
 السيدة أفنان راشد الزياني

 المؤهل الدراسي:

من جامعة تكساس تك في الواليات المتحدة االمريكية.قد وبدأت ذات  7711حاصلة على بكالوريوس في علم تكنولوجيا تصنيع األغدية -

 .7711التخصص في الجامعة األمريكية في بيروت في 

 الوظيفة الحالية: 

والمالك لشركة الزياني للخدمات التجارية ذ.م .م. والتي تعمل في العديد من المجاالت الصناعية سيدة أعمال تشغل حالياً الرئيس -

 والتجارية والطاقة المتجددة.

 عضو مجلس اإلدارة وشريك في مغسلة مارتينايزنك .  -

 حتى تاريخه.  7001عضو المجلس األعلى للمرأة  منذ -

 عضويات مجالس اإلدارة:

 .7002 – 7007ألعمال البحرينية رئيس جمعية سيدات ا-

 .7002-7007عاماً بمناصب مختلفة  71وعضو مجلس اإلدارة لمدة  

 .7007سنوات  70عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة لجمعية رجال األعمال البحرينية ولمدة -

 .7007تم إختيارها من ضمن أول سيدتين للجنة اإلنتخابات في غرفة تجارة وصناعة البحرين -

( وحالياً المدير المؤقت إلعادة 7077-7007بكة سيدات األعمال في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومقرها مملكة البحرين)رئيسة ش-

 إطالق الشبكة.

 .7071عضو ممثل لجمعية سيدات األعمال البحرينية في اللجنة العليا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى -

 .7072 – 7001عضو مجلس إدارة مؤسسة االيام للنشر -

 .7001عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ -

 . 7072 - 7001مرات لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة  البحرين  1تم إنتخابها -

 .7072- 7002رئيس لجنة سيدات األعمال في غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ -

 - 7002ة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة ممثلة غرفة تجارة وصناعة البحرين في لجنة جائزة صاحب-

7071 . 

 .7077-7077عضو مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق رئيس لجنة التدقيق منذ -

 وتقلدت منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيسة لجنة التدقيق. 7071-7077عضو مجلس إدارة بورصة البحرين -

 .7070-7002وأعيد إنتخابها  7002-7001مانة لجنة شئون عمل المرأة العربية تحت منظمة العمل العربية عضو أ-

 التكريم والجوائز:

 .7002سيدة أعمال عربية لعام  20جائزة فوربس إلقوى -

 .7001ٌمنحت لقب سفيرة  اليونيدو للنموذج البحريني العربي لرواد األعمال  -

 .7070وعام  Arabian Business 2007صية األكثر قوة في الوطن العربي من قبل مجلة شخ 700أٌختيرت من ضمن -

جائزة التميز واإلبداع من صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس األعلى للمرأة بتنظيم من مجلس -

 .7001سيدات األعمال العرب لعام 



 .7007اإلتحاد العالمي لألعمال بالواليات المتحدة األمريكية  جائزة إدارة األعمال من قبل-

 .7070نساء في العالم عن قيادتها في الحياة العامة  1حازت على جائزة فايتل فويسز العالمية من ضمن -

 .7077عن سيدات األعمال  Middle East 2011 GR8 Women Awardsجائزة -

( L.B.A.Nاألعمال الشباب وأصحاب األعمال من قبل اإلتحاد اللبناني الدولي لرجال األعمال ) جائزة رائد عمل من المنتدى األول لرواد-

. 

 .Arabian Business 2012شخصية األكثر قوة في الوطن العربي من قبل  200أٌختيرت من ضمن -

 .Arabian Business 2013شخصية األكثر قوة في الوطن العربي من قبل  700أٌختيرت من ضمن -

 .7071نحت وسام الكفاءة من الدرجة األولى من لدن جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى في ديسمبر م-

 تم إختيارها من بين-

 .7072إمرأة أقوى  تأثيراً في الشرق األوسط من قبل مجلة "فوربس الشرق األوسط"   700

 .7072وزارة العمل بمملكة البحرين  جائزة أصحاب األعمال المتميزين من قبل -

 .2016 (IWEC)جائزة التحدي العالمي لرائدات االعمال -

، قامت   اللجنة األهلية لتكريم رواد الفكر واإلبداع بتكريم السيدة أفنان راشد الزياني كأول إمرأة بحرينية  تكرمها اللجنة 7071في عام -

 تها .(وأصدرت اللجنة كتاباً يسطر مسيرتها وإنجازا

 .Those Who Inspireأُختيرت من ضمن ملهمي البحرين  من قبل 7072في عام -

 سيدة بحرينية  مؤثرة  من قبل شركة ماكس ميديا. 20أُختيرت من ضمن ال  ، 7077في عام -

 أول مقدمة برامج طبخ خليجية . 7721، مؤلفة كتب طبخ  ، ومنذ  7721منذ  -

للعمل  الوطني  تكريماً لجهودها في مجال الطبخ حيث ألفت أول دليل شامل للطبخ الخليجي   على جائزة الدولة 7777حائزة عام 

 بالعربي واإلنجليزي. 

لنشرها كتاب "أفنانيات"، والذي تم إختياره كأفضل كتاب طبخ  Gourmand World Cookbook Awardحازت على جائزة  7070

 .7007عربي / إنجليزي تم نشره في عام 

 ؤلفات أخرى وإستمرت في هذا المجال حتى تاريخه.م 2إصدرت 

 , أصدرت كتاب عيش وملح لألطباق الرئيسية و الخفايف المالحة 2015و  7072في عام  -

 و كتاب يا حالوة كالهما باللغتين العربية واإلنجليزية . 

 


