویتیة للتأمین ش م م
 )1975-  1999(  

      www.nmc.com.bh      الشركة الوطنیة للسیارات

  )1988  - 1994( 

 



  لالستثمار ش م م  اإلسالمیةشركة البحرین  

  )1981-2005( 

 www.bahraincredit.com.bh     تسھیالت البحرین ش م م ( مقفلة )
 )1983-  2008( 

 /https://gigtakaful.bh      شركة التكافل الدولیة
 )1999-2005( 

 تجارة وصناعة البحرین الوطنیة، غرفة غرفة تجارة وصناعة البحرین الدولیة

 )1998-2008(_ 
 www.abfsdc.org     جمعیة الصداقة االمریكیة البحرینیة

)2001-2017( 

 www.bahrainedb.com     ةمجلس التنمیة االقتصادی

)2004-2006( 

  www.bahrainchamber.bh     غرفة تجارة وصناعة البحرین

2014-April 2022 



 

  www.uob.edu.bh       جامعة البحرین   
)2011-2013 ( 
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