
 
                                   حامد راشد الزیاني    

 مالك ومؤسس مجموعة استثمارات الزیاني 
 بمملكة البحرین  القنصل الفخري لجمھوریة البانیا

 
 1971ببیروت عام  بكالوریوس ادارة عامة من الجامعة األمریكیة  : المؤھالت العلمیة

 

  شركات  في ادارة مجموعة   المعروفین في مملكة البحرین ویساھم ویشارك من رجال األعمــال  :  تعریف
 ستثمارات الزیاني وشركات مشتركة مع شركاء آخرین  ا
 

 5553ص ب :  
 مملكة البحرین   –المنامة 
 97317530808+   ھاتف: 

 97317530818+الفاكس: 
 hrz@alzayani.comالبرید االلكتروني: 

 www.alzayani.comالموقع االلكتروني: 
 

 حجم الشركة: كبیر 
 موظف   2000عدد الموظفین: اكثر من 

 الشركة: قطاع خاصنوع 
 

بكونھا شركة ذات دینامیكیة فائقة ولھـا سـجلھا الثابـت ش م ب (مقفلة)  تتمیز شركة استثمارات الزیاني  
وھي تستمد عناصر قوتھا من قاعدتھا المحلیة القویة وشبكاتھا العالمیة الواسعة من   ،من األداء واالمتیاز

 االتصاالت على أعلى المستویات.
 

ھا للـدخول فـي د وبفضل سیاستھا االستثماریة في نشـاطات العمـل الوطنیـة والدولیـة المربحـة، واسـتعدا
مؤسسـة عمالقـة ناجحـة علـى مشاریع مشـتركة مجزیـة، أصـبحت شـركة الزیـاني لالسـتثمارات ذ.م.م  

 المستویین اإلقلیمي والدولي.
 

وتتركز إستراتیجیة شركة استثمارات الزیاني على التوسعة وتحقیق االمتیاز والتفـوق وذلـك مـن خـالل 
رؤیتھا العالمیة. وھي تستخدم آخر الوسائل التقنیة لتعزیز حدتھا ومیزتھا التنافسیة وتؤھلھـا لكـي تكـون 

 لمواجھة التحدیات المستقبلیة.  على أھبة االستعداد 
 

وتقوم شركة الزیاني لالستثمارات ذ.م.م بإدارة محفظة متنوعة وواسعة من أنشطة األعمال التـي تشـمل 
 مختلف میادین الصناعة والصیرفة وتوزیع السیارات والعقارات والفنادق والخدمات. 

 
 

mailto:hrz@alzayani.com
http://www.alzayani.com/


 
 

 :   مالك ومؤسس
 www.alzayani.com    استثمارات الزیاني ش.م.ب (مقفلة) 

 www.zmotors.com     الزیاني للسیارات ذ م م 
 www.euromotors.com.bh     السیارات األوروبیة ذ م م

 www.zmotors.com     ذ م م اورینت موتورز
  ww.zayanileasing.comw                         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              أغذیة الزیاني ذ م م 
 

 رئیس مجلس ادارة : 
 www.alzayani.com    شركة صناعات الزیاني ذ م م 

 www.bwwpm.com   شركة البحرین النتاج وتصنیع اسالك اللحام ذ م م
 www.midalcable.com     شركة میدال كابلو (تركیا)  

 www.midalcable.com   شركة میدال للكابالت الدولیة (استرالیا)
 www.midalcable.com    (موزمبیق) شركة میدال للكابالت 

 www.midalcable.com    شركة میدال للكابالت (السعودیة) 
 www.midalcable.com  (االمارات العربیة المتحدة) شركة میدال للكابالت 

 www.midalcable.com     شركة میدال للكابالت (الھند)
 www.midalcable.com    شركة میدال للكابالت الدولیة (كندا)

 www.midalcable.com   شركة میدال للكابالت الدولیة (بریطانیا) 
 www.midalcable.com   (نیجیریا)  التسویقیة   شركة میدال للكابالت

 www.midalcable.com  شركة میدال للكابالت التسویقیة الدولیة (كینیا) 
 www.midalcable.com   شركة میدال للكابالت الدولیة (مالیزیا) 
 www.midalcable.com     شركة میدال للطاقة الشمسیة ش ش و

 www.bsh.com.bh    مستشفى البحرین التخصصي 
 

 : رئیس
 www.arabcab.org  )2005(منذ عام  تجمع مصنعي الكابالت العرب

 www.icf.at   )2016(منذ أكتوبر  اتحاد مصنعي الكابالت العالمیة
 

 www.bahrainchamber.com   البحرینغرفة ب لجان المجموعة التنسیقیة  مستشار 
  ) 2020(منذ أغسطس 
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 نائب رئیس مجلس ادارة :
  www.alzayani.com  مؤسسة مبرة راشد عبدالرحمن الزیاني الخیریة 

 www.madem.com.br     مدام الخلیج للصناعات ذم م 
   fei.com-www.arab     االتحاد العربي للصناعات الھندسیة 

 (جمھوریة مصر العربیة )  
  

 العضو المنتدب : 
 www.midalcable.com    ذ م م   میدال للكابالت المحدودة

 www.alzayani.com   شركة عجالت األلمنیوم ذ م م ( الوویل ) 
 www.midalcable.com      ذ م م  متل فورم 

 
 عضو مجلس االدارة : 

 www.alcoacsi.com     شركة أغطیة الخلیج ذ م م 
 www.mlsd.gov.bh      دار رعایة الطفولة 

 fusedminerals.com-www.imerys             ایمریس الزیاني للمعان المدمجة ذ م م   شركة 
     اساهي تك الشرق األوسط ذ م م 

 
 

 مناصب سابقة: 
 bahrain.org-www.amcham ) 2013-2011غرفة تجارة امریكا في البحرین ( رئیس 

 www.bahrainchamber.bh  ) 2020-2018(  البحرینغرفة لجنة الصناعة والطاقة ب
 شركة الجزیرة للسیاحة  

 : عضو مجلس اإلدارة 2011-2014
 : نائب رئیس مجلس اإلدارة 2014-2017
 : رئیس مجلس االدارة 2017-2020
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