
  اعينّ المَ  ديّ ھنْ  بنْ د أحمَ  بنْ  هللاِ عبدُ 
 قدْ والصّ  ستقامةِ باالْ  لةٌ كلّ مُ  یرةٌ سِ      

 

 ، اھفي حیاتِ  مؤثرةِ  أوانعطافاتٍ  من محطاتٍ  حةٍ ناج ةِ شخصیّ  أيّ  سیرةُ  تخلوْ ال    
 تأثیرٍ  برُ كألھا  كانَ و ، منھا بواحدةٍ  ةِ العملیّ  في مسیرتھِ  عنھ مرَّ  نا الذي نتحدثُ وصاحبُ 

 لینتقلَ ، ھ ى حیاتِ مجرَ  غیرتْ ، لھ  بالمحبةِ  عامرٍ  من قلبٍ و،  من قریبٍ  یحةٌ نِص فَ  ؛فیھا 
في  ، لھُ أ ھیّ ، آخر لى عملٍ أشھر، ا ى عدةِ وَ فیھا سِ  یقِض  ، التي لمْ ة الحكومیّ  من الوظیفةِ 

،  الثقةَ  ھُ تحنَمَ التي ة ، التجاریّ  عامالتِ المُ في  والمعرفةِ  الخبرةِ  اكتسابَ  ،قلیلة  سنواتٍ 
على  صرارٍ وإ عزیمةٍ ھ بكل درجاتِ  عودَ صُ یبدأ ل، التجارة  مِ لّ سُ  أولِ  علىھ قدمَ  عتْ ووضَ 
 .  النجاح

 خیباتِ  متجاوزاً تھا ، ومشقَ  الغربةِ  عناءَ فیھا  لَ تحمَّ ،  سھلةً  لم تكنْ  تلك ھُ سیرتُ م    
َ  ، التجربة ً ، مل باأل متسلحا  العملِ من  طویلةٍ  رحلةٍ م بعد صبحَ ، لیُ أفضل  لمستقبلٍ  متطلعا

ً كثرِ أو عمالِ األ لِ ارج أبرزِ من  واحداً  ،والمثمر الجادِ   العملِ  في میدانِ  ھم نشاطا
 في البحرین . الخیريّ  والعطاءِ  االجتماعيّ 

 : ھونشأتُ  ھُ حیاتُ 

 لؤلؤٍ  تاجرُ   )حمدأ(ه والدُ م . 1943بقریة قاللي عام  ھنديّ  حمد بنْ أهللا بن عبدُ  لدَ وُ    
 هللاعبدِ  ةِ سنتین من والد عدَ وبَ .  )1(المشھورین  البحرینِ  ، ومن أعیانِ معروف  وطواشٌ 

 الحّيِ في ، ق في المحرّ  مُ یْ ـقیُ  الذي كانَ  ھموالدِ لیلتحقوا ب، ھ واتِ خَ أو ھِ والدتِ  عَ مّ  انتقلَ 
  .ھ وشبابِ  ھِ طفولتِ  سنواتِ   ىأمضَ  وفیھِ  .بـ (فریج البنھندي)  المعروفِ 

میمین ، أقربائي الحَ  نْ مِ  ، فھوَ  صغیراً  كان فتىً  هللا منذُ باألخ عبدِ  معرفتي ودُ تعُ    
ً  نِ ویقاربني في السّ  ً ، عِ  أیضا والمحبة ، وما  في الصفاءِ  حة ، غایةً سعیدة ومرِ  شنا أوقاتا

 نا إلى الیوم . عُ تجمَ  المحبةِ  رابطةُ  تزالُ 

ى وأنا هللا وأخوه عیسَ : عبدُ  الفتیان األقرباءِ من  ا مجموعةً نّ كُ الجمیل ،  في ذلك الزمنِ    
نا في ضمّ ى الصباغ . وصدیقنا یحیَ بن راشد ،  عليّ و،  بن عبدهللا وأخوه عليّ  وسالمُ 

 تْ الذي تربّ  في قاللي ، البیتُ  اعيّ ى المنّ هللا بن عیسَ عبدِ  قریبنا الوجیھِ  تلك األیام بیتُ 
 .ھ واتِ من أخَ  تینِ ثنمع ا وانجبتھُ  ، هوالدَ  تزوجتْ  ھ ، وفیھِ فیھ والدتُ 
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  طلِ العُ  خاللَ  زورنا في قالليّ هللا یعبدُ  كانَ  ،ق حرّ في المُ  عائلتھِ استقرارِ  عدَ بَ    
 مرتعَ  كانَ ، الطفولة  اوقاتِ  سعدَ أ،  واسعال البیتِ ذلك  جوانبِ  ة ، ونقضي بینَ المدرسیّ 

 بأقدامٍ  مِ القدَ  لعبنا كرةَ ، منھ  القریبةِ  أو في الساحاتِ  مليّ الرّ  في فنائھِ ف ؛نا بھجتنا ومرحِ 
أ نعبَ  أنْ  ونَ دُ ، أرضھا  في نغرِس الم الصغیرِ  ىالحصَ و بانِ الصُّ  جروحَ  لینَ متحمّ  افیة ،ح

، كبیرة ال تھِ بوابالمؤدي إلى  لیزِ ھْ الدِّ ا في نحشرأنفسنقوم ب، أو منھا  التي تسیلُ  ماءِ بالدّ 
 جدارٌ  ھُ عن ذي یفصلھُ البالبیت ،  لحقِ المُ  وفي المجلِس  .الكرة  كالتِ ر ، بشقاوة،  نتبادلُ 
 سابقاتُ مق ورَ الوَ  ةِ عبلُ  باریاتُ مبیننا  ورُ دت كانتْ ، طین وال البحريّ ى من الحصَ  مبنيٌّ 

وأحیاناً  .أذھاننا  في اَ حاضرھا جیجُ ضَ ھا وبُ خَ صَ  دىْ صَ زال یما التي، رم والكیْ الشطرنج 
القواقع ،  نلتقطُ أو نتنزهُ  قالليّ  على ساحلِ  الوقتِ  بعضَ  نقضيْ ف ؛ األھل من رقابةِ  نفلتُ 

ھا بأیدینا نعُ التي نصْ ، ة الشراعیّ  فنِ للسّ  الصغیرةِ  بالنماذجِ  ونتسابقُ أ، في البحر نسبحُ أو
 في بیتِ  نقیمُ ، ق حرّ المُ  فيالزیارة هللا لعبدِ  نردّ ا نّ كُ  ینَ . وحِ ة المعدنیّ  ھنِ الدّ  من صفائحِ 

ما  ق لھُ حرّ نا في المّ ودَ وجُ  ولكنّ ھا ، نفسَ  األلعابَ  ، نمارسُ  البنھنديّ  في فریجِ ه والدِ 
للتنزه ،  متعددةٌ  أماكنُ  تتوافرُ  ؛ حیثُ برأك وبھجةً  تعةً م جدُ نَ نا ھُ ف؛  قالليّ  عنْ  زهُ یمیّ 

األفالم  ةِ شاھدملینما إلى الس الذھابُ  : مثل ،ومفیدة  ةٍ سارّ  وقاتٍ أ قضاءِ ل متنوعةٌ  ووسائلُ 
 العامرةِ  اھعلى دكاكینِ  جُ والتفرّ ، القدیمة  وقِ السّ  شوارعِ في  لُ جوّ تال ، أوة العربیّ 

 ةٍ اربحّ و ، الٍ مّ عُ و،  وتّجارٍ ،  اد ، من شبابٍ بالروّ  المكتظةِ  اومقاھیھالبضائع ،  بمختلفِ 
 ، نتبادلُ باغ الصّ  ىصدیقنا یحیَ  والدِ  عند دكانِ  قلیالً  توقفِ الجولتنا ب نختتمُ و وغرباء .
  لوى .الحَ  ونشتري بعضَ  األحادیثَ 

   ا نفعلُ نّ كما كُ ، الزیارات  بادلُ تون، أ نجتمعُ  عدْ نَ لمْ ، الطفولة  تخطینا مرحلةَ  أنْ بعد    
 َ   ةِ العائلیّ  في المناسباتِ  اللقاءِ  فرصَ لنا  تتیحُ  ى كانتْ ربَ ـالقُ  أواصرَ  ، ولكنّ  سابقا

نا شغفَ  كانتْ  ، مالقدَ  كرةِ  لعبةِ  ةَ ھوای أنَّ  ھووكر، عي الذِّ وثمة ما یستدْ  واألعیاد .
إلى ھو  انضمَّ بینما ة ؛ فنا من الثانویّ جِ ھا حتى تخرّ وبقینا نمارسُ ؛ أنا وعبدهللا المشترك 

ً أنا  كنتُ  ، م 1959عام ق حرّ الفتیان بنادي المُ  فریقِ   منذّ ،  قالليّ  ناديْ  في فریقِ  العبا
 .م 1956ھ عام تأسیسِ 

إلى قطر للعمل في  سافرَ  ینَ حِ حتى ذلك ،  بعدَ بیننا  األخويُّ  التواصلُ  ولم ینقطعِ    
، ة المدرسیّ  الصیفِ  عطلةِ ه ھناك في وجودِ  خاللَ علیھا  دُ دّ أترَ  كنتُ فقد  ؛اعي المنّ  شركةِ 
على نقل  عملُ خشبیة ، ویَ  سفینةً  ملكُ یَ  كانَ ، الذي  يْ والدِ  حبةِ صُ بِ ، ب على العمل للتدرّ 

 في زیارةِ  دُ جِ ، ویَ ة ومحبّ  حابٍ ربتهللا عبدُ ستقبلنا یَ  وحةِ في الدّ والبضائع ، و كابِ الرُّ 
 ربة . ة في الغُ االجتماعیّ  الحیاةِ  جفافَ  عنھُ  فُ خفّ ت راحةً  أقربائھِ 
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   :ف ظّ التوَ الدراسة و

نھا عام مِ  جَ ، وتخرّ ق حرّ بالمُ  ةِ الخلیفیّ  ةِ الھدایّ  سةِ ة في مدرَ االبتدائیّ هللا عبدُ  سَ رَ دَ     
 ، ونالَ  التجاريّ  مِ في القسْ  ةِ ة الثانویّ المنامَ  سةِ في مدرَ  ھُ دراستَ  واصلَ  ثمّ  م ،1954
 الكائنةِ  المعارفِ  ھ بدائرةِ نفسِ  في العامِ  مباشرةً  اِلتحقَ و م .1958ة عام الثانویّ  الشھادةَ 
 وبسببِ ران . مْ أحمد العُ  الكبیرُ  يْ ربِّ ھا آنذاك المُ یترأسُ  هللا ، التي كانَ عبدِ  الشیخِ  بشارعِ 

  .بالقضیبیة المعارفِ  بشارعِ  بنًى جدیدٍ إلى مَ  - قلیلةٍ  أشھرٍ  بعدَ  - الدائرةِ  ى تم نقلُ بنَالمَ  قِدمِ 
أغسطس  شھرِ  حسین محمد حسین إلى غایةِ  األستاذِ  في مكتبِ  خاللھا سكرتیراً  لَ مِ وعَ 

 بالعملِ ) اعي ى المنّ هللا بن عیسَ عبدُ التاجرُ ( ھقریبُ  علیھِ أشارَ  م ، حیثُ 1959عام  نَ مِ 
 ھا ابنھُ دیرُ یُ ارات ، والسیّ  یارِ غِ  طعِ قِ  في استیرادِ  التي تعملُ قطر، ب وجودةِ الم تھِ بشرك

 .  )اعيحمد بن عبدهللا المنّ أ(

 : البحرین خارجَ  العملُ 

 مُ یتعلّ  ، كبیرة ةٍ تجاریّ  في شركةٍ  عملِ لل سانحةً  فرصةً  ھِ قریبِ  هللا في نصیحةِ عبدُ  دَ جَ وَ    
ً عملیّ  -خاللھا  إلى  سافرَ العزم ، و شدَّ ، ذلك وبناًء على  . ةالتجاریّ  التِ عامُ تال أصولَ  - ا

ً مُ  ،قطر  ھناك مایزیدُ  ارات . وأقامَ السیّ  ارِ یَ غِ  طعِ قِ  بیعِ  مِ قسْ في  ، المذكورة الشركةِ ب لتحقا
في  سَ رَ دَ  ا لوْ مّ مِ  دة ؛ أكبرُ جیّ  ةٍ وعلمیّ  ةٍ عملیّ  على خبرةٍ فیھا  لَ ، حصَ  سنواتٍ  على خمِس 

   ، اإلنجلیزیة اللغةِ  إجادةَ  -ذلك  إلى جانبِ  - قولھ !.. كما اكتسبَ  على حدِّ  ةٍ نظامیّ  جامعةٍ 
ارات ، السیّ  یارِ غِ  طعِ بقِ  المتعلقةِ  الطلبیاتِ  الكاتلوجات ، وإعدادِ  على قراءةِ  داومتھِ مُ من 

 یھِ لدَ  نَ . كما تكوَّ ل حَ المَ في  األجانبِ  والعاملینَ  الزبائنِ  عَ مَ  الیوميّ  لھِ عامُ وكذلك من تَ 
في ھذا  في العملِ  األساسَ  عَ رجِ ن المَ یكوْ  ألنْ  لھُ واالستیراد ، أھّ  یعِ البَ  بشئونِ  واسعٌ  إلمامٌ 

في  كبیرٌ  ل) فضلٌ میْ هللا بن ابراھیم جَ عبدُ  یدُ (السّ  حلِّ المَ  حساباتِ  لمدیرِ  . وكانَ المجال 
 رشاداتٍ إو،  كریمة رعایةٍ  نْ لھ مِ  یقدّمھُ  كانَ  االناجح ، ِلمَ  ى الوظیفيّ ھذا المستوَ  بلوغھِ 
 مفیدة.  ة عملیّ 

 : عمل في البحرینإلى الالعودة 

 في شارعِ  اراتِ ارالسیّ یَ طع غِ حالً لقِ مَ  وفتحَ ، إلى البحرین  عادَ م ، 1965في عام و  
 ھا من عملھِ عَ التي جمَ  النقودِ  نَ مِ  لدیھِ  یكنْ  لمْ  اً ؛ حیثُ جدّ  عبةٌ صَ  البلدیة . وكانت البدایةُ 

ق ، لھ بالمحرّ  جدیدٍ  بیتٍ  ھا على بناءِ معظمُ  دینار، أنفقَ  آالفِ  خمسةِ ى وَ في قطر سِ 
  . كانالدُّ  على تجھیزِ  ھُ رفُ صَ  تمَّ  من المبلغِ  ىْ واج ، و ما تبقَ وعلى الزّ 
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 عشرَ  خمسةَ على  ال یزیدُ  منھُ  ھريُّ الشّ  ھُ حل ، وكان دخلُ في المَ  عملُ ى سنتین یَ قضَ و   
 بقرارهِ َم ـِ َعل ینَ إلى الوظیفة !. وحِ  والعودةِ  ھِ فلِ في قَ  رُ یفكِّ  ا جعلھُ مّ ھر، مِ دیناراً في الشّ 

 -ارت السیّ  ارِ یَ غِ  طعِ التي تتعامل بقِ  -برى بالبحرین الشركات الكُ  أصحابِ  بعضُ 
 في قطر؛ باعتبارِ  یتقاضاهُ  ما كانَ  مجٍز یعادلُ  راتبٍ  ھم مقابلَ عندَ  العملَ  وا علیھِ رضُ عَ 
 أنْ  إلى ھَ جَ تلك ، واتْ  ھِ عن فكرتِ  لَ دَ عَ  ھُ في ھذا المجال ، ولكنّ  كبیرةً  خبرةً  ملكُ یَ  ھُ أنّ 
 أنَّ  الحظَ  ینَ حِ  ، الخارج نَ مِ  طائرةِ بال یارِ الغِ  طعِ لقِ  ریعِ السّ  االستیرادِ  تجارةَ  بَ جرِّ یُ 

ھا ؛ لتصلیحِ  ة أشھرٍ ھم عدّ اراتِ سیّ  فِ عانون من توقّ في البحرین یُ  اراتِ یالسّ  أصحابَ 
 الرئیسیین بالخارج . وساعدتھُ  من الوكالءِ ، البحر برَ لھا عَ  یارِ الغِ  طعِ قِ  انتظاراً لجلبِ 

   وأمریكا على تنفیذِ  بالموردین في بیروتَ  -في قطر عملُ یَ  عندما كانَ  -السابقة  اتصاالتھُ 
 لبعِض  یارِ الغِ  طعَ قِ  ى یستوردُ عَ سَ ف؛ ھماً اً مُ آنذاك مركزاً تجاریّ  بیروتُ  الفكرة . وكانتْ 

، مثل : الكادیلك والبنتیاك والبیوك وغیرھا ..  استعماالً في البحرین األكثرِ  اراتِ السیّ 
نجاحاً كبیراً  الفكرةُ  أیام . ونجحتِ  ال یتعدى سبعةَ  ،قصیرٍ  و ، وفي وقتٍ عن طریق الجَ 

 اإلطاراتِ  كان یبیعُ ، ذلك  انبِ وإلى ج .الجدیدة  على ھذه الخدمةِ  الطلبِ  تزایدِ  بفعلِ 
 ارات .  السیّ  ستلزماتِ وغیرھا من مُ  والبطاریاتِ 

الواقع ك مَ السّ  ه بجوار سوقِ وجودَ  الناس ، ولكنَّ من  كثیرٍ معروفاً لدى  الدكانُ  ارَ صَ     
ً كبیراً  لھ ولزبائنھِ  بَ للعوم ، سبَ  مخزنٍ  لفَ خَ   كریھةٍ  من روائحَ  ھُ ا كان یبثّ مَ ؛ لِ  ازعاجا
 ھُ أنّ  إالّ دیناراً فقط ،  17 حدودِ ، في  كان زھیداً ه یجارَ إ أنَّ مع ووالثیاب !.  ھواءَ ال لوثُ تُ 

 محالتٌ  فیھِ  تتواجدُ  اللؤلؤ ، حیثُ  إلى شارعِ  واالنتقالِ  1969عام  إلى تركھِ  رَّ طَ اضْ 
واقباالً من  حیویةً  أكثرَ  بالنسبة لھُ  وقُ السّ ھذا  وكانَ  .ھا وتصلیحِ  لبیع اإلطاراتِ  كثیرةٌ 
 . وفي ذاتِ  ھنديّ  بنْ  لمجموعةِ  مقرٍّ  أولَ  الجدیدُ  المحلُّ  یُعتبرُ و . على الشراء الناِس 
، وھي ة الیابانیّ  اإلطاراتِ  شركاتِ  من أفضلِ  مع واحدةٍ  حصرّيٍ  عقدٍ  توقیعُ تمَّ العام 
 . یمو)ت(سوم

 : في المقاوالت ومشاریع البناء العملُ 

 فیھِ  برزْ في االنتعاش ، و آخذٌ  المقاوالتِ  قطاعَ  أنَّ هللا عبدُ  دَ جَ وَ ، م 1970وفي عام    
.. ألبا  ومشروعُ  ،المطارِ  ةِ عَ توسِ  آنذاك ، مثل : مشروعُ  الكبیرةِ  من المشروعاتِ  عددٌ 

 ومكائنَ  ةٍ میكانیكیّ  عداتٍ مُ  استیرادِ  في مع العملِ  بالترافقِ  فیھِ  غامرةَ المُ  رَ فقرّ ، وغیرھا 
 ھا على المقاولین . وتأجیرِ ،  المشاریع ات تنفیذِ من مطلب، وغیرھا  .. لحامٍ 
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ھا إلى بدورِ  في االرتفاع ، التي أدتْ  النفطِ  اسعارُ  ، أخذتْ م 1974عام  في بدایةِ و   
 ھا بفرِص اھتمامَ  ةِ األجنبیّ  من الشركاتِ  العدیدُ  بدتْ االبحرین ، و اقتصادِ  انتعاِش 

المقبلة ،  االقصادیةِ  ھذه النھضةِ  مالمحَ هللا عبدُ  دُ السیّ  . والحظَ ه البالد ذفي ھ االستثمارِ 
 فة .مشرّ  نجازاتٍ إو ناجحةٍ  ةٍ تجاریّ  من مشاریعَ  بھِ  مَ لُ لتحقیق ماحَ  القويَّ  الدافعَ  ھُ عطتْ أف

 ةٍ تجاریّ  آفاقٍ  فتحِ  لِ ، من أجْ ول الدّ  إلى بعِض  عدیدةٌ  رحالتٌ  ھذه الفترةِ  خاللَ  لھُ  وكانتْ 
  ھا .عَ مَ  جدیدةٍ 

 مشاریعَ  ذّ ـنفّ یُ  ارَ ة ، وصَ خاصّ  مقاوالتٍ  شركةِ  اءِ نشى إلى إعَ سَ م 1976في عام و   
 افتتاحِ  من سترة إلى المنامة ، وذلك قبلَ  الماءِ  أنابیبِ  مدِّ  ھا مشروعَ لُ أوَّ  كبیرة ، كانَ 

 مدینةِ  سكانِ إ خدماتِ  مشروعَ  ثم أخذَ  .تقریباً  بشھرٍ  حددِ المُ ه موعدِ  قبلَ سر ، وأنجزه ُالجِ 
 والكھرباءِ  المیاهِ  جاري وتوصیلُ المَ  : عملُ  اد ، اللذین تضّمنارَ عَ  سكانِ إى وعیسَ 

 تیسرةِ اً ، والمتجاریّ  المربحةِ  من الفرِص  ـدُّ تلك المشاریعُ وخطوط الھاتف وغیرھا . وتُعَ 
 على الرخِص  صولَ جیدة ، والحُ  علیھا كانوا قلیلین ، واألسعارَ  المتنافسینَ  أیضاً ؛ ألنَّ 

 . الكبیرة من المشاریعِ  ھا العدیدُ بعدَ  وتوالتْ تعطیل .  ودونَ  بسھولةٍ  تتمُ 

هللا إلى ألمانیا عبدُ د ُالسیّ  السابقة الذكر، سافرَ  الناجحةِ  من اإلنجازاتِ  قصیرةٍ  فترةٍ  بعدَ     
ً  األكثرِ  التجاریةِ  بتنفیذ العالمةِ  عقداَ  عَ ـوقّ  حیثُ   التي كانتْ ، ) O&K( شركةُ  وھي ، تنوعا

 الحدیثة . والمعداتِ  في مجال اإلنشاءاتِ  عملُ تَ 

 فتمَّ ، في المكان  عَ التوسُ للشركة ،  المتناميُ  التجاريُّ  العملُ  بَ طلّ ، تَ في ھذا الوقت     
راشد ،  الشیخِ  إلى بنایةِ  شارع اللؤلؤِ  في الرئیسّيِ  هِ مقرّ ، من  م1980عام  المحلِ  نقلُ 

 .   المركزيّ  وقِ السّ  قابلَ مُ  التي تقعُ 

 سومیتومو شركةِ  رئیسَ بن ھندي هللا عبدُ  دُ السیّ  استقبلَ  سنواتٍ  ثالثِ  عدَ وبَ    
 بھا بنْ  عُ تمتّ التي یَ  ةِ المستقبلیّ  بالنظرةِ  عن اعجابھِ رَ في البحرین ، الذي عبّ  كوربوریشنْ 

 ھِ عمالأفي  توسعِ لل من التطلعاتِ  لمزیدِ ا تحقیقِ على لھ  أً زحفِّ مُ  ذلك اللقاءُ  . فكانَ  ھنديّ 
 ع فعالً رَ ذلك . وشَ من  نھُ كِّ مَ یُ  جدیدٍ  مقرٍّ  بناءِ  قرارِ  ا اقتضى اتخاذُ مّ ھا ، مِ وتنویعِ  ةِ التجاریّ 

 .م 1984عام  إلیھِ  نتقالُ اال سنتین ، وتمَّ  في إنشائھ ، الذي استغرقَ 

ا مَ ینَعنھا حِ  فَ توقّ  حیثُ م ، 1990عام  لغایةِ  المقاوالتِ  في أعمالِ  ھنديّ  بنْ  استمرَ    
العراق وإیران  بینَ  الحربِ  نشوبِ  اءِ كبیرة . وكان ذلك من جرّ  خسائرَ  لھُ  ببُ سَ تُ  صارتْ 

 الذيالنفط ،  في أسعارِ  عھا من انخفاٍض الماضي ، وما تبِ  من القرنِ  الثمانینیاتِ  أوائلَ 
في تحدیث  والتباطؤُ ، ة العمرانیّ  المشاریعِ  تقلیلُ ، وبالتالي  اإلنفاقِ  تقلیِص ى إلى أدَّ 
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 ربَ ھَ الكویت ، فَ  وتحریرِ  احتاللِ  سنتین حربُ  ة . ثم تالھا بعدَ ى التحتیّ نَالبُ  وإصالحِ 
 والمنشآتِ  من المؤسساتِ  في كثیرٍ  العملُ  فَ ھم ، وتوقّ إلى بلدانِ  األجانبِ  مالِ العُ  جمیعُ 

 ھً تجارتُ  رتْ المقاوالت ، واقتصَ  في مجالِ  العملِ  إلنھاءِ  فیھا فرصةً  دَ جَ فوَ  ؛في البحرین 
 كانَ ، لھا  خاٍص  معرٍض  فرُ الھ ذلك تو لَ ھَّ ة ، وسَ األنشائیّ  المعداتِ  وتأجیرِ  فقط على بیعِ 

في التأجیر،  من التعاملِ  سنواتٍ  من ثالثِ  ما یقربُ  عدَ . وبَ  م1984العام  منذُ  يَ قد بُنِ 
 .  ةالبحرینیّ  وقِ في السّ  المشابھةِ  من المعداتِ  فائٍض  مربح ، لوجودِ  غیرَ  ھُ أنّ  دَ جَ وَ 

   : اراتالسیّ  إلى تجارةِ  لُ التحوُّ 

 لِ بالتحوُّ ، ة التجاریّ  ھِ أعمال تطویرِ على  ھنديّ  بنْ  ، حافظَ  تلك الخسائر في مواجھةِ و   
من  )ایَ اسْ دَ (ارات سیّ  ھي وكالةُ ، و وكالةٍ  لِ أوّ على  لَ صَ حَ  حیثُ  ،ارات السیّ  لى تجارةِ إ

ھذه  لقَ تَ  لمْ . وة الروسیّ  )ادَ الّال (بعدھا وكالة و،  )رینو( اراتُ رومانیا ، التي تنتجھا سیّ 
ً وقسُ  اراتِ من السیّ  ةُ النوعیّ   ستطاعَ م ا1989عام  لِ وْ لُ حُ بِ !. ولھا في البحرین  ناجحةً  ا

  مع قطعِ ، سو كْ یْ ـمن سلمان كِ  ائھاشرا) من خالل یَ شركة (كِ  على وكالةِ  صولَ الحُ 
ً ورؤیَ لدَ  ھ لمسَ ولكنّ   ، ھا الحالیةتِ جودب كذا آنَ  تكنْ  ھا . ولمْ یارِ غِ   ةً ى الشركة طموحا

 الشركاتِ  من أكبرِ عدُّ تُ اآلن  ھيَ  ؛ حیثُ  ھُ عُ توقُ  دقَ صَ ،  ، وفعالً  للتطویر ةً مستقبلیّ 
 عددٍ  استیرادِ ب ، القیامَ  مع الشركة التعاملِ  ایةُ بد كانتْ و  . اراتالسیّ  صناعةِ العمالقة في 

 إدخالِ  بعدَ  لكنْ وسنوات ،  ةعدّ ،  مشقةً ھا تسویقُ  ھَ اجَ وَ قد و ،ارات من السیّ  محدودٍ 
 سنواتِ ال ا منبدءً  متزایداً  إقباالً  لقیتْ  ، والشكل ودةِ في الجَ علیھا ،  الكبیرِ  التطویرِ 
 تْ رّ طُ واضْ  إلى اإلفالِس  ضتْ تعرّ  الحاليّ  القرنِ  أوائلِ ھا في غیرأنّ . ات یّ لتسعینل األخیرةِ 

 تطویرَ ،  وجیزةٍ  بعد فترةٍ ، الشركتان  داي . واستطاعتْ ونْ شركة ھیُ  إلى اإلندماج معَ 
 دِ حَّ الموَ  البحوث ، والتصنیعِ  مراكزِ  الخاص ، وذلك بفضل توحیدِ  مھِ باسْ  منتجاتھما ، كلٌ 
 اإلنفاق ، واستغاللِ  مصاریفٍ  إلى تخفیِض  ىْ الذي أدّ  یار ، األمرُ الغِ  للمكائن وقطعِ 

 ة. تنافسیّ  بأسعارٍ  ویقِ والتسْ  ةِ ودَ الجَ  في تحسینِ  األموال الفائضةِ 

میناًء خاصاً  م 2005العام في  أنشأت الشركةُ  ،التصدیر عملیةِ  تسھیلِ  وألجلِ    
ارات السیَ  تحمیلُ  مُ تُ ات ، یَ تویَ سْ ى المُ لَ على أعْ  مَ ا الذي ُصمِّ كوریَ  بجنوبِ  للمصنع الكبیرِ 

ھا تصدیرِ  بلَ قَ  اراتِ السیّ  وتجریبِ  لفحِص ة بَ لْ فیھ حَ  تْ یمَ ، وأقِ  باشرةً مُ  إلى البواخر نھُ مِ 
 إلى الخارج .

ً ا) حالیّ یَ ونداي/ كِ (ھیُ  الشركةُ  وتحتلُ      المنتجةِ  ةِ العالمیّ  بین الشركاتِ  الخامسةَ  المرتبةَ  ا
ً  ارةٍ ألف سیّ  200ا یَ لشركة كِ  ةُ اإلنتاجیّ  الطاقةُ  ارات . وتبلغُ للسیّ   عملُ ویَ  ، شھریا
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 في المصنع الرئیسىّ آخرون  عاملٍ  ألفَ  في مصنع المیناء ، وعشرونَ  عاملٍ 1500
ً أوتوماتیكیّ  التصنیعِ  مرحلِ  جمیعُ  دارُ ـا ، وتُ یَ بداخل كورْ  ً إلكترونیّ  وتْ بُ یبالرِّ  ا  .  ا

 :المعلومات واالتصاالت  يّ في قطاعَ  االستثمارُ   

على  مَ دَ ـة ، فأقْ التجاریّ  أعمالھِ  لتطویرِ  الحثیثَ  ھُ سعیَ  هللا بن ھنديّ عبدُ  دُ السیّ  واصلَ     
التي ، انفوماتكس  ھنديّ  بنْ  واالتصاالت ، وأنشأ شركةَ  المعلوماتِ  في قطاعِ  اإلستثمارِ 

أودیوفوكس كوربوریشن على وكالة  لَ صَ ھا حَ عدَ وبَ .  م1993عمالھا عام أفي  عتْ شرَ 
ة الكوریّ  االتصاالتِ  مع شركةِ  ذلك التوقیعُ  عَ بِ ثم تَ  .زمنْ سِ الة ، ووكالة قّ ـللھواتف الن

 م .1998عام ج نْ سُ مْ سَ  العمالقةِ 

ً حالیّ  ھنديّ  ى شركة بنْ ولد     صیانةِ  شركةُ  : ھانْ مِ  والشركاتِ  من الوكاالتِ  آخرَ  عددٌ  ا
   لتأجیر السیاراتِ ت سْ كِ نْ سَ  ، وشركةُ  الثقیلة الشاحناتِ  وبیعِ  استیرادِ  ، وشركةُ  السیارات
 .. وغیرھا

 : زةمیّ مُ  ةٌ تجاریّ  وعةٌ جمُ ، مَ  ھنديَّ  بنْ 

 ھا في مجتمعِ من نوعِ  لىْ ھي األوْ ، ھا شركاتِ  ومجموعةُ  ھنديّ  بنْ هللا عبدِ  عائلةُ  دُّ ـعّ تُ     
 ةِ اإلداریّ  المتطلباتِ  مواكبةِ  بینَ  جِ زْ على المَ  عملُ التي تَ ، في البحرین  ةِ التجاریّ  األعمالِ 

،  ھنديّ  بنْ  بھا عائلةُ  عُ التي تتمتّ  ةِ العائلیّ  وابطِ والرّ  مِ یَ ـعلى القِ  المحافظةِ  وبینَ  ةِ والتنظیمیّ 
 كات . رِ الشّ  ةِ مَ كَ وْ حَ  مفھومِ  من خالل تطبیقِ ،  الِ األجیَ  رَ بْ ـعَ 

 عاتقھم على لونَ حمِ یَ  الذین ، ابنائھ من الجدیدِ  لِ الجیْ  في كبیرةٌ  هللا ثقةٌ عبدِ  دِ السیّ  ىْ ولدَ    
 ھاطاعاتِ قِ  ختلفِ مُ  ، في ھنديّ  بمجموعة بنْ  ةِ كة الخاصّ الشرِ  أعمالِ  في عِ سُ التوَ  ةَ مسؤولیّ 
  . ةدمیّ والخَ  ةالتجاریّ 

 : ةوالمسؤلیة االجتماعیّ  العطاءُ 

    ً  دِ سیّ ة الفي شخصیّ  نِ یْ لَ المتأِص  والعطاءِ  الخیرِ  وحبِّ  ةِ األجتماعیّ  ةِ بالمسؤولیّ  إیمانا
 والمساعداتِ  مھ ، لتقدیم الخدماتِ ة باسْ خیریّ  ةٍ سَ مؤسّ  بإنشاءِ  قامَ  فقدْ ،  ھنديّ  بنْ  هللاعبدِ 

 لشركةَ ا ة . كما أنَّ االجتماعیّ  التنمیةِ  وزارةِ  لِ بَ ھا من قِ اعتمادُ  تمَّ  الحاجة ، حیثُ  يْ وِ ذَ لِ 
 اتِ سَ المؤسّ  معَ  لموظفیھا ، وتتعاونُ  المیفدةِ  ةِ یّ اإلجتماع من النشاطاتِ  العدیدَ  مُ ظِّ نَـتُ 

التي  ةَ والمعنویّ  ةَ المادیّ  لھم المساعداتِ  مُ قِدّ ـھذا المجال ، وتُ وغیرھا في ،  ةِ االجتماعیّ 
 على ذلك .  ھمْ عینُ تُ 
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 اإلنسانيّ  التجاري ، وبالعطاءِ  بالنجاح في المیدانِ  كللةُ بة ، المُ الطیّ  ھذه السیرةُ     
  األعمالِ  مجتمعِ في  كبیرةٍ  ى بثقةٍ حظَ یَ  ھنديّ  هللا بنْ عبدِ  دِ من السیّ  علتْ ر، جَ الخیِّ 

 في یرَ ـتِ خْ اُ ، تلك  ومكانتھِ  تھِ معَ ولسُ  .ھم ترامِ حواالجمیع  تقدیرِ  حلُ مَ ھو و، ة التجاریّ 
 عضویتھِ  فترةِ  انتھاءِ  عدَ وبَ . شورى في البحرین  مجلِس  لِ في أوّ  عضواً م 1992 العام
 للخدماتِ  وسامٍ  ىأعلَ  سلمان ى بنْ عیسَ  الشیخُ  الراحلُ  األمیرُ  ھُ حَ نَ مَ  الشورى مجلِس  في

ى حظَ یَ  وما یزالُ  . ابقةالسّ  نواتِ السّ  خاللَ  رةِ ثمِ المُ  لخدماتھِ  تقدیراً  ، البحرین في ةالمدنیّ 
 .  البحرین لمملكةِ  الرشیدةِ  القیادةِ  نَ مِ  الكبیرِ  عمِ بالدّ 

 : یرةختام السّ 

 ھامجلسِ  رئاسةِ  على بالشركةِ  ارتباطھُ  رَ صَ تَ واقْ  ،ة خاصّ ال یاتھِ لحَ  متفرغٌ  اآلن وھوَ  
ً بجمیع أفرادِ مُ  كونُ یَ  حینَ  أوقاتھِ  دُ ـعَ واسْ  .لھ  االستشاريّ  مرجعِ الو اإلداري ،    حاطا
 والسباحةُ  القراءةُ : ، مثل  المفضلة ھِ ھوایاتِ  ممارسةِ في  فراغھِ  یقضي أوقاتَ وعائلتھ . 

    . فروالسّ 

 اعي المنّ  د عليحمَ أ                                                             

............................................................................................... 
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