
هو رجل أعمال وسياسي بحريني ( 4411مواليد المحرق ، محافظة ، مملكة البحرين ، )السيد عبد الرحمن دمحم سيف جمشير 

 :تشمل النقاط البارزة في حياته المهنية ما يلي . بارز

  

  

 .4441عضو مجلس الشورى المعين منذ عام  

  

 الوطنيعضو وأمين عام الهيئة العليا إلعداد ميثاق العمل  

  

 (.حتى اآلن 2002)عينه جاللة ملك مملكة البحرين عضوا في مجلس الشورى  

  

 .2001-2002انتخب نائباً أول لرئيس مجلس الشورى للفترة  

  

 .شغل منصب رئيس ثم عضو الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني في مجلس الشورى بمملكة البحرين 

  

منظمة األغذية والزراعة ( UN - FAO) في وزارة الزراعة البحرينية ثم في وقت الحق  في بداية حياته المهنية ، عمل 

 .التابعة لألمم المتحدة في روما ، إيطاليا

  

، وُعين  Esterad Investment، أسس من بين آخرين الشركة الوطنية لالستيراد والتصدير ، حاليًا شركة  4491في عام  

و عضو  العضو المنتدب و يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة  4441إلى  4490، ومن  4490مديًرا عاًما حتى 

 .اللجنةالتنفيذية و رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

  

 (.BCCI)و كان عضوا منتخبا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين  

  

  

في مجلس الشوري االستشاري من  الوقت كان عضوا  في ذلك)هو أحد أعضاء مجلس الشورى البحريني ، حيث كان عضوا  

كما تم تعينه بمرسوم ملكي عضوا في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ، كما تم انتخابه امينا عاما  . 2004حتى عام  4441عام 

،  2004في عام بعد التصويت علي ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين و صدوره  . لهذه اللجنة و عضوا في لجنة الصياغة 

، أسس جمعية ميثاق العمل الوطني وظل رئيًسا لها  2002، و في عام  2002تم تعيينه مرة أخرى في مجلس الشوري في عام 

كان السيد عبدالرحمن جمشير النائب األول لرئيس مجلس الشورى في الفصل التشريعي االول كما كان رئيس . 2002حتى عام 

  .مملكة البحرين و بعد ذالك عضوا  ألمن القومي بمجلس الشورى في الشؤون الخارجية والدفاع وا

 …حتي االن ..كما تم تعيينه عضوا في البرلمان العربي االنتقالي و بعد ذالك عضوا البرلمان العربي الدائم 

  

ية في بيروت في عام في البحرين منذ تخرجه من الجامعة االميرك(ادارة الزراعة )التحق عبدالرحمن جمشير بالقطاع العام  

، حتى تم  . تصدير للسلع/ السيد جمشير احد مؤسسي الشركة الوطنية لالستيراد والتصدير ، وهي شركة استيراد  . 4419

. ، بورصة البحرين( BSE)إلى شركة استثمارية كاملة يتم تداول اسهمها في بورصة البحرين  2001تغيير محفظتها في عام 

 .Esterad Investment Companyكة اليوم باسم شركة وبالتالي ، تُعرف الشر 

  

  :عضوية مجالس اإلدارة الحالية 

  

 كيان 

  

  BDFمجمع البحرين لألسواق الحرة  

 2041 

 عضو مجلس اإلدارة 

  

 (بانز)شركة التخزين البارد  



 4442 

 عضو مجلس اإلدارة 

  

 شركة دلمون للدواجن ش 

 2042 

  رئيس مجلس االدارة 

  

 .ب.م.لونا للعقارات ش 

 2009 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

  

 .ب.م.شركة استيراد االستثمارية ش 

 4491 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

  

  

  

  

  

  

 التملك في جهات أخرى 

 .شركة فورتونا ذ 

 2041 

 رئيس 

 نسبة الملكية 

  

  

 عضويات أخرى 

  (سابقا) جمعية البحرين الخيرية: عضو 

 2049الي  4441رئيس نادي الخريجين منذ 

  

  

 .، البحرين Esterad Investment Co Bsc: العضو المنتدب السابق 

  شركة األسمنت المتحدة: العضو المنتدب السابق 

  

  

 تعليم 

 (.4419)درجة البكالوريوس من الجامعة األمريكية في بيروت  

  

  

قطاع الخاص في البحرين ، كما أنه يشارك بنشاط في اللجان والجمعيات السيد عبدالرحمن جمشير هو عضو نشط في ال 

 .الخيرية ، باإلضافة إلى دوره في السلطة التشريعية في البحرين

  

 


