
 

 دمحم عبدهللا بن عٌسى المناعً

من عائلة تمارس تجارة اللؤلؤ ) طواوٌش( وتربً على حب اللؤلؤ  5391ولد فً قرٌة قاللً عام 

ً لها تجارة المجوهرات التً  وتعلق به وسار على منوال أهله وال ٌزال ٌمارس هذه المهنة مضٌفا

الشٌخ عٌسى بن سلمان آل خلٌفة من تخصص فٌها تصمٌماً وصناعة , حصل على وسام صاحب السمو 

الدرجة الثانٌه من لدن صاحب الجاللة الملك حمد بن عٌسى آل خلٌفة ملك مملكة البحرٌن , وحصل 

على وسام الكفاءة من الدرجة األولى من جاللة الملك حمد بن عٌسى آل خلٌفة ملك مملكة البحرٌن 

 ( من أكسفورد أكادمً فً برٌطانٌا . وشهادة الدكتوراه الفخرٌة ) فً مزاولة تجارة اللؤلؤ

 نشاط تجاري :
. 1281التأسٌس . صاحب مجوهرات المناعً 1  

.1311. من المؤسسٌن وعضو مجلس إدارة البنك األهلً ونائب الرئٌس ) البحرٌن ( التأسٌس دٌسمبر  8  

.1321. من المؤسسٌن ورئٌس مجلس أدارة شركة دلمون للدواجن ) البحرٌن ( التأسٌس ٌولٌو  3  

. ( 8111براٌر فمن دٌسمبر الً ) 1311 التأسٌس . من المؤسسٌن ورئٌس مجلس أدارة الشركة األهلٌة للدواجن ) البحرٌن ( 1  

. 1311 مارس. من المؤسسٌن وعضو مجلس إدارة شركة التأمٌن األهلٌة ) البحرٌن ( التأسٌس  5  

.1311( التأسٌس نوفمبر . من المؤسسٌن وعضو مجلس إدارة شركة ترافكو) البحرٌن  1  

. 1323من المؤسسٌن وعضو مجلس إدارة شركة الخلٌج لألستثمارات العربٌة ) مصر ( التأسٌس دٌسمبر  1  

حتى اآلن (. 8113) من  8113من المؤسسٌن ونائب رئٌس مجلس إدارة مصنع تقنٌة الزجاج ) البحرٌن ( التاسٌس ٌولٌو  2  

.حتى اآلن ( 1311) من  1311التاسٌس ٌولٌو لتجارة واألستثمار) البحرٌن ( ً ل. رئٌس مجلس ادارة شركة المناع 3  

. حتى اآلن 1331التأسٌس دٌسمبر . رئٌس مجلس ادارة شركة المناعً للسٌارات ) البحرٌن ( 11  

.حتى اآلن ( 1313) من  1313تأسست ٌناٌر  رئٌس مجلس ادارة شركة ٌونٌفرسال أنتربراٌز للتجارة العامة ) البحرٌن ( 11  

. حتى اآلن ( 1313) من  1313التأسٌس ٌناٌر  مجلس ادارة شركة ٌونٌفرسال أنتربراٌز للتجارة العامة ) البحرٌن (   

.حتى اآلن1315التأسٌس  دٌسمبر  . رئٌس مجلس أدارة شركة ردماك للخدمات الصناعٌة  ) البحرٌن ( 18  

.حتى اآلن ( 1312) من  1312التأسٌس فبراٌر  أدارة شركة المناعً لأللمنٌوم ) البحرٌن (.رئٌس مجلس  13  

.حتى اآلن 1332 الـتأسٌس سٌبتمبر .رئٌس مجلس أدارة شركة ٌونٌفرسال لخدمات المكاتب ) البحرٌن ( 11  

.رئٌس مجلس ادارة المؤسسة العربٌة المصرفٌة ) األردن ( . 15  

. 1321الـتأسٌس  لمؤسسة العربٌة المصرفٌة ) البحرٌن (. عضو مجلس أدارة ا 11  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العمل ببعض المؤسسات الخٌرٌة والإلجتماعٌة ومنها :كما ساهم فً   

 

 ( . 1312الى  1351عضو فً مجلس التجارة والغوص ) التابع لمحاكم البحرٌن ( )   -1

 .1311ماٌو عضو مجلس البلدٌة المركزٌة ) البحرٌن (  -8

 اللجنة اإلعالمٌة فً غرفة تجارة البحرٌن .رئٌس  -3

وتم  1318, ٌناٌرطانً فً قاعدة الجفٌر بمملكة البحرٌن ٌالجواهرجً المعتمد فً ) متجر النافً  ( للجٌش البر -1

 .أغالق المتجر فً نفس العام ألستقالل البحرٌن

 .1313تأسست عام  عضو مؤسس فً جمعٌة البحرٌن الخٌرٌة  -5

 . 1318أبرٌل  85لهوٌات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء عضو فً لجنة حاملً ا -1

 أول رئٌس  لجنة الذهب والمجوهرات فً غرفة التجارة والصناعة البحرٌن . -1

 عضو جمعٌة الشرق األوسط ) لرجال االعمال بلندن ( . -2

 . 1311أكتوبر  عضو جمعٌة  علم األحجار لبرٌطانٌا العظمى ) لندن ( -3

 .1315تأسست عام األسرة ) البحرٌن (رئٌس جمعٌة تنظٌم ورعاٌة  -11

 (. 8111الً أغسطس  8113عضو ُمحكم فً مركز التحكٌم لدول مجلس التعاون الخلٌجً ) أغسطس  -11

 .( 8111الً أغسطس  8113) أغسطس عضو خبٌر فً مركز التحكٌم لدول مجلس التعاون الخلٌجً  -18

 ( . 1331الى  1312عضو مجلس إدارة الطفل ) البحرٌن ( )  -13

 .1332الً عام  1331من عام  مجلس الشورى) البحرٌن (عضو  -11

 .8111تأسس عام عضو مؤسس ورئٌس فخري لصندوق القضٌبٌة الخٌري ) البحرٌن (  -15

 عضو لجنة الطوارئ للمساعدات االنسانٌة  ) حكومة البحرٌن (. -11

 .1335لبنان (  –عضو شرف فً جمعٌة رعاٌة المسنٌن ) طرابلس  -11

 .1331لوالدٌن ) لبنان ( عضو شرف فً جمعٌة رعاٌة ا -12

 عضو شرف فً نادي الروتري المنامة ) البحرٌن (. -13

 عضو اللجنة الوطنٌة لمراقبة األسعار بوزارة الصناعة والتجارة ) البحرٌن (. -81

 عضو لجنة مختبر اللؤلؤ واألحجار الكرٌمة فً البحرٌن . -81

 –المنامة  –مؤسس ) صالة دمحم عبداللة المناعً ( للمناسبات األجتماعٌة وتدرٌس علوم القرآن الكرٌم بالقضٌبٌة  -88

 .8113تأسست عام البحرٌن 

 (.8112عضو المجلس التشاوري لغرفة تجارة وصناعة البحرٌن )من أبرٌل  -83

 

 


