القطاع المصـرفي البحـريني
 100عـام مـن التحـديات واإلنجـازات
عبيدلي العبيدلي و صالح حسين

المغفور له بإذن هللا تعالى

األمير الراحل الشيخ عيسى
بن سلمان آل خليفة

حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة

صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى

رئيس الوزراء الموقر

ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

ص.ب ،1034 .المنامة ،مملكة البحرين
هاتف +973 1782 3000
البريد اإللكترونيinfo@banksbahrain.org:
www.banksbahrain.org

تأليف :عبيدلي العبيدلي و صالح حسين
مدير المشروع :خالد أحمد جمعان

مساعد مدير المشروع :أشوين جورج
اإلخراج الفني :بول ورانر

جرافيك وتصميم :سيد عبد الرضا
اإلنتاج والنشر :ميراكل جرافيكس
تصميم ونشر
ص.ب ،10013 .المنامة ،مملكة البحرين
هاتف +973 7702 2222
البريد اإللكترونيinfo@miracle.com.bh :
www.miracle.com.bh
الصور:

جمعية مصارف البحرين
شركة نفط البحرين (صفحة )54 ,51 ,50
خليفة شاهين (صفحة )178 ,177 ,101 ,90 ,62 ,49 ,44 ,35, 34
كارتير (صفحة )53

جميع الحقوق محفوظة
ال يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من األشكال أو بأية وسيلة من الوسائل

سواء التصويرية أم اإللكترونية أم الميكانيكية ،بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطه

أو سواها وحفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن خطي من الناشر.

تم اتخاذ جميع اإلجراءات والخطوات المطلوبة لضمان الجودة في هذا الكتاب وضمان دقة المعلومات
الواردة فيه ،إال أن الناشر ال يتحمل مسؤولية أي خطأ أو معلومة غير دقيقة مهما كان سببها.

تم نشر الطبعة األولى في مملكة البحرين 2020
رقم الكتاب المعياري الدولي (ردمك)ISBN: 978-99901-37-58-3 :
رقم اإليداع بإدارة المكتبات العامة /310 :د.ع2020/م

القطاع المصـرفي البحـريني
 100عـام مـن التحـديات واإلنجـازات

شكر وتقدير
تتقدم جمعية م�صارف البحرين ب�أجمل عبارات ال�شكر واالمتنان لكل من �ساهم يف هذا
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� َّ
حمتويات الكتاب.
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وال�شكر مو�صول �أي�ضا لفريق العمل يف جمعية م�صارف البحرين الذين عاي�شوا معنا
جميع مراحل �إعداد الكتاب قبل �أن يرى النور.
وال يفوتنا �أن نتوجه بال�شكر لفريق العمل يف م�ؤ�س�سة مرياكل للن�رش على ما قدموه من
م�ساهمة يف املراحل املختلفة من فرتة �إعداد هذا الكتاب.
وختاما تتوجه جمعية م�صارف البحرين بال�شكر والتقدير للم�ؤلفني ذوي اخلربات الرثية
يف جماالت البحث والتق�صي والكتابة ،عالوة على اخلربة امل�رصفية ،وهو ما ظهر جل ًيا
يف حمتوى هذا الكتاب الذي ن�أمل �أن يلقى فيه القارئ والباحث كل فائدة و�أن ميثل
�إ�ضافة نوعية للمكتبة البحرينية والعربية.
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كلمة صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا

مثل قطاع امل�صارف منذ انطالقته قبل قرن من الزمان ،عالمة
فارقة تعك�س قدرة البحرين على اال�ستجابة للمتغريات ،حيث
متكنت البحرين من �أن ت�ؤ�س�س قطاعاً مالياً وم�رصفياً قوي الركائز
قـادراً على التعامـل مـع خمتلـف التحديـات .وعملـت احلكومـة
علـى �أن توفـر واقعـاً اقت�صاديـاً متطـوراً وفاعـال ،ت�ؤطـره حمايـة
ت�رشيعيـة ومنظومـة قانونيـة متكاملـة ،حيـث حر�صـت احلكومـة
على توفيـر البيئـة املواتيـة للعمـل امل�رصفـي ،انطالقـاً من �أهميتـه
ك�أحـد الروافـد االقت�صاديـة املهمـة ،لدعـم التنـوع االقت�صـادي
وتوفيـر فـر�ص التدريب والعمـل للمواطنـني.
لقد كان توجهنا وال يزال يف دعم القطاع املايل وامل�رصيف يف �أن يوا�صل
دوره ك�أحد العنا�رص الرئي�سية يف دفع الن�شاط االقت�صادي ،وتنمية خمتلف
املقومات التي ت�شكل عام ًال جاذباً لكربيات امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
الإقليمية والعاملية لإطالق �أعمالها من البحرين وتعزيز مكانتها كمركز مايل رائد يف املنطقة.
واليوم وبف�ضل التوجيهات ال�سامية حل�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل
البالد حفظه اهلل ،ف�إن القطاع املايل وامل�رصيف يف مملكة البحرين ،بات ي�شكل مرتكزاً �أ�سا�سياً
لدعم منو االقت�صاد الوطني وتعزيز م�سرية التنمية ال�شاملة ،بف�ضل ما يتمتع به من �إمكانات متويلية
وائتمانية كبرية لإجناز امل�رشوعات التنموية يف القطاعات املختلفة.
ولقد �أثبت القطاع امل�رصيف يف مملكة البحرين كفاءته يف التعامل مع العديد من الأزمات املالية
التي مر بها العامل ،وهي �أزمات رغم �شدتها وما تركته من �آثار �سلبية على العديد من البلدان� ،إال
�أن قطاع امل�صارف البحريني ا�ستطاع جتاوز ذلك من خالل قدرته على التكيف مع املتغريات كافة
ومواكبته امل�ستمرة للأطر النقدية واملالية العاملية.
وت�ستوقف من ير�صد م�سرية �صناعة املال والأعمال البحرينية جمموعة من املحطات املف�صلية� ،أبرزها
ت�أ�سي�س �أول م�رصف ع�رصي ،عمل ،منذ انطالقته ،وفق قوانني ال�سوق العاملية .وت�أ�سي�س مركز
�إقليمي متطور يف خدمات االت�صاالت ،وبنية حتتية حديثة ومتما�سكة ،وقرب جغرايف ،لال�ستفادة
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من الفوائ�ض النفطية التي ولدها ارتفاع الأ�سعار يف �سبعينيات
القرن املا�ضي ،وكذلك ت�أ�سي�س م�صارف الوحدات اخلارجية،
التي مار�ست دورا مميزا حينها يف �إنعا�ش الأ�سواق البحرينية.
وي�ضــاف �إىل كــل ذلــك ريــادة النخــب البحرينيــة يف التفكيــر
والتخطيـط ،وم�ساهمتهـا املبا�شـرة ،بف�ضـل خلفيتهـا الأكادمييـة،
ممزوجة بتجربتها العملية ،يف بناء �أول منظومة م�رصفية ت�سريها
الت�رشيعات الإ�سالمية.
و�إننا يف هذه املنا�سبة ،ننظر بكل الفخر واالعتزاز �إىل ما حققته
ال�صناعـة امل�رصفيـة من منجـزات رائـدة� ،أر�سـت دعائـم قاعـدة
م�رصفيـة قويـة ،عـززت مـن وتيـرة التنميـة ال�شاملـة يف اململكـة
و�أهلتها ال�ستقطاب امل�ؤ�س�سات املالية االقليمية والعاملية ،والتي
و�صلت �إىل نحو  413م�ؤ�س�سة مالية وم�رصفية ،ت�ضم �أكرث من � 14ألف موظف ،وت�ساهم بنحو
 %17يف الناجت املحلى الإجمايل ك�أكرب قطاع غري نفطي.
كما ي�سعدنا �أن نعرب عن فخرنا بهذه االحتفالية التي توثق م�سرية العمل امل�رصيف يف اململكة ،ون�شيد
بجهود وعطاء القيادات والكفاءات امل�رصفية الوطنية واخلليجية والعربية والعاملية ،التي قدمت وال
تزال �إ�سهاماً بارزا يف تطوير الن�شاط امل�رصيف يف اململكة ،وي�رسنا �أن ن�شيد كذلك بجهود جمعية
م�صارف البحرين التي عملت على رعاية م�صالح �أع�ضائها ،وكانت وال زالت �رشيكا فاعال يف
تطور وخدمة القطاع املايل وامل�رصيف.
ولدينا ثقة كبرية يف كفاءاتنا الوطنية من �أنها قادرة على اال�ستمرار يف تبو�ؤ املراكز املتقدمة والتعامل
بكل كفاءة واحرتافية مع كل ما ي�ستجد من تطور يف املجال امل�رصيف ،ارتكازا على ما حققته �سيا�سة
البحرين االقت�صادية من جناحات وما يتمتع به القطاع املايل من ا�ستقرار ومنو متوا�صل.
و�إننا على يقني ونحن نحتفل بهذه املئوية �إن النظام املايل وامل�رصيف يف مملكة البحرين كان و�سيظل
قوياً ،و�إن احلكومة �ستظل م�ساندا وداعماً على الدوام لهذا القطاع وحمايته.
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كلمة محافظ
مصرف البحرين المركزي
رشيد محمد المعراج

يف هذا الع�رص �أن تكون حمافظ للم�رصف املركزي فيه الكثري من
التحدي ،وعلى �أكرث من م�ستوى .وتقف وراء ذلك جمموعة
من الأ�سباب ،لعل الأبرز بينها ،ان ال�صناعة امل�رصفية �أ�صبحت
�أكرث تعقيداً وحمفوفة بالكثري من املخاطر والتي ج�سدتها االزمة
املالية الأخرية يف ال�سنوات 2009 - 2008م م�ؤدية اىل ا�رضار
ج�سيمة على اقت�صاديات دول العامل بدون ا�ستثناء .ولهذا فقد
�أ�صبح للبنوك املركزية دوراً مهماً يف اال�ستقرار املايل والدورة
االقت�صـاديــة .وقــد تكـون التطــورات التي �شهـدتهــا ال�صنــاعــة
امل�رصفية م�ؤخراً فيما يتعلق باخلدمات “التكنولوجيا املالية”� ،أو
فينتيك “ ”FINTECHبعداً جديداً للفر�ص والتحديات التي
تواجه عمل امل�صارف املركزية.
ت�صبح الكتابة ومن موقعي كمحافظ للم�رصف املركزي ،حول هذا
املو�ضوع �صعبة عندما يتعلق الأمر مبحاولة تقييم احلركة امل�رصفية يف مملكة البحرين على امتداد
قرن من الزمان ،ن�شط خاللها القطاع املايل ،للأ�سباب التالية:
ال�سبب الأول يعود �إىل ندرة املعلومات يف املراحل املبكرة من هذه الفرتة ،حيث مل يكن التدوين،
مبعناه احلريف� ،سائدا حينها ،الأمر الذي يحرم املتابع لهذه التطورات من احل�صول على املعلومات
التاريخية بال�شكل ال�صحيح .واحلديث هنا ال يتناول املراحل املت�أخرة من هذه البنية التي نحن
ب�صدد معاجلتها.
�أما ال�سبب الثاين ،فم�صدره كون الكاتب نف�سه �أ�صبح جزء من هذه ال�صناعة ،ومن ثم فهو غري
قادر على �أخذ تلك امل�سافة ال�رضورية التي يحتاجها من يريد �أن يغو�ص عميقا يف هذه املئوية
كي يراها بالعني املجردة ،ومن كل زاوية ،ال ي�ستطيع �أن ي�ستغني عن ذلك التوا�صل من تعاطف
روحي .هذا بطبيعته ي�ؤثر على املو�ضوعية التي يتوخاها كل من يرغب يف معاجلة هذه احلقبة من
تاريخ احلركة امل�رصفية البحرينية بعني ناقدة ،ومو�ضوعية ،وم�س�ؤولة يف �آن واحد.
�أما ال�سبب الثالث ،فهو عندما يكون الكاتب جزءا من �صنع القرار املتعلق بتلك احلركة ،وخا�صة
يف املراحل املت�أخرة منها ،وهي املرحلة التي تنامت فيها تعقيدات ال�صناعة امل�رصفية ،وتنوعت
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على امل�ستوى الوظيفي ،وت�شعبت على النطاق التنموي ،كما
�أ�رشنا يف البداية ،بف�ضل ثورة االت�صاالت واملعلومات التي
اجتاحت العامل ،ومل تكن ال�صناعة امل�رصفية البحرينية مبن�أى
عنها .ولكنه وبالرغم من هذه الأ�سباب البد من الت�أكيد على
�أن احلركة امل�رصفية البحرينية ،ومنذ انطالقتها ،امتلكت تلك
الر�شاقة املطلوبة التي �أهلتها ،وبكفاءة عالية ،على التفاعل
الإيجابي مع كل �شكل من �أ�شكال التغيري التي عرفتها احلركة
امل�رصفية العاملية ،وهذا يعك�س طبيعة املجتمع البحريني الذي
ظل طوال هذه العقود يف حراك دائم نحو التطور واحلداثة
ومواكبة التطورات االقت�صادية .وقد �ساهمت هذه العقلية
املنفتحة جتاه التغيري والتطور يف قدرة البحرين على ا�ستقطاب
امل�ؤ�س�سات املالية الدولية والإقليمية وانطالق املركز املايل يف
منت�صف ال�سبعينات.
تبقى الأمانة التاريخية تغر�س نف�سها عميقا يف م�سرية احلركة امل�رصفية البحرينية وهي تقطف ثمار
م�أويتها الأوىل ،وهي �أنها مل تكن لتحقق ما حققته على امتداد قرن من تاريخها لو مل جتد تلك
القيادة الر�شيدة التي احت�ضنتها ،ومل تكف عن ت�شذيبها ،قبل �أن تلتقطها يد ملك طموح� ،صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة الذي �أوالها الرعاية التي ت�ستحقها يف م�رشوع �إ�صالحي
متميز د�شن به عهده امليمون ،واكت�سبت ح�صانتها �ضد التحديات التي واجهتها من يد خبرية
�سخرها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه
 ،ا�ستقت معرفتها من عقود من العمل الد�ؤوب املتوا�صل يف ردهات م�ؤ�س�سات الدولة ،وتلقفتها
ملحة م�ستقبلية متتعت بها نظرة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ،كما جاءت
يف ر�ؤية  2030اال�سرتاتيجية.
ويف هذا املجال ال يفوتني ان ا�سجل بكل التقدير واالمتنان على اجلهود التي بذلها الرعيل الأول من
امل�سئولني يف وزارة املالية واالقت�صاد الوطني وم�ؤ�س�سة نقد البحرين قبل ان�شاء م�رصف البحرين
املركزي وامل�رصفني على جهودهم وم�شاركتهم الفعالة يف تطوير احلركة امل�رصفية و�إر�ساء قواعد
متينة للعمل امل�رصيف امل�ؤ�س�سي يف مملكة البحرين.
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من خالل اطالعنا على وثائق امل�سرية امل�رصفية يف مملكة البحرين
يف مئة عام ،وكذلك معاي�شتنا لها خالل العقود املا�ضية ،ندرك
متاما �أن تلك امل�سرية مل ت�سلك خطاً م�ستقيما ،ولذلك وجدناها
تواجه الكثري من التحديات ،التي اكتنفتها الكثري من الإجنازات
�أي�ضا .ويجد من يحاول �سرب �أغوار هذه امل�سرية نف�سه ي�سري يف
جاداتها الوا�سعة الف�سيحة ،لكنها يف الوقت ذاته املزدحمة ب�صور
�أحداثها املت�سارعة التي �شكلت حم�صلتها ،ما ننعم به اليوم من
حركة م�رصفية را�سخة الأركان مينت مبنتجاتها واخلدمات امل�صاحبة
لها ،فردا كان ذلك امل�ستفيد �أم م�ؤ�س�سة ،قطاعا خا�صا� ،أم �إدارة
حكومية ،مبا حققته �سالمة �إجراءاتها ،و�صالبة قوانني وت�رشيعات
البيئة التي تقف وراءها.
ومنذ التحاقي بالعمل امل�رصيف قبل ما يربو على ن�صف قرن من الزمان� ،أخذت على نف�سي
عهدا ب�أن �أمار�س تلك املهنة وفق قيم ان�ضباط دقيق ،ينتمي ملنظومة متكاملة ،تتداخل فيها ب�سال�سة
حميطات ثالث دوائر متالحمة ومتنا�سقة يف �آن.
�أوىل تك الدوائر هي البحرينية منها .فلقد توفرت للبحرين وهلل احلمد قيادة حكيمة ت�سرت�شد يف
قراراتها ،مبا ت�ستمده من �إرث املا�ضي ،وما تراه منا�سبا يف احلا�رض ،وواعدا ومب�رشا يف امل�ستقبل .هذه
املزاوجة املبدعة بني قوانني املراحل الثالث :املا�ضي ب�إرثه الرثي ،واحلا�رض مبتطلباته امللحة ،وامل�ستقبل
ب�إ�رشاقاته املتطورة ،هي التي مت�سكت بها قيادة البالد منذ نعومة �أظفار احلركة امل�رصفية البحرينية يف
بداياتها الأوىل يف نهاية العقد الثاين من القرن الع�رشين ،و�آمن بها كل من ا�شتغل بالعمل امل�رصيف.
تلقفت يد مواطن �صالح ر�سائل تلك القيادة ،وكانت حم�صلتها هذه املعادلة الدقيقة ،بني قيادة
ح�صيفة ومواطن م�ؤهل و�ضع مرتكزات البيئة البحرينية الفريدة من نوعها ،وهي التي �أغرت
احلركة امل�رصفية العاملية بالتوجه نحوها من �أجل �إطالق العمل امل�رصيف يف منطقة اخلليج العربي،
�إن مل يكن ال�رشق الأو�سط ،يف مراحل مبكرة من م�ستوى التطور الذي عرفه قطاع املال والأعمال
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يف البحرين بكل ت�شعباته املهنية وال�صناعية .وبالقدر ذاته،
مكنت تلك املعادلة احلركة امل�رصفية البحرينية من جتاوز العديد
من العقبات التي كان من املمكن �أن حتد من حركتها� ،أو ت�ضيق
من حميط دائرة طموحاتها.
ومل حتجب الدائرة البحرينية ،عن ناظري الدائرة الثانية ،وهي
العربية ،فهي الأخرى �أمدتني بالبعد احل�ضاري املطلوب الذي
ال ميكن �أن ت�ستغني عنه �أية حركة م�رصفية حتاول �أن ت�ضع �أقداما
را�سخة يف �أ�سواق املال والأعمال الدولية ،وتبحث عن موقع
متقدم يف تلك الأ�سواق.
لقد وجدت الدائرة البحرينية يف �شقيقتها العربية ،وعلى وجه
اخل�صو�ص اخلليجية منها ،ما كانت تبحث عنه من توفر ال�سيولة
املالية ،و�سعة الأ�سواق ،وخربة الإن�سان .فجاء التكامل بني الدائرتني حم�صلة طبيعية قبل �أن تكون
منطقية .ويف ذروة �إجنازاتها امل�رصفية على ال�صعيدين املحلي والعربي ،بحثت احلركة امل�رصفية
البحرينية عن دائرتها الثالثة ،فوجدت فر�صتها التاريخية يف �إطالق �صناعة م�صارف الأوف�شور يف
منت�صف ال�سبعينات وبعدها ال�صريفة الإ�سالمية يف منت�صف الثمانينات.
بف�ضل تلك اجلهود واالجتهادات جنحت مملكة البحرين يف ر�سم �صورتها امل�ضيئة ،وتثبيت �سمعتها
املرموقة يف عامل املال والأعمال وفق قيم ومقايي�س حتقق جمموعة من الأهداف .يت�صدر هذه
الأهداف انطالقة حملية متميزة ت�ضع البحرين كمركز مايل ع�رصي ديناميكي ،ميلك املقومات
التناف�سية العاملية التي ت�ؤهله الحتالل مواقع متقدمة يف خارطة الأ�سواق الإقليمية والدولية املناف�سة،
تر�سخ وجودها يف م�صاف البلدان املتطورة ،اعتمادا على الإبداع يف املنتجات ،واالبتكار يف
اخلدمات املرافقة لها وتلك التي تولدها.
ويلي ذلك الهدف مثابرة م�ستمرة من �أجل تر�سيخ مكونات البعد اخلليجي والعربي ،كي توا�صل
البحرين احتفاظها مبوقعها املتقدم يف الأ�سواق اخلليجية والعربية ال�شقيقة ،كي يت�سنى لها تقدمي
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املنتجات وتوفري اخلدمات التي حتتاجها �أ�سواق املال واال�ستثمار من جانب ،وتو�سيع نطاق الأن�شطة
االقت�صادية املرافقة لها� ،أو املنبثقة عنها من جانب �آخر.
وي�أتي بعد ذلك التفرد يف تقدمي خدمات م�رصفية �إ�سالمية متطورة وخالقة ،متد البحرين بالقدرة
التناف�سية املطلوبة التي جتعلها قادرة على التميز ،كي ت�ؤمن ح�صتها التي ت�ستحقها من تلك الأ�سواق.
ومل يكن بو�سع البحرين الو�صول �إىل ما و�صلت �إليه من اجنازات� ،إال بعد جناحها يف بناء النظام
البيئي املتطور امل�ؤهل لتوفري اخلدمات ،وتقدمي املنتجات التي حتتاجها تلك الأ�سواق ،لوال وجود
قيادة حكيمة وع�رصية يف �آن ،قادرة على و�ضع الإ�سرتاتيجيات املالئمة ،ور�سم ال�سيا�سات التي
حتتاجها تلك اال�سرتاتيجيات ،وو�ضع الربامج التي تتطلبها.
ودون اجحاف القادة الأوائل حقهم يف و�ضع مل�سات اللبنات الأوىل املبكرة ،وجدت البحرين
يف الربنامج الإ�صالحي الذي د�شنه �صاحب اجلاللة امللك املفدى حمد بن عي�سى �آل خليفة ،يف
مطلع هذا القرن حاجتها اال�سرتاتيجية التي تقود البالد نحو مركز مايل وم�رصيف متقدم ،تع�ضدها
اجلرعات املتتالية التي متدها بالطاقة التي حتتاجها من بني يدي خربة غنية توفرت لدى �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،وعززت من كفاءتها ،وزودتها بالوقود الذي
ال ت�ستغني عنه النظرة امل�ستقبلية التي ر�سمت معاملها بدقة ر�ؤية  2030التي حددت معاملها نظرة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء.
مثل تلك القيادة كانت بحاجة �إىل بناء موارد ب�رشية ماهرة وم�ؤهلة وقادرة على �إدراك ما تراه
قيادات البالد ،واال�ستجابة الكف�ؤة الحتياجات �سوق املال والأعمال من جانب ،والتفاعل
الديناميكي امل�ستقبلي مع كل ما هو قادم من جانب �آخر .وتك�شف امل�ؤ�س�سات الأكادميية املتفوقة،
وما رافقها من مراكز تدريب عالية الأداء ،التي انت�رشت يف ربوع البالد خالل القرن املن�رصم،
حر�ص البحرين على توفري مثل هذا امل�ستوى الراقي واملتقدم من املوارد الب�رشية املحلية امل�ؤهلة.
فنجحت املواءمة بني ر�ؤية القيادة ال�صحيحة وا�ستجابة ال�شعب امل�ؤازرة.
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�ضاعف من تعظيم دور خمرجات تلك املعادلة بني القيادة وال�شعب تلك البنية التحتية املتينة واحلديثة
يف �آن ،التي كانت قادرة على تلبية احتياجات الأ�سواق العاملية ،مبا فيها تلك املحلية والإقليمية
ذات العالقة .وينبغي لتلك البنية التحتية كي ت�ؤدي وظائفها على الوجه الأكمل ،ومبقايي�س
تناف�سية� ،أن توفر اخلدمات املطلوبة ،بكفاءة عالية ،وبكلفة مقبولة �سوقيا ،و�أن تتمتع �أي�ضا باملرونة
الكافية التي ت�ؤهلها ملواكبة التطور ،وم�سايرة التحوالت ال�رسيعة التي ال ت�ستغني عنها �أ�سواق املال
والأعمال .وقد متكنت البحرين من و�ضع �أ�س�س مثل تلك البنية وت�شغيلها بكفاءة عالية.
عزز من تلك البنية نظريتها الفوقية الديناميكية ،القادرة على اال�ستجابة بال�رسعة املطلوبة ،وو�ضع
ّ
احللول املنا�سبة ،لكل ما حتتاجه منظومة املال والأعمال الدولية التي متار�س �أن�شطتها يف الأ�سواق
كافة .مثل هذه البنية الفوقية التي ترتكز على الت�رشيعات والقوانني امل�رصفية املتطورة والتي كان
مل�رصف البحرين املركزي دور ريادي فيها.
و�ساهم يف االرتقاء ب�أداء ذلك اخلدمات التي تقدمها �شبكة االت�صاالت املحلية ،مبا كانت متتلكه
من خربة �إدارية ،وكفاءة مهنية ،وبنية تقنية ،كانت متدها بالقدرة على تلبية احتياجات ال�سوق
املحلية �أوال ،والقدرة على خماطبة الأنظمة ال�شقيقة يف البلدان العربية واخلليجية منها على وجه
اخل�صو�ص ثانيا ،ومواكبة التحوالت ال�رسيعة التي تتطلبها �صناعة االت�صاالت ثالثا ولي�س �أخريا.
ثم جاء دور اال�ستقراء املبكر الجتاهات ال�سوق املالية ،و�سرب �أغوار حركتها .ي�شهد على ذلك ت�شييد
مركز البحرين ،واحت�ضانه لل�رشكات املبتدئة املزاوجة بني تقنية املعلومات املتطورة ،و�صناعة املال
والأعمال الواعدة ،يف ما �أ�صبح يعرف با�سم “فينتيك”.
كل ذلك مل يكن ليتحقق ،يف غياب ر�ؤية قيادة حكيمة ،وا�ستجابة واعية من �شعب خمل�ص ،من
�أجل بحرين امل�ستقبل امل�رشق املنبثق من تاريخ عريق.
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الدكتور وحيد القاسم

لقــد حقــق القطــاع امل�رصفــي �إجنازاتــه التي نعمــت بهــا �أجيــال
متالحقة من �شعب البحرين ،بتوفيق من اهلل �سبحانه وتعاىل،
وجتاوب من قيادة حكيمة ح�صيفة ،وا�ستعداد من مواطن �صالح،
بحيث ت�آزرت جميع كل تلك العوامل ،كي حتمي م�سرية احلركة
امل�رصفية منذ �إرها�صاتها الأوىل وقبل �أن ت�شب عن الطوق ،ويف
كل املراحل املختلفة من مرحلة الوالدة حتى حمطات الن�ضج.
وجنح القطاع امل�رصيف البحريني يف الو�صول �إىل ما و�صل �إليه ،وحتقيق
ما �صبى نحوه ،بف�ضل ت�ضافر جمموعة من العوامل ،البع�ض منها حملي
خال�ص ،والبع�ض الآخر خارجي يرتبط بعوامل �إقليمية وعاملية.
الأبرز من بني تلك العوامل ،كان توقيت انطالقة تلك احلركة يف نهاية العقد
الثاين من القرن الع�رشين ،وعلى وجه التحديد العام 1919م .حينها كانت
منطقة اخلليج العربي ،ويف القلب منها البحرين ،حتبو نحو ر�سم معامل اقت�صادها احلديث القادر
على االنخراط يف منظومة الأ�سواق العاملية .ومل يكن ذلك االنخراط ممكنا يف غياب امل�ؤ�س�سات
امل�رصفية التي ت�شد من ع�ضده ،وتنظم �آليات العالقة بني مكوناته املختلفة.
ومن الطبيعي �أنه ال ميكن ل�صناعة م�رصفية �أن تزدهر �إال يف بيئة مواتية ،وهذا ما توفر يف البحرين
على الدوام ،حيث �إن االنفتاح الثقايف واالجتماعي وقدرات �أجدادنا يف جماالت الغو�ص
والتجارة واال�ستعداد لتعلم املهارات اجلديدة مثل اللغات الأجنبية وغريها � َّرسعت من �إن�شاء
هذا القطاع ،حتى جاء ع�رص النفط و�أعطاه زخما كبريا ،كما ال ميكن للقطاع املايل وامل�رصيف �أن
يحقق كل هذا النجاح والنمو امل�ستدام واال�ستقرار لوال وجود كوادر بحرينية وطنية تعاقبت على
حمل راية العمل والبذل والعطاء ،باملقابل �أ�سهم القطاع امل�رصيف يف بروز قيادات م�رصفية ن�رشت
بفكرها وخرباتها �أ�س�س �صناعة م�رصفية متقدمة يف البحرين واملنطقة.
ثاين تلك العوامل ،كان �صغر ال�سوق البحرينية ،باملقايي�س العاملية ،الأمر الذي كان من �ش�أنه،
ت�سهيل مهمة حتديد معامل الأن�شطة التي متار�سها تلك ال�سوق ،مبا فيها تلك القادمة من خارج
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حميطها املحلـي ،الطبيعـي .لكـن �صغـر ال�سـوق يتيـح لأ�صحابهـا
التحكم ب�رسعة ومرونة يف ما هو قادم جديد ،وو�ضعه يف اخلانة
ال�صحيحة التي تبيح له االنطالق يف تلك ال�سوق ،دون �إحلاق
ال�رضر ب�أ�صحابها الأ�صليني� ،أو ت�شويه معاملها.
يلـي ذلـك ،توفـر احلكـم ال�سديـد ،القـادر علـى التم�سـك بعنا�صـر
املوازنة املطلوبة القادرة على القبول مبا هو جديد ،طاملا مل يتجاوز
ذلك القادم اجلديد حدود دوائر م�صالح املواطن البحريني،
وثقافته و�إرثه الذي يعتز به ،ومل يربك طرق �أداء �سوقه التي ي�سري
العالقات بـني مكوناتهـا ،ويعتمـد عليهـا فـي ك�سـب رزقـه .حينهـا
و�ضعت تلك القيادة احلكيمة ،ن�صب عينيها اال�ستجابة ملا هو جديد
وقادر على دمج ال�سوق البحرينية يف الأ�سواق العاملية وفقا لعملية
�سل�سة تعزز من مكت�سبات املواطنني وترفع معدالت الرفاهية.
ويندرج يف قائمة تلك العوامل ،ذلك املواطن الواعي ،وامل�س�ؤول يف �آن ،الذي �أخذ على عاتقه
حمل رايات العالقات اجلديدة التي �أفرزتها والدة احلركة امل�رصفية يف تلك املرحلة املبكرة من
تكون ال�سوق البحرينية احلديثة ،كي يه�ضم عنا�رص مقومات ذلك القادم اجلديد ،ويعيد �إنتاجها
يف �صيغ حملية ،تكفل املواءمة ال�صحيحة املثمرة بني ما هو حملي وما هو �أجنبي.
وي�أتي يف تلك القائمة �أي�ضا اكت�شاف النفط يف البحرين يف مرحلة مبكرة ،مقارنة ب�شقيقاتها من دول
اخلليج العربي الأخرى ،بغ�ض النظر عن كمياته املحدودة ،مقارنة بتلك الكميات التي اكت�شفت يف
مراحل الحقة يف تلك الدول .فقد تطلبت �أ�سواق النفط واملعامالت التجارية التي ولدتها حينها،
وجود م�صارف حملية ت�شكل يف جوهرها قنوات التوا�صل التجاري بني تلك الأ�سواق ،مبا فيها
ال�سوق البحرينية.
ر�صد هذه العوامل ،وعلى النحو الذي �أوردناه فيه ،تعني �صاحبها ،مطالعا مت�صفحا� ،أم قارئا متمعنا
على ا�ستيعاب املعامل الكربى مل�سرية مئة عام من عمر احلركة امل�رصفية البحرينية يف مراحل حمددة.
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تت�صدر تلك املراحل مرحلة الوالدة والنمو ،وهي الفرتة املمتدة من نهاية العقد الثاين من القرن
الع�رشين ،حتى مطلع القرن ال�ساد�س منه ،وهي تلك املرحلة التي د�شنها نيل البنك ال�رشقي
املحدود�( ،ستاندرد ت�شارترد اليوم) رخ�صة حق ممار�سته �أعماله يف ال�سوق البحرينية ،و�صوال �إىل
ت�أ�سي�س بنك البحرين ،يف اخلم�سينات من القرن املا�ضي .خالل تلك الفرتة كان عدد امل�صارف يف
البحرين حمدودا مل يتجاوز عدد �أ�صابع الكف الواحدة ،وطبيعة العمليات حمدودة ال تتجاوز
تلك التقليدية التي تتطلبها ال�سوق البحرينية املحدودة يف حجمها ،والب�سيطة يف معامالتها.
رعى تلك املرحلة وحافظ على مكت�سباتها �أ�صحاب العظمة املغفور لهم ،ال�شيخ عي�سى بن علي
�آل خليفة ،وال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة ،وال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة.
املرحلة الثانية من مراحل احلركة امل�رصفية البحرينية هي تلك التي ميكن و�ضعها يف خانة االنت�شار
والتنوع ،وهي املمتدة من مطلع ال�ستينات من القرن املا�ضي حتى نهايته ،حيث توىل احلكم فيها
�صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ،ويده اليمنى يف احلكم �صاحب
ال�سمو الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء .خالل تلك الفرتة بلغ عدد امل�صارف
العاملة يف ال�سوق البحرينية ،او تلك التي اتخذت من تلك ال�سوق مقرا لها الع�رشات ،وتنوعت
اخلدمات التي تقدمها ،كما تعددت الفئات التي تنتمي لها ،تت�صدرها امل�صارف الإ�سالمية التي
انطلقت من البحرين ،التي �أ�صبحت اليوم املركز الدويل لها ،وال�صناديق ال�سيادية ،وامل�صارف
اال�ستثمارية ،مبا فيها تلك العاملة وفق مقايي�س ر�أ�س املال اجلريء.
املرحلة احلالية ،وهي التي ميكن �أن تو�صف مبرحلة االختيار والتخ�ص�ص ،وهي املمتدة من مطلع
القرن احلادي والع�رشين ،حتى يومنا احلايل ،والتي وجلت فيها البحرين ما �أ�صبح يعرف با�سم
التقنية املالية (فينتيك) ،حيث جنحت البحرين يف الو�صول �إىل املعادلة ال�صحيحة التي ت�ضمن
املزج املثمر بني �أ�سواق املال ،وتقنية املعلومات .د�شن هذه املرحلة ووفر مقومات النجاح املطلوبة
م�رشوع �إ�صالحي رائد �أطلقته يد ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل
البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،واحت�ضنته �أ�صابع يد خربت عقودا من التخطيط املتوا�صل لهذه
احلركة هي يد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء
املوقر ،وبر�ؤية ت�ست�رشف امل�ستقبل هي ر�ؤية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء املوقر.
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لقد كان القطاع امل�رصيف رديفا �أ�سا�سيا حلركة التطور والتنمية يف البحرين على مدى العقود
عزز من ا�ستقرار املجتمع،
املا�ضية ،ولعب دورا بارزا يف تو�سعة الطبقة الو�سطى وازدهارها مبا َّ
من خالل توفريه لفر�ص عمل نوعية برواتب جمزية �أمام املواطنني ذكورا و�إناثا� ،إ�ضافة �إىل توفري
التمويل ملختلف �أنواع الأن�شطة التجارية مبا فيها امل�رشوعات متناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة،
كما كان للقطاع امل�رصيف على الدوام م�ساهمة مبا�رشة يف تطوير باقي القطاعات االقت�صادية وغري
مبا�رشة يف تطوير قطاعات مثل التعليم والت�رشيع وال�صحة وغريها ،وللم�ؤ�س�سات املالية وامل�رصفية
�أكرب امل�ساهمني يف م�شاريع امل�س�ؤولية االجتماعية والتنمية امل�ستدامة.
كما �سجل القطاع امل�رصيف ق�ص�ص جناح �شكلت منوذجاً احتذى به الكثري من الدول املجاورة،
وا�ستطاع تخفي�ض العجز بامليزانية العامة للدولة ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش ،كما �ساهم القطاع من
خالل م�رصف البحرين املركزي يف تفادي العديد من الأزمات املالية العاملية .وهذا كله غي�ض من
في�ض م�ساهمات القطاع امل�رصيف يف تقدم وازدهار مملكة البحرين.
واكتملت مقومات النجاح والتقدم املطلوبني ال�ستمرار وتنامي هذه التجربة امل�رصفية احلية
والديناميكية ،بوجود ذلك املواطن البحريني الغيور على وطنه ،وامل�ستعد من �أجل بذل الغايل
والنفي�س لتحقيق التطور املن�شود ،والو�صول �إىل التقدم املطلوب الذي يحقق العي�ش ب�سعادة
يف وطن تت�ضافر فيه اجلهود من �أجل الذود عنه ل�ضمان ا�ستقراره وتقدمه لي�س يف �أ�سواق املال
والأعمال فح�سب ،و�إمنا �أي�ضا يف مناحي احلياة كافة.
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من املنطقي �أن تختلف معامل ال�صورة النمطية التي نر�سمها يف �أذهاننا اليوم حول
البنوك ،عن نظريتها التي كانت منحوتة يف �ألباب كثريين منا ،قبل �أقل من ربع
قرن .فهذه الأخرية ،وهي �صورة امل�صارف يف هيئتها التقليدية التي الت�صقت بها
منذ انطالقتها ،د�أبت على ح�رص امل�صارف يف نطاق دائرة �ضيقة ،ي�صبح امل�رصف،
مبوجبها� ،أ�سري تلك امل�ساحة التي جتعل منه جمرد م�ؤ�س�سة مالية جامدة ،توفر خدمات
متوا�ضعة ،وحمدودة بالزمان الذي تنطلق فيه ،واملكان الذي تخاطب �سكانه.
ت�سي ذلك امل�رصف� ،أو كانت ملكيته
مل يكن الأمر يختلف كثريا� ،سواء �أكانت الدولة هي التي رِّ
تعود ملجموعة من رجال �أعمال القطاع اخلا�ص� ،أو كان مدرجا يف �سوق الأوراق املالية مبلكيات
خمتلفة بني القطاعني اخلا�ص والعام.
ورغم كل التطورات ال�شكلية التي عرفها القطاع امل�رصيف ،التي قد تبدو يف مظهرها اخلارجي
حتوالت نوعية ،بيد � َّأن تلك التطورات مل ت�ستطع �أن تنت�شل ذلك القطاع من دميومة ا�ستقراره،
يف �إطار ت�أدية �أدواره التقليدية تلك ،التي كان �أبرزها الو�ساطة املالية ،وم�ؤ�س�سات املدفوعات،
وم�ؤ�س�سات �ضامنة ،و�أخرى متار�س دور الوكيل.
حينها لبت تلك اخلدمات ،وبكفاءة ملمو�سة ،االحتياجات التي �أفرزها م�ستوى التطور االقت�صادي،
ؤ�س�سات ذات العالقة يف الأ�سواق
وطبيعة اخلدمات التي �سادت العمليات التي كانت تقوم بها امل�
ُ
التي فر�ضها ذلك التطور.
ومبوجب هذه ال�صورة ،انح�رص ما توفره تلك البنوك من خدمات يف باقة متنوعة ،ورمبا تكون
مت�شعبة ،لك َّنها د�أبت على تقدمي ذلك النمط من اخلدمات املالية اجلامدة ،من دون �أن ترقى نحو
توفري خدمات �أكرث مرونة ،حيث متحور جلها حول تقدمي القرو�ض ،والت�شجيع على ا�ستخدام
�صناديق التوفري ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض اخلدمات الإدارية واال�ست�شارية� ،إىل جانب درا�سات
اجلدوى .وان�ص َّبت مبوجب ذلك ،عمليات امل�رصف و�أن�شطته تاريخيا وان�سجا ًما مع هذه ال�صورة
امل�سطحة ،على �إقناع فئة معينة يف املجتمع ،بجدوى حفظ �أموالها� ،أو جزء من �أموالها الفائ�ضة
عن حاجتها ،لدى م�رصف معني� ،أو يف جمموعة من امل�صارف ،مقابل فائدة معينة حتدِّ د ن�سبتها من
املبلغ املودع ،جمموع ٌة من العوامل الفاعلة يف ال�سوق يف تلك الفرتة.
وعلى نحو مواز ،ت�ستخدم امل�صارف تلك الأموال املودعة لديها يف �إقرا�ضها فئة �أخرى من العمالء،
هي يف �أم�سِّ احلاجة لها� ،سوا ًء كانت م�ؤ�س�سات �أم �أفرا ًدا ،لتلبية تلك احلاجة ،وفق �رشوط معينة،
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ويف �إطار �رشوط �إقرا�ض حمددة ،ومبوجب فوائد مقدرة م�سبقا .وحتقق تلك امل�صارف ريعها من
الفروق التي جتنيها بني ن�سبة فوائد الإيداع ،ومعدالت ر�سوم القرو�ض.
لذلك مل تكن تلك ال�صورة النمطية للم�صارف خاطئة ،بل رمبا كانت هي احلال التي الزمت
امل�صارف يف املراحل املبكرة من حياتها ،منذ انطالقتها من فوق طاوالت من حولوا �أموال النبالء
املحفوظة لديهم �إىل �سيولة ا�ستفادوا منها يف عمليات الإقرا�ض� ،إىل املرحلة النهائية التي اقرتحتها
عائلة “روت�شيلد” يف م�ؤمتر بريتون وودز ،يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية ،قبل �أن ي�ضع الرئي�س
الأمريكي ريت�شارد نيك�سون نهاية لتلك ال�صيغة يف �أواخر العقد ال�سابع من القرن الع�رشين.
هذه ال�صورة ،مل تعد كاملة ،بفعل التطورات التي طر�أت
على القطاع التجاري ،بل وحتى ال�صناعي ،يف جمموعة
معينة من املجتمعات الب�رشية ،تاركة �آثارها العميقة على
امل�صارف ،وم�ؤثرة ب�شكل مبا�رش على اخلدمات التي
كانت تقدمها يف حينها� ،إ�ضافة �إىل الأدوات املرافقة لها،
التي كانت ت�ستعني بها ،واملنتجات التي تعر�ضها .بل،
وعلى نحو �أعمق من ذلك� ،ساهمت يف ت�شكيل ال�سلوك
التجاري ،وحتى االقت�صادي ،للأ�سواق حيث مار�ست
تلك البنوك �أن�شطتها .وات�سع ف�ضاء تلك الدائرة حتى
بات ي�شمل ال�سلوك االجتماعي.

معادلة متميزة تقف وراء النجاحات التي
حققتها الموارد البشرية البحرينية ،التي
تلقفت التجربة المصرفية ،وأهلت نفسها
ِ
كي تتبوأ ،من خاللها ،مراكز قيادية مؤثرة
في صنع قرارات تحديد مسار تلك التجربة

مثل هذه التحوالت النوعية يف طبيعة اخلدمات امل�رصفية� ،أحدثت تغيريات جوهرية يف طبيعة
ُ
امل�صارف التي ا�ستجابت
ت�أ�سي�س امل�صارف ،وحتديد الدوائر التي تن�شط فيها .فتطورت تلك
لت�صبح خاليا حية تنمو ب�رسعات متفاوتة يف ج�سد املجتمع التجاري وال�صناعي الذي تنتمي �إليه،
ان�سيابي مع ذلك النمو.
وتوجِ د التحوالت ال�رضورية التي تتواءم ب�شكل
ّ
ولو ح�رصنا هذه التحوالت كاف ًة يف �إطار �شامل متكامل ،وتل َّم�سنا عمق عالقات الت�أثري املتبادل
بينها ،ف�سوف نكت�شف �أن مل�صارف اليوم دوراً ال ي�ستهان به ،عندما يجري احلديث عن امل�ساهمات
التي باتت ت�أخذها امل�صارف على عاتقها ،من �أجل الو�صول باملجتمع املعني الذي تن�شط فيه� ،إىل
يبيح له اال�ستفادة مما تقدمه تلك امل�صارف من خدمات ،وما تعر�ضه من
م�ستوى متطور من النموُ ،
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منتجات ،لر�سم خطط للتنمية ،متميزة ،وقابلة للتنفيذ ،وقادرة على �إعطاء �أف�ضل النتائج املمكنة
للحفاظ على ذلك امل�ستوى املطلوب من الرفاه ،والتطور ،والنمو ،على حد �سواء.
وال بد لنا هنا من الت�أكيد على � َّأن التنمية باتت �سمة من �أبرز �سمات الع�رص ،وعن�رصا مهما
ي�ستحوذ على اهتمامات الدول ،وحتظى باملرتبة الأوىل يف برامج معاجلة االختالالت االجتماعية
واالقت�صادية التي حتاول الدول �أن ت�ضمنها برامج التنمية ،وحتتل امل�صارف خانة مهمة يف خططها،
ورقماً �صعباً يف معادالتها.
ونكاد �أن نلم�س ما ي�شبه الإجماع بني النظريات االقت�صادية ،خ�صو�صاً املعا�رصة منها ،يف الربط
بني جدوى خطط التنمية وفعالياتها ،وبني متانة الأنظمة امل�رصفية الن�شطة يف �أ�سواق تلك الدول،
ت�سي بها �أعمالها ،ومقايي�س الأداء امللتزمة بها .بف�ضل مثل تلك العالقة،
ودرجة ال�شفافية التي رِّ
وتفاعلها الإيجابي مع الدور املف�صلي الذي متار�سه امل�صارف يف �أطرها املتداخلة ،تعاظمت �أهمية
املكانة التي باتت تتبو�أها �سيا�سات التمويل والإقرا�ض التي تقوم بها البنوك يف نطاق تلك اخلطط.
ت�أ�سي�سا على ذلك ،انتقل القطاع امل�رصيف من دائرته التقليدية ال�ضيقة املح�صورة يف نطاق
االدخار والتمويل املحدودين ،والإقرا �ض املحافظ� ،إىل رحاب امل�شاركة الفعلية يف تر�سيخ �آليات
االقت�صادات الناجحة ،يف �إطار خططها التنموية الطموحة .وبف�ضل ذلك كله ،حتولت امل�صارف
وحتول التمويل �إىل عن�رص رئي�سي
�إىل واحد من �أهم مرتكزات قطاعات التنمية ح�ضورا وفعاليةَّ ،
لي�صبح
يف العمل من �أجل حتقيق الأهداف املر�سومة لكل �سيا�سات وخطط التنمية ،مبعناها ال�شامل،
َ
احل ِّيز الذي ي�شغله العن�رص االقت�صادي جمرد حلقة �ضيقة داخل حميط دائرتها املرتامية الأطراف،
بخا�صة عندما تُدرج التنمية االجتماعية ،ب�أبعادها الب�رشية� ،ضمن ذلك الإطار.
انطالقاً من مثل هذا الفهم ،ترتفع مكانة املال وتوفُّر ال�سيولة بال�رشوط املرنة ،يف دورة الإنتاج التي
تتحول النقود فيها ،ومبوجبها ،من جمرد كتلة متحركة تتحكم يف اجتاهها ال�سيولة النقدية� ،إىل
نوى ديناميكية حية ،ومنتجة ،تفرزها و�سائل الإنتاج ،وت�صبح ركنا �أ�سا�سيا من �أركان التنمية؛ وبناء
على ذلك ينتقل ر�أ�س املال النقدي ،الذي تقر�ضه البنوك من جمرد عامل من عوامل التمويل،
يح�رص نف�سه يف �إطار الأرباح املبا�رشة والآنية� ،إىل حمرك رئي�س يف عجلة االقت�صاد ،ويف االجتاه
ال�صحيح املر�سوم.
كل هذا التحول ،على الرغم من �أهميته ،وعلى الرغم من التبدل النوعي الذي طر�أ على طبيعة
خدمات امل�صارف مبوجبه ،مل ُيخرج البنوك من حميطها التقليدي ،الذي كان عليه �أن ينتظر
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هبوب رياح ثورة االت�صاالت واملعلومات التي ع�صفت باالقت�صادات العاملية مع مطلع الت�سعينات
من القرن الع�رشين ،وبد�أت تجُ ري عمليات قي�رصية على النظم امل�رصفية كي تخرجها من قمقمها
التقليدي� ،إىل حميطها املعا�رص املتكئ على حتوالت نوعية ولدتها تلك الثورة ،وزاوجت بف�ضل
ت�أثرياتها ،ب�شكل مرن ،لكنه �صلب وخالق ،بني خدمات املعلومات واالت�صاالت ،ومنتجات
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية املرتبطة بها ،واخلدمات التي باتت توفرها.
خ�ضم هذه التغيريات القائمة على الفهم الوا�سع املرتامي الأطراف لدور امل�صارف يف التنمية،
يف ِّ
والقفزات النوعية التي فر�ضتها ثورة االت�صاالت واملعلومات ،ت�أتي مبادرة جمعية م�صارف
البحرين ،لالحتفال مبرور  100عام على انطالقة القطاع امل�رصيف يف مملكة البحرين .ويف �ضوء هذه
املبادرة جتري اال�ستعدادات لالحتفال مبرور  100عام على منح �أول ترخي�ص يبيح لأول م�رصف يف
البحرين يف العام 1919م ،ممار�س َة ن�شاطاته امل�رصفية مبعايريها احلديثة �آنذاك� ،إذ جتاوزت البحرين،
حينها ،ويف مرحلة ِّ
مبكرة من تاريخها احلديث ،وبف�ضل تلك اخلطوة ،املنبثقة من نظرة م�ستقبلية
ثاقبة ،قيو ًدا تفر�ضها م�ساحتها اجلغرافية املحدودة ،ومواردها املالية ال�شحيحة ن�سبيا.
وما َّ
مكن البحرين من حتقيق ذلك النجاح ،وما تاله من �إجنازات متالحقة ،على مدى املئة �سنة
املن�رصمة ،يعود ل�سببني �أ�سا�سيني ومف�صليني ،تفاعال ب�شكل تباديل و�إيجابي .الأول منهما هو تلك
القيادة احلكيمة التي امتلكت بني يديها نظرة م�ستقبلية ثاقبة .ومتتعت على مدار عقود من الزمان
باملرونة احل�ضارية التي ال ترف�ض احلديث القادم من اخلارج ،بل تقبل به ،ثم ت�ستوعبه وتدرك �آفاقه،
�سجل لأ�رسة �آل خليفة احلاكمة،
قبل �أن ته�ضمه ،كي تعيد �إنتاجه يف هيئته املحلية املالئمة .هنا ُي َّ
وعلى وجه التحديد ،تلك املرحلة التي حت�رصها هذه التغطية يف املئة �سنة من تاريخ البحرين ،بد ًءا
من عهد �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة ،مرو ًرا مبن حمل بعده تلك
الراية ،حتى ن�صل �إىل عهد ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد.
�أما الثاين منهما فهو ذلك ال�شعب الطموح الذي ال يكف عن العمل من �أجل و�ضع البحرين يف
م�صاف الأمم املتقدمة ،ومن ثم حتتل املكانة التي ت�ستحقها على خارطة تلك الأمم.
وهنا ينبغي �أن نتوقف عند مرحلة يف غاية الأهمية ،وهي املرحلة احلديثة التي تر�سخت خاللها
ركائز الدولة املعا�رصة يف املرحلة التي �أعقبت نيل اال�ستقالل عن النفوذ الربيطاين ،وتويل فيها
�صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة مقاليد احلكم ،ومت ت�شكيل �أول حكومة
يف البالد برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء.
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المقدمة
قيادة رائدة وشعب طموح (تتمة)

فمنذ ذلك التاريخ ،جنحت البالد بف�ضل رجاحة عقل َّ
احلكام ،ممثلة يف ر�ؤية �صـاحب العظمة
املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ،وغنى جتربة التنفيذ الغنية مكر�سة يف �سيا�سات
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء ،يف �إحداث النقلة
النوعية املطلوبة يف تطوير البالد ب�شكل عام ،والقطاع امل�رصيف على وجه خا�ص.
و�إن كان للبحرين �أن تفخر مبا حققته يف م�سرية التاريخ ،فمن حقها �أن تتباهى مبا ينتظرها يف
امل�ستقبل على يد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،فلم�ساته امل�ستقبلية الواعدة ،تزرع الثقة يف ما ينتظر
البحرين من م�ستقبل باهر.
�أما العامل الثاين والذي يحتفظ هو الآخر بثقله الذي
ال ي�ستهان به يف عملية التحول ،والتطوير ،فهو ،ذلك
ُ
ال�شعب الأ�صيل ،الذي ال يتوانى عن تقدمي الت�ضحيات،
الكتاب بقراءة التاريخ ،من أجل
ال يكتفي
يرحب بكل ما هو
ّ
وال يرتدد يف بذل الغايل والنفي�س كي ِّ
أصم ،بل من
تسجيله في سياق سردي
جديد ،ويهيئ نف�سه للتفاعل معه ،ومع كل ما يحمله يف
أجل سبر أغواره في هيئة إشارات َّ
لماحة
ثناياه من بذور التقدم وال�سري نحو الأمام ،ب�إيجابية غري
تقوم على نظرة نقدية ،تأخذ العبر من
تقليدية ،متكنه من �صهر جتربته املحلية الذاتية مع تلك
أحداثه ،والدروس من وقائعه
القادمة من اخلارج يف بوتقة قادرة على اال�ستفادة من ذلك
القادم اجلديد ،دون التفريط يف ذلك املحلي ،وبوالء
ال متناه لهذه الأر�ض الطيبة ،من �أجل بناء وطن يتمتع فيه
املواطن بحقوق تبيح له �أن يفخر مبا و�صل �إليه جمتمعه من رقي وتقدم .يقوم كل ذلك على خلفية
قيم العروبة الأ�صيلة ،مع تعاليم الإ�سالم احلنيف.
ح�ضارية تتفاعل فيها ُ
ُ
مثل هذه املعادلة املولدة للإبداع ،مل�سناها يف تلك النجاحات التي حققتها القوى العاملة البحرينية،
التي تلقفت التجربة امل�رصفية ،و�أ ّهلت نف�سها كي تتبو�أ ،من خاللها ،مراكز قيادية م�ؤثرة يف �صنع
قرارات حتديد م�سار تلك التجربة ،وتتوىل توجيهها يف االجتاه ال�سليم ،مبا ي�ضمن اندماجها يف
االقت�صاد الوطني ،وم�ساهمتها الفعالة يف خطط التنمية.
�ساعد على ِّ
حث خطى معادلة الإبداع هذه ،تلك الن�سبة العالية التي يتمتع بها ال�شباب البحريني،
يف �صفوف الرتكيبة ال�سكانية ،والتي بلغت حوايل  %35من عدد ال�سكان .كما بلغت ن�سبة
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يالم�س  .%34و�إىل جانب ال�شباب
ال�شباب من �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،ما
ُ
هناك الدور الن�سبي املميز الذي مار�سته املر�أة البحرينية التي كانت لها م�ساهماتها يف دفع عجلة
القطاع امل�رصيف البحريني نحو الأمام ،من خالل ن�سبة م�شاركته يف �شغل وظائف م�رصفية ،وتبو�ؤ
ن�سبة ال ي�ستهان بها من تلك املوارد الب�رشية الن�سائية منا�صب قيادية يف امل�ؤ�س�سات املالية.
هذا يف�رس � َّرس نه�ضة القطاع امل�رصيف ،وي�رشح امل�ستوى الذي و�صل �إليه ذلك القطاع يف البحرين،
وجعله يف مرتبة متقدمة مقارن ًة مع جاراتها من الدول الأخرى.
التزاوج التاريخي ،بني ُحكم حمنك ،و�شعب متجاوب ،ومتفان يف حب وطنه ،و َّلد التجربة
هذا
ُ
البحرينية الفريدة املتميزة ،التي نقلت املجتمع من جمتمع تقليدي يف الن�صف الأول من القرن
الع�رشين� ،إىل مركز مايل وم�رصيف متقدم باتت تتبو�أه البحرين اليوم من جانب ،وامل�ستقبل
الواعد الذي ينتظرها من جانب �آخر.
تطور البحرين كدولة معا�رصة وجمتمع متطور ،قرار حاكم
يجتهد هذا الكتاب كي يحكي ق�صة ُّ
�شعبي طموح ،على التوايل .ولكي يقرتب الكتاب من الواقع ،ويالم�س احلقيقة،
�صائب ،وتلقّف ّ
كان ال بد من املزاوجة املبدعة بني مرجعني ،الأول منهما هو تلك الكتابات التي تركها امل�ؤ ِّرخون،
واحلقائق التي �سجلها امل�ؤلفون ف�أرخوا مل�ساهمات من حملوا م�س�ؤولية ال�سري بالقطاع امل�رصيف
البحريني ،نحو الأمام على عاتقهم� ،أما الثاين ،وال تقل �أهميته عن الأول� ،إن مل يتفوق عليه،
فهو تلك ال�شهادات احل َّية التي وثقتها املقابالت التي �أجريت مع من �صنعوا هذه التجربة بحبهم
لهذا الوطن ،وجهودهم التي ما زالوا يبذلونها مبهنية عالية ،ووطنية متفانية ،كي ي�ضمنوا ا�ستمرار
التجربة واحتفاظها بزخمها املطلوب الذي يقيها العرثات ،وي�ضمن لها التقدم.
أ�صم ،بل من �أجل �سرب
وال يكتفي الكتاب بقراءة التاريخ ،من �أجل ت�سجيله يف �سياق �رسدي � ّ
�أغواره يف هيئة �إ�شارات ملَّاحة تقوم على نظرة نقدية ،ت�أخذ العرب من �أحداثه ،والدرو�س من
َ
مراحل الحقة لت�ساهم يف بناء خامتة ا�ست�رشافية ت�ستقرئ م�ستقبل
وقائعه ،كي يجري توظيفها يف
القطاع املايل امل�رصيف ،وتر�سم معامله الرئي�سية ،يف ما �سي�أتي من ال�سنوات.
ن� ُ
ي�شوقه ،ويثري
أمل �أن تنجح هذه امل�ساهم ُة املتوا�ضعة يف �أن يجد القارئ بني دفتي الكتاب ما ّ
خميلته ،ونتطلع �أن يكت�شف الباحث املتخ�ص�ص ،ما يفيده ،وي�شحذ فكره ،في�صحح �إن ورد خط�أٌ
ُ
الكمال هلل وحده �سبحانه
من دون عمد ،وي�ضيف �إىل ما نق�ص بهفوة مل تكن مق�صودة .وكما يبقى
وتعاىل ،يحتفظ املجتهد بتفا�ؤله يف نيل �أحد الأجرين.
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الفصل األول

إرث ريادي عريق
لمستقبل واعد

هذه ال�صفحة
الإ�صدار التذكاري الواحد والع�رشون يف العام 1424هـ
املوافق 2004م مبنا�سبة تخليد ذكرى حكام البحرين العظماء
ال�صفحة املقابلة
مدر�سة الهداية اخلليفية� ،أول مدر�سة نظامية للتعليم احلديث
يف البحرين ،ت�أ�س�ست يف العام 1919م ،وتلقى عدد من الرعيل
الأول من امل�رصفيني البحرينيني العلم على مقاعد ف�صولها
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�أنعم اهلل على البحرين ،منذ القدم ،مبوقع ا�سرتاتيجي عاملي ،مار�ست من خالله
ح�ضو ًرا متميزا جذب �أنظار م�ؤرخني م�شهورين من �أبرزهم“ ،بيرت كورنوول”،
الذي �أ�شار يف كتابه (دملون ..تاريخ جزيرة البحرين قبل قور�ش) ،ب�أن “دملون
كانت ذات قيمة كمركز جتاري وميناء؛ ومن خاللها مل تعرب الب�ضائع التجارية
فح�سب و�إمنا عربت الأفكار �أي�ضا .لقد كانت حلقة و�صل بني كثري من ال�شعوب
القديـمة ،ولهذا البد من �أن يكون لها ف�ضل يف قيامها بدور لي�س بالقليل يف
ن�شر احل�ضارة يف منطقة ال�شرق الأدنى القديـمة”.

وكما ي ِرد يف العديد من امل�صادر التي تناولت تاريخ البحرين القدمي ،تبو�أت دملون ،بف�ضل موقعها
املتو�سط يف جرف اخلليج العربي ،موقعا متقدما كحلقة و�صل تربط بني دول �رشق العامل وغربه.
وحتولت البحرين القدمية ،وعلى مر الع�صور ،بف�ضل ذلك املوقع� ،إىل مكان تبحث عنه ال�سفن
املغادرة من� ،أو املتوجهة �إىل ،بالد ال�سند .وهذا َّ
مكن البحرين من التحول �إىل مركز جتاري يف
نفو�س �سكانها �سلو ًكا جتاريا ،ت�شكلت من خالله
مراحل مبكرة من تاريخها القدمي ،وغر�س يف ِ
خلفي ٌة ح�ضارية مكنت �سكان البحرين من اكت�ساب مهارات مل تكن بعيدة عن تلك التي كانت
حتتاجها احلركة التجارية يف املراحل الأوىل ،والقطاع املايل يف املراحل الالحقة.

وكما ي�شري املتخ�ص�ص يف علم التاريخ و�آثار منطقة اخلليج العربي القدمي عبد العزيز �صويلح ،ف�إن
“ح�ضارة دملون كان لها دور كبري يف عملية التفاعل والتوا�صل مع ح�ضارات املنطقة كح�ضارة بالد
الرافدين ،وح�ضارة وادي ال�سند ملا قامت به من دور فاعل يف احلركة التجارية ،كما �إن البحرين
كانت من �أبرز اجلزر التي برزت على �سطح التاريخ و�أ�سهمت يف التوا�صل احل�ضاري انطالقا من
كونها جز ًءا ال يتجز�أ من ح�ضارة دملون ،وحظيت ح�ضارة دملون ومن خالل موقعها اال�سرتاتيجي
يف اخلليج العربي ب�أهمية كبرية يف الفرتة ما بني الألف الثالث قبل امليالد �إىل منت�صف الألف الأول
قبل امليالد ،فكانت جزيرة البحرين حمطة جتارية رئي�سية لل�سفن التجارية القادمة من اجلنوب،
حيث مراكز ح�ضارة وادي ال�سند وح�ضارة جمان يف �سلطنة عمان ،ومن ال�شمال مراكز ح�ضارة
بالد الرافدين وح�ضارة عيالم بالطرف ال�شمايل الغربي من فار�س ،فكانت ال�سفن ت�صل �إىل
البحرين ومبختلف الب�ضائع”.
ومن دون احلاجة �إىل ا�سرتجاع املحطات التاريخية املتكررة التي مار�ست فيها البحرين املعا�رصة،
دو ًرا مميزًا كحلقة و�صل جتارية بني بالد ال�رشق ،ودول الغرب ،تكفي العالمات الوا�ضحة التي
تركها هذا الدور الفارق ،الذي راكم خربة غنية ،زودت البحرين مبا كانت حتتاجه من مهارات
ب�رشية ،و�أنظمة �إدارية ،كي مت ِّيز نف�سها عما جاورها من بلدان ،مما �أ َّهلها ملمار�سة دور طليعي ،عندما
يتعلق الأمر بالتجارة ،وما يدور حولها من خدمات ،ا�ستجاب ًة ملتطلبات احلياة التجارية ،ومقومات
ازدهار البلد التي ميار�سها ،ورفاه �سكان هذا البلد ونا�سه.
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منزل عائلة الق�صيبي املحاذي لأ�سواق املنامة يف العام 1920م والذي اتخذ منه البنك ال�رشقي
املحدود مكتباً ك�أول مقر له يف البحرين

هذا يف�رس ما حققته البحرين من جناحات يف ميادين العمل املايل وامل�رصيف املتنوعة ،عندما و�صلت
�إىل مطلع الن�صف الأول من القرن الع�رشين من جانب ،وي�ضيء طريق من يبحث عن الأ�سباب
التي تقف وراء الإجنازات التي ما تزال حتققها يف امليدان ذاته ،من جانب �آخر.
لذلك مل ي�أت ت�شييد نظام مايل وم�رصيف متطور يف البحرين ،يف مراحل الحقة ،من فراغ مبهم،
بل جاء نتيجة طبيعية لذلك الرتاكم احل�ضاري املتوارث عرب الأجيال ،واملتكئ على خربة غنية
كد�ستها البحرين على م ِّر الع�صور.
َّ
�ساعد ذلك البحرين ،ويف مراحل الحقة ،على مدِّ ج�سور التعاون التجاري واملايل ،لي�س مع
جريانها فح�سب ،بل حتى مع �أولئك الباحثني عن مركز جتاري يف املنطقة ،ينطلقون منه لرتويج
جتارتهم وتو�سيع نطاق �أن�شطتها كي ي�صلوا �إىل �أ�سواق املناطق املحيطة بها.
33

هذه ال�صفحة
�صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة
حاكم البحرين (حكم من العام 1932 - 1869م)
ال�صفحة املقابلة
مغا�صات الل�ؤل�ؤ الطبيعي التي �أك�سبت البحرين مكانتها
التجارية العاملية

�سخَّ رت البحرين هذا الإرث والتاريخ ،و�صهرتهما مع االزدهار امل�ستمر الذي رافق م�سريتها عرب
الأزمان والع�صور لال�ستجابة املبدعة التي ت�ؤ ِّهلها لأن متار�س دورا قياديا يف املحيط اجلغرايف الذي
ين�شط فيه �أهلها ،الذين غالبا ما كانوا يتجاوزون ما هو قريب منهم� ،إىل ذلك الأبعد ،بحثا عن
دائرة جتارية ومالية �أكرث ات�ساعا و�أ�شد تنوعا.
تراكم ُّ
كل ذلك الإرث لدى البحرين ،وتطور ب�شكل تدريجي وان�سيابي ،كي ي�ؤهلها ،ويجعلها
م�ستعدة ال�ستقبال التحوالت املالية والتجارية ب�شكل تلقائي و�إيجابي� ،أعانها على التطور ال�سل�س
والرا�سخ يف �آن ،و�أمدها مبقومات التميز الذي يتيح لها ن�سج عالقات جتارية ومالية تعزز من
�إمكانات النمو والتقدم ،يف � ٍآن �آخر.
لذلك مل يكن �صع ًبا على البحرين ،قيادة و�شعبا� ،أن جتذب عمالقة العمل التجاري واملايل ،مبن
فيهم �أولئك ال�ضالعون يف العمل امل�رصيف ،عندما قدموا �إىل البحرين ،يف مطلع القرن الع�رشين،
و�أبدوا رغبتهم يف الت�أ�سي�س لذلك العمل ،م�ؤكدين حر�صهم على �إن�شاء �أول م�رصف عرفته منطقة
اخلليج العربي.
حر�صها ال�شديد على �أن تكون خطواتها حم�سوبة ،كي ي�أتي ما حت�صده من
�سجل للبحرين هناُ ،
�إذ ُي َّ
نتائج �إيجابية منبثقا من التفاعل الإيجابي مع � ِّأي جديد قادم من اخلارج ،لكن بعد مزاوجته ب�إتقان
نتاجا طبيعيا ،متناغما مع القيم القائمة ،فال ي�أتي املولود م�شو ًها،
مع ما هو قائم ،كي ت�أتي املح�صلة ً
�أو عرب عملية قي�رصية مرهقة ،وغري �رضورية.
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حتقيـق مثـل ذلـك ،يتطلـب بنـاء ذلـك النظـام البيئـي املالئـم ،واملـرن ،يف �آن ،والـذي ال ي�ضمـن
اال�ستمرارية فح�سب ،بل ُ
ينع�ش عنا�رص التقدم املطلوب ،ويحيي مقومات االزدهار املتوقع .وهذا
ما نلم�سه يف م�سرية �سوق املال والأعمال البحرينية طيلة املئة عام املن�رصمة.
مثل هذا احلر�ص على بناء هذا النظام البيئي االقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي ،حتى و�إن كان
أمد البحرين بذخريتها الغنية
يف �أ�شكاله اجلنينية غري املعقدة ،بخا�صة يف مطلع القرن الع�رشينَّ � ،
التي ارتكزت عليها يف انطالقتها يف جماالت العمل املايل املختلفةَّ ،
ومكنها من التجاوب املرن
لتقلي�ص �سلبيات انعطافاتها ،يف مراحل التعثرُّ ال�صعبة ،ويف �أحيان معينة معقدة.
هكذا وجدنا �سلوك البحرين ينبثق من خالل احلر�ص ال�شديد على �أن يرافق �أ ًّيا من �سيا�ساتها،
خالل الفرتة املمتدة من ثالثينات ذلك القرن ،وحتى الثمانينات منه ،ذلك التوجه نحو �أهداف
وا�ضحة املعامل ومر�سومة ،ت�ضع ن�صب عينيها النجاح يف الت�أ�سي�س ل�ضمان بناء نظام متكامل ي�ضمن
اال�ستمرار من جانب ،والتطور واالزدهار من جانب �آخر .وفوق هذا وذاك ي�ضمن النمو املتوا�صل.
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�سجل للتاريخ �أن اهلل �سبحانه وتعاىل ،قد حبا البالد بقيادة منفتحة كانت قادرة،
وهنا ال بد و�أن ُي ّ
ويف مراحل مبكرة ،ن�سبيا ،على التقاط التحوالت العاملية ،والإقليمية على حد �سواء ،والتفاعل
معها ب�شكل �إيجابي ،متكنت بف�ضلها من مواكبة التطورات التي عرفها العامل خالل تلك الفرتة،
وكان ن�صيب النقالت االقت�صادية ،ويف �صلبها املالية ،وجوهرها النظام امل�رصيف ،ح�ص َة
الأ�سد من خطوات البحرين الرا�سخة على طريق ذلك التقدم املن�شود.
من اهلل على البحرين ،مبواطن متفتح ملاح ،وديناميكي ،تفاعل على نحو مبدع مع ما عرفته
كما َّ
البحرين من تلك النقالت النوعية التي م�ست ع�صب االقت�صاد البحريني ،ويف مقدمتها الطفرات
املالية ،التي عززها االنفتاح على القطاع امل�رصيف ،و�سخَّ رها لال�ستفادة منه يف �إحداث الوثبات
التنموية املطلوبة ،القادرة على مواكبة متطلبات تقدم الإن�سان البحريني ،الباحث دو ًما عن جمتمع
م�ستقر ي�ساعده على تفجري طاقاته الإبداعية يف االجتاه ال�صحيح ،ونحو �أهداف نبيلة.
هذا يف�رس ،مرة �أخرى ،ويف اقت�ضاب �شديد ،ووقفات تاريخية �رسيعة ،التحوالت اجلذرية املتتالية
التي عرفتها البحرين خالل املئة عام املمتدة من 1919
 2019م .ويعطي �إجابات �شافية على ت�سا�ؤالت كثريةب�ش�أن الأ�سباب الكامنة وراء االزدهار التدريجي ال�سل�س
ساعد النظام البيئي المالي والتجاري الذي
ُ
ال�سوق امل�رصفية البحرينية التي كانت،
الذي عرفته
بنته البحرين على ِّ
مر العصور علىالتصدي
وماتزال متتلك املرونة الكافية ،وبني يديها الت�رشيعات
لتلك االنعكاسات السلبية ،والحد من تداعياتها،
متدها
ال�رضورية ،وقنوات املراقبة الديناميكية ،التي ُّ
واإلحاطة بما يمكن منها
باحليوية والدميومة التي حتتاجها لل�صمود والتطور،
خا�صة يف الفرتات التي تتعر�ض فيها الأ�سواق املالية
تنج منها ال�سوق امل�رصفية
الأخرى لتقلبات متكررة ،مل ُ
البحرينية ،لكنها تعاطت مع عوامل اندالعها بحرفية عالية ،ق َّل�صت من �آثار نتائجها ال�سلبية.
ذلك النظام البيئي املايل والتجاري الذي بنته البحرين ،على م ِّر الع�صور� ،ساعدها يف الت�صدي
م�ست تلك
لتلك االنعكا�سات ال�سلبية ،واحلد من تداعياتها ،والإحاطة مبا ميكن منها .ويف حني ّ
ال�سلبيات ع�صب اقت�صادات البلدان الأخرى ،كان ال بد من �أن ترتك �آثارها الوا�ضحة على �أداء
ال�سوق البحرينية ،التي جنحت ،بف�ضل ما �أ�رشنا �إليه ،من �أن تتجاوز كل ذلك ب�أدنى اخل�سائر ،كي
التقدم نحو الأمام بخطوات
تتمكن من تقنني خطوات اال�ستمرار ،ومقومات ال�صمود ،التي تكفل
َ
را�سخة ،وواثقة.
وال بد لنا هنا من لفت نظر املراقب لتطور قطاع املال والأعمال ،وعلى وجه اخل�صو�ص اخلليجي
منه .ف�إنه من اخلط�أ القاتل ح�رص مقايي�س جناح � ِّأي جتربة مالية ،يف حجم الأموال التي يتم تداولها
يف �أ�سواقها� ،أو عدد التحويالت التي تعرفها تلك الأ�سواق فح�سب؛ فمقايي�س النجاح املتفق عليها
عامليا �أ�صبحت �أكرث �شمولية من هذا املقيا�س التقليدي ال�ضيق الأفق ،فهو حم�صلة معادالت معقدة
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ت�ضم كل ذلك ،بالإ�ضافة �إىل مكونات �أخرى غريها ،ينبغي �أن ت�ؤخذ يف احل�سبان� ،إىل
الرتكيبُّ ،
جانب تلك التي �أ�رشنا �إليها.
ت�سي ال�سوق املالية املراد تقومي
ت�أتي يف مقدمة كل ذلك درجة مرونة القوانني والت�رشيعات التي رِّ
�أدائها ،وقدرة تلك الت�رشيعات على اال�ستجابة للتغيرّ ات ،مبا فيها ال�رسيعة ،واخلاطفة ،بل وحتى
تلك غري املتوقعة ،التي تتعر�ض لها ال�سوق املعنية .يرتافق ذلك مع قيا�س قدرة تلك الت�رشيعات،
بف�ضل مرونتها ،على اال�ستجابة لتلك التغريات ،والتفاعل معها بالإيجابية املطلوبة ،مع احلفاظ
على م�صالح الالعبني يف تلك الأ�سواق ،وك�سب ثقتهم ،على نحو م�ستمر .يتكامل ذلك مع
ي�سي �أ�سواق املال يف البحرين ،يكفل التقيد بتلك الت�رشيعات،
نظام رقابة ومتابعة �صارم ،كالذي رِّ
والعمل يف الإطار الذي حتدده ،دون الوقوع يف �أ�رسها ،والتطبيق الأعمى ،اجلامد لبنودها.
يتم ذلك على نحو موا ٍز مع قيا�س قدرة الأ�سواق على توفري احلماية ،املنطلقة من ا�ستقرار منطقي،
املتفاعل مع ال�رسية ال�رشعية التي ال ت�ستغني عنها امل�ؤ�س�سات الن�شطة يف تلك ال�سوق ،مبا فيها
ي�سيون �أعمالها،
�رسية تلك املعلومات ذات العالقة مبن ميلك تلك امل�ؤ�س�سات� ،أو الأفراد الذين رِّ
�أو يديرون �أن�شطتها .على �أن يتحقق كل ذلك دون التفريط يف مقايي�س ال�شفافية التي تتحكم يف
�آليات �أداء تلك ال�سوق.
ت�سي ،وتتحكم يف،
ُي َّ
عزز من كل ذلك ،االنتباه ل�رضورة و�ضع �أ�س�س ال�ضوابط املطلوبة التي رِّ
�صمامات الأمان التي يبحث عنها امل�ستثمر اجلاد ،الذي حتارب �أن�شطته ،ويتحا�شى هو �شخ�صيا،
كل ما له عالقات ،من بعيد �أو قريب ،بعمليات التهرب من الأنظمة ال�رضيبية� ،أو ت�شا ُرك يف
عمليات غ�سيل الأموال� ،أو تلج�أ �إىل الأ�ساليب امللتوية ،التي من �ش�أنها �إرباك حركة تلك ال�سوق،
�أو الطعن يف م�صداقية �أدائها ،وزرع ال�شكوك يف م�ستوى ال�شفافية التي تتمتع بها تلك ال�سوق،
�أو ت�سيرّ �آليات عملها.
يتكامل مع كل ذلك نظام �سيا�سي م�ستتب ،متيزه عالقات م�ستقرة بني �أركان ا ُحلكم واملواطن،
وت�سيرّ ه �آليات معا�رصة قادرة على تفجري الطاقات الكامنة يف م�ؤ�س�ساته و�أفراده ،مبا يحقق التقدم
املن�شود للمواطن ،واجلذب املرجو لال�ستثمارات الأجنبية .هنا تتكامل املعادلة الباحثة عن م�ستثمر
خارجي يبحث عن فر�ص مواتية ،ومواطن م�ؤهل ،قادر على توفري مثل تلك الفر�ص ،والتقاط
خمرجاتها ،دون ت�شويه غري مق�صود� ،أو �أخطاء عفوية غري حم�سوبة.
ومن الطبيعي �أن ت�ؤدي مثل هذه ال�سيا�سات �إىل بناء قنوات تفاعلية بني م�ؤ�س�سات بناء القوى العاملة
ت�سي �أمورها على نحو �صحيح ،وعلى الطريق ال�سليم
الكف�ؤة واملاهرة ،وبني تلك التي بحاجة لها كي رِّ
يف �آن .ي�أتي يف مقدمة كل ذلك بناء قنوات التن�سيق املرنة التي حتتاجها متطلبات �سوق �أعمال النظام
املايل ،لتن�سيق خطواتها مع دوائر �صنع القرار يف امل�ؤ�س�سات الن�شطة يف �أ�سواق املال وامل�صارف،
دون حجب تلك الأ�سواق عن تلك املوارد القادمة لها� ،أو املنجذبة نحوها ،من اخلارج.
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�صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ حمد بن عي�سى
�آل خليفة (حكم من العام 1942 - 1932م)
ي�ستقبل �أول مدير للبنك ال�رشقي املحدود
يف البحرين يف العام 1920م

ُ
مثل هذه الرتكيبة املهنية املبدعة ،والناجحة يف �آن ،القادرة على املواءمة اخلالقة بني العن�رص املحلي،
والعامل الأجنبي ،مع حتديد واجبات كل منهما ،واحلر�ص على الدفاع عن حقوقه ،حتولت �إىل
�صمام الأمان ال�رضوري الذي ال ميكن اال�ستغناء عنه ،وال ينبغي التفريط فيه ،لبناء بيئة
ما ي�شبه
َ
عمل ا�ستثمارية خ�صبة ،تع�ضدها بيئة مالية غنية وموازية ،تت�ضافر جهودهما ب�شكل �إيجابي ومتكامل
لت�شييد النظام املايل املن�شود ،القادر على حتقيق اال�ستقرار املطلوب .ويحقق النمو يف املردود،
واال�ستدامة يف التطور .هذا ما �سعت ُ
�سوق البحرين املالية لتحقيقه ،وو�ضعت ن�صب عينيها التقيد
مبقومات جناحه .و�ضع ال�سوق املالية البحرينية حتت جمهر هذه املقايي�س ،ورمبا �أخرى غريها ،ال
تخرج عن قيمها ،وقراءة م�سريتها عرب مئة عام من خالل هذا املدخل ،يك�شف ال� َّرس الكامن وراء
النه�ضة املالية ،وامل�رصفية التي عرفتها البحرين ،وير�ص ُد �أبرز معاملها من خالل هذا الكتاب الذي
ي�سعى لأن يقوم بجردة مت�أنية ،م�شوبة باملو�ضوعية امل�س�ؤولة ،املطلوبة لها.
مثل هذا املدخل يح ِّتم على هذا الكتاب �رسد رواية هذه امل�سرية ،متم�سكا ،قدر امل�ستطاع،
باملو�ضوعية العلمية املتوخاة ،يف �صيغة حكاية تروي مئة عام من تفا�صيل والدة ،ومنو القطاع
امل�رصيف البحريني ،منذ مراحله اجلنينية املبكرة ،مرو ًرا مبرحلته ال�شبابية املتوقدة ،قبل �أن ي�ستقر،
ويراجع ما جناه خالل تلك ال�سنوات يف مرحلة ن�ضجه القابل للنمو والتطور .يتحقق كل ذلك
ب�سرب �أغوار تلك امل�سرية يف �صعودها وهبوطها ،وبكل �إجنازاتها ،بل وحتى تراجعاتها ،التي كانت،
يف نهاية الأمر ،حم�صل ًة منطقية وطبيعية ،لتلك التي عا�شها القطاع امل�رصيف العاملي ،والذي مل
يكن نظريه البحريني بعيدا عنه� ،إن مل يكن يف �صلب نواته املتينة.
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مثل هذه احلكاية يبدو وا�ضحاً فيها ت�ضافر جهود قيادة ح�صيفة ،ومواطن حيوي ،وعوامل م�شجعة،
وعنا�رص عاملية مواتية .فجاءت ح�صيلة كل ذلك عالمة م�رصفية بحرينية م�ضيئة يف االقت�صاد العاملي
بكل تفرعاته املالية ،واال�ستثمارية ،بل وحتى التنموية.
مطلع القرن الع�رشين ،مل تكن البحرين معزولة عن حميطها اخلليجي ،ومن ثم مل يكن
ففي ِ
اقت�صادها خمتل ًفا عن نظرائه من بلدان اخلليج العربي .ولدى احلديث عن االقت�صاد ،فنحن
نتحدث عن ذلك االقت�صاد البدائي الطبيعي ،الذي كان يعتمد على الزراعة ،يف �أمناطها التقليدية
املبكرة ،ب�شكل رئي�سي ،التي متحورت حول زراعة النخيل .يع�ضدُها الن�شاط البحري ،و�أهم
م�صادره �صيد الل�ؤل�ؤ .حينها ،ولي�س هناك ما مينع امل�صارحة ،مل تكن امل�ساحة اجلغرافي ُة املحدودة،
وال الإمكانات املالية الذاتية ،وال الظروف الإقليمية املحيطة ،بل وال ال�سيا�سات الدولية امل�سيطرة،
وفوق هذا وذاك ،تلك الثقافة ال�سائدة ،مل يكن � ّأي منها� ،أو جميعها ،ي�سمح بازدهار ،بو�سعه �أن
يتجاوز ما جنحت البحرين ،قيادة و�شعب ،يف حتقيقه.
خ�ضم ِّ
كل ذلك ،وحتديدً ا يف مطلع الثالثينات من ذلك
يف ِّ
القرن ،يطر�أ عامل �إيجابي جديد ،م�ؤث ٌر على االقت�صاد
ومواطن
تضافرت جهود قيادة حصيفة،
ٍ
البحريني ،بل وحتى على العالقات االجتماعية بني فئاته
حيـوي ،فجـاءت حصيـلة ذلـك عالمـة
املختلفة .كان ذلك القادم اجلديد هو النفط ،الذي رغم
مصرفيـة بحرينيـة مضيئـة فـي سمـاء
�ض�آلة كمياته (النفط البحريني) ن�سبيا ،والتي مل تتجاوز،
وما تزال  -دون ح�ساب �إنتاج حقل �أبو �سعفة � -سقف
االقتصاد العالمي بكل تفرعاته المالية
 40٫000برميل يوميا .لكنه �شكل ،خ�صو�صاً يف العقدين
الثالث والرابع من القرن الع�رشين طفر ًة اقت�صادية كانت
لها انعكا�ساتها العميقة على امل�ستويني ،االقت�صادي
ُ
مداخيل النفط املكت�شف جتار ًّيا البحرين
واالجتماعي ،بل وحتى ال�سيا�سي .فقد �ساعدت ،حينها،
دخل وطني ،جتاوزت ما كانت جتبيه الإمارات اخلليجية الأخرى من م�صادر دخلها حيث
على ت�أمني ٍ
كانت يف مراحل �إنتاجية بدائية وذلك وفق املعايري الدولية.
حمل اقت�صاد النفط يف �أح�شائه حتوالت خمتلفة ،لكنها متكاملة ،من جانب ،وفر�ض متطلبات
كان ال بد من توفرها من جانب �آخر .ويقت�ضي الأم ُر هنا ،كي تكتمل ال�صورة التاريخية� ،إ�شار ًة
�رسيعة �إىل تلك العالقة الإيجابية بني اكت�شاف النفط ،وبداية التعليم احلديث يف البحرين ،وهو
ما َّنوه �إليه امل�ست�شار ت�شارل�س بلغريف يف مذكراته ،حيث قال �إن �سنة 1937م كانت مميزة يف تاريخ
البحرين احلديث ،بف�ضل الزيادة التي طر�أت على �إيرادات النفط ،و�ساهمت يف حتديث الدولة
وحت�سني الو�ضع ال�صحي يف البالد ،ا�ستجابة لرغبة حاكم البالد حينها �صاحب العظمة املغفور له
ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة .ويف ذلك العام ،ح�سب ما �أورده بلغريف ،فقد و�صل عدد الطلبة
امل�سجلني يف املدار�س قرابة الألف طالب ،توزعوا على ثماين مدار�س.
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ُّ
كل ذلك ي�ستدعي الإ�شارة �إىل التحول اجلذري يف عالقة النفط بالدولة ،من م�ساهم ي�ستحوذ على
ن�سبة تتجاوز الـ  %90يف الناجت املحلي� ،إىل م�ساهم �ش�أنه �ش�أن الأن�شطة االقت�صادية الأخرى ،ومن
بينها ما ي�ضخُّ ه قطاع مثل القطاع امل�رصيف يف ذلك الناجت .حيث ،باتت �أ�سواق املال والأعمال،
ُ
ال�سوق امل�رصفية البحرينية ،وكما يقول حمافظ امل�رصف املركزي ر�شيد املعراج،
ويف القلب منها
“بف�ضل التطورات التي عرفتها �صناعته يف العقود الأربعة املا�ضية حتى بات يحتل املرتبة الثانية يف
القطاعات امل�ساهمة يف الناجت املحلي الإجمايل بعد النفط ،حيث ي�ساهم مبعدل  %17من الناجت
املحلي الإجمايل ،ويحقق من ًوا �سنويا يبلغ باملجمل نحو  ،%10ويوظف �أكرث من � 14أل ًفا� ،أكرث من
 %65منهم بحرينيون”.
يهم املتابع وهو يراقب كل تلك التحوالت واملتطلبات ،يف نطاق معاجلة مئوية العمل امل�رصيف
ُّ
يف البحرين� ،أن َّ
يطل مبو�ضوعية متوازنة على حاجة االقت�صاد النفطي حينها� ،إىل الأنظمة املالية
القادرة على مدِّ ج�سور التعاون ،مع الأ�سواق املحلية واخلليجية والعاملية.
ف�أ�سواق املال البحرينية ،ومنذ بداياتها املبكرة ،وحتى الآن ،مل تكن حملية فح�سب ،بل كانت
�إقليمية ،وحتى عاملية ،يف كثري من جوانبها ،مما تطلب منها ،حتى وهي تخطو خطواتها الأوىل
البطيئة على طريق احلداثة التي جلبها معه اكت�شاف النفط� ،أن ت�ستجيب لتلك االحتياجات التي
فر�ضت نف�سها ،كي تتمكن من النهو�ض مب�س�ؤولياتها اجلديدة �شبه الطارئة ،باملعنى الإيجابي ملفهوم
تعبري “طارئة”.
ومي�ضي املعراج م�شدداً على الدور الذي ميار�سه امل�رصف املركزي يف تطوير ال�سوق امل�رصفية
واملالية قائ ًال «بطبيعة احلال نحن ننظر �إىل امل�رصف املركزي على �أنه اجلهة التي تقع على عاتقها
ثالث مهمات مركزية مبا�رشة وغري مبا�رشة ،تتفاعل على نحو تكاملي يف ما بينها ،وتتبادل الت�أثري
اجلديل ب�شكل �إيجابي ،مولدة يف �إطار متنا�سق البيئة احلا�ضنة املنا�سبة امل�ؤهلة لتوفري املناخ املنا�سب
حلركة م�رصفية متنامية ،وقابلة للتطور.
الأوىل منها تخت�ص بالت�رشيعات والأنظمة ،ونحن يف امل�رصف املركزي لدينا �إدارة متخ�ص�صة،
عالية الت�أهيل ،قادرة على و�ضع الأنظمة التي من �ش�أنها تنظيم العمل يف القطاع املايل مبا يتوافق
مع املعايري الدولية.
بعد ذلك ي�أتي دورنا الرقابي ،الذي ي�ضمن جناح ال�ضوابط التي و�ضعتها تلك الت�رشيعات والأنظمة
يف توفري الآليات التي ت�سهل من تطور القطاع امل�رصيف يف ال�سوق البحرينية ،وارتقاء كفاءة
�أدائها .وهنا تنبغي الإ�شارة �إىل �أن ممار�سة هذا الدور الرقابي ت�أتي لأهمية حت�صني النظام امل�رصيف
من منطلقات ان�ضباطية �إدارية حم�ضة ،مبا يعزز ثقة املتعاملني معه واملودعني.
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و�أخرياً ،نحن يف خ�ضم كل تلك الأن�شطة ،منار�س نوعا مميزا من �أنواع الرقابة الذاتية ،كي يجري
ذلك ،دون الإخالل مبقايي�س ال�شفافية العاملية وقيمها .جتدر الإ�شارة هنا� ،إىل �أننا نقوم بكل ذلك
متوخني احلذر كي نتحا�شى الغرق يف البريوقراطية املعيقة لأي �شكل من �أ�شكال التطور الذي ال
ي�ستغني عنه القطاع املايل وامل�رصيف ،وحتقيق ذلك وبامل�ستوى املطلوب عملية نحر�ص على التقيد
بتقاليدها ،ونتحا�شى التفريط “يف �أي منها”.

�صاحب العظمة املغفور له
ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة
يف �إحدى املنا�سبات مع �أجناله

وحيث �إن م�سرية وجود امل�صارف يف البحرين بد�أت يف العام 1919م ،الأمر الذي يعني �أن هناك
خربات مرتاكمة يبلغ عمرها مئة عام .ولدت معها وهي ت�شق طريقها عرب تلك العقود جمموعة
من احلقائق على �أر�ض الواقع .و�أفرزت جمموعة �أخرى من الظواهر التي كانت حم�صلتها مبثابة
املعاول التي �ساهمت يف ت�شييد �رصح البحرين الذي يحق للمواطن �أن يفخر به اليوم.
ر�سم هذه ال�صورة ال�رسيعة اخلاطفة من تاريخ البحرين خالل تلك احلقبة التي قد تبدو مكوناتها
ُ
مزدحمة بقفزات تاريخية مت�أرجحة بني تقدم نحو الأمام ،وتراجع نحو اخللف ،كانت �رضورية
لفهم تلك العالقة املبطنة بني التعليم والتطور نحو املجتمع احلديث ،من جهة ،واكت�شاف النفط
ح�صة النفط يف الدخل الوطني.
من جهة ثانية ،وم�ساعي حكومة البحرين لتقلي�ص َّ
كما �أنها يف الوقت ذاته ت�شكل �أر�ضية �صلبة ت�ساعد على توجيه نظر ،من يحاول �أن ير�صد بنظرة
كلية �شمولية بداية عمل امل�صارف يف البحرين ،واجلهود التي بذلت من اجلهات املخت�صة �آنذاك يف
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ي�سار ال�صفحة
ن�سخة م�صورة من ر�سالة �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن
علي �آل خليفة حاكم البحرين �آنذاك امل�ؤرخة � 12أغ�سط�س 1918م
املوافق  3من ذي القعدة 1336هـ التي مت مبوجبها منح البنك ال�رشقي
املحدود �أول رخ�صة بنك جتاري يف البحرين
�أدناه
روبية  -امرباطورية الهند الربيطانية 1936 - 1910م

البحرين ،وعلى ر�أ�سها حاكم البحرين� ،صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة،
وبيان احلكمة التي حتلى بها ،يف حينها ،للتعامل مع طلب فتح م�رصف �أجنبي يف البحرين ،وما كان
�سوف يرتكه مثل ذلك الطلب من ت�أثريات عميقة مبا�رشة و�آنية ،وكذلك يف مراحل الحقة ،على واقع
احلالة االجتماعية البحرينية.
الكامن وراء
فهو مل يعط موافقة فورية  -وكان ب�إمكانه ذلك .هنا من املحتمل �أن يكون ال�سبب
ُ
قراره الأول برف�ض الطلب ،نابعاً من اعتبارات اجتماعية بحتة ،ومراعاة مت�أنية ملا كانت حتمله تلك
املوافقة من انعكا�سات ،كان ال بد من قراءتها ب�شكل م�سبق ،ومت�أن ،حتا�ش ًيا لأي �إرباك مل يكن يف
احل�سبان ،على املواطن البحريني كفرد ،واملجتمع البحريني ككيان.
اليوم ،قد يثري ذلك الرف�ض امل�ؤقت� ،أو ما ميكن و�صفه بـ “الرتدد”� ،شيئًا من عالمات التعجب
امل�شوب مب�سحة من اال�ستغراب ،بخا�صة يف �أذهان الفئة ال�شابة من املجتمع .ولكن ينبغي �أن ينظر
ت�سي املجتمع املحلي
�إليه ،ويجري تقوميه يف ظل الوعي اجلمعي ال�سائد حينها ،والقيم التي كانت رِّ
يف تلك املرحلة من تطور البالد .هذا يف�رس � َّرس موافقة �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن
ترخي�صا مبزاولة �أعماله ،بعد م�ضي حواىل ثالث �سنوات م�ضت
علي �آل خليفة على منح البنك
ً
على الرف�ض الأول ،لكن املوافقة جاءت م�رشوطة بعدم امل�سا�س مب�صالح املواطنني.
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مثل تلك اخللفية التي حفرت بها معاول البناء يف البحرين ،قيادة و�شعباً ،طريقها خالل قرن من
الزمانَّ ،
مكنت �أ�سواق البحرين ،مبا فيها �سوق املال والأعمال ،من اكت�ساب خا�صية مالية حملية
مهمة ،ممزوجة ب�أخرى �إقليمية متميزة ،دون �أن يفقدها ذلك احلفاظ على املقايي�س العاملية املطلوب
توفرها ،كي ت�أخذ بيد البحرين ،وتز ِّودها ب�أهمية فارقة ت�ستحقها ،جتاوزت بها م�ساحتها ال�صغرية
جغراف ًيا ،و�شعبها املحدود العدد �سكانيا ،وم�صادر دخلها غري املتعملقة نقديا.
ُّ
كل ذلك� ،أر�سى ركائز الريادة التي متتعت بها البحرين عرب الع�صور التي زودتها بتلك الطاقة التي
كانت يف �أم�سِّ احلاجة لها كي تر�سم معامل م�ستقبلها الذي تنعم مبخرجاته اليوم.
وبف�ضل كل ذلك �أي�ضا� ،أثبت �شعب البحرين الأ�صيل ،يداً بيد مع حكامه املنفتحني على كل ما هو
جديد ،حر�صهم امل�شرتك ،واملتكامل ،وال�شديد على
النظر دوما نحو الأمام ،دون ن�سيان ر�صيدهم التاريخي
احلقيقي من خلفهم ،والتطلع للم�ستقبل لر�سم معامله،
أثبت شعب البحرين األصيلً ،
يدا بيد مع
ودون التفريط يف خمزونهم احل�ضاري ،مقتدين يف كل
حكامه المنفتحين على كل ما هو جديد،
خطوة م�شوها على طريق ت�شييد هرم النظام امل�رصيف
حرصهم المشترك ،والمتكامل ،والشديد
الذي تنعم به البحرين اليوم ،مبن �سبقهم من �أ�سالفهم
على النظر دوما نحو األمام ،دون نسيان
الذين حفروا ا�سم البحرين بحروف من ذهب يف
رصيدهم التاريخي الحقيقي من خلفهم
�سجل ح�ضارات العامل العريقة ،وحملوا معهم ،وهم
يبنون �إمرباطوريتهم املالية املعا�رصة �أ�سماء مثل دملون
و�أرادو�س وتايلو�س و�أوال ،والتي ال تزال �شهرتها حمل
تقدير من قبل امل�ؤرخني واملهتمني بتاريخ قطاع املال والأعمال على م�ستوى العامل.
�شيء واحد تثبته تلك احلقائق ،و�أخرى غريها ،لي�س هنا مكان �رسدها ،فهو �أن
و�إن كان هناك ٌ
الطفرة النوعية التي حققتها البحرين يف ميادين املال والأعمال املتنوعة ،ويف موقع متقدم منها
قطاع امل�صارف� ،إمنا تعود �إىل �إ�رصار البحرين ،حكومة وقيادة و�شعبا ،على مواجهة التحديات
التي اعرت�ضت طريقها ،بذهنية متفتحة ،وخطوات واثقة ،وحلول �صائبة� ،أدت يف نهاية الأمر
�إىل �إحداث النقلة النوعية املطلوبة يف االقت�صاد البحريني ،مكنته من االنتقال ،ب�سال�سة من ذلك
االقت�صاد التقليدي البدائي� ،إىل �آخر ع�رصي متطور.
مل حتدث تلك النقلة دون ت�ضحيات ،ومل يتحقق ذلك النجاح دون ت�ضافر كل تلك اجلهود .وهو
�أمر ال يزال مطلوبا ،وال ميكن الرتاجع عنه� ،أو امل�ساومة عليه ،من �أجل ا�ستمرار امل�سرية ،ودميومة
التطور ،وتتابع املكا�سب.
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باب البحرين يف العام 1949م وهو البوابة الرئي�سية ل�سوق املنامة التجاري
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الفصل الثاني

رؤية واثقة تعززها
خطوات ثابتة

هذه ال�صفحة
الإ�صدار التذكاري الواحد والع�رشون يف العام 1424هـ
املوافق 2004م مبنا�سبة تخليد ذكرى حكام البحرين العظماء
ال�صفحة املقابلة
بيت �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن على �آل خليفة
يف املحرق حيث �أقام فيه وجعل منه مقراً لنواب حكومته
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يف تاريخها الذي يغو�ص عميقا يف م�سرية تطور املجتمعات الب�شرية ،وميتد
لآالف ال�سنني ،كي يغر�س جذوره را�سخة يف تربة تطور احل�ضارات الإن�سانية،
�صورة تت�سم بها البحرين ومتيز بها نف�سها عن �سائر الأمم الأخرى .وبف�ضل
ذلك التاريخ املتفـرد ،اكت�سبـت هذه اجلـزر املتناثـرة ،ا�سـم ل�ؤل�ؤة اخلليـج.
ومل ت�أت هذه الت�سمية من فراغ ،ومل تُطلق على البحرين اعتباطا .فحتى يف
مطلع القرن الع�شرين ،وقبل اكت�شاف النفط يف منطقة اخلليج العربي ،كانت
البحرين �أحد املراكز الإقليمية ،ولي�س اخلليجيـة فح�سـب ،ل�صيـد الل�ؤل�ؤ،
و�صناعة ال�سفن ،مبقايي�سها املتعارف عليها حينها .وتعترب البحرين بحق
ل�ؤل�ؤة اخلليج ،فقد احتلت �صناعة الل�ؤل�ؤ ذات العالقة بالبحرين ،حيزًا كبريا
يف االقت�صاد البحرينـي ،الذي كـان حينهـا اقت�صادا تقليديـا ،قوامـه الزراعـة
ب�أمناطها البدائية ،و�أ�ساليبها التقليدية املحدودة.
وا�ستحوذت البحرين يف الثالثينات من القرن الع�رشين ،على ما يقارب من  %35من �صناعة ل�ؤل ؤ�
اخلليج العربي ،كما احتفظت �أ�سواقها مبا يربو على  %90من جتارته .كما و�صل عدد العاملني يف تلك
ال�صناعة ،يف العام � 1930إىل ما يقارب من � 20ألف عامل ،كما تروي امل�صادر التاريخية املختلفة.
و�إن َّ
دل ذلك على �شيء ،ف�إمنا يدل على تراكم خربات بحرينية غنية ،قادرة على توليد مهارات
مهنية حملية متقدمة ،كانت مهي�أة الكت�ساب �أية براعات �أخرى جديدة ،حملية كانت �أم وافدة.
وت�شهد على كل ذلك تلك النقل ُة النوعية الإيجابية التي تلقت بها تلك املهارات البحرينية امل�ؤهالت
ُ
اكت�شاف النفط �أوال ،وت�سيري الأ�سواق التي
املطلوبة الطارئة ،وعلى نحو مباغت ،التي ا�ستحدثها
ولدتها �صناعته ،والتجارة التي انتع�شت على هام�شها يف مراحل الحقة ثانيا ،ولي�س �أخريا.
ويف كتابه “الرحالت يف �آ�شور ،ميديا وبالد فار�س” ،ال�صادر يف العام  ،1829يروي جيم�س بكنغهام
ب�شيء من التف�صيل الكثري عن �صناعة الل�ؤل�ؤ تلك ومغا�صاته ،كما ي�أتي على ذكرها � ً
أي�ضا املقيم
ال�سيا�سي يف اخلليج العربي ،جون لورمير ،يف كتابه “دليل اخلليج” ،عندما ي�شري �إىل احليز الكبري
الذي كانت حتتله �صناع ُة الل�ؤل�ؤ يف االقت�صاد البحريني .فوفقا لروايات لورمير بلغ حجم �صناعة
الل�ؤل�ؤ يف البحرين ما يقارب من  625٫933جنيه �إ�سرتليني خالل الفرتة بني 1874 – 1873م”.
ثم جاء اكت�شاف النفط يف البحرين مبكرا ،مقارنة مع البلدان العربية املجاورة .وكان ذلك يف
مطلع الثالثينات من القرن الع�رشين .ترافق ذلك مع ازدهار �صناعة الل�ؤل�ؤ ال�صناعي يف اليابان يف
الفرتة ذاتها ،التي يعود الف�ضل فيها ،كما تتناقل الروايات التاريخية�“ ،إىل رجل ياباين فقري يدعى
ميكوموتو والذي ولد يف قرية توبا ،ويعمل يف بيع الأر ّز امل�سلوق .وكان ي�ساعد والده يف دفع
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يربط ج�رس ال�شيخ حمد جزيرة املحرق مبدينة املنامة وقد ا�ستغرق بنا�ؤه ما يربو على  12عاماً
(1941 – 1929م) ومار�س دوراً مهماً يف ان�سياب احلركة التجارية بينهما

عربة �صغرية لبيع الأرز .وعندما بلغ الثامنة ع�رشة عمل يف �صيد ال�سمك والل�ؤل�ؤ والغو�ص وبيع
تكون الل�ؤل�ؤ يف القواقع؟ وملاذا حتتوي بع�ض
الأ�صداف ،وكان يجول يف ذهنه �س�ؤال حول كيفية ّ
القواقع على ل�ؤل�ؤ وغريها ال حتتوي على ل�ؤل�ؤ؟”.
عم الأ�سواق العاملية ،وبد�أت طالئعه يف العام
ترافق كل ذلك مع الك�ساد االقت�صادي العظيم الذي َّ
وم�ست نتائجه االقت�صادية املدمرة كل �أ�سواق العامل ،مبا فيها ال�سوق البحرينية.
1929مَّ ،
�أحلقت تداعيات تلك الأزمة املالية �رضراً كبرياً بهذه ال�صناعة الوطنية ،مما قاد �إىل تراجعها،
ف�أ�صبحت ت�شكل ن�سب ًة �ضئيلة من الدخل الوطني .ومل يقف الأمر عند �صيد الل�ؤل�ؤ و�صناعته
فح�سب ،بل امتد ال�رضر كي ي�شمل �صناعة ال�سفن ،وكذلك الزراعة ،رغم حمدودية ح�ضور هذه
الأخرية ،نظ ًرا ل�ضيق الرقعة اجلغرافية للبالد من جانب ،وحمدودية عدد ال�سكان من جانب �آخر.
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هذه ال�صفحة
نافذة ت�سليم مرتبات موظفي �رشكة نفط البحرين
(بابكو) التي كانت تدفع حينها بالروبية الهندية
ال�صفحة املقابلة
�إن�شاء مبنى �أول مقر ميلكه البنك ال�رشقي املحدود
على �شارع احلكومة

و�سط كل ذلك جاء اكت�شاف النفط يف البحرين ،كي ي�شكل قفز ًة نوعية ن�سبية عالية يف حجم
الدخل الوطني البحريني ،ويرتك ب�صماته الإيجابية الوا�ضحة على تطور االقت�صاد البحريني من
جهة ،وت�شكل مكونات جمتمع البحرين االجتماعية من جهة �أخرى .ف�إىل جانب النمو املزدوج،
الأفقي والعمودي ،الذي عرفته الطبق ُة املتو�سطة البحرينية بف�ضل ذلك ،والتي �شكلت فئة ذات
ح�ضور متنام يف تطور البحرين ال�سيا�سي احلديث واملعا�رص ،و ّلدت �صناعة النفط �أي�ضا ،وعلى
نحو مواز ومتزامن ،النواه الأوىل ملا ميكن �أن يو�صف بالفئات العمالية التي ا�ستقطبها �أول معمل
لتكرير النفط يف ال�رشق الأو�سط.
وعند تناول ن�شوء وت�شكل الطبقة العاملة البحرينية ،جتد ُر الإ�شارة هنا �إىل �أن �سلوكها االجتماعي،
بل وحتى ال�سيا�سي ،جاءا خمتلفني نوعيا عن ذينك اللذين �سادا احلركة العمالية يف الدول
ال�صناعية الأخرى ،ب�سبب العوامل املحلية اخلا�صة بها ،التي رافقت ّ
ت�شكلها ،ومن �ضمنها ،اجلذور
القبلية للمجتمع البحريني من جهة ،وتزاوجه مع الثقافة الدينية بجذورها الإ�سالمية من جهة ثانية.
يلخ�ص البعد االجتماعي لظهور النفط يف االقت�صاد البحريني وزير املالية واالقت�صاد الوطني
الأ�سبق �إبراهيم عبد الكرمي يف درا�سته املو�سومة “البحرين و�أهميتها بني الإمارات العربية” ،والتي
ذكر فيها “مع �أن البحرين كانت الأ�سبق بني دول اخلليج يف اكت�شاف النفط� ،إال �أنني اعترب بداية
اخلم�سينات هي البداية احلقيقية للتطور االقت�صادي الذي ت�شهده البحرين والذي غري من تركيبة
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ال�سكان كما وكيفا .وال�سبب راجع �إىل �أمرين الأول منهما تغري �شكل البنية االقت�صادية حيث
ت�ضاءل قطاع الل�ؤل�ؤ يف االقت�صاد الوطني ،و�شهد القطاع الزراعي نوعا من الركود وبرز قطاع
ال�صناعة النفطية وازدهر قطاع اخلدمات .والثاين منهما دخول مبد�أ منا�صفة الأرباح �إىل ميدان
العالقات بني الدول املنتجة للنفط وال�رشكات يف ال�رشق الأو�سط”.
ُ
فالبع�ض �أطلق عليه ال�صفة الزراعية
الت�صنيفات التي حاولت تو�صيف املجتمع حينها،
وتعددت
ُ
التقليدية املتحولة على نحو مفاجئ نحو املجتمع ال�صناعي ،يف حني و�صفه البع�ض الآخر مبا
عرف الحقا با�سم “منط الإنتاج الآ�سيوي” .ولعل �أف�ضل تو�صيف لهذا النمط االقت�صادي ،بعد
اكت�شاف النفط ،وت�صدير كمياته مبعدالت جتارية غري م�سبوقة ،هو ما �أ�صبح يتداول حتت ا�سم،
“الدولة الريعية” ،التي التزال ترتك ب�صماتها على الوجه الرئي�سي لل�سمات االقت�صادية لنمط
الإنتاج البحريني.
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وفيما يتعلق بالبدايات الأوىل املبكرة للحركة امل�رصفية يف البحرين مبقايي�سها الدولية ،ومفهومها
املهني ،ي�أتي على ذكرها ،فيليب دوا ،يف كتابه تاريخ امل�صارف يف البحرين ،نقال عن كتاب خالد
الب�سام “ق�ص�ص من اخلليج” ،وهي تلك التي تتعر�ض الفتتاح مكتب جتريبي �صغري باملنامة،
للمعامالت املالية الب�سيطة ،حتت �إدارة البنك الإمرباطوري الربيطاين .ومل ُيكتب لهذه التجربة
اجلنينية ُّ
حظها الذي كانت ت�ستحقه من النجاح واال�ستمرار لأ�سباب كثرية لي�س هنا جمال تناولها.
لكن يبقى ال�س�ؤال عالقا ،ملاذا مل ُيكتب اال�ستمرار لهذه املبادرة؟ وملاذا ُقربت وهي التزال يف
املهد؟ وما هي الأ�سباب التي تقف وراء تعثرُّ ها؟
هل كانت تلك الأ�سباب حم�ض مالية� ،أم �إنها انطلقت من خلفيات �سيا�سية� ،أم �إنها جمعت بني
الإثنني ،وبن�سب متفاوتة؟ �أ�سئلة بحاجة لإجابات �رصيحة و�صادقة كونها تف�رس الكثري من التطورات
التي �شهدتها املنطقة حينذاك ،وتك�شف الأ�سباب التي تقف وراء التكون اجليو � -سيا�سي لتاريخ
منطقة اخلليج العربي.
بعد تلك النهاية ال�رسيعة ،والتي يعتربها البع�ض فا�شلة،
لكنها بكل املعايري م�ؤ�سفة لذلك امل�رصف .حول هذا
في الثالثينـات من القـرن العشريـن كـان
املو�ضوع يرى رجل الأعمال حممد بن �إبراهيم كانو �أنه
التاجر البحريني الميسور الحال بمثابة
“مل يكن يف و�سع احلركة التجارية يف البحرين ،يف
المصـرف الذي كـان يودع لديـه المواطن
ِّ
ظل التطورات التي عرفتها ،والعالقات التي بنتها مع
أمواله ،التي لم تكن حينها ضخمة
الأ�سواق العاملية ،بخَّ ا�صة ال�سوقني الهندية والربيطانية،
وكلتاهما مرتبطتان بالوجود الربيطاين يف منطقة اخلليج
العربي� ،إال �أن تنتظر بع�ض الوقت كي ت�شهد والدة �أول
بنك باملعنى املتعارف عليه”.
تكن العالقات املالية ال�سائدة يف البحرين يف مطلع القرن الع�رشين بعيدة
وي�ضيف كانو قائال “مل ْ
عن م�ستوى �شقيقاتها يف البالد العربية الأخرى ،وعلى وجه اخل�صو�ص اخلليجية منها .فقد كانت
تتماهى �أي�ضاً مع نظريتها العالقات االجتماعية التي كانت هي الأخرى انعكا�سا طبيعيا لنمط الإنتاج
التقليدي القائم على �صناعة الل�ؤل�ؤ والزراعة .حينها ،كان التاجر املي�سور احلال مبثابة “امل�رصف”
الذي كان يودع لديه املواطن �أمواله ،التي مل تكن �ضخمة ،بل مل يكن املواطن حينها يرتدد كث ًريا
يف �إيداع مقتنياته الثمينة من املجوهرات ،عند ذلك التاجر .وكانت الأوا�رص الأ�رسية واملجتمعية
هي ال�ضمان الذي ينظم تلك العالقة� ،أكرث من �أي �شيء �آخر ،مثل القوانني �أو الأنظمة”.
هذا ما ّنوه �إليه رجل الأعمال البحريني خالد كانو ،يف كتابه “بيت كانو” قائال“ :وكما روى يل
خايل �أحمد علي كانو ،فقد �أدت تلك الظروف �إىل انبثاق فكرة �إن�شاء خزينة (جتوري) حم�صنة
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جاك كارتييه وم�ساعد املبيعات اخلا�ص به موري�س ريت�شارد مع �أحد خرباء الل�ؤل�ؤ التابعني
ملقبل الذكري يف منزله يف �إحدى زياراته للبحرين

حلفظ الأمانات عند احلاج يو�سف بن �أحمد كانو لي�ستخدمها �سكان جزيرة البحرين وغريهم
حلفظ ودائعهم  ...ورمبا كانت م�صادفة �أن يبد�أ احلاج يو�سف (املق�صود هنا يو�سف كانو) خدماته
(امل�رصفية)  ...وراء الإقبال ال�شديد على خدمات احلاج يو�سف امل�رصفية ،تكمن �أ�سباب عدة،
فالكثري من التجار كانوا يف�ضلون احلفاظ على الو�سائل التجارية التقليدية التي اعتربوا �أنها �أدت
دورها لهم بنجاح”.
رواي ُة الت�أ�سي�س الثانية ،ت�أتي � ً
أي�ضا على ل�سان رجل الأعمال البحريني ،ورئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
يو�سف امل�ؤيد ،فاروق يو�سف امل�ؤيد ،والتي تتطابق يف جوهرها مع ما جاء يف كتاب خالد كانو.
يقول امل�ؤيد ،يف اللقاء الذي �أجريناه معه“ :لو �أردنا ت�سجيل تاريخ ت�أ�سي�س البنوك يف البحرين،
فال بد �أن نذكر ب�أنه يف بداية القرن الع�رشين كان املرحوم احلاج يو�سف بن �أحمد كانو ،وهو خال
جدي خليل امل�ؤيد ،الذي كان يزاول حينها مهنة حفظ �أموال النا�س ،حيث كان النا�س ،خ�صو�صا
الطواوي�ش وجتار الل�ؤل�ؤ يودعون لديه �أموالهم لثقتهم الكبرية فيه .وكان رحمه اهلل يحتفظ باملبالغ
املودعة لديه يف خزنة كبرية� ،أ�صبحت الآن من مقتنيات متحف البحرين الوطني .وهذا يعني �أنه
كان يعمل كبنك ملن كانوا يودعون لديه �أماناتهم ،و�أن البنك ال�رشقي املحدود جاء بعد ذلك”.
وجاءت االنطالقة الأوىل ،التي ميكن اعتبارها نقط َة الت�أ�سي�س للحركة امل�رصفية البحرينية يف العام
1916م ،حني تقدم البنك ال�رشقي املحدود (بريطاين) بطلب ر�سمي لفتح فرع له يف البحرين يتبع
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�صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ حمد
بن عي�سى بن علي �آل خليفة يفتتح م�صنع
التكرير ببابكو بتاريخ  11دي�سمرب 1937م

فرعه يف الب�رصة .ويف  12فرباير 1917م .و�صل �إىل البحرين امل�سرت ماكفيل (مبعوث امل�رصف
الر�سمي) ،وزار حاكم البحرين ،حينذاك� ،صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن علي
�آل خليفة للح�صول على رخ�صة لفتح امل�رصف .غري �أن احلاكم مل يوافق على طلبه ،فطويت
�صفحة تد�شني الفرع ،حتى يناير 1919م ،عندما �أر�سلت �إدارة البنك ال�رشقي يف الب�رصة اىل
الوكالة ال�سيا�سية الربيطانية يف البحرين ت�شعرها با�ستعدادها لفتح فرع للم�رصف يف البحرين.
نال ذلك
الطلب املوافقة ،وبد�أ مزاولة �أعماله يف  3يوليو 1920م.
ُ
البع�ض يروي �أن االفتتاح الر�سمي جاء يف  1يوليـو 1919م ،يف حني هنـاك روايـات �أخـرى تعترب
 3يوليو 1919م ،هو التاريخ الر�سمي لتد�شني ذلك البنك .على �أنه وبغ�ضِّ النظر عن مدى دقة �أي
من الروايتني ،فقد بد�أ البنك مزاولة �أعماله يف  3يوليو 1920م ،و ُي َ�سجل ل�صاحب العظمة املغفور
له ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة حاكم البحرين �آنذاك ،خطوته الرائدة ،كونه � َّ
أول من و�ضع
حجر الأ�سا�س لأعمال امل�صارف يف البحرين ،بعد �أن ا�ستخدم حكمته يف عدم منح الرخ�صة �إال
بعد �أن اطم�أن �إىل ر�ضا البحرينيني على تلك اخلطوة .وكما يبدو فقد كان �صاحب العظمة املغفور
حري�صا على �أن يتم ُّ
كل ذلك ،تلبية لتطورات احلركة التجارية
له ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة
ً
حينها ،وحاجتها �إىل �آليات نظام م�رصيف ،يتنا�سب والواقع الذي و�صلت �إليه.
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على هذا الأ�سا�س مل يكن رف�ض ،حاكم البحرين حينها� ،صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى
بن علي �آل خليفة اعتباطيا ،بل كانت تكمن وراءه جمموعة من العوامل ،كان الأهم بينها ،حماية
املواطن البحريني ،والدفاع عن م�صاحله حينها.
بعيدا عن كل تلك التفا�صيل ميكن القول �إن العام 1919م ،هو العام الذي �شهد افتتاح امل�رصف
التجاري الأول يف البحرين ،ومن ثم فهو �أي�ضا التاريخ الذي ي�سجل انطالقة القطاع امل�رصيف
البحريني مبفهومه احلديث ،وبالتايل فهو اليوم الذي وجد فيه البحرينيون واملقيمون طريقة حديثة
�آمنة حلفظ �أموالهم من خاللها ،كما وجدت �أي�ضا �إدارات البحرين الر�سمية طريق ًة لإر�سال �أموالها
لل�رشكات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية املنفذة لكثري من امل�رشوعات يف البالد حينها.
وبو�سع من يريد �أن يخو�ض يف تفا�صيل رواية ت�أ�سي�س ذلك البنك ،العودة �إىل العديد من امل�صادر
التي ت�ؤ ِّرخ لهذه احلقبة ،من بينها ،ما د َّونه رجل الأعمال
البحريني خالد كانو ،يف كتابه “بيت كانو”� ،إذ يروي
خالد كانو حكاية ت�أ�سي�س البنك ال�رشقي ،فيقول،
العام 1919م ،هو العام الذي شهد افتتاح
“عندما تقدم البنك ال�رشقي املحدود  -الربيطاين يف
المصرف التجاري األول في البحرين،
العام 1916م بطلب فتح فرع يف املنامة ،الذي مل يكن
ومن ثم فهو أيضا التاريخ الذي يسجل
يتوقع حينها �أن يواجه �أية ممانعة لطلبه يف البحرين.
انطالقـة الحركـة المصرفيـة البحرينيـة
لذلك وجدناه يفاج�أ ،عندما ا�ستلم خطاب الرف�ض
بمفهومها الحديث
من حاكم البحرين �آنذاك .ولدى مقابلة ممثل البنك
ونائب جمل�س الإدارة ال�سيد ماكفيل ،حاكم البحرين
حينها �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن علي
�آل خليفة  -حاكم البحرين ،يف منت�صف فرباير 1917م ،قال له احلاكم �إن بع�ض جتار البحرين قد
عار�ضوا فكرة ت�أ�سي�س بنك ر�سمي يف البحرين ،خ�شية الوقوع يف الربا”.
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ال�سيد يو�سف كانو كان يعرف ب�أنه امل�رصيف الوحيد يف البحرين ،و�أن قدوم
�أي م�رصف للعمل يف البحرين كان �سي�ؤثر على �أعماله .بعدها قام ال�سيد براي بدعوة جمموعة
من رجال الأعمال املرموقني يف ذلك الوقت و�سعى جاهدا كي يو�ضح لهم املنافع التي �ستعود
عليهم من ج َّراء افتتاح بنك جتاري يف البحرين ،و�أكد لهم ب�أن البنك لن يقوم ب�أية عمليات
م�رصفية تتعار�ض مع قيمهم .وعليه قامت جمموعة من التجار بكتابة عري�ضة �إىل �صاحب العظمة
املغفور له ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة ،حاكم البحرين حينذاك ،ينا�شدونه فيها املوافقة
على منح البنك رخ�صة للعمل يف البحرين .بعدها ،وا�ستجابة لتلك الر�سالة� ،أ�صدر�صاحب
العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة املوافقة للبنك مبوجب خطاب �صادر بتوقيعه
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ومت�ضمنا �رشطني� .أولهما على البنك احرتام قوانني البلد وثانيهما عدم منح قرو�ض كبرية
للبحرينيني قبل احل�صول على موافقة �سموه امل�سبقة.
يف هذه الرواية �إ�شارة وا�ضحة� ،إىل طبيعة ال�صلة التي كانت تنظم العالقة بني املواطن البحريني
وال�سلطة احلاكمة ،والتي ميكن و�صفها باالنفتاح وال�شفافية.
ولدى ا�ستالم البنك لر�سالة املوافقة من �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن علي
�آل خليفة ،وجد �أنه من الأف�ضل �أن ي�سارع �إىل و�ضع حجر الأ�سا�س ،ومزاولة �أعماله .لكنه وكما
يقول فيليب دوا ،يف كتاب تاريخ امل�صارف يف البحرين ،وجد نف�سه �أمام م�شكلتني �أجربتاه على
الرتيث ،ومن ثم ت�أخري افتتاح الفرع .الأوىل عدم قدرة البنك على توفري العمالة املحلية� ،أو
القاطنة ،امل�ؤهلة الالزمة لإدارة الفرع اجلديد من فرعه يف بومباي بالهند� .إذ حر�ص على �أن تكون
منوذجية ترتك �آثاراً �إيجابية ،كي يتحا�شى �أية نتائج �سلبية
ترتك �آثارها على �أن�شطة البنك يف وقت الحق� .أما الثانية
فقد متثلت يف العملة الهندية ،التي كانت م�ستخدمة حينها
أصدر صاحب العظمة المغفور له الشيخ
يف املعامالت املالية ،و�رضورة توفريها بالكميات التي ت�سد
حاجة الفرع يف البحرين .فالعملة الورقية للروبية الهندية
عيسى بن علي آل خليفة  -حاكم البحرين
كانت متاح ًة ولكن العمالء والنا�س يف البحرين كانوا
آنذاك  -أمره السامي بتأسيس أول بنك
يف�ضلون احل�صول على العملة املعدنية التي كانت احلكومة
أجنبي ،وهو البنك الشرقي المحدود
الهندية متنع خروجها من الأ�سواق الهندية .وا�ستغرق
الأمر مد ًة لي�ست بالق�صرية حتى متكن البنك من فتح فرعه
يف البحرين ومبا�رشة �أعماله ابتدا ًء من  3يوليو 1920م.
كان ذلك يعني �أن �صالحية مبا�رشة البنك لأعماله ،جاءت يف العام 1919م بغ�ضِّ النظر عن ت�أجيل
ا�ضطر له هنا ،او ت�أخري قبل به هناك.
ويف املقابلة التي �أجريناها معه ،تناول �أول حمافظ مل�ؤ�س�سة النقد ووزير املالية واالقت�صاد الوطني
الأ�سبق عبد اهلل ح�سن �سيف ،ن�ش�أة املهنة امل�رصفية يف البحرين بالقول “يف بداية القرن الع�رشين
كان املورد الرئي�سي للدولة هو قطاع الل�ؤل�ؤ حيث كانت البحرين تقوم با�ستخراجه وت�صديره
للخارج بطبيعة احلال .ومادام نظام التمويل هو من �أبرز عوامل النجاح التجاري ،فبحكمته
ونظرته الثاقبة �أ�صدر �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة  -حاكم
البحرين �آنذاك � -أمره ال�سامي بت�أ�سي�س �أول بنك �أجنبي ،وهو البنك ال�رشقي املحدود بتاريخ
 3ذي القعدة  1336هجرية ،املوافق  11اغ�سط�س 1918م .وكانت �أهم �رشوط الرتخي�ص هو �أنه
�إذا طر�أ �أي خالف بني البنك والزبون يجب �أن ُينظر من خالل املحاكم يف البالد ،ومبوجب �سيادة
القانون يف بلد القانون”.
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ي�سار ال�صفحة
جملد دفرت اال�ستاذ العام للبنك ال�رشقي
يف الثالثينيات من القرن الع�رشين
�أدناه
روبية  -حكومة الهند 1950م

يف هذه اللفتة ،على ب�ساطتها ،م�ؤ�رش على حر�ص احلاكم على الدفاع عن �سيادة بالده ،مهما بلغ
�صغر حجم تلك البالد� ،أمام م�ؤ�س�سة تقف وراءها دولة عظمى ،حينها ،مثل بريطانيا.
هنا ميكن القول �إن هذه كانت اخلطوة الأوىل على طريق ت�أ�سي�س �أعمال القطاع امل�رصيف يف البحرين،
باملفهوم احلديث لهذا النوع من الأن�شطة املالية ،التي فتحت �أمام البحرين �أبوابا جديدة للريادة،
على امل�ستوى اخلليجي ،يف هذا القطاع احليوي .كما ميكن اجلزم �أي�ضا ب�أن هذه االنطالقة املبكرة،
كانت من العوامل الرئي�سة التي هي�أت البحرين ،حتى يف مراحل الحقة ،خا�صة يف ال�سبعينات
من القرن املا�ضي ،كي تتبو�أ املواقع املميزة التي نالتها على خارطة املراكز املرموقة لقطاع امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية حول العامل ،بف�ضل التجربة التي راكمتها ملا يزيد على ن�صف قرن.
مما ال �شك فيه �أن جذور انطالقة القطاع امل�رصيف البحريني ،مبفهومه احلديث ،حمل يف �أح�شائه
كث ًريا من التحديات .البع�ض منها ،ما كان ماليا حم�ضا ،كما �شاهدناه عند معار�ضة ق�سم من جتار
البحرين افتتاح فرع للبنك ال�رشقي يف العقد الثاين من القرن الع�رشين ،لكن البع�ض الآخر
املرت�سخ يف ذهن القطاع التجاري البحريني
احت�ضن يف ثناياه حتد ًّيا عقائدياً� ،سببه ذلك ال�رشط ِّ
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حول عالقة الرتابط الوثيقة بني العمل امل�رصيف والربا .ولرمبا �أدى حتا�شي ممار�سة الربا عرب الأن�شطة
امل�رصفية التقليدية �إىل البحث عن منط حديث �آخر للعمل امل�رصيف ،كانت نتيجته ت�أ�سي�س ما
أ�صبح اليوم يعرف با�سم “املعامالت امل�رصفية الإ�سالمية” ،يف خمتلف الأن�شطة املالية ،ولي�ست
� َ
امل�رصفية �سوى �أحد فروعها .وال بد من �أن ُي�سجل هنا �أنه رغم �صغر ال�سوق البحرينية مقارنة
بالأ�سواق اخلليجية املتاخمة لها ،ورغم �أن البحرين كدولة ال حتت�ضن مركزا �إ�سالميا متعارفا عليه
دوليا مثل مكة املكرمة يف ال�سعودية� ،أو الأزهر ال�رشيف يف م�رص .لكن رغم ذلك جنحت البحرين
يف �أن تكون عالمة عاملية فارقة ،عندما يتعلق الأمر بت�أ�سي�س العمل املايل الإ�سالمي ،ويف القلب
ٌ
متعارف عليه اليوم يف �أ�سواق املال الدولية.
منه امل�صارف الإ�سالمية ،كما هو
لذلك ،ال بد من الت�أكيد هنا على �أن ال�صدفة وحدها مل تكن هي التي قادت البحرين كي حتت�ضن
انطالقة �أعمال احلركة املالية الإ�سالمية ،وت�صبح ،البحرين ،مركزا ماليا مرموقا للم�صارف
الإ�سالمية ،خ�صو�صا تلك العمالقة منها؛ فانطالقة العمل امل�رصيف ،مبفهومه املعا�رص من البحرين يف
مراحل مبكرة ،مقارنة ب�شقيقاتها اخلليجيات،
�أ َّهلها كدولة لأن تكون احلا�ضنة ال�سباقة لتفريخ
احلركة امل�رصفية الإ�سالمية مبفهومها احلديث.

ال بد من التأكيد هنا على أن الصدفة وحدها

وحول املو�ضوع ذاته ،ي�ضيف عبد اهلل �سيف
قائال�“ :إن ال�صناعة امل�رصفية يف البحرين
انطالقة أعمال الحركة المالية اإلسالمية
توزعت على ثالثة حماور مف�صلية هي :العمل
امل�رصيف بالتجزئة ،والعمل امل�رصيف باجلملة،
والعمل امل�رصيف اال�ستثماري” ،م�سرت�سال يف
ما يخ�ص العمل امل�رصيف باجلملة �إذ يقول“ :لقد �شهدت منطقة اخلليج تزاي ًدا على طلب النفط...
ووفرة عائدات الدول امل�صدرة للنفط ...وكان ذلك �سببا لإيجاد و�سيلة لتدوير الوفرة يف ال�سيولة
وخلق قنوات م�رصفية جديدة ال�ستثمار تلك الوفرة .لقد �أدركت م�ؤ�س�سة نقد البحرين ،حينها،
ويف مرحلة مبكرة من حياة تلك الوفرة يف ال�سيولة� ،رضورة وجود عدد من امل�صارف الدولية
بحوزتها القدرة املالية وبني يديها اخلربة املهنية امل�ؤهلة لتلبية احلاجة املا�سة .ولذلك مت �إيجاد تنظيم
�إداري ورقابي يجيز وجود امل�صارف يف البحرين للقيام بدور االئتمان والإقرا�ض� .إن النجاح
الذي حققته البحرين ،مل يكتب له النجاح لوال توفر قيادة مب�رصة و�شعب متجاوب”.

لم تكن هي التي قادت البحرين كي تحتضن

نطاق فرتة الت�أ�سي�س واالنطالق ،يروي لنا �أحد املوظفني الأوائل الذين التحقوا بالبنك ال�رشقي
ويف ِ
وهو عبد اهلل �أبو الفتح ،جتربته ال�شخ�صية على النحو التايل“ :كنت �أعمل يف �إدارة املرور كمفت�ش،
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وكنت حينها �أقوم ب�إعداد تقارير عن حوادث ال�سيارات وتقدميها اىل ال�رشطة .ن�صحني �أحد
الأ�صدقاء� ،أن �أ�سعى لاللتحاق بالبنك ال�رشقي املحدود (�ستاندرد ت�شارترد بنك حاليا).
وعندما بد�أت العمل كانت هناك جمموعة من املوظفني من بينهم اثنا ع�رش موظفا :ثمانية
منهم كانوا من اليهود البحرينيني ،و�أربعة �أجانب .وطلب مني توظيف املزيد من املوظفني
حيث كان ذلك يف العام 1957م ومل يكن يوجد يف البحرين �إال البنك ال�رشقي ،والبنك
الربيطاين ،وبنك البحرين ،الذي �أ�صبح بعد حني بنك البحرين الوطني .متكنت خالل
�سنتني من توظيف  120بحرينيا ،من َّثم تو�سعت �أعمال البنك و�أ�صبح له زبائن مثل احلكومة،
والديوان الأمريي ،وبع�ض �أفراد العائلة احلاكمة ،ومعظم التجار يف البحرين .وكان التناف�س
بيننا وبني البنك الربيطاين ،طبيعيا ،ومنطقيا ،و�شديدًا يف �آن”.

مبنى البنك ال�رشقي املحدود يف الأربعينيات
من القرن الع�رشين والذي �شيد عليه مبنى
البنك الرئي�سي احلايل

وعندما �س�ألناه عما �إذا كانت هناك موظفات بحرينيات� ،أجاب بـ “نعم ،كانت هناك اثنتان
ال يح�رضين ا�سماهما اليوم”.
هذه الرواية يف حد ذاتها ،ت�ؤكد انخراط املر�أة البحرينية يف مرحلة ِّ
مبكرة من العقد الثاين
من الن�صف الأول من القرن الع�رشين ،كما ي�ؤكد �أي�ضا �أن امل�ؤ�س�سات املالية ،ومن بينها
امل�رصفية ،يف البحرين ،كانت من املتلقني الأوائل لها.
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الفصل الثالث

تأسيس مميز
ونقالت متأنية

هذه ال�صفحة
الإ�صدار التذكاري الواحد والع�رشون يف العام 1424هـ
املوافق 2004م مبنا�سبة تخليد ذكرى حكام البحرين العظماء
ال�صفحة املقابلة
�شارع ال�شيخ عبداهلل يف �سوق املنامة يف بدايات القرن الع�رشين وهو �أحد
معامل الأ�سواق التقليدية ويبدو يف �آخره ما كان يعرف بال�سوق امل�سقف
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كما �أ�سل ْفنا ،غر�س حاكم البحرين �آنذاك �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ
عي�سى بن علي �آل خليفة ،يف �أواخر العقد الثاين من القرن الع�شرين البذر َة الأوىل
للحركة امل�صرفية يف البحرين ،بافتتاح فرع البنك ال�شرقي يف البحرين يف العام
1919م .ومما ال �شك فيه� ،أن تلك كانت خطوة ،جريئة ،ومتقدمة ،حينما ت�ؤخذ
يف �سياقها التاريخي� ،إذ جنحت يف فتح �آفاق عمليات جتارية ومالية غري معهودة
يف تلك الفرتة التاريخية من تطور البحرين يف الع�صر احلديث ،وما جاورها من
دول املنطقة ،من دون �أن ينفي ذلك توخي جتار البحرين احلذر امل�شوب ب�شيء من
احليطة عند التعامل مع ذلك الوافد اجلديد ،الذي بدوره �سارع للرتويج خلدماته
امل�صرفية التقليدية الب�سيطة واملبا�شرة للأفراد.
املعامالت املالية حينها ،ويف تلك الفرتة املبكرة من ت�أ�سي�س القطاع امل�رصيف يف البحرين،
مل تكن
ُ
تتجاوز �إجراءات ب�سيط ًة مثل فتح احل�سابات اجلارية وقبول الودائع ال�شخ�صية .ثم دارت عجلة
التقدم ،فراح البنك يطور من خدماته على نحو تدريجي ،ت�ستند �إىل �سيا�سات را�سية كي ت�شمل منح
القرو�ض ،والت�سهيالت امل�رصفية التجارية غري املعقدة للم�ؤ�س�سات املحلية ،التي كانت هي الأخرى
تتلم�س طريقها نحو التحول يف �أن�شطتها التجارية من �أ�شكالها الب�سيطة� ،إىل تلك الأكرث تعقيدا.
هذا االنتقال التدريجي� ،أتاح للم�ؤ�س�سات املحلية �أن متار�س �أعمالها من خالل جهات مرجعية تتمتع
مبهنية عالية ت�سهل عملياتها مع �أ�سواق املال والأعمال العاملية.
وكان على ال�سوق البحرينية �أن تنتظر ما يقارب من ربع قرن من الزمان على افتتاح فرع البنك
ال�رشقي ،قبل �أن يتقدم م�رصف �آخر هو البنك الربيطاين لل�رشق الأو�سط�( ،أ�صبح يعرف اليوم
با�سم �أ�ش�.أ�س.بي�.سي) بطلب فتح فرع له يف البحرين يف العام  .1944ونال البنك رخ�صة العمل،
يف عهد املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة ،الذي مل يبد �أية ممانعة ،بل
على العك�س من ذلك ،حيث �أظهر حر�صه ال�شديد على �إزالة �أية عقبات من �ش�أنها ت�أجيل ممار�سة
الفرع �أن�شطته.
ويف املقابـل ،وبخـالف املعار�ضـة التي واجهـت افتتـاح امل�صـرف الأول� ،أظهـر القطـاع التجـاري
البحريني ،هو الآخر ترحيبه ال�شديد مبا مت �إجنازه ،بعد تلم�سه للت�سهيالت التي توفرها العمليات
امل�رصفية لإجناح احلركة التجارية ،بخا�صة حركة اال�سترياد والت�صدير .ردة الفعل هذه كانت طبيعية،
بل ومتوقعة� ،إذ كانت تعك�س مرحلة التطور املهني التي بلغتها احلركة التجارية البحرينية حينذاك.
وم�ستوى الن�ضج التجاري الذي ارتقت �إليه.
ولرمبا ي�ستغرب البع�ض  -على وجه اخل�صو�ص الأجيال ال�شابة املعا�رصة ،التي ت�شهد اليوم �إنهاء
�إجراءات �أكرث تعقيدا ،و�أكرب حجما و�صارت تنجز يف �أ�رسع من طرفة عني  -من طول الفرتة
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املقر الرئي�سي للبنك الربيطاين لل�رشق الأو�سط يف العام 1965م �أمام حماكم البحرين على �شارع اخلليفة
حيث جمموعة من العمالء ينتظرون فتح البنك �أبوابه ال�ستبدال الروبية الهندية بالدينار البحريني

الزمنية املمتدة بني افتتاح امل�رصفني ،والتي ،من وجهة نظر ه�ؤالء ،لي�س هناك ما يدعو لها �أو
يربرها .لكنها ،يف حقيقة الأمر ،كانت ت�سري بت�أن موزون ،وفق نظرة فاح�صة ،ت�سعى للو�صول �إىل
ت�أ�سي�س مميز ،يقوم على �أركان قوية متما�سكة.
يقومه� ،أن يراعي ثالثة عنا�رص �أ�سا�سية ،حكمت
كما ينبغي ملن يريد �أن يقي�س ذلك التطور� ،أو �أن ِّ
ذلك التطور ،ومار�ست دورها يف ر�سم خطاه :الأول منها م�ستوى التطور التجاري الذي بلغه
املجتمع البحريني حينها� ،إذ ما زالت �أمناط احلياة بدائية يف تلك الفرتة ،وال حتتاج �إىل �أي �شكل
معقّد من �أ�شكال التبادالت املالية ،التي كان ج ُّلها حم�صورا يف نطاق ال�سوق املحلية ،وبني حفنة
�صغرية ممن كانوا ميار�سون التجارة حينها� .أما الثاين فكان وترية التطورات البطيئة التي خ�ضعت لها
املجتمعات الب�رشية يف تلك املرحلة من تطور الإن�سانية ،ومل يكن هناك ما يدفع �إىل الت�رسيع من
وترية حركتها� .أما الثالث فهو �رسعة االت�صاالت واملوا�صالت بني دول العامل و�شعوبه ،وكانت هي
الأخرى يف مراحلها اجلنينية املبكرة ،وتعاين من ٍ
بطء ملحوظ ،حيث �أنها مل تكن حينها قد و�صلت
بعد �إىل ما بلغته اليوم ،من �رسعة يف الأداء وتطور يف اخلدمات وتنوع يف املنتجات.
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على الرغم من ذلك ،ال بد �أن ُي�سجل هنا ،للأمانة والتاريخ� ،أنه خالل تلك احلقبة عرفت البحرين
جمموعة من التحوالت االجتماعية واالقت�صادية ،كانت خطواتها �رسيعة ومتواترة ،مبقايي�س تلك
املرحلة .كما كانت لها عالقة مبا�رشة ،ويف حاالت معينة غري مبا�رشة ،بتطور القطاع امل�رصيف يف
البحرين .ومن ال�رضورة مبكان الإ�شارة يف هذا املجال� ،إىل الت�أثري الإيجابي املتبادل بني ن�شاطات
طريف العالقة :القطاع امل�رصيف ،والن�شاط التجاري البحريني ،الذي بد�أ ميد قنوات �أن�شطته مع
�أ�سواق دول �أجنبية ،ت�أتي الهند يف مقدمتها ،دون ا�ستثناء ال�سوق الربيطانية ،وبع�ض الأ�سواق
الأوروبية الأخرى.
� ُ
أ�شدها عمقا ،ميكن تلم�سه بو�ضوح يف مكونات املجتمع ،ويف تطور
أول تلك التحوالت ،و� ُّ
م�ؤ�س�سات الدولة ،التي بد�أت مع اكت�شاف النفط ،و�إنتاجه بكميات جتارية ،يف العام 1932م،
وكان ذلك هو االكت�شاف الأول يف دول جمل�س التعاون ،ناهيك عن بناء �أول م�صفاة له يف منطقة
ال�رشق الأو�سط ،الأمر الذي فتح املجال �أمام تراكم �سيولة نقدية غري معهودة ،مبقايي�س الفرتة
التي نتحدث عنها ،وجدت نف�سها ،ب�شكل تلقائي ،بحاجة �إىل حا�ضنة قادرة على التعامل معها
على نحو مبدع وخالق .ومل يكن هناك حينها� ،أف�ضل من القنوات امل�رصفية .وتنبغي الإ�شارة
هنا �إىل �أن ال�رشكات الأجنبية هي من نقَّب عن النفط واكت�شف �آباره التجارية ،ومن ثم حمل
القادمون من الغرب معهم كثريا من املتطلبات ،الفردية وامل�ؤ�س�ساتية التي كانت تدفع بت�أ�سي�س
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ن�سخة من حم�رض اجتماع
جمعية التجار (غرفة جتارة
و�صناعة البحرين حالياً) بتاريخ
� 8أبريل 1955م ب�ش�أن مو�ضوع
ت�أ�سي�س بنك البحرين
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ا�ستجد من �سلوك يف �صفوف �سكان جزر البحرين ب�أ�صولهم التي
حركة م�رصفية ت�ستجيب ملا
َّ
باتت حينها خمتلفة بني حملي ووافد من اخلارج.
حينهـا ،يف هـذه املرحلـة ي�ستدعـي الأمـر التوقـف عنـد ثالثـة تطـورات جـاءت متزامنـة ن�سبيـا
مار�ست دورا �إيجابيا يف تطوير �أداء ال�سوق امل�رصفية البحرينية ،واالرتقاء بجودة خمرجاتها.
كانت الأوىل منها حيوية القطاع امل�رصيف يف تلك الفرتة املتوائمة مع اكت�شاف النفط ،وبناء م�صفاة
لتكريره� ،سوية مع البدء يف ت�شييد ج�رس ال�شيخ حمد ،الذي ا�ستغرق بنا�ؤه ما يربو على  12عاما
(1941 – 1929م) .وقد و�صل ذلك اجل�رس بني �أكرب جزيرتني يف �أرخبيل البحرين هما املحرق
واملنامة .تفاعلت تلك التطورات ،فجاءت ثمرتها تغريات مت�سارعة ومتالحقة نعم بها القطاع
امل�رصيف البحريني منذ انطالقته.
وال ينبغي اال�ستهانة بدور ذلك اجل�رس ،الذي كان على الرغم من ق�رص م�سافته التي مل تكن تتجاوز
امليل الواحد �ساهم يف زيادة �رسعة وترية ان�سياب حركة
املرور بني اجلزيرتني ،كما �ساهم �أي�ضا يف ازدهار ال�سوق
املحلية التي زودت امل�رصفني احلديثي الن�ش�أة مبا كانا يف
أظهر القطاع التجاري البحريني ترحيبه
�أم�سِّ احلاجة له من �سيولة نقدية ،حتى و�إن كانت �صغرية
الشديــد بمــا تــم إنجــازه ،بعــد تلمســه
يف حجمها� ،ضيق ًة يف حيزها الذي �شغلته حينها.
للتسهيـالت التـي توفرهـا العمليـات
المصرفية إلنجاح الحركة التجارية ،بخاصة

�ساهم كل ذلك ،وب�شكل مو�ضوعي ،يف انتعا�ش حركة
التعليم ،الذي مل يكن مقت�رصا على الفتيان فح�سب،
حركة االستيراد والتصدير
حيث افتتحت مدر�سة خديجة الكربى للبنات يف املحرق
يف العام 1928م .وزرع التعليم بذرة الغر�سة التي �أمدت
يف وقت مبكر ،ثم يف مراحل الحقة البنوك ،التي مار�ست �أعمالها يف البحرين .عزز من كل ذلك
ذخرية غنية من اليد العاملة املحلية املاهرة واملتعط�شة للعمل ،من الذكور والإناث ،على حد �سواء.
جنحت كل تلك اجلهود يف ت�شكيل طليعة مهنية م�رصفية مرموقة� ،أخذت على عاتقها ،ولو ب�شكل
عفوي ،الت�أ�سي�س لوعي م�رصيف حملي ،و�إن كان يف دوائر �ضيقة .كانت حم�صلة ذلك تنامي
احلاجة املحلية لبنك وطني جمد اقت�صاديا ومتطور مهنيا ،قادر على مناف�سة امل�صارف الأجنبية ،من
خالل اخلدمات التي كان بو�سعه تقدميها .جتد ُر الإ�شارة هنا �إىل دور التعليم ،الذي ن�ش�أ يف مرحلة
مبكرة ن�سبيا يف البحرين ،فقد افتتحت �أول مدر�سة نظامية للبنني يف العام 1919م ،وللفتيات يف
العام 1928م .نحن الآن نقرتب من نهاية املرحلة الأوىل يف تاريخ القطاع امل�رصيف البحريني،
والتي تو�صف بكونها مرحلة الت�أ�سي�س .رافق ذلك كله توىل مقاليد احلكم �صاحب العظمة املغفور
له ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة يف العام 1942م.
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�صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ �سلمان بن حمد
بن عي�سى �آل خليفة يفتتح فرع البنك العربي
املحدود الأردين يف العام 1960م

ُ
حيا و�شيقا ملا كانت عليه الأو�ضاع يف تلك املرحلة التي
وينقل الكاتب يو�سف �صالح الدين و�صفا ًّ
تطابقت �سنواتها الأخرية مع ا�شتداد �أوار احلرب الكونية الثانية بكل ما �أفرزته تداعياتها من ظروف
اقت�صادية واجتماعية ،بل وحتى �سيا�سية ،كانت لها انعكا�ساتها على القطاع امل�رصيف البحريني
نقلت بع�ض
ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش .جن ُد �صالح الدين ،يف حما�رضة مطولة وغنية باملعلوماتْ ،
ما جاء فيها �صحيفة �أخبار اخلليج البحرينية.
يقول “يعود الف�ضل يف جتاوز هذه املحنة اخلطرية يف البحرين ،بعد اهلل �سبحانه وتعاىل� ،إىل املغفور
لهما ب�إذن اهلل �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ حمد بن عي�سى بن على �آل خليفة حاكم البحرين
يف ذلك الوقت و�صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة ،وم�ست�شار حكومة
البحرين ت�شارلز بلغريف ،وال�سلطات الربيطانية التي وفَّرت بع�ض الب�ضائع واملواد التموينية بعد
�إخ�ضاعها لنظام التقنني وتوزيعها بالبطاقات� .أ�سهم بع�ض التجار مبا ميلكون من مال ومواد متوينية
يف تقدميها �إىل املحتاجني ولكن بع�ض التجار ا�ستفادوا من املحنة باحتكارهم الب�ضائع و�أثروا منها
و�سموهم �أغنياء احلرب”.
مرة �أخرى نكت�شف� ،أن موقع البحرين اال�سرتاتيجي ،واالكت�شاف املبكر للنفط يف �أرا�ضيها،
وانفتاحها على احل�ضارات الأخرى ،يجعل منها دولة ،رغم �صغرها ،يف قلب التطورات العاملية،
حتى تلك التي كانت �سم ُتها الأ�سا�سية كونية ،وهو �أمر ال تزال البحرين تنعم به .لكن ذلك ال يعني
�أنها مل تعان من ويالت احلرب العاملية الثانية ،حيث كان للإمرباطورية الربيطانية حينذاك وجود
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ولدها
ع�سكري فوق الأرا�ضي البحرينية .ما زاد يف الطني بل ًة ترافق ذلك مع تفاقم الأزمات التي ّ
الك�ساد االقت�صادي الكبري الذي �سبق احلرب الكونية الثانية ،بل رمبا كان من �أهم الأ�سباب التي
�أدت �إىل اندالعها .كل ذلك جاء متوائما مع الرتاجع الذي بد�أت تعاين منه حينها� ،صناعة الل�ؤل�ؤ
والتجار ُة املرافقة لها ،وهما الع�صب الذي كان يحرك االقت�صاد البحريني يف تلك املرحلة.
اخلروج من عنق زجاجة احلرب العاملية الثانية ،التي
لذا كان على البحرين �أن ت�صمد كي يت�سنى لها
َ
و�ضعت �أوزارها يف العام 1945م .وميكن القول �إن انطالقة تطوير البحرين من جديد ،ونقلها
من جمتمع يرتكز على اقت�صاد تقليدي� ،إىل �آخر معا�رص ن�سبيا ،بد�أت طالئعها يف عهد �صاحب
العظمة املغفور له ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة .وقد ازدهرت البحرين يف عهده ونالت ق�سطا
التحرر ،ومنا االقت�صاد الوطني ،ومت �إن�شاء املزيد من املدار�س وامل�ست�شفيات احلديثة،
كبريا من ُّ
وانتع�شت احلركة الأدبية .وانطلقت معها حركة �صحافية و�أدبية وثقافية عبرَّ عنها �صدور جمموعة
من ال�صحف اليومية ،و�أخرى �شهرية.
وعلى نحو مواز ،مار�س جتار البحرين دوراً ملمو�ساً يف
اال�ستجابة لتلك التطورات ،ف�سارعوا �إىل ار�سال �أبنائهم،
من فتيان وفتيات �إىل املدار�س احلديثة ،ومل يرتددوا يف
املوافقة على التحاقهم يف مراحل �أخرى باجلامعات،
بخا�صة العربية منها يف لبنان وم�رص والعراق و�سوريا.

موقع البحرين االستراتيجي ،واالكتشاف
المبكر للنفط في أراضيها ،وانفتاحها
على الحضارات األخرى ،يجعل منها دولة،
رغم صغرها ،في قلب التطورات العالمية

وعلى م�ستوى الدولة� ،سارعت �إىل �إر�سال املتفوقني ،من
�أبناء البحرين ،يف بعثات تعليمية �إىل اجلامعة الأمريكية
يف بريوت ،حيث �شكل حملة �شهادتها ن�سبة عالية من �أول ت�شكيل وزاري يف البحرين يف مطلع
ال�سبعينيات من القرن الع�رشين ،عندما نالت البحرين ا�ستقاللها.
ومن الأحداث امل�ؤ�سفة خالل تلك الفرتة ،كان رحيل �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ حمد بن
عو�ض خ�سارته ،كان تويل ابنه �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ �سلمان
عي�سى �آل خليفة .لكن ما َّ
بن حمد �آل خليفة مقاليد احلكم ،وقد عرفت البال ُد خالل حكمه خطوات �رسيعة متواترة على
م�ست يف جوهرها العمود الفقري للحركة امل�رصفية البحرينية.
طريق التقدمَّ ،
نلم�س ذلك يف تطور القطاع امل�رصيف يف عدده ،ويف طبيعة اخلدمات التي بات يقدمها .ففي عهد
ُ
�صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة بلغ عدد امل�صارف العاملة يف البالد
�أربعة وهي :البنك ال�رشقي ،والبنك الربيطاين لل�رشق الأو�سط ،وبنك البحرين (الوطني الحقا)،
والبنك العربي الأردين.
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لكن نقطة التحول النوعية الأوىل يف تاريخ العمل امل�رصيف يف البحرين كانت ،ت�أ�سي�س �أول بنك
بحريني .كما تو�سع نطاق اخلدمات التي كانت تقدمها تلك امل�صارف ،فباتت ت�شمل ما هو �أكرث
تطورا من جمرد عمليات الإيداع والقرو�ض ،وما يدور حولها من ت�سهيالت م�رصفية ب�سيطة ،التي
كانت �سائدة قبل توليه احلكم.
وبالن�سبة �إىل زيادة عدد امل�صارف الأجنبية العاملة يف البحرين حينها ،كان من املمكن �أن يكون
عدد تلك البنوك خم�سة ،لو �أعطيت رخ�صة لبنك “الإندو�شني” (بنك الهند ال�صينية) ،كما يروي
املغفور له �أحمد حممد الع�سريي ،يف مقابلة �أجرتها معه �صحيفة “�أخبار اخلليج” البحرينية قائال:
كونت �رشكة جتارية مع حممد جالل ويو�سف العبيديل ،ويف فرتة الحقة
“يف العام 1948م
ُ
�أ�صبحت �رشكتنا ممثلة يف البحرين لبنك فرن�سي ا�سمه بنك (الأندو�شني) �أو بنك الهند ال�صينية،
وكان �أول بنك يفتح يف املنطقة ال�رشقية من اململكة العربية ال�سعودية ،وقد حاول �أن يفتح له فرعا
يف البحرين ولكنه ف�شل ،ولو جنح لأ�صبح البنك الثالث هنا بعد البنك ال�رشقي (ت�شارترد بنك
حاليا) والبنك الربيطاين”.
رواي ٌة �أخرى ت�ؤ ِّرخ جلذورالقطاع امل�رصيف يف البحرين،
يرويها من عا�رصوا تطور ال�سوق املالية البحرينية يف
تجاوزت األنشطة المالية لألطراف المحلية
الأربعينيات واخلم�سينيات من القرن الع�رشين ،وهي ال
الضالعة فيها ،األمر الذي كان من شأنه توليد
تخرج يف جوهرها ،وطريقة �أدائها ،عن مثيالتها التي
ُ
تنظـم العالقـات المتطـورة
خدمـات ماليـة
�أ�رشنا لها �أعاله ،والتي مل تتجاوز حدود �إطار خدمات
مالية بدائية ل َّبت حينها احتياجات ال�سوق البحرينية،
حينها بين األسواق المحلية
ونظرياتها من الأ�سواق املحلية املتاخمة لها ،وقام
بها بع�ض البحرينيني ،ممن مار�سوا الأعمال التجارية
يف ال�سوق ال�سعودية من �أمثال املرحوم �أحمد علي
ال�شرياوي ،واملرحوم يو�سف علي العبيديل ،واملرحوم علي بن �سعد ال�شاعر.
كان ه�ؤالء ،ب�شكل �أو ب�آخر ،كل منهم يف نطاق الدائرة التي ميار�س من خاللها �أعماله التجارية،
يتولون عمليات التحويل وال�صريفة للعمال واملوظفني الأجانب يف ال�سوق ال�سعودية ،التي مل
تكن حينها قادرة على توفري متطلبات التحويالت املالية اخلارجية لأولئك الأجانب.تلك احلالة،
رغم بدائيتها ،كانت ت�شكل �سلوكا ماليا مميزا تفرد به البحرينيون.
رجل الأعمال علي يو�سف العبيديل يروي �شيئاً من ذكرياته مع والده املرحوم يو�سف العبيديل،
الذي جنح نظرا لإتقانه الن�سبي اللغة الإجنليزية التي اكت�سبها خالل فرتة درا�سية ق�صرية يف “اجلامعة
الأمريكية يف بريوت” ،يف بناء عالقة معامالت مالية مع القن�صلية الأمريكية يف املنطقة ال�رشقية
من اململكة العربية ال�سعودية ،تنح�رص يف ا�ستبدال ،وحتويل مرتبات موظفي القن�صلية الأمريكية
تلك �إىل الواليات املتحدة .وكان ي�ساعده يف ذلك زوج �أخته املرحوم �أحمد الع�سريي.
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مر�سوم رقم  7لعام 1964م ال�صادر عن حكومة البحرين لتعيني �أع�ضاء جمل�س النقد

مثل هذه الروايات و�أخرى غريها ،والتي ال تخرج يف �سياقها وجوهرها ،عن حماوالت الت�أريخ
جنيني من �أ�شكال العمل
لبدايات القطاع امل�رصيف البحريني ،تتحدث يف جمملها عن �شكل
ّ
امل�رصيف ،و َّلدته احلاجة لت�سيري الأعمال التجارية ،التي كانت هي الأخرى يف مراحلها البدائية.
لكنها ،رغم �أهميتها التاريخية ،مل ت�صل حتى يف �أف�ضل حاالتها� ،إىل ال�شكل التقليدي املتعارف
عليه للعمل امل�رصيف يف منوذجه احلديث .فكل ما كان يحمله ذلك من تعقيدات ،احتاج لها ،بل
وفر�ضها تطور احلركة التجارية يف املجتمعات الب�رشية الأخرى ،على وجه اخل�صو�ص الأوروبية
منها .فقد كانت متطلبات تلك احلركة امل�رصفية ،مبثابة ا�ستجابة طبيعية ملا �أفرزته الثورة ال�صناعية
يف تلك املجتمعات ،وما �صاحبها من معامالت مالية وم�رصفية ،جتاوزت الأن�شطة املالية للأطراف
املحلية ال�ضالعة فيها .لقد ولد ذلك الأمر خدمات مالية تنظم العالقات املتطورة حينها بني الأ�سواق
املحلية ،ومن بينها ال�سوق البحرينية ،وتلك الدولية اخلارجية البعيدة عنها.
تك�شف تلك الروايات ،يف جوهرها ،عن م�س�ألتني مهمتني تتعلقان ب�سلوك املواطن البحريني ظ ّلتا
ل�صيقتني به ،حتى يف العهود املت�أخرة من تاريخ البحرين املعا�رص .الأوىل منهما �أن لديه ا�ستعدا ًدا
فطريا للمجازفة املح�سوبة العواقب ،ومن ثم فهو ،بف�ضل تلك اخل�صلة ،ال يرتدد يف تقبل ما هو
جديد ،ويحمل يف داخله �شيئا من التحدي� .أما الثانية ،فهي رف�ضه ح�رص ن�شاطه املهني �أو التجاري
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هذه ال�صفحة
�صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ �سلمان بن حمد
�آل خليفة مفتتحا بنك البحرين يف العام 1957م
ي�صافح ال�سيد فرانك �سباك�س �أول مدير عام لبنك
البحرين (بنك البحرين الوطني حاليا)
ال�صفحة املقابلة
�سمو الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س
الوزراء يف احدى زيارات �سموه للبنك العربي املحدود
يف العام 1960م

داخل حميط جزره ال�ضيق ،ومن ثم قابليته للهجرة بحثا عن حت�سني و�ضعه املعي�شي� ،أو طرق
�أبواب جديدة بح ًثا عن م�صدر دخل �آخر.
�أما بالن�سبة �إىل ت�أ�سي�س بنك البحرين الوطني ،في�شري وزير املالية واالقت�صاد الوطني الأ�سبق،
�إبراهيم عبد الكرمي حممد ،يف حديث �أجريناه معه “�إىل �أن بنك البحرين الوطني ،كان يتوىل
رئا�سة جمل�س �إدارته حينذاك املغفور له املرحوم ال�سيد علي �أحمد كانو .وكان من بني �أع�ضاء
جمل�س �إدارته وزير املالية �آنذاك املرحوم حممود العلوي ،ممثال حل�صة احلكومة فيه”.
ومي�ضي عبد الكرمي قائال “وحني خلفت املرحوم ال�سيد حممود يف جمل�س �إدارة البنك ،وجدت �أن
من �ضمن املالكني يف البنك  -بنك كرندليز الربيطاين بن�سبة  %25من ر�أ�س املال� ،إ�ضافة �إىل وجود
مالك �آخرين من الهنود وال�سعوديني .وحيث �إن الهدف من وراء ت�أ�سي�س البنك كان ،واليزال� ،أن
وطنيا خال�صا ،فقد مت تغيري اال�سم �إىل (بنك البحرين الوطني) ،وح�رصنا ملكيته يف الدولة
يكون ًّ
وامل�ؤ�س�سات والأفراد البحرينيني”.
ي�شكل ت�أ�سي�س بنك البحرين الوطني حمطة يف غاية الأهمية بالن�سبة لن�شوء القطاع امل�رصيف يف
البحرين ،ومن َّثم ،التطور الذي عرفه� .إذ يعك�س التفكري يف �إن�شاء البنك والأطراف التي دعت
لت�أ�سي�سه ،وقامت الحقا باالكتتاب يف �أ�سهمه ،عالمة فارقة يف م�سرية ذلك القطاع ،كونه خطوة
متقدمة على م�ساهمة القطاع التجاري املحلي يف �أن�شطة القطاع امل�رصيف البحريني ب�شكل مبا�رش،
وعلى نحو م�ستقل عن نظريته الأجنبية.
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وعلى نحو مواز ،عبرّ ذلك عن جمموعة من التحوالت التي بد�أت تختمر يف خميلة القطاع
التجاري البحريني ،خ�صو�صا يف �أذهان ال�رشيحة العليا منها .ي�أتي يف مقدمة تلك التحوالت،
تنامي احل�س الوطني ون�ضجه ،لدى تلك الفئة من ذلك املجتمع ،الذي بد�أ يدرك ،ما كانت تقوم به
امل�صارف الأجنبية ،بغ�ض النظر عن م�ستوى وجودة اخلدمات التي كانت تقدمها حينها .قاد ذلك
�إىل مطالبة �أهل البالد بامل�شاركة يف ما ميلكونه من حق ونيل احل�صة التي ي�ستحقونها .فقد وجدوا
يف تلك اخلدمات التي تقدمها امل�صارف الأجنبية قناة ا�ستنزاف لر�أ�س املال الوطني من جانب،
وحتقيق �أعلى الأرباح لغري �أهل البالد من ال�سوق املحلية من جانب �آخر.
ثاين تلك التحوالت ،م�ست ال�سيولة النقدية التي باتت بني يدي ن�سبة ال ب�أ�س بها من �أولئك
التجار البحرينيني ،بف�ضل انتعا�ش احلركة التجارية التي ولدها اكت�شاف النفط ،وت�صديره بكميات
جتارية� ،أما الثالث منها ،فقد كان اخلروج من الأزمات االقت�صادية التي ولدها الك�ساد االقت�صادي
الكبري يف الثالثينيات من القرن الع�رشين ،وعمقتها تداعيات احلرب الكونية الثانية ،التي و�ضعت
�أوزارها يف منت�صف العقد الرابع من القرن الع�رشين .ثم ي�أتي رابع تلك التحوالت ،وهو انت�شار
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هذه ال�صفحة
زيارة �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى
بن �سلمان �آل خليفة و�سمو الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء واملغفور له �سمو ال�شيخ
حممد بن �سلمان �آل خليفة ملقر البنك ال�رشقي املحدود
ال�صفحة املقابلة
جمموعة من املواطنني يف انتظار فتح باب بنك البحرين
الوطني لالكتتاب يف �أ�سهم البنك يف �سبتمرب 1973م

التعليم احلديث يف �صفوف الطبقة الو�سطى من املجتمع البحريني ،مبا حملته من �أفكار وطنية،
نادت بتنمية االقت�صاد الوطني.
وبالعودة لت�أ�سي�س بنك البحرين الوطني ،ي�صف رجل الأعمال البحريني فاروق امل�ؤيد خطوات
ت�أ�سي�س ذلك البنك الوطني قائال�“ :إن اول بنك حملي كان (بنك البحرين الوطني) ،حيث عقد
اجتما ًعا �ضم ع�رشة من التجار من �أكرب العوائل يف البحرين من بينهم خليل كانو و�أحمد كانو،
ويو�سف امل�ؤيد ،و�أحمد فخرو ،ويو�سف �أكرب ،وطلبوا رخ�صة ت�أ�سي�س بنك ،وقدموا الطلب �إىل
ت�شارلز بلغريف ،املعروف حينها با�سم (امل�ست�شار) ،ولكنه رف�ض الطلب ،دون �أن يذكر ال�سبب.
لكن ال�سبب غري املف�صح عنه بات معرو ًفا عندما يو�ضع يف �سياق ت�رصفات بلغريف الالحقة الذي
مل يكن يريد لالقت�صاد البحريني �أن يتحرر من قب�ضة النفوذ الربيطاين املايل حينها .يف تلك اللحظة
�شخ�صيا ،يف
التاريخية بادر �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة رحمه اهلل
ًّ
خطوة تُ�سجل له ،وتدخل ب�شكل مبا�رش ،ووافق على �إعطاء رخ�صة ،وحر�ص على �أن يتم االفتتاح
يف �أقرب فر�صة ممكنة”.
وي�ستطر ُد امل�ؤيد قائال“ :بد�أ بنك البحرين الوطني �أعماله يف العام 1957م يف مقر �صغري ومتوا�ضع،
مقابل مكتبة �أوال يف �شارع اخلليفة .ثم �أتبع �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ �سلمان بن حمد
�آل خليفة ذلك بتخ�صي�ص �أر�ض يقام عليها مقر البنك .وكانت وقتها حماذية لل�ساحل ،قريبة مما
كان يعرف ب�إ�سم الفر�ضة ،وهي الأر�ض ذاتها التي يقع فيها حاليا املبنى الرئي�سي للبنك”.
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وي�سرت�سل امل�ؤيد م�ضيفا“ :ثم جاءت الطفرة النفطية يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،عندما
قفزت �أ�سعار النفط من  3دوالرات �أمريكية للربميل اىل  30دوالراً ،ورمبا �أعلى قليال �أي�ضا .وال بد
من االعرتاف هنا ب�أن بنك البحرين الوطني مل يكن م�ستعدا لتلك الطفرة ،ومل ت�ساعده االتفاقية مع
بنك كرندليز ،على القيام بذلك (دخل البنك يف بدايته يف اتفاقية فنية مع البنك العثماين الذي
تغّري ا�سمه فيما بعد �إىل بنك كرندليز وانتهت االتفاقية يف 1968/1966م) ،ب�سبب م�شكلة مالية
كان يواجهها البنك نتيجة �إقرا�ضه بع�ض ال�رشكات ومنها �رشكة فايكنغ التي كانت تبني م�شاريع
�إ�سكانية و�أعلنت �إفال�سها ومل ت�ستطع ت�سديد ديونها للبنك .وقد مت �إنهاء االتفاقية مع بنك كرندليز،
و�سارعت احلكومة �إىل م�ساندة البنك ،و�إقرا�ضه حتى متكن من النهو�ض من جديد كي ي�صبح �أكرب
بنك يف البحرين .وبعد ذلك مت �إن�شاء بنوك حملية �أخرى مثل بنك البحرين والكويت يف العام
1971م ،والبنك الأهلي التجاري يف �أوائل ال�سبعينيات من القرن املا�ضي”.
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للمرحوم �أحمد الع�سريي ،الذي كان املوظف البحريني الثاين يف بنك البحرين الوطني ،رواي ٌة
�أخرى حول ت�أ�سي�س البنك .ففي نف�س املقابلة التي �أجرتها معه جريدة “�أخبار اخلليج” ،يقول
الع�سريي“ ،حممد جالل تزعم الدعوة وح�سب معلوماتي �أن بع�ض التجار ال�صغار يف ذلك
الوقت على ر�أ�سهم حممد جالل قد تولوا الدعوة لت�أ�سي�س بنك البحرين وقد ات�صلوا �ضمن
دعوتهم بعدد من كبار التجار يف ذلك الوقت �أي�ضا مثل يو�سف �أكرب علي ر�ضا ،ح�سني يتيم،
يو�سف خليل امل�ؤيد� ،أحمد علي كانو وغريهم .و�شكلوا اللجنة الت�أ�سي�سية �إىل �أن تبلورت فكرة
ت�أ�سي�س البنك يف خطوات عملية .وقد مت االتفاق على �أن يكون ر�أ�س مال البنك املدفوع خم�سة
ماليني روبية خ�ص�ص منها  %75للبحرينيني و %25للأجانب ،وقد ن�ص القانون على �أن يفتتح
االكتتاب يف �أ�سهم البنك ملدة �شهر واحد؛ ف�إذا مل َّ
تغط الأ�سهم خالل هذه الفرتة تعاد املبالغ
املكتتب بها �إىل �أ�صحابها”.
“عندما انق�ضى ال�شهر” ،مي�ضي الع�سريي م�ستذك ًرا“ :كانت النتيجة املفاجئة �أن الأجانب غطوا
الن�سبة املخ�ص�صة لهم �أربع مرات� ،أما البحرينيون فلم يغطوا ن�صف الأ�سهم املخ�ص�صة لهم،
وكان من بني املكتتبني من الأجانب البنك ال�رشقي والبنك الربيطاين والبنك العثماين بلندن �أو
(�أو�سمان بنك) كما كان ي�سمى ،وعدد من �أفراد اجلاليات الأجنبية يف البحرين .وكنت وقتها
قد توليت م�س�ؤوليتي ك�سكرتري للجنة الت�أ�سي�سية ،فتوجهت برفقة املدير الإجنليزي للبنك الذي
كان قد بد�أ ممار�سة مهام من�صبه قبلي وا�سمه �سبارك�س ملقابلة املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ
�سلمان بن حمد �آل خليفة حاكم البحرين ،حيث قمنا بعر�ض الأزمة التي انتهى اليها االكتتاب على
عظمته ،وملا انتهينا �س�أل رحمه اهلل :وماذا تقرتحان الآن؟
فقال املدير :نقرتح �أن تقوموا عظمتكم بتغطية باقي الأ�سهم حتى يتم ت�أ�سي�س البنك وال يف�شل
امل�رشوع ...فر َّد عظمته :نحن ن�ستطيع ذلك لكن ذلك مل يكن هدفنا عندما رخَّ �صنا بت�أ�سي�س هذا
البنك ،ان �سيا�ستنا تقوم على �أن هذا البنك ل�شعب البحرين ،وعلى �شعب البحرين �أن يتوىل
تغطية �أ�سهمه وت�أ�سي�سه ...وملا ب َّينا له رحمه اهلل عجز البحرينيني املكتتبني عن التغطية طلب ح�ضور
�أع�ضاء اللجنة الت�أ�سي�سية ملقابلته ،وملا ح�رضوا �رشح لهم �أهمية ت�أ�سي�س البنك و�رضورة �إجناح
م�رشوع الت�أ�سي�س وامل�س�ؤولية التي تقع على عاتقهم يف �سبيل حتقيق ذلك ،وبعدها قام معظمهم
بزيادة ن�سبة اكتتابه يف ر�أ�س املال ...حتى متت تغطيته”.
وعن دور البحرينيني يف �إدارة البنك ،يقول الع�سريي“ ،ا�ستلمت الكواد ُر البحرينية الكف�ؤة قيادة
البنك ،وبد�أت ب�إر�ساء النظم واتباع الأ�ساليب العلمية احلديثة يف تي�سري �أمور البنك ،ويف ر�سم
ال�سيا�سة احلا�رضة وامل�ستقبلة لإعالء �ش�أن بنك البحرين الوطني ،وجعله البنك الذي يقدم �أحدث
و�أف�ضل اخلدمات ملواطني البحرين ولزبائنه ،والذي ي�شق طريقه ليمثل البحرين �أح�سن متثيل يف
املجالني الإقليمي والدويل”.
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َّ
ا�ستهل �أحد امل�رصفيني البحرينيني وهو نور الدين
ويف �إطار احلديث عن بنك البحرين الوطني،
نور الدين حديثه بالقول“ :بالن�سبة �إىل م�سرية احلركة امل�رصفية ،وقبل �إن�شاء م�ؤ�س�سة نقد البحرين،
جتدر الإ�شارة �إىل �أن التعامل مع بع�ض الوظائف امل�رصفية املركزية مثل ا�ستالم النقد من امل�صارف،
ودفع ما حتتاجه تلك امل�صارف ،وا�ستالم مبالغ االحتياطي امل�رصيف ،وكذلك جممل عملية تخلي�ص
ال�شيكات بني البنوك التجارية يف البحرين من خالل بنك البحرين الوطني ،وقبل ت�أ�سي�س هذا
البنك الوطني ،كانت تلك العمليات تتم من قبل البنك ال�رشقي املحدود (�ستاندرد ت�شارترد
بنك) كما كان ي�سمى يف ذلك الوقت .لكن هذا الدور املناط بالبنك تولت م�س�ؤوليته ،وكان ذلك
�صحيحا من قبل ،م�ؤ�س�سة نقد البحرين ،فقد كان من ال�رضوري ،بل واملنطقي �أي�ضا �إ�سناد جميع
الوظائف امل�رصفية ذات امل�ستوى املركزي ،يف هذا القطاع� ،إىل هذه الهيئة اجلديدة”.
ويوا�صل نور الدين قائال“ :كما تعاملت وزارة املالية يف ذلك الوقت مع بع�ض الوظائف الأخرى
للبنك املركزي ،من بينها ،ا�ستالم �إيرادات الدولة وت�سديد
املدفوعات نيابة عن احلكومة والتحكم يف عر�ض النقود
و�أ�سواق ر�أ�س املال عن طريق تغيري عر�ض النقود و�أ�سعار
ُ
الكوادر البحرينية الكفؤة قيادة
استلمت
الفائدة كونها الو�صي على النقد (املحلي والأجنبي)
بنك البحرين ،وبدأت بإرساء النظم واتباع
وكذلك م�ست�شار احلكومة يف جميع ال�ش�ؤون النقدية”.
األساليـب العلميـة الحديثـة فـي تيسيـر
أمور البنك

ويتابع نور الدين حديثه قائال“ :بالإ�ضافة �إىل تلك الوظائف
املذكورة �أعاله ،مار�ست م�ؤ�س�سة نقد البحرين تدريج ّيا
دور تنظيم عمليات جميع البنوك ،ويف مرحلة الحقة
جميع �رشكات الت�أمني .كما مت تكليفها �أي�ضا ب�إ�صدار تراخي�ص بنكية �إىل وحدات امل�صارف اخلا�صة
اجلديدة ،وكذلك �إىل جميع امل�ؤ�س�سات امل�رصفية الأخرى التي ترغب يف العمل من البحرين”.
ويف لقائنا مع الرئي�س التنفيذي الأ�سبق لبنك البحرين الوطني ،ح�سن علي جمعة� ،أ�سهب يف
الدور املميز الذي مار�سه البنك يف م�سرية احلركة املالية وامل�رصفية يف �أ�سواق البحرين ،مركزا
على حماوالت الدمج مع� ،أو اال�ستحواذ على ،م�صارف �أخرى قائال“ :كانت هناك حماوالت
اندماج مع بنوك �أخرى يف البحرين ويف دول اخلليج ،ولكن مل يكتب لها النجاح .وبعد �إجناز
املهام املركزية الأخرى املناطة بذلك البنك ،بد�أ التو�سع يف الفروع واملكننة وال�رصاف الآيل،
ثم اجتهنا نحو الرتكيز على ت�أهيل املوارد الب�رشية البحرينية من خالل برامج التدريب وكنا نختار
جمموعة من اخلريجني املتميزين من املدار�س الثانوية ونر�سلهم �إىل جامعة البحرين ملوا�صلة
الدرا�سة اجلامعية ،ويتم توظيفهم ،بعد انهائهم فرتة التدريب �أو الدرا�سة� .إ�ضافة اىل ذلك كنا
ن�شجعهم على العمل لدينا يف فرتة ال�صيف .على �أن البنك كان حري�صا على تدريب البحرينيني
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هذه ال�صفحة
الإ�صدار الأول للدينار البحريني يف العام 1965م
ليحل مكان الروبية الهندية يف مكاتب بنك البحرين
ال�صفحة املقابلة
�إ�صدار الدينار البحريني بدل الروبية الهندية
يف مكاتب البنك الربيطاين يف العام 1965م

وكان يوظف اخلريجني ويدربهم حتى تبو�أت ن�سبة عالية منهم  -بعد �سنوات  -منا�صب �إدارية
مميزة .وارتفعت بف�ضل تلك ال�سيا�سة احلكيمة ن�سبة البحرنة كي تبلغ حوايل  .%95ولذلك ف�إن
البنك كان يف ربحية دائمة وكان يوزع �أرباحا �سنوية للم�ساهمني برغم الظروف االقت�صادية
ال�سائدة يف بع�ض ال�سنوات ،وذلك ناجت لال�سرتاتيجيات املنا�سبة التي كنا نطبقها مبا فيها درا�سة
املخاطر املتعلقة بالن�شاط وطرق �إداراتها”.
ومازلنا مع م�سرية بنك البحرين الوطني ،م�سلطني ال�ضوء على �إجنازاته ،كما ترد �أي�ضا على ل�سان
الرئي�س التنفيذي ال�سابق للبنك عبد الرزاق ح�سن القا�سم .ي�شاطر القا�سم يف لقائنا معه ،ما ذهب
�إليه ح�سن جمعة ،لكنه ي�ضيف �أي�ضا “من بع�ض م�ساهمات بنك البحرين الوطني يف ما يخ�ص
اجلانب االجتماعي �أنه يف وقت �أزمة غزو الكويت حت َّمل البنك عن املقرت�ضني دفع بع�ض الأق�ساط.
كما �أن البنك هو الوحيد الذي كان يخ�ص�ص � %5سنويا من �أرباحه للعمل االجتماعي� .أما من
ناحية تدريب املوظفني فكان الباب مفتوحاً جلميع املوظفني� ،إ�ضافة اىل اختيار البنك ملجموعة من
الدار�سني على و�شك التخرج من اجلامعة كل عام للعمل ال�صيفي يف البنك ،وتوظيفهم عندما
ينهون درا�ستهم اجلامعية”.
وبنت تلك املعادلة ،التي ميكن و�صفها بالذكية عالية املهنية ،املجتمع الذي كانت تبحث عنه
البحرين كي يت�سنى لها تلقف املولود اجلديد والعمل على تطويره� .أدى ذلك ،خالل الفرتة املمتدة
كمن�صة م�رصفية
من � ،1961-1942إىل جناح البحرين يف �إعداد نف�سها كدولة حديثة ،واقت�صادها َّ
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متطورة كي تتمكن من ت�أ�سي�س م�رصف وطني تعود ملكيته امل�شرتكة للدولة والقطاع اخلا�ص على
حد �سواء ،من �أجل تعزيز دور الدولة يف االقت�صاد الوطني من جانب ،و�إبراز م�ساهمات البيوت
التجارية املحلية ممثلة للقطاع اخلا�ص من جانب �آخر .كل ذلك من �أجل حتفيز وجذب جمموعة
متميزة ،وناجحة يف �آن من امل�صارف الإقليمية والدولية ملمار�سة �أن�شطتها الإقليمية ،و�أحيانا العاملية
من �سوق البحرين.
وا�ستجاب لهذه الدعوة جمموعة مميزة من امل�صارف التجارية العاملية من بينها جمموعة من
البنوك التجارية مثل حبيب بنك ليمتد الباك�ستاين 1968م وم�رصف الرافدين العراقي 1969م
وفري�ست �ستي بنك الأمريكي 1969م وبنك ملي ايران 1970م وبنك القاهرة امل�رصي 1970م
وبنك باريبا الفرن�سي 1970م.
وكي نلقي املزيد من الأ�ضواء على واقع قطاع املال والأعمال حينها ،توجهنا نحو املدير التجاري
الأ�سبق للبنك الربيطاين لل�رشق الأو�سط “�أت�ش �أ�س بي �سي” حاليا ،را�شد الظاعن ،وبد�أنا معه
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هذه ال�صفحة
و�صول موكب �سمو الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء الفتتاح بنك البحرين
والكويت يف �شارع التجار يف عام 1972م
ال�صفحة املقابلة
حديث بني �سمو الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء ورئي�س جمل�س �إدارة بنك
البحرين والكويت ال�سيد را�شد بن عبدالرحمن
الزياين يف حفل االفتتاح

رحلة مهنية طويلة ،غنية بالذكريات ،و�أكرث منها الإجنازات ،وانطلق معنا م�ستهال حديثه حول
التحاقه بالبنك يف العام 1953م.
يقول الظاعن“ :بداية التحقت بدورة تدريبية لدى �رشكة النفط بابكو وتخرجت بنجاح ،حينها
علي العمل لدى �رشكة بابكو مببلغ  150روبية �شهر ًّيا (حواىل  15دينا ًرا بحرين ًيا) .ولكني
عر�ض َّ
طلبت منهم االنتظار حتى ا�ست�شري والدي .وكان والدي رحمه اهلل يح�صل على راتب قدره 80
روبية فقط .يف البداية مل �أكن �أتوقع من الوالد �أن يوافق على عملي يف بابكو لأين كنت �س�أ�صل
مت�أخرا يف امل�ساء ،فلما فاحتته يف الأمر وقلت له �إن الراتب  150روبية ،وافق ون�صحني بااللتحاق
بال�رشكة .ول�سبب مل يكن وا�ضحا يل ،مل �أعمل لدى بابكو ،ورمبا كنت �أريد �أن �أجرب مكانا �آخر
ولذلك بد�أت يف البحث عن وظيفة يف بنك .ويف �أحد الأيام ذهبت اىل �رشكة االت�صاالت،
وكانت حينها تعرف با�سم (كيبل & وايرل�س) ولكنهم طلبوا مني االنتظار حتى ير�سلوا يف طلبي”.
ومي�ضي الظاعن م�سرتجعا ذكرياته بالقول“ :وبينما كنت �أمت�شى يف �سوق املنامة بحثا عن وظيفة
قابلني �أحد الأ�صدقاء ،وكان ذلك م�صادفة .ورمبا تكون �أحلى �صدفة ،بالقرب من “جممع يتيم”
احلايل .وكان هذا ال�صديق العبا يف نادي الهالل يف مدينة املحرق ،وهو موظف يف البنك
الربيطاين .وعندما �س�ألني �صديقي ،ماذا تعمل هنا؟ �أجبته على الفور ،ومن دون �أدنى تفكري،
�أبحث عن وظيفة .كان جوابه م�شجعا حني قال يل :تعال فعندي لك وظيفة يف البنك الربيطاين
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لل�رشق الأو�سط ،و�سوف تعجبك .ولكني بادرته بال�س�ؤال :هل ما زلت تلعب كرة قدم؟ قال نعم
و�ألعب مع نادي النه�ضة (نادي البحرين حاليا)� .أخذين هذا ال�صديق مبا�رشة �إىل �أحد امل�س�ؤولني
يف البنك ،وقال له :وجدنا الع ًبا ممتازا .فقال له امل�س�ؤول هذه الليلة عندنا مباراة مهمة مع البنك
ال�رشقي ،تلعب معنا و�إذا فزنا عليهم يتم توظيفك غدا .لعبت تلك املباراة ،ويف نف�س الليلة،
�أحرزت هدفني �شخ�صيني ،وفاز البنك الربيطاين على البنك ال�رشقي ،وفزت �أنا بالوظيفة .فقد
كان ذاك الفوز �سببا يف توظيفي لدى البنك .با�رشت العمل يف ق�سم الربيد ،ثم متت ترقيتي اىل
م�س�ؤول �إعالمي ،كي �أ�صل يف نهاية الأمر �إىل من�صب املدير التجاري ،وبقيت يف ذلك املن�صب
حتى حان وقت تقاعدي يف العام 1988م”.
�أملح الظاعن �إىل �أن املناف�سة حينها كانت �شديدة بني البنك الربيطاين والبنك ال�رشقي نظرا ل�صغر
ال�سوق �أوال ،وحمدودية عدد النا�شطني فيها من التجار ،من جهة ثانية .لكن تلك املناف�سة مل تعرف
طريقها �إىل موظفي �أي من البنكني ،الذين كانت العالقات بينهم على خري ما يرام.
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ويف العام 1961م فجعت البالد بوفاة املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة،
وخلفه ابنه ،وويل العهد حينها �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة الذي
توىل مقاليد احلكم يف البالد ،ومتيز عهده مبجموعة من الإجنازات من بينها الطفرة الناجحة التي
عرفتها ال�صناعة امل�رصفية يف البحرين ،وحتديدًا يف العقدين ال�سابع والثامن من القرن الع�رشين.
ويف عهده ،وحتديدا يف � 14أغ�سط�س 1971م ،مت �إعالن ا�ستقالل البالد من احلماية الربيطانية.
وتبع ذلك تغيري �صفة حاكم البحرين �إىل �أمري ،و�أ�صبح ا�سم البالد الر�سمي “دولة البحرين”،
وان�ضمت البحرين �إىل هيئة الأمم املتحدة وجامعة الدول العربية.
حينها التفتت قيادة البالد نحو بناء هياكل الدولة الفتية اجلديدة .ويف �سياق تطوير العمل احلكومي
مت ت�شكيل �أول جمل�س وزراء للدولة برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة يف العام 1975م ،وتعيني ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة وليا
للعهد .وجاء بعد ذلك احلدث الكبري وهو �إقرار �أول د�ستور يف البحرين يف العام 1972م ،ومبوجبه
متت االنتخابات النيابية ،وت�أ�س�س املجل�س الوطني (�أول
برملان منتخب) يف العام 1973م والذي جرى حله يف
وضع إمكاناتها
واصلت البحرين دربها في
ِ
العام 1975م.

إليجاد مقومات اقتصادية صلبة لمواطنيها

رافق ذلك �أي�ضا �إ�صدار الدينار البحريني ك�أول عملة
وطنية يف �أكتوبر 1965م ،وافتتاح جامعة البحرين يف
عالم المصارف
العام 1986م .ويف عهد �صاحب العظمة املغفور له
ال�شيخ عي�سى بن �سلمان بن حمد �آل خليفة ،مت �إ�صدار
القانون املنظم لإعطاء رخ�ص الوحدات امل�رصفية اخلارجية للم�صارف الدولية واملحلية والإقليمية.
ولذلك �أ�صبح قطاع البنوك وامل�صارف دعامة مهمة من دعائم االقت�صاد الوطني .وقاد كل ذلك �إىل
تبو�ؤ البحرين مركزا ماليا وم�رصفيا عامليا مميزا يف منطقة ال�رشق الأو�سط ،وازدادت �أهمية القطاع
املايل امل�رصيف ،وارتفعت ن�سبة م�ساهماته يف اقت�صاد البالد.

بشركاء جدد في
ٍ
وجيرانها ،وربطت نفسها

ترافقت تلك الإجنازات التي حتققت يف عهد �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان
�آل خليفة ،مع نظرياتها يف القطاع ال�صناعي الذي كان للحكومة دو ٌر فيه .فقد حر�ص رئي�س
الوزراء حينها �صاحب ال�سمو الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة على م�ساهمة القطاع امل�رصيف
يف ت�شييد جمموعة من امل�رشوعات ال�صناعية احليوية العمالقة التي �ساهمت يف تثبيت �أركان
االقت�صاد الوطني .وكانت ح�صيلة هذه ال�سيا�سة احلكيمة جمموعة من ال�رشكات ذات العالقة،
ب�شكل �أو ب�آخر ،بال�صناعة النفطية ،مثل �رشكة �أملنيوم البحرين (�ألبا) وم�صنع كريات احلديد اخلام،
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و�رشكة نفط البحرين ،وال�رشكة العربية للبناء و�إ�صالح ال�سفن (�أ�رسي) ،وحتديث وتو�سعة ميناء
�سلمان ،وم�رشوع الغاز امل�صاحب و�رشكة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات.
وال بد لنا هنا من التوقف عند الدور املميز الذي مار�سه وزير التنمية ال�سابق يو�سف �أحمد ال�شرياوي،
لدى احلديث عن ت�أ�سي�س �أكرب ال�رشكات التي تعود ملكية ن�سبة عالية من �أ�سهمها ،و�أحيانا ملكيتها
بالكامل حلكومة البحرين ،من �أمثال� :رشكة النفط بابكو ،و�رشكة البحرين ل�صناعة الأملونيوم (�ألبا)،
و�أخريات مثلهماَّ � .إن تلك الإجنازات يف املجال االقت�صادي ،مثل ت�أ�سي�س ال�رشكات العمالقة،
مبقايي�س ال�سوق البحرينية ،وتنامي القطاع امل�رصيف وتو�سعه مبقايي�س عاملية ،ولدت حاجة ما�سة �إىل
تطوير �أنظمة التعليم كي تلبي احتياجات ذلك النمو ،خا�صة عندما ي�أتي احلديث �إىل احلاجة للأيدي
العاملة املحلية املاهرة ،والكوادر املوازية لها امل�ؤهلة لتبو�ؤ منا�صب �إدارية عليا يف تلك ال�رشكات
وامل�صارف .قاد كل ذلك �إىل التفكري يف االرتقاء بامل�ستوى التعليمي يف البالد �إىل اجلامعي.

ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين
و�صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى
بن �سلمان �آل خليفة يف زيارة لبنك
البحرين الوطني يف دي�سمرب 1981م
مبنا�سبة افتتاح املبنى الرئي�سي اجلديد
للبنك ويبدو يف ال�صورة ال�سيد نور
الدين عبداهلل وال�سيد عبدالرحمن عبداهلل

وبهذا تكون البحرين وبكل مقومات ما�ضيها احل�ضاري ،و�إرثها الثقايف ،املمتد لآالف ال�سنني ،قد
جنحت يف ممار�سة الدور الريادي الذي د�أبت على �إتقانه ،فوا�صلت دربها يف و�ضع �إمكاناتها لإيجاد
مقومات اقت�صادية �صلبة ملواطنيها وجريانها ،وربطت نف�سها ب�رشكاء جدد يف عامل امل�صارف من
خالل و�ضع ما حتت يديها من �إمكانات ب�رشية ،وموقع ا�سرتاتيجي ،وعالقات دولية ،خللق مركز
مايل ،وعلى نحو �أكرث حتديدًا ،مايل وا�سرتاتيجي له �أهمية عاملية.
و�إنْ كان لنا حق تو�صيف هذه احلقبة املتميزة من تاريخ القطاع امل�رصيف ،فيمكننا �أن نطلق عليها
اقرتاب “مرحلة والدة النكهة امل�رصفية الوطنية” ،ممثلة يف ت�أ�سي�س �أول بنك وطني وهو بنك
83

البحرين الوطني ،دون ا�ستفزاز امل�صارف الأجنبية الأخرى ،حتا�شيا لدفعها نحو الهجرة للخارج.
ُ
التعاي�ش الإيجابي بني الوطني املح�ض ،والأجنبي القادم من اخلارج املعادلة ال�سليمة لبناء
و�شكل
البيئة املالية التي انفردت بها البحرين ،حينذاك ،دون نظرياتها من الدول املجاورة.
َ
ن�سجل للبحرين� ،أنها خطت تلك اخلطوة ،يف مرحلة بد�أ فيها االقت�صاد العاملي يف
وهنا ينبغي �أن
الت�شايف من الك�ساد الكبري الذي اجتاح العامل ،ود َّمر كث ًريا من البنية التحتية القت�صادات عريقة مثل
االقت�صاد الربيطاين والأمريكي .ويف الوقت ذاته جنح العامل يف اخلروج من تبعات مرحلة احلرب
الكونية الثانية ،بكل ما تعنيه تلك احلرب من انعكا�سات �سلبية ،بل ومدمرة ،ال ميكن القفز فوقها عند
احلديث عن االقت�صاد ،و�أ�سو�أ منها عندما نعالج القطاع امل�رصيف.
ي�صف هذه الفرتة ،وما رافقها من �إجنازات حثيثة اخلطى وقف وراءها القطاع امل�رصيف ،وزير املالية
حينها �إبراهيم عبد الكرمي ،حيث يقول“ :كانت البنوك املوجودة يف البحرين يف ال�سبعينيات
من القرن املا�ضي تقليدية ،وكذلك كانت منتجاتها ،واخلدمات التي تقدمها ،مثل قبول الودائع
ومنح القرو�ض وفتح االعتمادات امل�ستندية .وقد وجدنا يف العام 1972م �أن عدد البنوك يف
البحرين كان حمدودا ،وكنا نتحا�شى �إ�صدار تراخي�ص مل�صارف عاملية جديدة يف البحرين خوفا
من مناف�ستها ،غري العادلة ،مع البنوك املحلية.
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�صاحب العظمة املغفور له
ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة
يف ا�ستقبال �أحد كبار امل�س�ؤولني يف
البنك الربيطاين لل�رشق الأو�سط
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ولكن كانت الفوائ�ض النقدية من عوائد بيع النفط تت�ضاعف ،وبوتائر �رسيعة متالحقة ،يف دول
اخلليج العربي ،وهو ما فتح �شهية امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية العاملية .ومل يكن هناك م�صارف كبرية،
متتلك الو�سادة املالية ،واخلربة الكافية التي ت�ؤ ِّهلها للتعامل مع تلك املبالغ الهائلة املرتاكمة من
تلك الفوائ�ض”.
وي�سرت�سل عبد الكرمي قائال“ :حينها فكرنا يف مو�ضوع تطوير البحرين كي تكون م�ؤهلة لأن ت�صبح
مركزًا ماليا متطو ًرا يف املنطقة ،كما تذكرت �أي�ضا ما جاء يف مقال قر�أته للدكتور �سليم احل�ص الذي
�أ�صبح حينها رئي�سا لوزراء لبنان لعدد من ال�سنني .كان عنوان املقال (نحو منطقة حرة للم�صارف
يف لبنان) ...ويف العام 1975م اندلعت احلرب الأهلية يف لبنان ،ومل تتحقق الفكرة هناك ،وبد�أنا
نتلقى طلبات نيل رخ�ص لفتح فروع لبنوك عاملية يف البحرين ،لعدم وجود قنوات م�رصفية يف
املنطقة للتعامل مع الرثوات النقدية ال�سائلة املرتاكمة الناجتة عن ارتفاع �أ�سعار البرتول( ،م�ضيفا)،
لذلك �أخذنا الفكرة وطورناها اىل رخ�ص م�صارف الأوف�شور (الوحدات اخلارجية) .وقد �شدت
هذه الرخ�ص ،وما حملته من ت�سهيالت �إجرائية ،انتباه م�صارف عاملية ومن بلدان كثرية يف العامل
لأن تفتتح لها فرو ًعا يف البحرين.
حينها ،كانت تلك البنوك تبحث عن الفر�ص املنا�سبة لتقدمي خدماتها للدول اخلليجية ال�ستثمار
فوائ�ضها النفطية ،وكذلك منح القرو�ض لدول العامل لبناء االقت�صاد .وفعال �ساهمت هذه امل�صارف
يف التنمية االقت�صادية يف خمتلف مناطق العامل”.
ويردف عبد الكرمي ،م�ستذك ًرا تلك الفرتة الذهبية من ازدهار قطاع املال والأعمال يف البحرين قائال:
“يف املقابل كانت البحرين لديها مميزات عدة �ساعدت على جذب م�صارف الأف�شور �إليها من بينها
وجود كوادر ب�رشية بحرينية ،م�ؤهلة ومدربة ،وعدم وجود �رضائب �أو ر�سوم ،كل ذلك بالإ�ضافة
�إىل انفتاح البحرين االجتماعي على الثقافات الأخرى� .ساعدنا يف ذلك � ً
أي�ضا ،املوقع اجلغرايف
اال�سرتاتيجي ،حيث كانت امل�صارف تتعامل مع �أ�سواق ال�رشق الأق�صى �صباحا ومع الدول اخلليجية
ودول ال�رشق الأو�سط نها ًرا ،ومع �أوروبا م�سا ًء ،ثم مع �أمريكا بعد ذلك يف اجلزء الأول من الليل”.
ومي�ضي عبد الكرمي قائال“ :وحني طرحنا فكرة املركز املايل للمناق�شة يف جمل�س الوزراء القت
ا�ستح�سانا من لدن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء،
الذي مل يرتدد �أبدا يف تقبل الفكرة ،بل وت�شجيع امل�ضي قد ًما فيها .وملا عر�ض الأمر بعد ذلك على
�صاحب العظـمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة وافق على ما طرحه جمل�س الوزراء،
و�أمر ب�إ�صدار نظام م�صارف الأف�شور يف البحرين ،كنظام ،ولي�س وفقا لقانون ،لتفادي الدورة
الطويلة التي ت�أخذها القوانني منذ التفكري فيها ،مرو ًرا ب�إ�صدارها ،ثم تعديلها”.
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هذه ال�صفحة
وزير املالية واالقت�صاد الوطني الأ�سبق ال�سيد �إبراهيم عبد الكرمي
يفتتح فرع بنك نا�شيونال اند كريندليز يف نوفمرب 1973م
ويبدو يف ال�صورة املدير التجاري للفرع ح�سن علي ال�سعد
ال�صفحة املقابلة
املبنى الرئي�سي الأول ملجل�س النقد يف العام 1964م
(موقع جمل�سي النواب وال�شورى حاليا)

وقد جاءت النتائج املجزية كي تثبت �صحة وجدوى هذا التوجه ،وهو ما ت�ؤكده الأرقام
والإح�صاءات التي عك�ست منو قطاع امل�صارف يف البحرين مبعدالت عالية ج�سدها عدد امل�صارف،
وحجم موازناتها.
وا�صلت البحرين خطط التو�سع يف قطاع ال�صريفة �أي�ضا ،لت�صبح ،يف مراحل الحقة ،مركزا ماليا
عامليا لهذا القطاع االقت�صادي احليوي ،الذي �أخذ �أبعاداً غري م�سبوقة .ويف بداية العام 1975م،
حني ر�أت احلكومة �أن الفر�صة قد �أ�صبحت مواتية لال�ستفادة من ارتفاع مداخيل الدول اخلليجية
من مبيعات النفط ،وكيفية اال�ستفادة منها يف �إعمار دول اخلليج ،بادرت يف فرتة قيا�سية ن�سب ّيا ،يف
�سن القوانني واتخاذ الإجراءات الالزمة لتمكني القطاع املايل للعب الدور املنا�سب ال�ستقطاب
امل�صارف العاملية وامل�ؤ�س�سات املالية للتواجد يف البحرين ،لقيادة عملية التطوير يف املنطقة.
ولرمبا يت�ساءل القارئ هنا ،وهو يتجول يف �شوارع القطاع امل�رصيف يف البحرين متتب ًعا خطواته،
باح ًثا عن مردوداته على االقت�صاد الوطني� ،أو بالأحرى الفوائد التي كان وما زال القطاع امل�رصيف
يقدمها للبحرين والبحرينيني.
يفيدنا للر ِّد على هذه الت�سا�ؤالت نورالدين نورالدين حني يو�ضح“ :ال يزال القطاع امل�رصيف هو
�صاحب العمل الرئي�سي يف القطاع اخلا�ص .ا�ستثمر القطاع كث ًريا يف تدريب وتطوير العديد من
خرباء البنوك يف البحرين الذين ميكنهم خدمة ال�صناعة داخل الدولة� ،إىل جانب العمل يف بقية
دول جمل�س التعاون اخلليجي.
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هنا ينبغي ت�سجيل ق�ضية يف غاية الأهمية وهي انعكا�س ثروة املعرفة واخلربة هذه ب�شكل �إيجابي على
االقت�صاد ،بغ�ضِّ النظر عما �إذا كان امل�رصفيون البحرينيون يعملون داخل البحرين �أو خارجها ،كما
�ساهم ت�أ�سي�س جمعية امل�رصفيني ومعهد البحرين للخدمات امل�رصفية واملالية كث ًريا يف التدريب
والتطوير ملواطني البحرين على م ِّر ال�سنني”.
ينهي هذه املرحلة� ،إن جاز لنا القول ،ذلك التحول الكبري الذي عرفه القطاع امل�رصيف البحريني
من حالته اجلنينية املبكرة� ،إىل نظريته امل�ستقبلية الباهرة ،الباحثة عن موطئ قدم لها لي�س يف ال�سوق
البحرينية فح�سب ،بل تتجاوز ذلك نحو الأ�سواق الإقليمية الواعدة ،ونظرياتها من الأ�سواق املالية
الغاية يف التعقيد ،وال�رش�سة يف املناف�سة.
ومل يكن للبحرين �أن حتقق ذلك لوال احلر�ص ال�شديد على �أن تكون م�سرية الت�أ�سي�س مميز ًة تع�ضدها
نقالت نوعية فارقة ،مقارنة ب�شقيقاتها من دول اخلليج العربي الأخرى.
ٌ
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الفصل الرابع

تنوع اقتصادي
وسوق مصرفية
محلية مؤازرة

هذه ال�صفحة
الإ�صدار التذكاري الواحد والع�رشون يف العام 1424هـ
املوافق 2004م مبنا�سبة تخليد ذكرى حكام البحرين العظماء
ال�صفحة املقابلة
�شارع احلكومة يف ال�ستينيات من القرن الع�رشين وي�ضم
جمموعة من امل�صارف الرئي�سية واملحالت التجارية
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دون احلاجة للدخول يف التحوالت التي عرفتها املنطقة العربيـة ،ويف القلـب
منها البحرين يف عقد ال�سبعينيات من القرن الع�شرين ،ال بد من التوقف ،ولو
على نحو �سريع عند نقطة يف غاية الأهمية ،وهي انت�شار احلا�سوب ال�شخ�صي،
عو�ضا عن احلوا�سيب العمالقـة ،واخرتاع الرتانز�ستـور .ويف القطـاع امل�صـريف،
ظهرت �أجهزة ال�صراف الآيل وقامت ب�أداء عمل موظفي ال�صرافة ،ف�ساهمت
يف خف�ض عدد العاملني يف الفروع امل�صرفية .كما عرفت العمليات امل�صرفية
تغريات مت�سارعة يف جماالت تقنية املعلومات املختلفة منها .على �سبيل املثال
ال احل�صر ،ات�ساع نطاق االت�صاالت ،والقفزات يف برامج احلا�سب الآيل .ومل تكن
ال�سوق امل�صرفية البحرينية يف من�أى عن مثل هذه التطورات.
ويف ال�سياق ذاته �شهدت نهاية القرن الع�رشين ،كما ي�شري لذلك حممد طاهر عبد اهلل يف �أطروحة
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه“ ،متغريات كربى �شكلت مالمح بداية ع�رص جديد بهدف خلق نظام
عاملي جديد ،قائما على الطفرة الهائلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،كان لها بالغ
الأثر على �أداء املنظومة امل�رصفية” ،ت�شكلت نواتها ال�صلبة يف العقد ال�سابع من القرن الع�رشين.
وبف�ضل العالقة التي كانت تربط البحرين مع قطبي تر�سيم العالقات الدولية حينها ،وهما بريطانيا
والواليات املتحدة الأمريكية ،كان من الطبيعي �أن جتد مثل تلك التحوالت على امل�ستوى الدويل،
�صداها املنطقي يف البحرين التي كانت مهي�أة لتلقي �إفرازات تلك التحوالت.
حمط ٌة يف غاية الأهمية يتوقف عندها من يحاول �أن يطل ب�شمولية من نافذة �سبعينيات القرن
الع�رشين على احلالة االقت�صادية العربية .فقد اندلعت خاللها حرب �أكتوبر 1973م ،والتي يعرفها
البع�ض با�سم حرب رم�ضان ،بني العرب والعدو ال�صهيوين .فكما هو معروف كانت �أ�سعا ُر النفط
حينها م�ستقرة طيلة ال�سنوات التي �سبقت العام  1973عند م�ستوى قريب من  3.6دوالرات .و�أي
تغري عرفته تلك الأ�سعار كان حينها طفيفا ال يذكر.
لكن بف�ضل القرار العربي الذي اتخذ يف الكويت يف العام  1973ب�ش�أن حظر ت�صدير النفط العربي
�إىل الواليات املتحدة احتجاجا على دعمها للعدو ال�صهيوين ،بد�أت �أ�سعار النفط يف االرتفاع،
فبلغت  12دوال ًرا للربميل الواحد يف نهاية العام 1974م ،كي ت�ستق َّر عند م�ستوى تراوح بني 12.5
دوال ًرا و 14دوال ًرا خالل الفرتة ما بني  1974و 1978م .هذا القرار غيرَّ من القواعد التي كانت حتكم
قوانني �أ�سواق النفط العاملية ،ورغم توقف احلرب ،لكن �أ�سعار النفط ،راوحت عند ارتفاعها.
ال يت�سع املجال هنا للخو�ض يف تفا�صيل ارتفاع �أ�سعار النفط ،والأ�سباب الكامنة وراء ذلك القرار،
فاملهم هنا هو �أن تلك الفوائ�ض النفطية ال�ضخمة مل تكن متوقعة .وكانت النتيجة الطبيعية ،التي
ولدها االرتفاع املفاجئ ،يف �أ�سعار النفط ،وال�سيولة النقدية التي متخ�ضت عنها ،هو بحث تلك
ال�سيولة ال�ضخمة يف حجمها ،املفاجئة يف �رسعة تكونها ،عن �آلية لال�ستثمار ب�شكل عقالين وجمد.
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املقر الرئي�سي للبنك الربيطاين لل�رشق الأو�سط يف �شارع اخلليفة
يف نهاية ال�سبعينيات من القرن الع�رشين

كانت البحرين �س َّباقة يف التقاطها لتلك اللحظة التاريخية ،ويف مرحلة مبكرة منها ،فا�ستقر�أت على
نحو �صحيح جوهر تلك التحوالت ،و�أدركت حاجة هذه الأخرية �إىل من�صة �إقليمية ،مركزية،
آليات
ومتطورة ،وبحوزتها القدر ُة على بناء نظام مايل وم�رصيف متما�سك ،حتكمه قوانني معا�رصةٌ و� ٌ
مرنة ،وقواعد �صارمة ،وجهاز رقابة كف�ؤ ،تبيح له القدرة على اجتذاب تلك الأموال الباحثة عن
نظام يحميها� ،أوال ،وي�سهل حركتها ثانيا ،وي�ضمن منوها ثالثا ولي�س �أخرياً.
هذه احلاجة وجدت يف البحرين مال ًذا ح�صينًا ملا كانت تبحث عنه ،وباملقابل زودت النزعة الريادية
التي تتمتع بها البحرين ،ال�سوق املحلية ،مبا كانت حتتاجه من ذخرية تعينها على جذب انتباه تلك
الأموال ،وت�شجيعها على اال�ستقرار يف �أ�سواق البحرين .كل ذلك عزز من الدور الريادي الذي
ُعرفت به البحرين على م ِّر الع�صور ،و�أ َّهلها ملنح الرخ�ص امل�رصفية الالزمة خللق فر�ص ا�ستثمار
حقيقية ،و�إيجاد قنوات التمويل للم�شاريع العمرانية يف بلدان اخلليج.
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هذه ال�صفحة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء يف زيارة
مل�ؤ�س�سة نقد البحرين للتوقيع على الإ�صدار
اجلديد للدينار البحريني يف العام 1973م
ال�صفحة املقابلة
الروبية الهندية العادية واخلليجية التي كانت
ت�ستخدم حتى العام 1964م يف البحرين قبل
الإ�صدار الأول للدينار البحريني

ومل تكن البحرين حينها غافلة عن �رضورة توفري احلماية املطلوبة لتلك الأموال ،والتحلي ب�رسعة
اال�ستجابة لطلبات الرتاخي�ص لها مبزاولة �أعمالها من البحرين .وي�سجل لل�سلطات الرقابية البحرينية
هنا ،ممثلة مب�ؤ�س�سة نقد البحرين (م�رصف البحرين املركزي حاليا) ،ووزارة ال�صناعة والتجارة،
�رسعة حتركهما لب�سط تلك الأر�ضية التي ميزت البحرين عن �شقيقاتها من دول اخلليج العربي
الأخرى .فانهالت طلبات كثرية الفتتاح م�صارف ،و�رشكات ت�أمني ،و�رشكات ا�ستثمار ،و�رشكات
�سم�رسة ،التي وجدت جميعها ،يف املنامة ،ما كانت تبحث عنه من �أمن وا�ستقرار ونظام حيوي،
وديناميكي ،ومتطور يف �آن .و�أ�صبحت البحرين ،بف�ضل ت�ضافر كل تلك العوامل ،حمط �أنظار،
وجمهر انتقال ر�ؤو�س الأموال التي ولدتها الطفرة النفطية ،والباحثة عن �سوق م�ستقرة ومنظمة.
متد يد امل�ساندة
وحتولت �أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها �إىل عوامل م�ساعدة وجاذبة ،وحمفزة ،يف �آنُّ ،
لذلك النظام املايل الوليد ،الذي مل يكن يقدر له النمو ،لوال توفر جمموعة من العنا�رص املحلية
تتقدمها مباركة ر�أ�س الدولة ممثلة يف حاكم البالد حينها �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن
�سلمان �آل خليفة ،وقائد ال�سلطة التنفيذية ،يج�سدها رئي�س جمل�س الوزراء حينها �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،وي�ؤازرها طموح �شاب يف مقتبل العمر هو عاهل البالد
وليا للعهد) ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة
احلايل (كان حينها ًّ
البحرين  .لكن كل ذلك التحول الطارئ ،وعلى الرغم من �أهميته ،مل يكن ليحقق ما كان ي�صبو
�إليه لوال م�ساهمة العامل الب�رشي املحلي ،املاهر واملتفاين من �أجل رفعة مكانة بلده؛ فكانت املوارد
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أمد عمليات التفاعل تلك ،مبا كانت
الب�رشية البحرينية الكف�ؤة هي العامل امل�ساعد اخلفي الذي � َّ
حتتاجه من �رسعة التحول ،وكفاءة الإجناز .ومل يكن ذلك بجديد على �شعب البحرين ،الذي
جتذرت يف �سلوكه ،روح املبادرة ،و�رسعة اال�ستجابة امل�شوبة بالرت ّيث التخاذ القرار ال�سليم الذي
يوفر رد الفعل املثمر.
و�سط تلك الظروف �أطلت خلفية املجتمع البحريني بر�أ�سها هنا كي متار�س دوراً مميزا يف توفري
البيئة اجلاذبة ،ولي�ست الطاردة للوافد الأجنبي الباحث عن فر�صة عمل �أو حلظة ا�ستثمار .هذا
بكم هائل من احل�ضور الأجنبي ،املتنوع يف �سلوكه،
َّ
حول البحرين �إىل ور�شة عمل عاملية تعج ٍّ
املختلف يف ثقافاته ،املتباين يف احل�ضارات التي ينتمي لها .وان�صهر كل ذلك �إيجابيا يف بوتقة
البحرين القادرة على ا�ستقطاب وتذويب هذا التنوع احل�ضاري ،وتقلي�ص فروقاته الثقافية ،مبا
يكفل التعاي�ش املت�آلف ،والعمل امل�شرتك املنتج ،والقادر يف �آن على بناء البيئة احلا�ضنة �إيجابا لكل
تباين ميكن �أن يعيق حركة قطار التقدم ،الذي كان ي�أخذ بيد البحرين نحو املزيد من النجاح
والإجناز بال�رسعة املطلوبة التي مل يكن يف و�سع �أحد �أن يحد منها.
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الإ�صدار الأول للدينار البحريني
يف العام 1964م والإ�صدار الثاين
للدينار البحريني يف العام عام 1973م

ماليا عامليا ،لهذا
وعلى نحو مواز ،خططت البحرين للتو�سع يف قطاع ال�صريفة ،لت�صبح مركزاً ًّ
النوع من الأن�شطة امل�رصفية ،التي �أخذت بف�ضل هذه الر�ؤية امل�ستقبلية الثاقبة �أبعا ًدا غري م�سبوقة
يف املنطقة .ففي بداية العام 1975م ،وجدت الدولة ،وكانت حينها حتت قيادة رئي�س جمل�س
الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة� ،أن الظروف باتت نا�ضجة،
والفر�صة �سانحة لال�ستفادة من ارتفاع مداخيل الدول اخلليجية من مبيعات النفط .وكما قال رئي�س
جمل�س �إدارة جمموعة امل�ؤيد العاملية فاروق امل�ؤيد يف لقائنا معه ،يح�سب لوزير التنمية املرحوم
يو�سف ال�شرياوي نظرته الداعية �إىل حتويل تلك ال�سيولة النقدية املرتاكمة ،واملتنامية يف �آن� ،إىل
مقرا لها مثل :م�صنع
جمموعة من اال�ستثمارات اخلليجية الناجحة التي اتخذت من البحرين ًّ
البحرين للأملنيوم (�ألبا) ،و�رشكة اخلليج للبرتوكيماويات (جبيك) ،وال�رشكة العربية لإ�صالح
ال�سفن (�أ�رسي) ،وغريها من ال�رشكات العمالقة التي ازدهر بها ،وال يزال ،االقت�صاد البحريني.
ومن اخلط�أ هنا �إغفال دور القطاع اخلا�ص البحريني ممث ًال يف غرفة جتارة و�صناعة البحرين ،الذي
كانت ا�ستجابته �رسيعة وديناميكية ،فانخرط ب�سال�سة وحنكة يف تلك امل�رشوعات ،وا�ستفاد على
نحو متطور من الفر�ص التي وفرتها له البيئة اال�ستثمارية ال�صحية ،ب�أطرافها الثالثة :املحلية
والإقليمية والدولية ،وا�ض ًعا ن�صب عينيه ،من خالل التن�سيق والتعاون مع �أجهزة الدولة ،حماية
االقت�صاد الوطني ،ويف القلب منه م�ساهمات القطاع اخلا�ص ،الذي كان م�ؤه ًال حينها للتفاعل مع
تلك الطفرة ،وقاد ًرا على اال�ستفادة منها.
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من يريد تقومي هذه املرحلة ،ب�شكل مو�ضوعي ،ال بد له من ر�ؤيتها ،كما �أ�رشنا ،يف �إطار التحوالت
التي م َّرت بال�ساحة الدولية ،جن ًبا �إىل جنب مع الأحداث التي م َّرت باملنطقة العربية ،ثم الأو�ضاع
ال�سائدة يف منطقة اخلليج ،التي ولدت تلك اال�ستجابة الريادية اخلليجية ،ويف القلب منها البحرين،
التي جنحت يف احت�ضان تلك التحوالت ،والتفاعل مع الأحداث التي رافقتها ،كي ت�صل �أن�شطة
القطاع امل�رصيف يف البحرين� ،إىل ما بد�أ به حينها ،وما زال يوا�صل يف الطريق ذاتها حتى يومنا هذا.
ولي�س هناك من بو�سعه تلخي�ص هذه الرحلة البحرينية املتجهة نحو بناء نظام م�رصيف ع�رصي،
قائ ًما على �أركان را�سخة �أف�ضل من الرئي�س التنفيذي ملجموعة الربكة امل�رصفية عدنان يو�سف،
خ�ص به “وكالة �أنباء البحرين” ،م�شريا �إىل �أن “ال�سيا�سات املالية امل�ستقرة واحلكيمة
يف ت�رصيح َّ
على ال�صعيد االقت�صادي الكلي ،والتي تعمل يف �إطار عمل تنظيمي يتمتع مب�صداقية ويتما�شى مع
املعايري الدولية مما انعك�س بالإيجاب على امل�ؤ�س�سات امل�رصفية وموقعها الريادي يف املنطقة”.
على �أن البداية احلديثة لبناء �رصح املنظومة املالية البحرينية احلديثة ،مبقايي�سها الدولية املعا�رصة
تبد�أ مع ت�أ�سي�س جمل�س النقد البحريني يف العام  1964حيث قام ب�إ�صدار الدينار البحريني اجلديد
الأول يف � 7أكتوبر 1965م كي ي�ستبدل بالروبية اخلليجية .مت كل ذلك يف �إطار تطوير العملة
البحرينية وحمايتها من عمليات التزييف وذلك ب�إ�ضافة خ�صائ�ص �أمنية لها.
النمو الذي نعمت به ال�سوق املالية املحلية ،وتطور �أدائها ،وات�ساع رقعة الأ�سواق التي �سارعت
يلح على البحرين كي تبا�رش يف �إر�ساء دعائم نظام رقابي �صارم ،لكنه مرن يف
للتعامل معها ،بات ُّ
�آن ،مبا ي�ضمن مراقبة �سري �أعمال امل�ؤ�س�سات والأفراد املنخرطني يف �سوق املال وامل�صارف البحرينية،
لي�س يف �إطار ال�سوق املحلية فح�سب ،و�إمنا تلك املحيطة بها� ،إقليمية كانت تلك الأ�سواق �أم دولية.
وكان البد من القيام بذلك بعيدًا كل البعد عن الوقوع يف �أ�رس �إجراءات بريوقراطية عقيمة ،تنفر
مكونات الن�شاط املايل وامل�رصيف يف البحرين ،وجتردها من احلما�س الذي دفعها الختيار البحرين
مركزاً لالنطالق منه نحو الأ�سواق القريبة �أوال ،والأ�سواق العاملية يف مراحل الحقة.
وال ميكن لنظام رقابي حديث �أن يحقق ذلك ،يف غياب منظومة ت�رشيعية متكاملة هي الأخرى،
تكون قادرة على ت�سيري دفة �سفينة تلك ال�سوق ،وتكفل �سالمة املنخرطني يف �أن�شطتها ،مبا يف ذلك
حماربة �أ�شكال التزوير كافة ،وتبيي�ض الأموال بكل �صيغها ،مبا يكفل كفاءة الأداء �أوال ،وك�سب ثقة
املتعاملني مع تلك ال�سوق البحرينية ثان ًيا ،وا�ستقرار النظام املايل ثال ًثا ،ولي�س �أخرياً.
ول�ضمان حتقيق املزاوجة ال�سليمة بني املنظومة الت�رشيعية ،والإجراءات الرقابية ،كان ال َّبد من بناء
�آلية معا�رصة ،تتمتع باملوا�صفات املطلوبة التي تعينها على متابعة التطورات التي حتتاجها �سوق املال
وامل�صارف البحرينية ،والتفاعل معها بالديناميكية الإيجابية التي ال ميكن اال�ستغناء عنها التي ت�ضمن
تطعيم تلك ال�سوق ،مبا يكفل االرتقاء ب�أدائها ،و�سال�سة عملياتها ،من دون جتاوز �أي من القوانني
والأنظمة املعمول بها يف الأ�سواق النا�ضجة ،املناف�سة لل�سوق البحرينية� ،أو املتكاملة معها.
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من �صلب هذه احلاجة ،وبف�ضل النتائج الإيجابية التي حققتها نه�ضة ال�سوق املالية البحرينية انطلق
التفكري الإبداعي ،الباحث عن تطوير امل�ؤ�س�سات ذات العالقة بتنظيم �آليات عمل تلك ال�سوق،
وترتيب القوانني التي حتكم العالقة بني الأطراف الن�شطة فيها ،وتن�سيق فعاليات مدخالتها وتنويع
باقات خمرجاتها على حد �سواء.
كل ذلك كان يحتاج �إىل �إدارة م�ستقلة متار�س ذلك الدور بكفاءة عالية ،وقادرة يف �آن على �أن ت�ؤدي
الوظائف التي ت�ضمن ا�ستقرار ال�سوق على نحو م�ستمر من جانب ،وتطور الأنظمة التي تديره
مبهارة متوازنة من جانب �آخر.
ولد ذلك احلاجة �إىل �إطالق “م�ؤ�س�سة نقد البحرين” ،التي ت�أ�س�ست ،مبوجب القانون ال�صادر
مبر�سوم �أمريي رقم  23بتاريخ  5دي�سمرب 1973م ميالدية .وكان الت�أ�سي�س ،كما �أ�رشنا ،مبنياً على
احلاجة ،التي �أ�صبحت ما�سة ،لتنظيم عمل امل�ؤ�س�سات املالية املت�صاعدة وو�ضعها حتت �إدارة حكومية
وعزز هذا املنحى �إن�شاء جلنة ،هي
م�ستقلة تُناط بها م�س�ؤولية و�ضع القوانني والأنظمة الالزمةَّ .
مكونة من م�س�ؤولني يف حكومة البحرين مع م�ساعدة فنية من �صندوق النقد
الأخرى م�ستقلةَّ ،
الدويل لعمل درا�سة خل�صت نتائجها �إىل احلاجة لتنظيم الرقابة على امل�صارف ،وقادت التو�صيات
من اللجنة �إىل قيام احلكومة ب�إ�صدار قانون امل�ؤ�س�سة امل�شار �إليه يف �صيغة املر�سوم الأمريي رقم
 23بتاريخ  5دي�سمرب 1973م.
وكما جاء يف ذلك املر�سوم ،تلخ�صت �أغرا�ض م�ؤ�س�سة نقد البحرين يف جمموعة من الإجراءات
املرتكزة على قوانني مميزة .يت�صدر ذلك تنظيم عمليات �إدارة نقد دولة البحرين ومراقبة وتن�سيق
عمليات ال�رصف الأجنبي ،ويتكامل مع املحافظة على ثبات قيمة النقد البحريني والعمل على
ت�أمني اال�ستقرار النقدي ،كي يت�سنى لل�سوق البحرينية ترتيب املهن امل�رصفية والرقابة على اجلهاز
يتم ذلك يف بيئة تتوفر فيها الرقابة وتوجيه االئتمان امل�رصيف مبا يحقق �أهداف
امل�رصيف .على �أن َّ
ال�سيا�سة االقت�صادية للدولة ،ومبا ي�سمح بامل�ساهمة يف �إيجاد �سوق نقدية ومالية متطورة.
ت�صب يف خانة
جليا يف مواد ذلك القانون الذي تن�ص املادة ( )7منه على متطلبات ّ
جند ذلك ًّ
احلوكمة اجل ّيدة ،حيث تبينّ ا�شرتاطات الع�ضوية يف جمل�س امل�ؤ�س�سة كالتايل “ي�شرتط يف رئي�س
املجل�س امل�شار �إليه يف املادة ( )5وكما ي�شرتط يف بقية الأع�ضاء امل�شار �إليهم يف املادتني ( )4و ()5
من القانون �أن يكونوا بحرينيي اجلن�سية و�أن يكونوا من ذوي اخلربة يف ال�ش�ؤون املالية ،وال يجوز
لأي من �أع�ضاء املجل�س �أن يكون وكيال �أو ممثال �أو موظفا �أو مديرا �أو م�ستخدما �أو م�ساهما يف
م�ؤ�س�سة مالية ب�أكرث من  %10من ر�أ�س املال”...
ومنذ �إن�شاء م�ؤ�س�سة نقد البحرين توىل قيادتها التنفيذية مبن�صب حمافظ :ال�سيد عبداهلل ح�سن
�سيف (1998-1981م) ثم ال�شيخ عبداهلل بن خليفة بن حممد ال خليفة (2000-1999م) وبعده
ال�شيخ �أحمد بن حممد اخلليفة (2005-2001م) �إىل �أن توىل املهمة املحافظ ر�شيد املعراج منذ
العام 2005م حتى وقت �إعداد هذا الكتاب.
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وكون م�ؤ�س�سة نقد البحرين الالعب الأ�سا�سي يف ف�ضاء الرقابة على املنظومة امل�رصفية� ،أتاح لها هذا
املوقع ممار�سة دور مهم يف �إدارة وتنظيم عمل قطاع امل�صارف بعد �أن ت�سلمت امل�س�ؤولية من جمل�س
النقد الذي كانت له م�س�ؤولية حم�صورة يف �إ�صدار الدينار البحريني و�إدارة النقد يف البحرين.
وعن �أو�ضاع تلك املرحلة ،وحيثيات ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة نقد البحرين يتحدث �أحد امل�رصفيني عدنان
ب�سي�سو عن بداية جمل�س النقد وم�ؤ�س�سة نقد البحرين قائال“ :كان جمل�س النقد حينها يف بداياته،
وكان ير�أ�سه مدير بريطاين ،وكانت املهمة الرئي�سية للمجل�س هي �إ�صدار النقد ،وم�ساعدة البنوك
العاملة يف البحرين يف ما يخ�ص توفري وتغيري العمالت اخلارجية كاجلنيه الإ�سرتليني وغريه .و�إن
ت�سمية جمل�س النقد �آنذاك كان مت�سقا مبا كان معموال به يف اململكة العربية ال�سعودية من ت�سمية
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لتفادي ا�ستخدام كلمة بنك �أو بنوك ،وما قد يثري يف ذلك الوقت
من �أمور قد تعترب معامالت ربوية .ولذلك عندما �أن�شئت م�ؤ�س�سة نقد البحرينَّ ،مت ا�ستخدام
م�ؤ�س�سة النقد بدال من م�رصف مركزي”.
جتدر الإ�شارة هنا �إىل ا�ستمرار الروبية الهندية ب�إعتبارها
العملة الر�سمية للبالد حتى نيل البحرين اال�ستقالل عن
اململكة املتحدة يف العام 1971م .وكانت البحرين ت�ستخدم
العملة الهندية وعمالت �أخرى مثل الرتكية وغريها .لكن
نظرا للعدد الكبري من التجار الهنود يف الأ�سواق اخلليجية،
ومنها البحرينية بطبيعة احلال ،بخا�صة �أولئك املنخرطني يف
�أن�شطة جتارة الل�ؤل�ؤ يف البحرين ،كانت الروبية الهندية هي
الأو�سع تداوال مقارنة مع �أي من تلك املعامالت الأخرى.

تلخصت أغراض مؤسسة نقد البحرين في
مجموعة من اإلجراءات المرتكزة على
قوانين مميزة ،يتصدرها تنظيم عمليات
إدارة نقد دولة البحرين وتداوله ومراقبة
وتنظيم عمليات الصرف األجنبي

خ�ضم ذلك تعر�ضت الروبية الهندية �إىل تالعب يف املعامالت اجلارية حينها ،مما �أ َّثر �سل ًبا على
يف ِّ
قيمتها ال�سوقية .هنا ا�ضطرت حكومة الهند يف العام 1959م �إىل �إ�صدار �أوراق عملة هندية خا�صة
باال�ستخدام يف دول اخلليج �أ�سمتها “الروبية اخلليجية” .وكان الغر�ض من ذلك م�ساعدة دول
اخلليج على ا�ستخدام هذه العملة حتى تقوم كل دولة ب�إ�صدار عملتها املحلية .وهذا ما ح�صل يف
البحرين حيث �أ�صبح الدينار البحريني ،وما يزال ،هو العملة الوطنية.
وي�سجل مل�ؤ�س�سة نقد البحرين ذلك الدور املف�صلي الذي مار�سته ،وبكفاءة عالية يف القطاع
امل�رصيف .وا�ستم َّرت يف موا�صلة �أدائها لذلك الدور �إىل حني حتويل ا�سمها �إىل م�رصف البحرين
املركزي ،الذي جنح هو الآخر يف تطوير ذلك الإرث اخلازن للتجربة الغنية ،مبا يتالءم ومنو ال�سوق،
ومتطلبات ذلك النمو.
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يكن ذلك التغي ُري �شكليا ،وحم�صو ًرا يف اال�سم فح�سب ،فقد �أنيطت بـ “امل�ؤ�س�سة” تويل
ومل ْ
م�س�ؤوليات حزمة من املهمات ،رافقتها جمموعة �أخرى من ال�صالحيات الكثرية واملت�شعبة� ،أتاحت
لها القيام ب�إ�صدار القوانني واللوائح املنظمة لعمل خمتلف حاملي الرخ�ص امل�رصفية ،وكذلك
تطبيقُ املعايري العاملية املحا�سبية والرقابية ومتطلبات احلوكمة على جممل مكونات القطاع املايل،
ما جعلته ع�ض ًوا فاع ًال يف م�صاف امل�صارف املركزية على امل�ستوى العاملي.
ويف �سياق احلديث عن م�ؤ�س�سة نقد البحرين ودورها يف �إنعا�ش النظام امل�رصيف ،جند لزا ًما
التوقف ،ولو يف عجالة ،عند واقع م�صارف الوحدات اخلارجية ،التي و�صل عددها ح�سبما جاء
يف التقرير ال�سنوي ال�صادر عن م�ؤ�س�سة نقد البحرين يف العام 1977م �إىل ما يقارب من  33وحدة.
�إن عدد م�صارف الوحدات اخلارجية (الأف�شور) ،الذي و�صل حينها �إىل  33وحدة يف خالل
�سنتني فقط من نيل رخ�ص حقها يف ممار�سة �أن�شطتها ،هو رق ٌم ال ميكن اال�ستهانة به ،حني ُيقارن
مع �أ�سواق مالية خليجية �أخرى قريبة ،من جانب،
�أو حني يقارب مع حجم ال�سوق املالية البحرينية من
ناحية ثانية .هذا الإجناز يثبت مرة �أخرى ،ويف تاريخ
َ
ارتفع عدد الوحدات المصرفية الخارجية ،في
البحرين احلديث ،ظاهرة الريادة البحرينية يف عامل
نهاية العام  1980إلى  59وحدة بزيادة قدرها
املال وامل�صارف للبحرين ،التي �سبق و�أن �أ�رشنا لها.

 %79عـن عـدد الوحـدات في العـام 1977م

وكانت الوحدات امل�رصفية اخلارجية الأف�شور املتواجدة
يف البحرين �آنذاك متثل  23دولة ومن �أهم تلك
الوحدات ،البنك الهولندي العام وت�شي�س منهاتن
وبنك كميكل وبنك �أوف �أمريكا وت�شي�س مانهاتن بنك
و�أمريكان اك�سرب�س والبنك الربازيلي .وكذلك كريدت �سوي�س ويو بي ا�س ولويدز بنك وباركليز
بنك ومدالند بنك ونا�شونال و�ستمن�سرت (بريطانيا) والبنك الكندي التجاري وبنك الإندو�شني
وال�سوي�س وبنك باري�س الوطني وبنك كوريا لل�رصافة وهانيل بنك (كوريا اجلنوبية) وبنك الدولة
الهندي والبنك الأوروبي العربي (�إ�سبانيا) والبنك العربي للتنمية (ماليزيا) وغريهم.

والذي كان عددها حينها  33وحدة فقط

َّثم ارتفع عدد الوحدات امل�رصفية اخلارجية ،كما ي�شري التقرير ال�سنوي مل�ؤ�س�سة نقد البحرين يف
نهاية العام 1980م �إىل  59وحدة ،بزيادة قدرها  %79عن عدد الوحدات يف العام 1977م حني
كان عددها  33وحدة فقط .وتعترب هذه الزيادة قيا�سية حتى باملعايري الدولية يف هذا املجال.
ويف املقابلة التي �أجريناها معه ،يرى ال�سيد في�صل علوان�“ :إن الفارق الذي م َّيز ما قامت به
البحرين ،مقارنة مع دول �أخرى ،كان ت�شجيع امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية من �أعلى �سلطة يف
البالد حينها ،مكر�سة يف الدور الرائد الذي قامت به احلكومة ممثلة يف �صاحب ال�سمو الأمري خليفة
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بن �سلمان الذي مل يتوان عن ح�ضور امل�ؤمترات االقت�صادية وا�ستقبال الوفود امل�رصفية من جميع
انحاء العامل .وعزز هذا احل�ضور ل�سموه قيام ال�سلطات الرقابية بتوفري القوانني والأنظمة كافة من
�أجل �إجناح وتطوير عمل امل�صارف يف البحرين”.
يف َ
تلك الأثناء كانت احلركة امل�رصفية يف البحرين تتنامى بوترية مت�سارعة ،بلغت ذروتها يف
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي .وهذه احلركة ا�ستدعت التوجه لتغيري اجلهة الرقابية على عمل
امل�صارف من “جمل�س نقد”� ،إىل “م�ؤ�س�سة نقد البحرين”.

منامة �سنرت املركز الرئي�سي للعديد من
م�صارف الأوف�شور ومكاتب التمثيل
لبع�ض البنوك العاملية يف الثمانينيات
من القرن املا�ضي

وعلى الرغم من اجلهود العظيمة التي قامت بها امل�ؤ�س�سة� ،إال �أن التطورات العاملية يف قطاع
امل�صارف كانت تتقدم ب�رسعة فائقة ،و�أ�صبحت املتطلبات الرقابية على �أداء ال�سوق ومكوناتها
تتطلب �أبعا ًدا جديدة تدار �ش�ؤونها من قبل �سلطة رقابية ذات م�ؤهالت عالية ،تتوفر فيها الكفاءات
الفردية ،واملرونة الإدارية ،والر�ؤية الثاقبة ،خ�صو�صا �إذا �أخذنا يف احل�سبان “الثورة امل�رصفية”� ،إن
جاز لنا القول ،التي عرفتها ،يف تلك الفرتةُ � ،
أ�سواق البحرين ،و َمن حولها منطقة اخلليج العربي.
تطلب ذلك �إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سات الر�سمية ذات العالقة باحلركة اليومية ل�سوق املال والأعمال
البحرينية ،وهكذا جاء ت�أ�سي�س “م�رصف البحرين املركزي” ا�ستجاب ًة منطقية ووالد ًة طبيعية
للتعامل مع �إفرازات تلك الثورة ،والتكيف معها على نحو �إيجابي.
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مستقبلية محكمة

مبنى دار احلكومة يف العا�صمة املنامة
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�شهدت مرحلة ال�سبعينيات من القرن الع�شرين ،كما يلفت وزير املالية
واالقت�صاد الوطني الأ�سبق �إبراهيم عبد الكرمي ،نقلة اقت�صادية يف غاية الأهمية.
لكنها مل حتظ بااللتفات الذي ت�ستحقه“ .ففي عامي  1972و1973م ،كان هناك
حدثان مهمان ،االول يف العام 1972م حني انتبهت دول اخلليج اىل حقيقة �أن
ال�شركات العاملية املالكة لالمتيازات الكبرية كانت ت�ستحوذ على قطاع النفط،
من ناحية العر�ض والطلب .وعلى الرغم من �أن بع�ض الدول كانت م�ساهمة يف
ملكية تلك ال�شركات الكبرية الأجنبية ،خ�صو�صا يف قطاع النفط� ،إال �أن تلك
ال�شركات الأجنبية كانت هي امل�سيطرة على ال�سوق والأ�سعار والإدارة ،وكان
ذلك يحدث نوعا من الت�ضارب .ففي العام 1973م قررت دول اخلليج تغيري
الو�ضع من خالل امللكية الكاملة ل�شركات النفط ،وهذا فعال ما قامت به
اململكة العربية ال�سعودية والكويت والبحرين وبقية الدول اخلليجية”.
على نحو مواز ،ويف الفرتة ذاتها ،حمل مطلع ال�سبعينيات من القرن الع�رشين ،اال�ستقرار ال�سيا�سي
الذي كانت تتطلع نحوه البحرين ،وعزز من ثقة ال�شعب يف قيادته ،التي باتت يف و�ضع منا�سب
لبدء م�سرية البناء والتطوير .وحظي قطاع املال وامل�صارف مبا ي�ستحقه من اهتمام وتنمية تمَ ثل يف
ت�أ�سي�س منظومة م�رصفية متكاملة .كانت البحرين حينها ت�ستند �إىل � ٍ
إرث غني ،ا�ستمدته من خربة
مرتاكمة ،يف قطاع املال والأعمال ،على وجه اخل�صو�ص امل�رصيف منه .مت ذلك وفق اختيار موفق
لأنواع امل�صارف ،وطبيعة اخلدمات التي كانت توفرها ،واملنتجات التي جنحت يف و�ضعها بني
يدي زبائنها ،ويف �ضوء ا�سرتاتيجية حمكمة ،حمددة الأهداف ،ووا�ضحة املعامل.
كان االلتفات حينها متوج ًها نحو امل�صارف التقليدية .وهو �أمر منطقي وطبيعي بحكم التطور الذي
كانت تنعم به البحرين حينها .وكما �رسدنا بداية ،كانت هناك نواة �صلبة ت�شجع على امل�ضي يف
مثل هذا التوجه ال�سليم ،حيث كان البنك ال�رشقي املحدود (يعرف حاليا با�سم �ستاندرد ت�شارترد
بنك) ،ميار�س �أن�شطته التقليدية للعمل يف البحرين مبوجب اخلطاب امل�ؤرخ يف � 11أغ�سط�س
1918م ال�صـادر من لدن حاكم البحرين حينها �صاحب العظمة املغفور لـه ال�شـيخ عي�سى بن
علي �آل خليفة حاكم البحرين ،والذي حدد فيه �رشوط كانت ت�صب يف خانة م�صلحة املواطن
البحريني ،وتخ�ضع للقوانني ال�سارية يف البالد.
وقد اف ُتتح البنك ،وبا�رش �أعماله يف العام 1920م .بعدها وا�صلت البحرين م�سرية احت�ضان
م�صارف عديدة ،البع�ض منها بحريني والآخر عربي ،دون �أن ي�ستثنى من تلك القائمة امل�رصح لها
بالعمل يف ال�سوق البحرينية ،امل�صارف العاملية.
وعلى نحو مواز ،كان بنك البحرين الوطني ،قد دخل مرحلة الن�ضج بعد ما يقارب من � 15سنة
على انطالقته ،وحظيت خدماته ،حتى وهي يف مراحلها اجلنينية ،با�ستقبال �إيجابي لدى املواطن،
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ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد ،و�صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى
بن �سلمان �آل خليفة يف االحتفال مبرور  25عاماً على افتتاح بنك البحرين الوطني ،ويبدو يف ال�صورة رئي�س
جمل�س �إدارة البنك املغفور له ال�سيد �أحمد بن علي كانو وهو يقدم هدايا تذكارية

الذي وجد يف ذلك البنك حينها� ،رصحا ماليا وطنيا ،كان ي�ستحق تلك احلظوة من لدن املواطن.
وبحلول العام 1985م بلغ عدد امل�صارف العاملة يف البحرين  18م�رصفا ،حققت درجة عالية من
التنوع يف عدد ،وطبيعة اخلدمات التي كانت تقدمها حينها.
وجتد ُر الإ�شارة هنا �إىل تلك النقلة النوعية الإيجابية التي �أحدثتها الطفرة يف عدد امل�صارف بالن�سبة
ال�ستقطاب الكفاءات الوطنية ومن اجلن�سني .فقد بلغت ن�سبة البحرنة حينها ،وكما يرد يف �أحد تقارير
م�ؤ�س�سة نقد البحرين حواىل  %83يف العام 1983م .ثم وا�صلت �صعودها لت�صل �إىل  %86.5يف
العام 1989م .ومن بني �أوائل امل�صارف ذات امللكية اخلليجية امل�شرتكة التي ت�أ�س�ست يف تلك الفرتة،
كان بنك البحرين والكويت ،الذي نال رخ�صة مزاولة العمل يف العام 1971م ،وبا�رش �أعماله يف
العام 1972م .وب�ش�أن م�سرية البنك ،يقول رئي�س جمل�س الإدارة مراد علي مراد يف املقابلة التي
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�أجريناها معه“ :التحقت بالعمل يف البنك كمدير عام يف �سنة 1987م ،و�أوكلت يل مهمة يف
غاية ال�صعوبة ،كانت تتمحور حول �إخراجه من م�شاكله املختلفة ،التي كان يعاين منها حينها ،مبا
يف ذلك بناء الهيكل التنظيمي املنا�سب للبنك ،و�ضبط �آلية العمليات التي كان يقوم بها ،و�إيجاد
احللول املنا�سبة لإدارة القرو�ض املتعرثة ،و�إعادة الهيكلة الر�أ�سمالية للبنك .ومل يكن قرار االنتقال
من البنك الأهلي التجاري ال�سعودي �إىل بنك البحرين والكويت بالأمر ال�سهل ،فقد كان الأول
يتمتع ب�شيء من اال�ستقرار والتطور ،يف حني كان الثاين يعاين من م�شاكل ج َّمة يف تلك املرحلة
من حياته”.
ومي�ضي مراد م�ستطردا“ :وعندما مت تعييني يف من�صب املدير العام /الرئي�س التنفيذي ،عملت
جاهدا على و�ضع هيكل تنظيمي جديد ،وبعد ذلك عملنا على حل امل�شاكل املتعلقة بالقرو�ض
الكبرية ،ومت �ضخ ر�أ�سمال جديد �ساعد البنك على النهو�ض والو�صول �إىل ما هو عليه اليوم”.
وي�ضيف قائال�“ :إن ت�أ�سي�س البنك كان بحد ذاته حدثا مهما ومميزا حينها ،حيث كان �أول بنك
بحريني مبلكية خليجية م�شرتكة بني البحرين والكويت .ثم �إن دولة الكويت التي مل تكن ت�سمح
ب�إعطاء رخ�ص لفتح بنوك غري كويتية� ،أعطت اال�ستثناء الأول لبنك البحرين والكويت لفتح فرع
له يف �أ�سواقها”.

108

�أحد اجتماعات جمل�س �إدارة
بنك البحرين والكويت برئا�سة
املغفور له ال�سيد را�شد بن
عبدالرحمن الزياين

القطاع المصـرفي البحـريني  100 -عـام مـن التحـديات واإلنجـازات

من جانبه ينوه مراد علي مراد �إىل “ب�أن بنك البحرين والكويت يعترب حاليا امل�رصف التجاري املحلي
الأكرب من حيث حقوق امل�ساهمني والأ�صول يف البحرين .وعلى م�ستوى تقدمي اخلدمات امل�رصفية
وب�شبكة فروع كبرية يف البحرين وتواجد خليجي ودويل متنا�سب”.
ويختم ال�سيد مراد حديثه بالتعبري عن �سعادته “ب�أن بنك البحرين والكويت يفتخر ب�أن املوظفني
البحرينيني ميثلون  %95من جمموع العمالة ،مما يح�سب للبنك ما يقدمه من تدريب وت�أهيل موظفيه
من العمالة البحرينية”.
وحول م�سرية بنك البحرين والكويت ،يتحدث رئي�س جمل�س ال�شورى علي �صالح ال�صالح عن فرتة
عمله يف جمل�س �إدارة بنك البحرين والكويت ممثال للحكومة قائال“ :بقيت ما يقارب من اثنتي ع�رشة
�سنة يف جمل�س �إدارة البنك املذكور ،وعملنا مع كفاءات بحرينية وكويتية ممتازة ،وكنت �أي�ضا يف
اللجنة التنفيذية للبنك املذكور ،والتي كانت تعمل طوال الوقت يف حل م�شاكل البنك يوما بيوم.
وا�ستطعنا حل امل�شاكل اليومية و�إعادة الثقة يف البنك ،كما فعل الآخرون لبنك البحرين الوطني
والبنك الأهلي التجاري”.
هنا ينبغي التوقف عند ق�ضية يف غاية الأهمية وهي ا�ستعداد ال�سوق البحرينية مدعومة بت�رشيعاتها
املتما�سكة ال�ستقطاب م�صارف من خارج البالد من جهة ،وقناعة هذه الأخرية ب�أن �سوق البحرين
تنعم باال�ستقرار التجاري ،وال�ضمان الق�ضائي الذي كانت تفت�ش عنه ،من جهة �أخرى.
كل ذلك �أدى �إىل �أن تنال هذه البنوك ت�سهيالت تتمتع باملرونة التي جتعل من �إجراءات ت�أ�سي�س البنك
عملي ًة يف غاية ال�سهولة ،دون �أن يعني ذلك امل�ساومة على التقيد بالقوانني والأنظمة املعمول بها عامليا
يف �أ�سواق املال والأعمال الدولية.
وبقدر ما كانت عملية ت�أ�سي�س البنوك ذات امللكية امل�شرتكة بني ر�أ�سمال بحريني ونظريه الأجنبي ،يف
غاية ال�سهولة .مل تكن مثيالتها ،ذات الر�أ�سمال الأجنبي اخلا�ص تختلف عنها من حيث مرونة قوانني
الت�أ�سي�س� ،أو �سهولة ممار�سة الن�شاط ،بخا�صة عندما يتعلق الأمر بت�أ�سي�س م�رصف خليجي.
ولعل من ابرز الأمثلة التي ت�ؤكد مرونة القوانني البحرينية وقدرتها على اغراء امل�صارف العربية
والدولية هي عملية الدمج التي متت بني بنك الكويت املتحد ومقره لندن والبنك االهلي التجاري
ومقره البحرين ،ونتج عن ذلك م�رصف جديد حمل ا�سم البنك الأهلي املتحد يف البحرين .و�إن
دل على �شيء فامنا يدل على الأولوية املميزة التي متنحها البحرين للم�صارف الأجنبية وعلى وجه
اخل�صو�ص العربية منها.
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هذه ال�صفحة
�سمو الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
جمل�س الوزراء يف حفل افتتاح البنك الأهلي
التجاري ويبدو يف ال�صورة رئي�س جمل�س �إدارة
البنك �آنذاك ال�سيد حممد بن يو�سف جالل
ال�صفحة املقابلة
�سمو الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
جمل�س الوزراء يف حفل افتتاح بنك �سيتي
الإ�سالمي الإ�ستثماري التابع ل�سيتي كورب
ك�أول رخ�صة م�رصف �إ�سالمي يف البحرين
لبنك �أمريكي

لقد ت�أ�س�س البنك الأهلي املتحد يف عام  .2000وا�ستحوذ البنك على ن�سبة مئوية من �أ�سهم بنك
الكويت وال�رشق الأو�سط يف عام  .2001وقام هذا البنك التابع بتغيري ا�سمه �إىل البنك الأهلي
املتحد وحتول �إىل بنك �إ�سالمي بد ًال من البنك التقليدي يف �أبريل  .2010يف البحرين ،يقوم
البنك بت�شغيل اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية من خالل نوافذ الهالل لل�صريفة الإ�سالمية.
مثل هذه الأن�شطة امل�رصفية اللولبية ،وح�ضور الكفاءات البحرينية يف م�شهدها ،يك�شف عن
حقيقتني يف غاية الأهمية ،الأوىل منهما هي متتع �سوق املال والأعمال البحرينية بالت�رشيعات
الالزمة التي تبيح لها ر�شاقة احلركة ،و�رسعة الت�رصف� .أما الثانية فهي ريادة العن�رص البحريني يف
الإدارات العليا ل�صنع القرار ،الأمر الذي من �ش�أنه مراعاة امل�صالح الوطنية يف �أية قرارات ب�ش�أن
تطوير القطاع امل�رصيف� ،أو حتديد م�ساراته.
وقد بنت مثل هذه الإجراءات املتقدمة و�أخرى غريها البيئة املنا�سبة التي بو�سعها �أن حتقق جمموعة
من الأهداف الوطنية الأبرز بينها :مو�ضعة البحرين يف �أ�سواق املال والأعمال العاملية دون ا�ستثناء
الإقليمية .وخلق فر�ص جديدة �أمام اليد العاملة املاهرة املحلية التي كانت تبحث عن فر�ص عمل
جديدة قابلة للنمو والتطور على ال�صعدين املحلي والدويل .و�أخريا ولي�س �آخر تزويد النظام
الق�ضائي يف البحرين مبا يحتاجه من خربات ت�رشيعية متكنه من ت�سهيل عمليات ت�أ�سي�س امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية ذات العالقة بها �أو املكملة لأن�شطتها .وقد �سمح كل ذلك بزرع بذور النظام
امل�رصيف املتطور التي تنعم مبزاياه مملكة البحرين اليوم.
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امل�رصيف حممد ال�رشوقي ،يلفت �إىل املرونة التي يتمتع بها نظام الدولة ،الذي ي�سمح ببع�ض
التجاوزات الإيجابية التي من �ش�أنها عدم الوقوع يف �أ�رس بريوقراطية الإدارات ذات العالقة.
وحول هذه امل�س�ألة يتحدث ال�رشوقي قائال“ :ذهبت لزيارة �سمو الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
معلنًا له عن نية �سيتي بنك بناء مقر خا�ص له يف مملكة البحرين .وكانت القوانني يف البحرين
�آنذاك ال ت�سمح بتملك امل�ؤ�س�سات الأجنبية لعقارات �أو �أرا�ض يف البحرين ،لكن �سمو رئي�س
الوزراء وافق على الطلب و�أ�صدر الأوامر بتعديل القوانني لت�سهيل عملية ح�صول البنك على املقر
املنا�سب .وقد كان البنك يفكر ببناء املقر يف مناطق وجود امل�صارف يف املنامة .ولكن لبعد نظر
�سموه فقد عر�ض قطعة الأر�ض ب�أن تكون يف منطقة ال�سيف ،ويف منطقة ا�سرتاتيجية من الناحية
التجارية .و�أكرث من ذلك ،عندما عملنا الت�صميم للبناء ذهبنا �إليه لنطلعه على الت�صميم وكان لدينا
ت�صميمان خمتلفان ،و�س�ألناه عن ر�أيه يف الت�صميمني ف�أ�شار ومن دون تردد اىل الت�صميم الذي
يقوم مبوجبه املبنى الرئي�سي احلايل يف منطقة ال�سيف”.
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يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،بدت ريادة البحرين ،يف قطاع املال والأعمال ،وا�ضحة املعامل
من خالل قدرتها على ا�ستقطاب امل�صارف وال�رشكات العاملية للتواجد يف البحرين ،وتقدمي الدعم
الالزم الذي كانت حتتاجه ،حينها ،مثل تلك امل�ؤ�س�سات .متحور ذلك حول �إ�صدار ُح َزم القوانني
والأنظمة� ،أو ت�سهيل الإجراءات امل�سرية لأعمالها .كانت �سيا�سات البحرين املنظمة ل�سوق املال
والأعمال وا�ضحة ومميزة ،وت�سريها �سيا�سة مدرو�سة ،وموفقة .كما �أنها جاءت يف الوقت املنا�سب.
فمن حيث التوقيت ،كانت البحرين حينها مهي�أة ال�ستقبال امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية التي
كانت متواجدة يف لبنان ،الذي كان يومها يعاين من تداعيات احلرب الأهلية التي اندلعت يف
العام 1975م ،والتي بد�أت ت�أخذ منحى خط ًريا منذ منت�صف ال�سبعينات .حينها �سارع العديد من
امل�صارف العاملة هناك �إىل مغادرة بريوت� ،إما �إىل بلدانها الأ�صلية� ،أو �إىل عوا�صم �أخرى تهي�أت
فيها ظروف العمل الأف�ضل.
م�صائب قوم عند قوم فوائد ،فجاهزية البحرين ب�أنظمتها املالية
هنا يخطئ من ي�ستعني بالقول،
ُ
التي تنظم ال�سوق ،وقوانني �رشكات وم�صارف
الأف�شور� ،ساعدها ذلك على ا�ستقطاب تلك البنوك اىل
البحرين .وهذا بدوره �ساهم يف ت�شجيع م�صارف عاملية
تقف وراء اختيار البحرين مركزا ماليا مجموعة
�أخرى على البحث عن موطئ قدم لها يف البحرين،
من األسباب من بينها السمعة العالمية
مبا فيها تلك العاملية� ،أو التي كانت تتخذ من بريوت
الجيدة التي كانت تتمتع بها مؤسسة
مقرا لإدارة �أعمالها .ويف العام 1975م ارت�أت م�ؤ�س�سة
ًّ
نقد البحرين ووجود قانون مستقل لتنظيم
نقد البحرين �أن تو�سع من دائرة احل�ضور امل�رصيف
عمل الوحدات المصرفية الخارجية
يف االقت�صاد الوطني ،فبادرت �إىل تنويع موا�صفات
و�أن�شطة امل�صارف التي بو�سعها �أن متار�س �أعمالها من
ال�سوق البحرينية ،ف�سارعت �إىل �ضخ املزيد من املرونة يف الت�سهيالت واخلدمات امل�رصفية
املمنوحة لل�رشكات القادمة من اخلارج ،من خالل عر�ض خدمات م�رصفية وفر�ص ا�ستثمار جديدة
للقطاع امل�رصيف .وجاءت فكرة ال�سماح ملا عرف با�سم “الوحدات امل�رصفية اخلارجية” يف وقت
كانت فيه البحرين يف �أم�سِّ احلاجة للفوز يف �سوق تناف�سية معاركها �ضارية.
يف هذا الإطار ميكن فهم انطالق هذا النوع من الأن�شطة امل�رصفية من البحرين ،دون �سواها من
�أ�سواق الدول املجاورة .فعن طريق �إف�ساح املجال لن�شاط الوحدات امل�رصفية اخلارجية ،بد�أت
املعادلة ال�سليمة متار�س دورها يف ال�سوق البحرينية املتوثبة لتحقيق املزيد من النجاحات يف
جماالت اخلدمات امل�رصفية واملالية املتجددة .وقد كان العر�ض موجها يف البداية جلذب امل�صارف
الأجنبية ،لكنه بعد ذلك �أ�صبح متاحا �أي�ضا للم�صارف الإقليمية والبحرينية ،ولكن �ضمن �ضوابط
حمددة ،ورقابة مهنية �صارمة من م�ؤ�س�سة نقد البحرين.
112

القطاع المصـرفي البحـريني  100 -عـام مـن التحـديات واإلنجـازات

تطور عمل الوحدات امل�رصفية اخلارجية جاء م�صاحبا للزيادة املت�سارعة
من ح�سن الطالع� ،أن ّ
يف مداخيل دول املنطقة من �إيرادات النفط .ولذلك �أ�صبح مناء م�صارف الأف�شور ظاهرة �إيجابية
�رسعت من وترية و�ضع ال�سوق البحرينية حتت جمهر رادارات �أ�سواق العامل امل�رصفية واملالية.
وقد كان للدولة دور ملمو�س ومتزايد ،يف ت�شجيع قطاع الوحدات امل�رصفية اخلارجية من خالل
احلوافز التي كانت توفرها .وبني الأهم فيها كان �رشط �أن تكون هذه الوحدات فروعا �أو �رشكات
يحق لهذه الوحدات الدخول يف معامالت م�رصفية مع حكومة
تابعة �أو م�رشوعات م�شرتكة .كما ُّ
البحرين والهيئات التابعة لها �أو �أي م�رصف مرخ�ص يف دولة البحرين .ويف و�سع تلك امل�صارف
تقدمي جميع اخلدمات امل�رصفية لغري املقيمني ما عدا احل�سابات اجلارية املدعومة ب�إ�صدار دفاتر
�شيكات .وتنعم تلك امل�صارف ب�إعفاءات من �أية �رضائب على الأرباح.
حينها كانت تقف وراء اختيار البحرين مركزا ماليا جمموعة من الأ�سباب نذكر منها على �سبيل
املثال ال احل�رص ال�سمعة العاملية اجليدة التي كانت تتمتع بها م�ؤ�س�سة نقد البحرين كجهة رقابية ذات
م�ستويات عاملية� .إ�ضافة �إىل ذلك وجود قانون م�ستقل لتنظيم عمل الوحدات امل�رصفية اخلارجية،
�إىل جانب عدم وجود �رضائب ،مع توفر �أيد عاملة مدربة من البحرينيني ،و�سهولة احل�صول على
رخ�ص ال�ستخدام �أيد عاملة �أجنبية.
ويف العام 1973م �أي�ضا ،وبعد احلرب بني العرب والكيان ال�صهيوين ،بد�أت مرحلة ما �أ�صبح
يعرف با�سم الطفرة املالية يف اخلليج الناجتة عن االرتفاع ،غري املتوقع ،يف �أ�سعار النفط .ترافق
ذلك مع اندالع احلرب الأهلية يف لبنان يف العام 1975م ،التي �ساعدت البحرين كي تتحول
�إىل ملج�أ �آمن ومنا�سب يف �آن للبنوك العاملية العاملة حينها من لبنان ،واحلائرة يف حتديد م�صريها،
والباحثة بفارغ ال�صرب عن �إيجاد املركز املايل البديل امللبي حلاجتها لال�ستفادة من الطفرة املالية التي
ولدتها ال�سيولة النقدية املتدفقة من �أ�سواق النفط.
وكانت حكومة البحرين ممثلة يف �سمو رئي�س الوزراء الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة واعية متاما
لهذه امل�س�ألة ،ف�سارعت �إىل فتح املجال �أمام امل�صارف العاملية للتواجد يف البحرين .ولذلك قامت
البنوك العاملية بالعمل من البحرين من خالل رخ�ص بنوك الأف�شور .ومما �ساعد على ذلك �أي�ضا ،هو
�أن اململكة العربية ال�سعودية مل تكن ت�سمح �آنذاك ،بتواجد امل�صارف الأجنبية على �أرا�ضيها.ومما ال
�شك فيه� ،أن تواجد امل�صارف الأجنبية يف البحرين �ساعد على تطور االقت�صاد البحريني عموما،
وتوفري فر�ص عمل مميزة �أمام ال�شباب البحريني على وجه اخل�صو�ص .وجنح القطاع امل�رصيف،
مبا فيه من م�صارف الأف�شور� ،أن ي�صبح القطاع املايل الذي يدار من قبل �شباب بحريني كف�ؤ
ومدرب .و�أ�صبحت له�ؤالء كلمة م�سموعة يف ر�سم معامل حياة امل�صارف ويف و�ضع �سيا�ساتها.
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هذه ال�صفحة
�سمو الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س
الوزراء م�ستقبال املغفور له ال�شيخ �صالح كامل رئي�س
جمل�س �إدارة جمموعة الربكة امل�رصفية الإ�سالمية �آنذاك
ال�صفحة املقابلة
�أول مكتب لفري�ست نا�شيونال �سيتي بنك
مقابل باب البحرين

وعن بداية ممار�سة م�صارف الأف�شور لأن�شطتها يف البحرين ،يروي لنا ال�سيد حممد ال�رشوقي
الذي كان يعمل يف م�رصف �سيتي بنك يف البحرين واخلليج ،قائال�“ :إن امل�صارف التجارية يف
البحرين لغاية ال�ستينيات من القرن املا�ضي كانت قليلة العدد .وكان �سيتي بنك �أحد البنوك التي
فتحت �أبوابها للعمل يف منت�صف ال�ستينيات من القرن املا�ضي .وح�صلت التطورات املت�سارعة
عندما بد�أت احلرب الأهلية يف لبنان حيث كانت امل�صارف تبحث عن بلد بديل ،وكانت تركيا هي
�إحدى الدول البديلة املحتملة .ولكن �سيتي بنك بعد درا�سة الو�ضع ،ق َّرر �أن ينقل مركزه اخلا�ص
بالتدريب من بريوت اىل �أثينا وكذلك حتويل املكتب التمثيلي �إليها ،ولكنه قرر � ً
أي�ضا �أن يحول ما
يقارب  2بليون دوالر �أمريكي اىل فرع البنك يف البحرين مما رفع جمموع ميزانيات البنوك يف
البحرين بزيادة مفاجئة و�ضخمة يف �آن.
و�سبب ذلك االرتفاع املفاجئ م�شكلة مل�ؤ�س�سة نقد البحرين فتم االجتماع بني م�ؤ�س�سة نقد البحرين
حينها وال�سيد مايكل كاالنديز من الفرع الرئي�سي بنيويورك .وخالل اللقاء ات�ضح ب�أن امل�ؤ�س�سة
�آنذاك مل تكن لديها النية لقبول تلك الزيادة املفاجئة يف حجم ميزانيات امل�صارف التجارية .ولذلك
عندما نوق�ش الأمر مع ال�سيد مايكل اقرتح على ال�سيد عبداهلل �سيف على �أن يعترب ن�صف املبلغ
( 1مليار دوالر) كجزء من ميزانية �سيتي بنك يف البحرين واجلزء الثاين يعترب مبالغ �أف�شور �أي ال ميكن
اعتبارهامبالغحمليةيفميزانيةالبنك.وهنايالحظب�أنا�ستخدامتعبري�أف�شورورديفتلكاملقابلة.ومن
هنا بد�أت امل�ؤ�س�سة العمل على �إ�صدار رخ�ص الأف�شور وح�صل �سيتي بنك على الرخ�صة الأوىل ،وبعده
(�أي بي �إن �أمرو) ومبوجب هذه اخلطوة اجلريئة ،راح �سيتي بنك يتو�سع يف العمل امل�رصيف
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اخلارجي ،وو�صلت ميزانية الفرع يف البحرين �إىل ما يقارب  50بليون دوالر نتيجة ملنح قرو�ض �إىل
زبائن خارج البحرين ،بينما كان يتم ت�سجيل تلك القرو�ض يف دفاتر الوحدة امل�رصفية اخلارجية.
و�أ�ضاف ال�رشوقي �أي�ضا ب�أن عدد املتعاملني بالقطع الأجنبي ارتفع من  3موظفني اىل  50موظفا...
و�شدد ال�رشوقي على �أن �سمو رئي�س الوزراء كان على الدوام يتقبل وي�ستمع �إىل ما ي�ستجد ،ومن
ثم ي�صدر �أوامره احلكيمة للحكومة بالتنفيذ”.
بعد ذلك قامت بع�ض الدول اخلليجية مثل قطر ودبي يف الإمارات العربية املتحدة بال�سماح
للم�صارف الدولية بالتواجد على �أرا�ضيها .وقد ا�ستقطبت دبي عد ًدا ال ب�أ�س به من امل�صارف،
ولكن البحرين مازالت حتت�ضن العدد الأكرب منها حتى الآن .حول هذه الفرتة ،يتحدث الرئي�س
َّ
التنفيذي ملجموعة الربكة الإ�سالمية عدنان يو�سف م�شد ًدا على �أنه “يف بداية العام 1975م �أطلق
رئي�س جمل�س الوزراء �سمو الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،دعوة للبنوك العاملية والإقليمية
للتواجد يف البحرين على هيئة بنوك �أف�شور (وحدات م�رصفية خارجية) .وكانت رعايته لهذا
امل�رشوع م�شجعة ،حيث �أ�صدر �سموه عن طريق احلكومة قوانني خا�صة للبنوك اخلليجية الكبرية
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هذه ال�صفحة
�سمو الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء
يف زيارة للمكتب الرئي�سي للم�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية حل�ضور
حفل االفتتاح املبنى الرئي�سي وب�صحبته الرئي�س التنفيذي
للم�ؤ�س�سة ال�سيد عبداهلل ال�سعودي يف العام 1982م
ال�صفحة املقابلة
�سمو الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء
يف لقاء مع جمل�س �إدارة �إنف�سكورب وجمموعة من الوزراء

الراغبة بالت�أ�سي�س يف البحرين مثل بنك اخلليج الدويل ،وامل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية ،وذلك حلمايتها
نتيجة لكرب ر�ؤو�س �أموالها و�أ�صولها”.
ويف �سياق احلديث عن البنوك الإ�ستثمارية ،ينبغي الت�أكيد على دورها املميز يف �أ�سواق املال
والأعمال البحرينية نظرا للدور التنموي الذي مار�سته.
ويف الواقع �أ�صدرت م�ؤ�س�سة نقد البحرين تعميما �إىل القطاع املايل يف البحرين حتت رقم  31بتاريخ
� 27سبتمرب 1975م يحدد بو�ضوح ال�رشوط الالزمة للح�صول على رخ�صة الوحدات امل�رصفية
اخلارجية .مرة �أخرى ت�ؤكد البحرين ،حكومة و�شعبا ،ريادتها يف القدرة على ا�ست�رشاف امل�ستقبل،
و�سرب �أغوار حركة ال�سوق املالية ،مبا فيها تلك الدولية.
على نحو مماثل يتحدث د� .أنور ال�سادة بحكم موقعه يف م�ؤ�س�سة نقد البحرين �أوال ،وم�رصف
البحرين املركزي الحقا ،في�شري �إىل مت ُّيز البحرين مبجموعة من املوا�صفات التي جعلت منها
ماليا �إقليميا ،جاذبًا لال�ستثمارات ،يلخ�صها يف “مرونة الت�رشيعات التي تنظم ال�سوق مع
مركزا ًّ
�رصامتها ،ل�ضمان �رسعة الإجناز ،وكفاءة الأداء من جانب ،وعدم التفريط يف م�صداقية ال�سوق
البحرينية من جانب �آخر ”.وي�ستح�رض رجل الأعمال البحريني فاروق امل�ؤيد ما يتذكره عما كان
يدور يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي بخ�صو�ص �إقبال امل�صارف على التواجد يف البحرين قائال:
“مل يقت�رص توافد م�صارف الأف�شور خالل عقد ال�سبعينيات من القرن املا�ضي فح�سب ،بل ا�ستمر
الأمر حتى يف العقد الذي تاله .فبحلول العام 1985م بد�أت البحرين ت�شهد �أي�ضا تزايدا يف
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�أعداد م�صارف الأف�شور الوافدة على ال�سوق البحرينية ،حيث بلغ عددها  75وحدة متثل  23بلدًا
خمتلفا من بلدان العامل .وكان ن�صيب الدول العربية منها  23وحدة ،و�أوروبا الغربية  ،22وحدة،
و�أمريكا ال�شمالية  11وحدة ،و�آ�سيا  19وحدة”.
وحول املو�ضوع ذاته ،يتحدث حمافظ م�ؤ�س�سة النقد ،ووزير املالية الأ�سبق عبد اهلل �سيف يف
املقابلة التي �أجريناها معه ،قائال“ :عند احلديث عن تطور البحرين كمركز مايل ال بد من الت�شديد
على ذكر العوامل املهنية والتطويرية التي رافقت تلك التجربة ،و�ساهمت يف �إجناحها وهي:
اال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي ،ووجود القانون والق�ضاء ،وال�شفافية املهنية والت�رشيعية ،ووجود
كوادر مهنية حملية ذات الكفاءة العالية ،ووجود نظام ات�صاالت حديث وكفء ،وكذلك �سهولة
ال�سفر والتنقل ،وتواجد م�ؤ�س�سات قانونية ،وتدقيق مايل وم�ؤ�س�سات تدريب مهني كف�ؤة”.
وا�ستطر َد قائال “ب�أنه �إ�ضافة اىل كل ذلك ف�إن البحرين تتميز بنوعية احلكم حيث توجد عالقة وطيدة
تقوم على الثقة املطلقة املتبادلة بني رموز احلكم �أدت �إىل تر�سيخ وحدة القيادة وال�صف ،و�رسعة
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اتخاذ القرار ،وكفاءة تنفيذه على �أر�ض الواقع ممثلة يف ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى فهو قائد الطموح والتحديث ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر الذي ميثل ما�ضي وحا�رض البحرين والتجربة
الغنية ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء الذي ي�صيغ هياكل امل�ستقبل الواعد”.
و�أثناء لقائنا مع الرئي�س التنفيذي الأ�سبق لبنك البحرين الوطني نورالدين نورالدين ،قال�“ :أ�صبح
من الوا�ضح يف �أوائل �سبعينيات القرن املا�ضي �أن هناك حاجة لإن�شاء مركز مايل جديد يف ال�رشق
الأو�سط .نيويورك كانت هي املركز املايل يف القارة الأمريكية .ولندن وفرانكفورت يف �أوروبا.
ويف ال�رشق الأق�صى كانت هوجن كوجن و�سنغافورة .على هذا النحو ،لكي يتعامل املتداولون يف
العمالت الأجنبية وغريها من املعامالت امل�رصفية اال�ستثمارية من مناطق زمنية خمتلفة ،على مدار
� 24ساعة يف اليوم ،كانت هناك حاجة ملركز مايل جديد يف ال�رشق الأو�سط .تاريخيا ،كانت
بريوت ،هي املركز املايل الإقليمي يف ذلك الوقت .لكن اندالع احلرب الأهلية يف لبنان ،وما
تالها من فقدان ذلك البلد لال�ستقرار ال�سيا�سي الذي كان ينعم به ،حرم بريوت من ذلك املركز”.
تتمكن � ُّأي دولة �أخرى من �سدِّ هذه الفجوة با�ستثناء البحرين .يف الوقت نف�سه ،ونتيجة
حينها مل
ْ
لقرار حظر النفط ،الذي ن�ش�أ عن حرب 1973م مع الكيان ال�صهيوين ،قفز �سعر النفط �أربعة
�أ�ضعاف يف ذلك الوقت .وقد �أدى ذلك �إىل تدفق كبري للأموال ،التي كانت بحاجة �إىل �إعادة
تدوير� ،إىل منطقة اخلليج .مرة �أخرى ،كانت البحرين هي املر�شح الأكرث ت�أهي ًال للقيام بهذا الدور.
لهذه الأ�سباب ،مت ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة نقد البحرين يف العام 1973م والتي �أنيطت بها م�س�ؤولية
ال�سماح للم�صارف من جميع �أنحاء العامل بت�أ�سي�س ما �أطلق عليه وحدات م�رصفية خارجية يف
تن�ص على �أنه ال ميكن لهذه البنوك
البحرين .وكانت القوانني ال�صادرة من م�ؤ�س�سة نقد البحرين ُّ
التناف�س مع البنوك الأخرى املرخ�صة للعمل يف البحرين قبل �صدور قانون �رشكات الأف�شور.
وخالل ال�سنوات التالية� ،شهدت تلك الوحدات تدفقاً نقدياً كبرياً� ،أدى �إىل طفرة كبرية يف القطاع
امل�رصيف نظ ًرا ل�رضورة توفري اخلدمات امل�ساندة الإ�ضافية .حينها مت �أي�ضاً �إن�شاء �أو نقل العديد من
ال�رشكات التي تخدم القطاع امل�رصيف �إىل البحرين مثل �رشكات املحا�سبة و�رشكات الو�ساطة
جناحا كب ًريا وازدهر
املالية وال�رشكات القانونية وما �إىل ذلك .وقد �أثبت امل�رشوع ب�أكمله �أنه حقق ً
هذا البلد ال�صغري على الرغم من موارده النفطية املحدودة”.
وح�رصت م�صارف الأف�شور �أن�شطتها يف �إطار التعامل يف بيع و�رشاء وتبادل العمالت ،وقبول
الودائع من ال�رشكات والدول اخلليجية .وكان التعامل يف ال�صفقات ق�صرية الأمد حمدودا ن�سبيا.
وكانت �آجال ودائع الزبائن ق�صرية وترتاوح مددها بني �شهر و�سنة واحدة فح�سب ،كما �أن عمر
الودائع والقرو�ض بني امل�صارف بع�ضها ،كان هو الآخر ق�صريا ن�سبيا ،ويرتاوح بني اليوم وال�شهر.
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ثم جاءت القرو�ض ال�شخ�صية لكبار ال�شخ�صيات يف اخلليج ،وكذلك القرو�ض املبا�رشة �إىل
ال�رشكات الكبرية واحلكومات ،كي ت�شكل املوجة الثانية من �أن�شطة م�صارف الأف�شور .تبع ذلك
بعد حواىل ثالث �سنوات دخول �أن�شطة القرو�ض اجلماعية التي تقوم بها جمموعة من امل�صارف
ب�شكل جماعي ،ويلتزم فيها كل م�رصف بدفع ن�سبة معينة �ضمن قر�ض كبري اىل ال�رشكات الكبرية
او حكومات البلدان اخلليجية.
وال َّبد من االعرتاف هنا ب�أن بع�ض تلك القرو�ض ،عانت من التعرث ،حيث مل يلتزم املقرت�ضون
بدفعها يف مواعيد اال�ستحقاقات املتفق عليها ،مما �سبب م�صاعب مالية لأطرافها من املقر�ضني
واملقرت�ضني .ويعود ذلك لأ�سباب عديدة منها �سوء التقدير لطبيعة وحجم القر�ض� ،أو عدم درا�سة
املقدرة املالية احلقيقية للمقرت�ضني.
ويف هذا ال�صدد ،يقول عدنان يو�سف“ :هناك �أم ٌر �آخر
متعلق بعمليات �إقرا�ض كبرية قامت بها م�صارف الأوف�شور
قامت مصارف األفشور الكبيرة العاملة
اىل بلدان خارج منطقة ال�رشق الأو�سط ،مثل �أمريكا اجلنوبية
و�آ�سيا ،وحتى بع�ض بلدان �أوروبا وتعر�ضت م�صارف
في البحرين بتمويل مجموعة من قروض
الأف�شور تلك �إىل خ�سائر فادحة نتيجة لإخفاق جمموعة من
ُمنحت لدول من بلدان أمريكا الجنوبية
البلدان يف دفع امل�ستحق عليها من تلك القرو�ض .بع�ض
والدول العربية واآلسيوية
تلك البلدان ح�صل على دعم من البنك الدويل لإعادة
جدولة ديونها .لكن رغم ذلك ،تك َّبدت بع�ض م�صارف
الأف�شور يف البحرين خ�سائر فادحة ،مما تطلب �ضخ ر�ؤو�س
�أموال جديدة ملدِّ تلك البنوك مبا حتتاجه من �سيولة نقدية متكنها من اال�ستمرار يف عملياتها”.
مثل تلك الأحداث ،رغم فداحة خ�سائرها ،مل تثن م�صارف الأف�شور العاملة يف البحرين من
اال�ستمرار يف تقدمي خدماتها املتميزة ،والتي ال ميكن اال�ستغناء عنها لعمالئها يف املنطقة من خالل
متويل عمليات التجارة البينية مع البلدان يف خمتلف �أنحاء العامل .و�شمل ذلك ،فيما �شمل،
�أعمال اخلزينة ،والأدوات اال�ستثمارية من �صناديق حملية وعاملية تتعامل يف التجارة والعقار
وغريها .وهذه عينة من كثري من اخلدمات املتميزة الأخرى التي خلقها وجود م�صارف الأف�شور.
ومن الطبيعي �أن يت�سع نطاق الأطراف املنتفعة ،كي ي�شمل جميع دول العامل ،التي ا�ستفادت،
ب�شكل �أو ب�آخر من وجود امل�صارف الدولية ،بل وحتى الإقليمية منها ،يف �أ�سواق البحرين .حيث
مل تكن اال�ستفادة من عمليات الإقرا�ض والت�سهيالت امل�رصفية مقت�رص ًة على دول اخلليج ،بل
جتاوزت دوائر الإقرا�ض املنطقة لت�صل اىل العاملية.
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فالقرو�ض التي منحت �إىل دول �أمريكا الالتينية ،والدول الأوروبية ،جتاوزت املعدالت املتعارف
عليها .نورد على �سبيل املثال ال احل�رص ذلك القر�ض الذي منح للحكومة الفرن�سية ،بقيمة  4مليارات
دوالر ،الذي جرى ترتيب �آليات تقدميه كقر�ض جماعي من قبل امل�صارف العاملة يف البحرين.
وكانت امل�صارف يف البحرين هي امل�س�ؤولة يف املنطقة العربية عن ترتيب القر�ض اجلماعي لتمويل
م�رشوع النفق الأوروبي بني بريطانيا وفرن�سا.
كما قامت م�صارف “الأف�شور” الكبرية العاملة يف البحرين بتمويل جمموعة من قرو�ض منحت
لدول من بلدان �أمريكا اجلنوبية والدول العربية والآ�سيوية .وبذلك كان القطاع امل�رصيف يف
البحرين ممو ًال عامليا مل�شاريع يف دول اخلليج ،بخا�صة اململكة العربية ال�سعودية ،حيث �إن �أحجام
م�صارفها مل تكن حينها كبرية مبا فيه الكفاية لتمويل متطلبات التمويل الكربى يف ال�سعودية ،التي
خ�ضم ثورة اقت�صادية كبرية نتيجة للطفرة الكبرية يف موارد البرتول.
كانت يف ِّ
وقد �أكد ذلك اخلبري امل�رصيف عدنان ب�سي�سو حيث قال�“ :إن امل�صارف العاملية يف البحرين
توجه مل�رشوعات رائدة
ا�ستطاعت �أن توجد �سوقا ن�شطا للقرو�ض اجلماعية التي كانت يف الغالب َّ
يف بلدان اخلليج .كما �أن تلك القرو�ض والت�سهيالت ا�ستفادت منها � ٌ
أطراف وبلدان �أخرى مثل
بلدان �أمريكا الالتينية وبلدان �آ�سيوية وغريها”.
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ي�ؤكد الأمر ذاته املدير التنفيذي للرقابة يف م�رصف البحرين املركزي ،خالد حمد احلمد ،خالل
لقائنا به قائال�“ :إنه بعد �إ�صدار قوانني م�صارف الأف�شور ،قامت م�ؤ�س�سة نقد البحرين ب�إ�صدار
قوانني �أخرى لرخ�ص امل�صارف اال�ستثمارية .وقد راعت البحرين حينها �أن تتمتع القوانني
ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة نقد البحرين باملرونة املطلوبة دون التفريط باملقايي�س الدولية املعمول بها يف
هذا املجال� .إن البحرين توفر للم�صارف العاملة فوق �أرا�ضيها منافع متعددة �إ�ضافة اىل مرونة
القوانني ،وهذه ت�شمل وجود عنا�رص ب�رشية مدربة ،وقيادة متفهمة تقوم مبناق�شة �أية �أمور طارئة يف
�أعمال امل�صارف وتعمل على �إيجاد احللول املنا�سبة .كما �أن البحرين ت�شجع البحريني والأجنبي
على العمل يف القطاع امل�رصيف من دون متييز ،ولذلك ف�إن البحرينيني ي�ستفيدون من الأجانب.
وترتجم اال�ستفادة يف ح�صول البحرينيني على الفر�ص للعمل يف منا�صب عالية”.
وا�ستطرد خالد م�ؤكدًا�“ :إن م�رصف البحرين املركزي يجعل من تدريب البحرينيني مهمة واجبة لدى
امل�رصف ،لإميانه ب�أن التدريب هو الأ�سلوب الأمثل لتح�سني �أداء العاملني يف القطاع امل�رصيف”.
و�أ�ضاف “ب�أن امل�رصف يقدر ب�أن بع�ض الأ�شخا�ص امل�ستفيدين من التدريب من قبله قد يغادرون
للعمل لدى بنوك او جهات �أخرى( ،م�ضيفا) لكننا يف امل�رصف نقدر ذلك حيث �إن الأ�شخا�ص
الذين يرتكون امل�رصف بعد تدريبهم ،يعملون يف الغالب يف القطاع املايل وي�ضيفون الكثري”.
ومل تكتف امل�صارف العاملة يف البحرين بتقدمي القرو�ض ،والدخول مبا�رشة يف عمليات التمويل،
بل جتاوزت ذلك ،كي ت�صل �إىل مرحلة �صياغة قوالب النماذج .ي�شري �إىل هذه امل�س�ألة عدنان
أ�سا�سا
يو�سف قائال“ :نذكر على �سبيل املثال ال احل�رص ،ما يطلق عليه اتفاقيات بازل والتي ترتكز � ً
على مبد�أ كفاية ر�أ�س املال عند �إ�صدار املعايري املتعلقة بذلك ،واملعروف با�سم املالءة امل�رصفية،
واملراد بها قيا�س ن�سبة العالقة بني م�صادر ر�أ�سمال امل�رصف واملخاطر التي قد تتعر�ض لها املوجودات
�أو �أية عمليات قد ينفذها امل�رصف .لقد حددت اتفاقيات بازل الن�سبة بحوايل  ،%8يف حني رفعتها
امل�صارف الإ�سالمية �إىل  .%12.5حينها اع ُتربت تلك اخلطوة �شك ًال من �أ�شكال املخاطرة ،لكن
التجربة العملية �أثبتت �صحة ،بل وجدوى ،ما ذهبت �إليه امل�صارف العاملة يف البحرين ،على وجه
اخل�صو�ص الإ�سالمية منها”.
وحول هذا املو�ضوع حتديدًا ،ي�صف �إبراهيم عبد الكرمي ما كان يجول يف ذهن حكومة البحرين
يف تلك الفرتة بخ�صو�ص البنوك اخلليجية التي تعر�ضت لبع�ض ال�صعوبات ،قائال“ :حر�صنا على
تواجد بنوك خليجية م�شرتكة لتقوية املركز املايل يف البحرين .وكان (بنك اخلليج الدويل)� ،أول
جتربة م�رصفية تعمل وفق هذه ال�صيغة اجلديدة املبتكرة ،وكان هذا �أول امل�صارف اخلليجية التي
مت افتتاحها وهو يحمل رخ�صة م�صارف الأوف�شور ،وكنت �أول رئي�س ملجل�س �إدارته ،ويف وقت
الحق ،عانى من خ�سائر فادحة جراء منحه ً
قرو�ضا كبرية لبلدان �أمريكا الالتينية ،واحلاجة �إىل �ضخ
ر�أ�س مال جديد له ،وخروج �رشكة اخلليج لال�ستثمار من ملكيته”.
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هذه ال�صفحة
�سمو الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س
الوزراء يف طريقه �إىل حفل افتتاح املبنى الرئي�سي
للم�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية يف العام 1980م
ال�صفحة املقابلة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء يف الذكرى اخلم�سني عام الفتتاح بنك
ات�ش ا�س بي �سي يف البحرين يف العام 1994م بح�ضور
رئي�س جمل�س �إدارة املجموعة ال�سري وليم برفي�س

عند هذه املرحلة ن�صل �إىل دور امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية التي قامت بفتح فروع لها يف دول
�أخرى مثل �أمريكا ،وبريطانيا ،وم�رص ،واجلزائر ،والأردن ،و�رشكات تابعة لها كذلك يف الربازيل،
و�إ�سبانيا ،وهونغ كونغ وغريها.
ومما ال �شك فيه �أن ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية كان عالمة فارقة ومتميزة يف العمل امل�رصيف
يف البحرين ،والوطن العربي على ح ٍّد �سواء .فهي �أكرب جتمع مايل عربي ،وهي متثل حتى وقتنا
احلا�رض �أكرب م�ؤ�س�سة م�رصفية يف العامل العربي من حيث ر�أ�س املال وحجم املوازنة.
ولي�س هناك من بو�سعه �أن يروي ق�ص َة هذه امل�ؤ�س�سة العريقة� ،أف�ضل من عبد اهلل عمار ال�سعودي
الذي كان املدير التنفيذي لها ل�سنوات طوال .ي�ستهل ال�سعودي حديثه بالقول“ :ا�سمح يل �أن
�أعود قليال �إىل بداية ال�سبعينيات عندما بد�أت �أ�سعار النفط يف االرتفاع ،الأمر الذي �أدى �إىل
تراكم الفوائ�ض املالية لدى بع�ض الدول العربية امل�صدرة للنفط ،و�شجع ذلك امل�صارف العربية
لالنطالق خارج حدودها .كانت البداية مع (اليوباف) يف العام 1970م يف فرن�سا ،بت�أثري �سيا�سي
(قرار من اجلامعة العربية) تعاطفا مع بع�ض مواقف اجلرنال ت�شارلز ديغول من بع�ض الق�ضايا
العربية ،حيث �ضمت قائمة امل�ساهمني من هذه امل�صارف املجمعة .وتبع ذلك ت�أ�سي�س م�صارف يف
العديد من الدول الغربية ،وكذلك يف الواليات املتحدة ،ومع جمموعة من دول جنوب �أمريكا.
ومع مرور الزمن ت�أكد لدى البع�ض ب�أن هذه التجمعات ال تعدو كونها طريقة ال�ستقطاب العنا�رص
امل�رصفية العربية الرائدة للتعرف �إليها ،ومعرفة توجهاتها واال�ستفادة منها يف حتديد طريقة التعامل
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مع بلدانها .كنت �أطلق عليهم �صفة (النوادي االجتماعية) .ومع هذا ال �أذكر ب�أنني �شخ�صيا تعلمت
كث ًريا من هذه التجربة ،الأمر الذي �أدى اىل التفكري يف ت�أ�سي�س (امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية)”.
ي�ضيف ال�سعودي م�ستذك ًراَّ “ :مت التداول يف هذا املو�ضوع مع الأخ عبد الوهاب التمار من
الكويت ،حيث عملنا �سويا على ت�أ�سي�س امل�رصف العربي الإ�سباين ،ثم عر�ضنا الفكرة على وزير
املالية �آنذاك بدولة الكويت عبد الرحمن العتيقي ،وكذلك وزير املالية �آنذاك يف ليبيا ،حممد
الزروق رجب ،ووجدنا لديهما كل القبول ،وبد�أت امل�سرية .وبالإ�ضافة اىل كل من ليبيا والكويت،
كان من املفرت�ض عر�ض الفكرة على كل من الإمارات (�أبوظبي) واململكة العربية ال�سعودية .لكن
ذلك مل يتم .رغم ذلك ،مت االتفاق على ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية مبلكية م�شرتكة بني ليبيا
والكويت والإمارات العربية املتحدة ،وبر�أ�س مال قدره مليار دوالر �أمريكي .اعترب كثريون ذلك
نطمح �إىل
الرقم حينها رقما �ضخما .لكننا كنا نرى فيه رقما منطقيا ،وينا�سب الدور املناط به� ،إذ كنا ُ
�أن يكون احل�ضور العربي يف الأ�سواق املالية ،مميزًا ،ويتنا�سب مع �سعي العرب حينها يف الدخول
كالعب له ثقله يف تلك الأ�سواق ،من خالل ت�أ�سي�س م�رصف عربي دويل رائد”.
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ويتابع ال�سعودي“ :عندما حان وقت اختيار البلد الذي ن�ؤ�س�س فيه امل�رشوع .وهنا ال بد من الأخذ
بعني االعتبار �أننا �سننطلق بر�أ�س مال عمالق ،و�سنجد �أنف�سنا �أمام مناف�سة عاملية �شديدة .اجتهت
�أنظارنا نحو بريوت ،والتي كانت حينها مركزاً مرموقا للم�صارف يف ال�رشق الأو�سط .لكن اندالع
احلرب الأهلية فيها يف منت�صف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي� ،أ�ضاع الفر�صة على بريوت.
ثم حتدثنا عن تون�س ،فوجدنا �أننا بحاجة �إىل تواجد يكون قريبا من البلدان الأكرث ت�صديرا للبرتول.
فكانت البحرين هي الوجهة املف�ضلة لنا� ،آخذين بعني االعتبار ،حينها� ،أن البحرين بد�أت منذ
العام 1975م ت�ستقطب امل�صارف العاملية حتت رخ�ص الوحدات امل�رصفية اخلارجية ،واعتربناها
من�ص ًة منا�سبة خلدمة دول املنطقة واالنطالق منها اىل بقية دول العامل”.
ويردف ال�سعودي قائال�“ :أول زيارة يل للبحرين كانت يف �أول دي�سمرب 1979م ،وناق�شنا مو�ضوع
�إطالق امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية ،ووجدنا حفاوة
من لدن �سمو رئي�س الوزراء الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة ،ومباركة كرمية من لدن حاكم البحرين
مع إطاللة النصف الثاني من العقد السابع
حينذاك �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى
من القرن العشرين ،حجزت البحرين مقعدها
بن �سلمان �آل خليفة .وتوج كل ذلك برتحيب،
كمركز مالي خليجي ،مؤهل الستقطاب
م�شمول بالدعم من اجلهات الرقابية يف البحرين،
المصـارف علـى اختـالف أنواعهـا ،وتعـدد
وكذلك اال�ستجابة املتوخاة من �أ�صحاب ر�أ�س املال،
جنسياتها ،وتفاوت أحجام رساميلها
وهم امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون .ومت ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة
امل�رصفية العربية يف  17يناير 1980م مبر�سوم خا�ص
من حكومة البحرين وبر�أ�س مال قدره بليون دوالر
�أمريكي .وكان حفل االفتتاح مميزا ،وال يزال يف الذاكرة حيث ح�رضه ما يقارب � 1000شخ�ص
منهم ما يقارب � 400شخ�ص من خارج البحرين”.
وحول �أن�شطة امل�ؤ�س�سة يقول ال�سعودي“ :كانت �سيا�ستنا وا�ضحة ،ومت و�ضع الرتتيبات الإدارية
الالزمة التي تكفل ح�سن �سري العمل واالرتقاء به �إىل م�ستوى املناف�سة مع امل�صارف الأجنبية.
وي�أتي يف املقدمة تدوير الأموال املرتاكمة يف املنطقة العربية من و�إىل الأ�سواق الدولية .بعك�س
جل ا�ستثماراتها يف خارج املنطقة العربية .وتعترب
بع�ض امل�ؤ�س�سات امل�رصفية العربية التي كانت َّ
امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية التي انتهجت �سيا�سة اال�ستحواذ على م�صارف يف خمتلف الأ�سواق
اخلارجية للتو�سع� ،سباق ًة دون غريها من امل�صارف العربية العاملة على ال�ساحة الدولية ،حينذاك.
وحققت امل�ؤ�س�سة من ًوا ج�سدته فروعها املبا�رشة ،بالإ�ضافة �إىل اتفاقيات امللكيات امل�شرتكة يف
 29دولة يف العامل العربي والدويل”.
وحول الدعم الذي حظيت به امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية من قبل ال�سلطات الرقابية يف البحرين،
�أ�شاد ال�سعودي “بردة الفعل االيجابية من لدن تلك ال�سلطات ،من بداية طلب الرخ�صة ،حيث
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مل يتوان امل�س�ؤولون يف تقدمي امل�ساعدة ومنهم وزير املالية واالقت�صاد الوطني الأ�سبق �إبراهيم عبد
الكرمي ،وحمافظ م�ؤ�س�سة نقد البحرين ،الذي �أ�صبح وزي ًرا للمالية فيما بعد ،عبد اهلل ح�سن �سيف،
وكذلك وزير التجارة الأ�سبق املرحوم حبيب قا�سم”.
ويذكر ال�سعودي م�ستطر ًدا“ :ولعله من املنا�سب �أن ن�شري اىل �أن امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية� ،أ�صبحت
خالل ال�سبع �سنوات الأوىل من عمرها ،على ر�أ�س قائمة امل�صارف العربية من حيث التواجد
الدويل ،وجمموع الأ�صول .ولو �أخذنا يف احل�سبان احلروب والظروف ال�صعبة التي مرت بها
املنطقة والعامل خالل الفرتة من بدء عمل امل�ؤ�س�سة ،ف�إننا نفتخر مبا حققته امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية
خالل عقدي الثمانينيات ،والت�سعينيات ،واللذين كنت �أطلق عليهما :العقدين اال�ستثنائيني.
ففي الفرتة من 1980م حتى 2000م ح�صلت احلروب والكوارث املالية ،التي عانت منها البلدان
العربية ،على وجه اخل�صو�ص القطاعات املالية منها .نذكر على �سبيل املثال ال احل�رص الأبرز بينها،
�أزمة انهيار �سوق املناخ يف الكويت يف العام 1984م ،ورافقتها احلرب العراقية الإيرانية يف الفرتة
1988 - 1980م .ثم عززت من �سلبياتها على املنطقة العربية هبوب رياح الأزمة املالية العاملية يف
العام 1987م .وتُوج كل ذلك بالغزو العراقي للكويت ،وما تاله من حرب حتريرها1990 ،م،
و1991م على التوايل”.
وقد �أرجع ال�سعودي جناح امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية �إىل جمموعة من الأ�سباب الذاتية ،ي�ستقر يف
القلب منها “و�ضوح اال�سرتاتيجية وح�سن تنفيذها” ،م�ؤكدا “ب�أن امل�ؤ�س�سة كانت تعقد اجتماعات
�سنوية يح�رضها كبار امل�س�ؤولني عن فروعها و�رشكاتها يف جميع البلدان ،وي�صل عددهم �إىل ما
يقارب � 40شخ�صا ،لتقدمي نتائج عملهم للعام املن�رصم وخطة عملهم وا�سرتاتيجياتهم امل�ستقبلية.
وكان اجلميع يلتزمون بكل ما يتم االتفاق عليه يف تلك االجتماعات ”.ولدى �س�ؤاله عما يجب
عمله من قبل البحرين للحفاظ على مركزها املتميز يف القطاع املايل وامل�رصيف ،قال� “ :إن العامل
ي�شهد حتوالت كبرية ،والبحرين جزء من العامل ،ويجب اال�ستعداد لذلك .الزخم ال�سائد يف
الثمانينيات والت�سعينيات من القرن املا�ضي وبداية القرن احلادي والع�رشين تغري ،ويجب اال�ستعداد
للم�ستقبل بر�ؤية جديدة ،والأمل كبري يف �أن توا�صل البحرين م�سرية التقدم والبناء”.
وحول املو�ضوع ذاته ،التقينا ال�سيد غازي عبد اجلواد الذي كان ي�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي
يف بنك اخلليج الدويل ،قبل �أن يتبو�أ املن�صب ذاته يف امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية حتى العام .2008
و�س�ألناه عن كيفية تر�شحه للمن�صب ،وكيف كانت خربته يف الفرتة التي ق�ضاها يف من�صبه؟ فكان
رده“ :قبل قدومي للعمل يف البحرين كنت �أعمل يف امل�ؤ�س�سة امل�رصفية ال�سعودية لال�ستثمار،
وكنت م�س�ؤوال عن املنطقة الغربية واجلنوبية يف ال�سعودية ،حيث تلقيت تدري ًبا ملدة عامني لدى
ت�شي�س مانهاتن”.
ثم �أ�ضافُ “ :دعيت من قبل جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية لتويل من�صب الرئي�س
التنفيذي .وبد�أت عملي يف فرباير من العام 1987م .وكانت هناك �أمور ملحة ت�ستوجب �أن ي�ؤخذ
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ب�ش�أنها قرارات حا�سمة .كان هناك حتفظ يف التعامل مع امل�ؤ�س�سة من قبل م�صارف عاملية ،منها
التخوف من �إمكانية جتميد الأ�صول حيث �إن ال�سيطرة الأمريكية كانت �سيفاً م�سلطاً على ر�ؤو�س
امل�صارف التي تتعامل مع امل�ؤ�س�سة .وكانت امل�ؤ�س�سة وقتها �أكرب م�رصف خليجي يتواجد يف عدة
دول عربية وعاملية ،مثل هوجن كوجن والربازيل ولندن ومكاتب متثيل يف طهران واملغرب واجلزائر
ولديها ملكيات يف م�صارف زميلة مثل البنك العربي الأفريقي وغريه”.
ومع �إطاللة الن�صف الثاين من العقد ال�سابع من القرن الع�رشين ،حجزت البحرين مقعدها كمركز
مايل خليجي ،م�ؤهل ال�ستقطاب امل�صارف على اختالف �أنواعها ،وتعدد جن�سياتها ،وتفاوت
�أحجام ر�ساميلها .ومدت هذه احلالة البحرين مبا حتتاجه �أية دولة نامية تطمح للتمو�ضع يف �سوق
املال والأعمال الدولية.
ومن ق�ص�ص النجاح كانت من ن�صيب بنك اخلليج الدويل يف مملكة البحرين الذي ت�أ�س�س يف
العام 1975م ،وبد�أ عملياته يف العام 1976م .وهو �أول بنك مبلكية حم�ض خليجية .با�رش هذا
البنك �أعماله كوحدة م�رصفية خارجية ،وقد تطلب الأمر �أن تبادر م�ؤ�س�سة نقد البحرين بالتن�سيق
مع جمل�س الوزراء �إىل �إ�صدار قانون خا�ص للبنك ليزاول ن�شاطه كم�رصف خليجي يف البحرين.
وقد عرفت ح�ص�ص امل�ساهمني تغيريات يف ال�سنوات الأوىل من ت�أ�سي�س بنك اخلليج الدويل قبل
�أن ت�ستقر وفقا للن�سب املئوية احلالية� :صندوق اال�ستثمارات العامة ،اململكة العربية ال�سعودية
بح�صة  ،%97.222والهيئة العامة لال�ستثمار ،ودولة الكويت  ،%0.730وقطر القاب�ضة ذ.م.م،
ودولة قطر بح�صة  ،%0.730و�رشكة ممتلكات البحرين القاب�ضة ،ومملكة البحرين بح�صة ،%0.438
و�صندوق االحتياطي العام للدولة ،و�سلطنة ُعمان بح�صة  ،%0.438وجهاز الإمارات لال�ستثمار،
والإمارات العربية املتحدة بح�صة و.%0.438
وو�ضع البنك ر�ؤي َته للعمل وفق ا�سرتاتيجية وا�ضحة ت�سعى لكي ي�صبح “البنك ال�رشيك املف�ضل
يف تقدمي اخلدمات املالية واحللول امل�رصفية املبتكرة” ،يف حني حدد �أ�س�س ر�سالته بالعمل من
“�أجل م�ساعدة عمالئه والعمل معهم لتطوير �أعمالهم وحتقيق طموحاتهم”.
للرئي�س التنفيذي الأ�سبق لبنك اخلليج الدويل خالد الفايز ،حكاي ٌة حول �سلوك البنوك الدولية عندما
با�رشت �أعمالها من البحرين ،يقول الفايز ،حول هذه امل�س�ألة“ :كانت القيمة املبدئية لبنك اخلليج
الدويل متوا�ضعة ن�سب ًيا .بد�أنا العمل بر�أ�س مال مدفوع ،متوا�ضع ،قدره  50مليون دينار بحريني”.
ثم ي�ضيف الفايز“ :كانت اخلدمات امل�رصفية يف البحرين حمدود ًة ن�سبيا يف ذلك الوقت� .أتذكر
حفنة من البنوك العاملة ،وهي بنك �ستاندرد ت�شارترد وبنك ال�رشق الأو�سط الربيطاين  -وااليد
بنك و�سيتي بنك وبنك البحرين الوطني .كما �أتذكر � ً
أي�ضا مكتبني متثيليني مل�رصفني �أجنبيني ،هما
كريدي �سوي�س ويونيون بنك �أوف �سويزر الند .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كان هناك بنك عربي م�شرتك
ا�سمه بي �أي �آي �آي .وكانت امل�ساحات املكتبية والإقامة املعي�شية واملواهب امل�رصفية حمدودة”.
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ويو�ضح الفايز م�ؤكدا�“ :إن م�ؤ�س�سة نقد البحرين ،م�رصف البحرين املركزي حاليا ،كانت م�ساعدة
وداعمة للغاية ،ح�صلت على مكتب يف م�ؤ�س�سة نقد البحرين وكان موظفوها متعاونني بدرجة كبرية.
عملت من مقر م�ؤ�س�سة نقد البحرين لب�ضعة �أ�شهر ،ثم �أن�ش�أت مكت ًبا على دوار فندق �شرياتون .وكان
جمموع املوظفني العاملني معي خم�سة ،ثم انتقلنا �إىل مبنى يف نهاية طريق باب البحرين ي�سمى
مبنى طارق ،بقينا هناك حتى بنينا املكتب الرئي�سي احلايل وانتقلنا �إىل هناك يف العام 1982م”.
وي�سرت�سل الفايز بالقول“ :بد�أت البنوك الدولية تتوافد على البحرين ب�أعداد كبرية .وكان عامل
اجلذب الرئي�سي ،الذي يقف وراء هرولتها ،تلك ال�سيولة النقدية املتدفقة يف الأ�سواق .لقد قامت
البنوك ،حينها ،وب�شكل متواتر ب�إعادة تدوير هذه ال�سيولة نحو اخلارج ،لتمويل �أعمالهم خارج
اخلليج ،وعندما بد�أ بع�ضهم يف الإقرا�ض يف اخلليج� ،شعرنا يف بنك اخلليج الدويل ب�أننا مل نعد يف
و�ضع م�ؤات .لقد متكنت من �إقناع امل�ساهمني بال�سماح للبنك ب�أن يكون ً
ن�شطا يف منطقتنا ،نتيجة
لذلك ،مت تغيري النظام الأ�سا�سي للبنك لل�سماح للبنك ب�أن يكون ن�شطاً �أي�ضاً يف منطقتنا”.
ومي�ضي الفايز م�سلطاً ال�ضوء على الأو�ضاع امل�رصفية يف البحرين قائال“ :كما ذكرت ،كان عامل
اجلذب الرئي�سي للبنوك الدولية يف ذلك الوقت هو وجود فائ�ض كبري يف الأموال يف اخلليج.
بد�أت البنوك الدولية ت�أتي ب�أعداد كبرية .ل�سوء احلظ ،مل يكن بع�ض البنوك من النوعية التي
توقعناها وكان هناك تركيز �أكرب على الكمية بدال من اجلودة .وعندما بد�أت ال�سيولة جتف ،خا�صة
يف �أواخر الثمانينيات ،عادت هذه البنوك للهجرة خارج البحرين”.

�صورة جتمع ر�ؤ�ساء جمل�س �إدارة ومدراء
تنفيذيني �سابقني لبنك اخلليج الدويل
وهم من اليمني �إىل الي�سار ال�سيد عبداهلل
ح�سن �سيف رئي�س جمل�س �إدارة البنك
ال�سابق ،وال�سيد �إبراهيم عبدالكرمي
حممد رئي�س جمل�س الإدارة الأ�سبق،
والدكتور خالد الفائز �أول رئي�س تنفيذي
للبنك وال�سيد غازي عبداجلواد رئي�س
تنفيذي �سابق للبنك ،والدكتور عبداهلل
القويز الرئي�س تنفيذي الأ�سبق للبنك
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حتول العقبات �إىل فر�ص
جتدر الإ�شارة هنا �إىل املرونة التي تتمتع بها �سوق البحرين املالية ،التي ِّ
ا�ستثمارية .ويدل على ذلك جلو�ؤها �إىل �إ�صدار قوانني خا�صة ،بل وحتى ا�ستثنائية ت�صدر عن �أعلى
هيئة م�س�ؤولة يف البالد ،لت�سهيل عمليات �إن�شاء م�ؤ�س�سات مالية .وجاء ت�أ�سي�س بنك اخلليج الدويل
يف منت�صف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي� ،أحد ال�شواهد البارزة على هذا الطريق.
وعندما ن�أتي على ذكر بنك اخلليج الدويل وم�ساهمته يف البحرين ،البد من ذكر بع�ض من الر�ؤ�ساء
التنفيذيني الذين �ساهموا يف قيادة بنك اخلليج الدويل من �أمثال الدكتور عبداهلل القويز ،ال�سفري
ال�سابق ل�سفارة اململكة العربية ال�سعودية يف مملكة البحرين ،والدكتور يحي اليحيى ،الذي ق�ضى
�سنوات عديدة من العمل مع البنك ال�سعودي الأمريكي.
وعليه ،ويف نهاية العام 1988م وبح�سب ما ورد يف التقرير ال�سنوي مل�ؤ�س�سة نقد البحرين ،حينها،
�سجـل جممـوع الأ�صـول واخل�صـوم مل�صـارف الأف�شـور زيادة ملحوظـة قـدرها  %7.3عن �أرقـام
 .ويف نهاية العام 1988م ،كان جمموع الأ�صول  68.1بليون دوالر �أمريكي يف حني كان يف
جمموع م�صارف الأف�شور يف نهاية العام 1998م
حواىل  63.5بليون دوالر �أمريكي� .أما
نهاية
ُ
فقد بلغ  48وحدة.
وحاولنا �أن نعرف ر�ؤية الفايز ،عن الأ�سباب التي تقف وراء جناح البحرين يف تر�سيخ نف�سها
كمركز مايل مميز ،رغم �إمكاناتها املالية املحدودة ،و�سوقها ال�صغرية احلجم ،فقال“ :هناك عدة
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هذه ال�صفحة
مر�سوم بقانون ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة نقد
البحرين كما ن�رش يف العام 1973م يف
العدد رقم  1050من اجلريدة الر�سمية
ال�صفحة املقابلة
معايل ال�شيخ �أحمد بن حممد �آل خليفة
وزير املالية ال�سابق حمافظ م�ؤ�س�سة نقد
البحرين يف حفل افتتاح املبنى الرئي�سي
لبنك ات�ش ا�س بي �سي العدلية بح�ضور
ال�سيد �صالح الكواري املدير التنفيذي للبنك
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�أ�سباب تقف وراء مثل هذا النجاح �أولها :ذلك االلتزام القوي من دوائر �صنع القرار ،بت�أ�سي�س
البحرين كمركز م�رصيف خارجي .وثانيها ،موقع البحرين ،املحاذي لل�سوق ال�سعودي� ،أكرب
م�صدر للنفط يف العامل ،و�أكرب مالك للدوالرات البرتولية �أي�ضا� .أما ثالثهما فهو �أن البحرين كانت
تتمتع بنوعية حياة متنورة اجتماعيا مقارنة بالدول املجاورة .وفوق هذا كله ،وكما ذكرنا ،كانت
هناك ال�سيولة الوفرية يف املنطقة التي �شكلت عامل جذب رئي�سيا للم�ؤ�س�سات املالية مبختلف
�أن�شطتها اال�ستثمارية والتمويلية ،للخدمات امل�رصفية التقليدية الأخرى .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي
�أال نغفل �سهولة املعي�شة الن�سبية يف البحرين ،التي جعلت منها املكان الأكرث جاذبية من املواقع
الأخرى يف اخلليج يف ذلك الوقت”.
تلك اجلردة ال�رسيعة عن بع�ض امل�صارف التي اختارت ان تنطلق يف ت�سيري �أعمالها من البحرين،
تنقلنا نحو �شكل �آخر من �أ�شكال احل�ضور املايل لبع�ض البنوك ،التي ف�ضلت �أن تبا�رش عملياتها من
خالل افتتاح مكاتب متثيلية ،ميكن �أن تتحول يف مراحل الحقة �إىل بنوك تعمل بطاقتها الق�صوى.
ففي تلك الفرتة ،وجدت بع�ض امل�صارف التي كانت متار�س �أن�شطتها يف منطقة اخلليج العربي،
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وكانت لديها رغبة يف �أن تو�سع من دائرة تلك الن�شاطات ،كي يت�سنى لها تقدمي خدماتها لعمالئها
يف مقارها يف بلدانها الأ�صلية� ،أن املكاتب التمثيلية هي ال�صيغة الأن�سب لها يف املراحل املبكرة من
التفكري لالنتقال �إىل البحرين .و�أ�صبحت تلك املكاتب مبثابة اخلطوط الأمامية لتلك البنوك ،تتوىل
درا�سة ال�سوق ،وتقدمي اال�ست�شارات التي على �ضوئها تتخذ تلك البنوك م�سارات ا�سرتاتيجيتها.
واكت�شف العديد من تلك امل�صارف �أن الفر�صة كانت �سانحة للعمل من البحرين ،عندما كانت
امل�صارف تبحث عن ترتيبات �إدارية وت�رشيعية متكنها من مزاولة �أعمالها من البحرين ،من دون
احلاجة لوجود فرع �أو م�رصف �أف�شور ميثلها ب�شكل مبا�رش .من هذه احلاجة انبثقت فكرة ما �أ�صبح
يعرف مبكاتب التمثيل.
مرة �أخرى تثبت البحرين ريادتها يف ابتكار حلول ت�ساعد الباحث عن موطئ قدم جتاري له يف
املنطقة ،دون احلاجة �إىل ال�ضياع يف دوامة الإجراءات الإدارية .مدت مكاتب التمثيل البنك املعني
بحرية التواجد يف البحرين ،ونيل حق �إقامة العاملني يف ذلك املكتب يف البحرين ،وا�ستخدام
الرخ�صة املمنوحة من م�ؤ�س�سة نقد البحرين لإدارة عالقاته العامة .ويتحول مكتب التمثيل مبوجب
ذلك �إىل حلقة ات�صال ن�شطة ودينامية مع عمالء البنك يف املنطقة .وبف�ضل تلك الت�سهيالت املرنة
مت فتح العديد من مكاتب التمثيل للم�صارف حتى بلغ عددها  45مكت ًبا يف العام 1991م.
تبقى مالحظة ت�ستحق التوقف عندها وهي ما تك�شفه التقارير ال�سـنوية مل�ؤ�سـ�سـة نقد البحرين ،التي
ت�شري �إىل �أن عدد مكاتب التمثيل قد بلغ  ،21يف العام 1977م ،يف حني ال يتجاوز عددها احلايل 7
فقط .والأ�سباب التي تقف وراء هذا الرتاجع معروفة ،وهي �أن معظم مكاتب التمثيل عند فتحها
يف البحرين يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي كانت كما �أ�سلفنا �أعاله لغر�ض حمدد للبنك املعني،
مثل الرتويج للفروع الرئي�سية لتلك البنوك� ،أو ا�ستخدامها من�صة ت�سويق ونقل معلومات عن احلالة
االقت�صادية لدول اخلليج حينها .كما ا�ستخدمت بع�ض البنوك مكاتب التمثيل للح�صول على �إقامة
ملوظفي امل�صارف ،وحيث �إن �أ�سباب فتح املكاتب لبع�ض امل�صارف قد انتفت ،فقد قرر معظمهم
اال�ستغناء عنها ،وبالتايل �إغالقها.
لكن الأهم من كل ذلك� ،أن بع�ض تلك املكاتب اكت�شفت حاجتها للتو�سع ،فبادرت �إىل تقدمي طلبات
لفتح م�رصف �أف�شور بعد فرتة من الزمن ا�ستجابة لنمو احتياجاتها ،وتنامي �أن�شطتها ،يف �آن .حول
هذه امل�س�ألة ي�شري رئي�س جمل�س ال�شورى البحريني ،ووزير التجارة الأ�سبق علي �صالح ال�صالح
�إىل اجلهود احلكومية خ�صو�صا “جهود وزارة التجارة يف تذليل العقبات �أمام البنوك الراغبة يف
اتخاذ البحرين كمركز مايل ملمار�سة �أن�شطتها ،خ�صو�صا م�صارف الأف�شور ،وتلك التي كانت
تتخذ من البحرين مركزًا لها من خالل فتح مكاتب متثيل”.
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ويو�ضح ال�صالح قائال“ :وا�صلنا العمل على تر�سيخ �سمعة موقع البحرين كمركز مايل للمنطقة،
ورغم وجود مناف�سني ،لكننا متك َّنا من تثبيت �سمعة البحرين كمركز جذب لتلك امل�صارف ،مما عزز
الثقة يف كفاءة الأنظمة املعمول بها يف البحرين ،وقدرتها على تلبية احتياجات تلك امل�صارف،
(م�ضيفا) وطيلة فرتة وجودي يف الوزارة كنا معنيني بت�سهيل الإجراءات بالتن�سيق مع وزارة املالية
وامل�رصف املركزي .وكان التوا�صل متينًا ،ومتوا�صال بيننا وبني القائمني على البنوك .وكنا نحاول
تلم�س حاجات البنوك ،ونبذل ق�صارى جهودنا لت�سهيل الأمور ،وحتا�شي البريوقراطية بقدر
الإمكان .وكنا نتدار�س ما تطلبه البنوك منا ،ونحاول الإ�رساع يف تلبية حاجاتهم و�إدخال التعديالت
الالزمة على القوانني كلما �أمكن ذلك .وكان التوا�صل مع امل�صارف �رضوريا ،وكنا على علم ب�أنه
كلما �سهلنا الإجراءات على البنوك كلما عززنا من ثقة تلك البنوك يف البحرين كمركز مايل .وقد
�ساعدنا كث ًريا يف حتقيق تلك املرونة يف احلركة �صغر حجم �سوق البحرين ،وغياب البريوقراطية ،ما
جعل عمليات اتخاذ القرارات لتغيري القوانني تتم ب�رسعة ،ويف خالل زمن قيا�سي”.
مو�ضحا“ :وهذا ما م ّيز الفرتة التي كنت فيها
وي�ستكمل
ً
وزي ًرا ،فكل الطلبات التي كانت ت�أتي �إىل الوزارة من
البنوك و�رشكات الت�أمني تلقى االهتمام الذي ت�ستحقه،
لم تتوقف طموحات البحرين ،في تنويع
وجتري معاجلة معامالتها على جناح ال�رسعة .وقد عملنا
َّ
على التطوير ِّ
مكونات سلة أسواقها المالية عند حدود ما
وحل امل�شاكل يف �أ�رسع وقت ممكن،
ُ
وا�ستطعنا �أن نرتقي بعمل الوزارة بالتعاون مع امل�رصف
حققتـه فانبثقت فكـرة مصـارف االستثمـار،
من الحاجة الى تقديم خدمات مصرفية
املركزي ووزارة املالية”.
متنوعة ،تلبي حاجات العمالء والمصارف
ومي�ضي ال�صالح بالقول“ :ويف احلقيقة ،ال َّبد لنا هنا من
الإ�شادة بالدور الإيجابي الذي مار�سه ،حينها� ،صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
جمل�س الوزراء ،الذي مل ي�ألُ جهدا يف م�ساندة امل�ؤ�س�سات
املاليةالبحرينيةمثلبنكالبحرينوالكويتوبنكالبحرينالوطنيوالبنكالأهليالتجاري.ور�صدت
احلكومة مبالغ كبرية مل�ساعدتها يف حل �أزماتها املالية .وال ميكننا هنا جتاوز ما قدمه حاكم البحرين حينها
�صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ،من دعم وم�ساندة ل�ضمان �رسعة الإجناز،
وكفاءة الأداء”.
مل تتوقف طموحات البحرين يف تنويع مكونات �س َّلة �أ�سواقها املالية عند حدود ما حققته يف
القطاعات امل�شار لها �أعاله ،فانبثقت فكر ُة م�صارف اال�ستثمار ،من احلاجة اىل تقدمي خدمات
م�رصفية متنوعة تلبي حاجات العمالء وامل�صارف العاملة يف البحرين من م�صارف جتارية
وم�صارف الأف�شور .ولذلك ا�ستحدثت م�ؤ�س�سة نقد البحرين نو ًعا جديدا من الرخ�ص حتت
م�سمى “م�صارف اال�ستثمار” ،لت�ساعد امل�صارف على امل�ساهمة يف تقدمي اخلدمات اال�ستثمارية
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لعمالئها ،مبا فيها بيع و�رشاء الأ�سهم وال�صناديق اال�ستثمارية .وو�صل عدد امل�صارف اال�ستثمارية
�إىل  17يف العام 1986م ،ثم ارتفع ذلك العدد لي�صل �إىل  21رخ�صة يف العام 1989م .وو�صل
جمموع ا�صول وخ�صوم م�صارف و�رشكات اال�ستثمار اىل �أربعة باليني دوالر �أمريكي وبلغ معدل
منوها ال�سنوي بني عامي  1988و1989م .%16.4 ،كما بلغ عدد رخ�ص م�صارف اال�ستثمار 21
رخ�صة ،كانت ح�صة الإ�سالمية منها  12رخ�صة.
ومن م�صارف اال�ستثمار الرائدة “انف�ستكورب” التي توىل قيادتها ل�سنوات طوال املغفور له منري
قريدار .كما ر�أ�س جمل�س �إدارتها لعدة دورات وزير املالية الكويتي الأ�سبق ال�سيد عبدالرحمن �سامل
العتيقي .ومنذ �أن بد�أت كفكرة يف العام 1980م ،قبل �أن ت�صبح م�رشوعا يف العام 1981م كي
تطرح �أ�سهمها يف ال�سوق يف العام 1982م ،حر�صت “�إنف�ستكورب” على �أن حت�رص �أن�شطتها يف
�إدارة اال�ستثمارات البديلة حيث يتمحور جمال تخ�ص�صها يف �إيجاد فر�ص ا�ستثمارية يف الدول
الغربية والواليات املتحدة وعر�ضها على م�ستثمرين من اخلليج العربي والدول العربية .وقد بلغت
قيمة اال�ستثمارات التي �أدارتها منذ ت�أ�سي�سها حتى  30يونيو 2019م مبلغ�أ وقدره  28.2بليون دوالر
�أمريكي .وعن هذه الفرتة يقول وزير املالية الأ�سبق عبد اهلل �سيف“ :ملواكبة التطورات العاملية يف
جمال تنمية وتطوير ال�سوق املايل يف البحرين ،مت ا�ستحداث �أدوات و�أن�شطة مالية مبتكرة ،من
�ش�أنها خلق قنوات جديدة لل�سوق امل�رصفية واملالية يف البحرين ،حيث �أ�صدر نظام جديد لت�شجيع
ا�ستقطاب م�ؤ�س�سات مالية متخ�ص�صة يف �إدارة اال�ستثمار”.
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�سمو الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء يف
حفل �إفتتاح مبنى برج بنك البحرين
الوطني اجلديد يف �أكتوبر 2000م
ويبدو على ي�سار �سموه ال�سيد
ح�سن جمعة الرئي�س التنفيذي
للبنك �آنذاك
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وعند احلديث عن بنوك اال�ستثمار ال َّبد من التوقف عندة ق�ضية مف�صلية وهي �أن تلك البنوك كانت
مبثابة الرتمومرت الذي يقي�س حرارة �أ�سواق البحرين حينها .وقد با�رشت تلك البنوك الإ�ستثمارية
�أعمالها يف فرتة تلك الطفرة املالية ،غري االعتيادية ،التي عرفتها املنطقة ،وا�ستمرت حتى الن�صف
الثاين من العقد ال�سابع من القرن الع�رشين ،حيث وجدت معظم امل�صارف اال�ستثمارية  -تقليدية
�أو �إ�سالمية  -نف�سها منغم�سة يف اال�ستثمار يف العقار �أو الأ�سهم وال�سندات .وكانت نتائج �أعمالها
يف البداية مربحة؛ لكن ،ولأ�سباب خمتلفة تتعلق بطريقة ت�سجيل و�ضعها املايل �ضمن معايري
حما�سبية ت�ؤجل فيها الأرباح املحققة �إىل تواريخ ا�ستحقاق اال�ستثمار� ،أو احت�ساب الأرباح قبل
اال�ستحقاق حلظة الدخول يف اتفاقيات اال�ستثمار ،جعلها تعاين من بع�ض ال�صعوبات املالية ،وهذا
جوا من عدم اليقني ،ترك �آثاره ال�سلبية العميقة على �إظهار الربحية غري املحققة ،والتي على
خلق ًّ
�أ�سا�سها توزع الأرباح على امل�ساهمني وامل�ستثمرين على �أ�سا�س هذه الربحية غري املحققة.
تك�شفت كل تلك الأمور عند انفجار الأزمة املالية ،وظهرت للعيان اخل�سائ ُر الهائلة لبع�ض البنوك
والعمالء مما ت�سبب يف �إ�شكاالت كبرية بني البنوك وامل�ستثمرين ،وخروج عدد من امل�صارف من
ال�سوق وما بقي منها رمبا ال يزال يعاين من تداعيات تلك املرحلة .ولكن مما ال �شك فيه �أن م�صارف
اال�ستثمار �أوجدت منتجات ا�ستثمارية متعددة� ،ساهمت وب�شكل كبري يف خلق فر�ص كثرية ا�ستفاد
منها ،وال يزال ،كثري من امل�ستثمرين .ومن َّثم فمن اخلط�أ التقليل من الإيجابيات التي حملتها معها
فكرة الت�أ�سي�س ،ومنح الرخ�ص املنا�سبة التي كانت مطلوبة حينها.
وتطور من خدماتها ،بعيدًا عن �صنوانها
ومل يكن لتلك امل�صارف اال�ستثمارية �أن متار�س �أعمالهاِّ ،
وهي ال�صناديق اال�ستثمارية ،وقد وفرت ال�سوق البحرينية مناخً ا مالئما �ساهم يف ازدهار ال�صناديق
اال�ستثمارية .وقد بد�أ ت�سويق �صناديق اال�ستثمار الأجنبية املن�ش�أة يف اخلارج يف البحرين خالل
ثمانينيات القرن الع�رشين ،بينما مت ت�سجيل �أول �صندوق ا�ستثماري من�ش�أ حمليا يف العام 1984م.
وقد �أُ�صدر �أول �إطار تنظيمي ل�صناديق اال�ستثمار اجلماعية من قبل م�رصف البحرين املركزي يف
العام 1992م ،وجرى تنقيحه بعد ذلك يف يونيو 2007م .وقد مت الحقاً مراجع ُة وحتديث النظم
والقواعد املتعلقة بعمل ال�صناديق اال�ستثمارية و�إ�صدارها يف ابريل 2012م ،وكانت ت�شكل جز ًءا
مهما من دليل التوجيهات الرقابية مل�رصف البحرين املركزي ،و�شمل ذلك قواعد و�أنظمة متكاملة
تتعلق برتخي�ص وت�سجيل �صناديق اال�ستثمار اجلماعية ،امل�ؤ�س�سة حملياً ،وال�صناديق اال�ستثمارية
الأجنبية املرخ�صة� ،أو امل�سجلة يف اململكة ،والإ�رشاف عليهما .ويف نهاية �شهر يونيو 2019م بلغ
عدد �صناديق اال�ستثمار امل�سجلة لدى م�رصف البحرين املركزي جمموعة من ال�صناديق اال�ستثمارية
� 2136صندوقا ،منها � 74صندوقا ا�ستثماريا مقرها البحرين ،مقارنة بـ � 2290صندوقا ا�ستثماريا يف الفرتة
نف�سها من العام 2018م .كما بلغ عدد �صناديق اال�ستثمار الإ�سالمية � 80صندوقا من �إجمايل ال�صناديق
اال�ستثمارية املرخ�صة ،وامل�سجلة يف نهاية �شهر يونيو 2019م.
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كما بلغ �صايف قيمة الأ�صول لهذه ال�صناديق  7.534مليارات دوالر يف نهاية مار�س 2019م ،مقارنة
بـ  7.877مليارات دوالر يف الفرتة نف�سها من العام 2018م� ،أي بانخفا�ض قدره  ،% 4.5منها 3.340
مليارات دوالر �أمريكي هي قيمة الأ�صول يف ال�صناديق امل�ؤ�س�سة حمليا .وبلغت قيمة الأ�صول يف
�صناديق اال�ستثمار الإ�سالمية  1.325مليار دوالر يف نهاية �شهر مار�س 2019م.
رغم كل ذلك ما تزال هناك بع�ض املدار�س االقت�صادية ترى �أن “�صناديق اال�ستثمار هي من �أف�ضل
الأدوات احلديثة واملتطورة يف الأ�سواق الدولية يف جمال الإدارة اجلماعية للمدخرات� ،إن مل
تكن �أف�ضلها على الإطالق .فقد حر�ص كثري من الدول النامية ،على �إدخالها يف �أنظمتها القانونية
واالقت�صادية بهدف �إيجاد وعاء ا�ستثماري غري بنكي تن�ساب من خالله املدخرات الوطنية �إىل
اال�ستثمار يف �سوق الأوراق املالية والذي يعنى بتوفري التمويل طويل ومتو�سط الأجل للم�رشوعات
اال�ستثمارية ،وذلك بدال من جتمع هذه املدخرات يف �شكل
ودائع لدى البنوك تُ�ستخدم يف منح قرو�ض ق�صرية الأجل
ً
يوجه معظمها �إىل متويل الإنفاق اال�ستهالكي”.
واحدة
في العام  2008أصبحت البحرين
من بين الدول الموقعة على مذكرة

يف خ�ضم تلك الأجواء ازداد مت�سك البحرين طوعا ،مبقايي�س
ال�شفافية العاملية ،الأمر الذي دفع م�رصف البحرين املركزي
التفاهم المتعددة األطراف للمنظمة
�إىل �إلزام امل�ؤ�س�سات املالية العاملة يف �أ�سواق البحرين التقيد
الدولية لهيئات األسواق المالية ،بغرض
بتلك املعايري .كما ارت�أت �إدارة مراقبة الأ�سواق املالية يف
التشاور والتعاون وتبادل المعلومات
م�رصف البحرين املركزي �رضورة االحتفاظ ب�سجل تف�صيلي
حول كل �صندوق من �صناديق اال�ستثمار العاملة يف �أ�سواقها،
كي يت�سنى لها القيام مبهامها ،مبا ي�ضمن ا�ستقرار ال�سوق ،ومنوها على حد �سواء .اقت�ضى ذلك
فر�ض جمموعة من الإجراءات املتعددة ،واملت�شعبة يف �آن ،تبد�أ باملراقبة والإ�رشاف على �أ�سواق
الأوراق املالية املرخ�ص لها ،و�ضمان تطبيق �أنظمة التقا�ص والت�سوية والإيداع املركزي ،ثم يليها
املراقبة والإ�رشاف على الأع�ضاء املرخ�ص لهم العمل يف �أ�سواق الأوراق املالية ،و�أنظمة التقا�ص
والت�سوية وااليداع املركزي ،كل فيما يتعلق بن�شاطه.
كما يتطلب الأمر �أي�ضا ،نيل املوافقة على الإدراج وتنظيم عملية �إ�صدار وطرح الأوراق املالية.
عمليات الإ�رشاف واملراقبة على ال�رشكات املدرجة ،قبل �أن �إىل ت�صل مرحلة تنظيم
بعدها تبد�أ
ُ
عمليات اال�ستحواذ والدمج واال�ستهالك و�إعادة �رشاء الأ�سهم ب�شكل عادل و�شفاف.
و ُي َّتوج كل ذلك بعمليات متواترة ب�شكل م�ستمر تتوىل تنفيذ مبادرات توعية امل�ستثمرين ،كي
يت�سنى لها مراقبة ال�سوق .عزز من كفاءة مثل تلك الإجراءات ،حر�ص �إدارة مراقبة الأ�سواق
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املالية على الإ�رشاف وتنظيم �أ�سواق ر�أ�س املال باململكة من �أجل املحافظة على �شفافية ،وعدالة،
وفعالية �سوق ر�أ�س املال .كان يقف وراء تلك الإجراءات كافة حماية نزاهة و�سمعة مملكة البحرين
كمركز مايل رئي�سي .ثم ي�أتي �سعي �إدارة مراقبة الأ�سواق املالية للقيام بهذه امل�س�ؤوليات من خالل
االلتزام باملعايري الدولية املنظمة لأ�سواق ر�أ�س املال ،وب�شكل خا�ص معايري املنظمة الدولية لهيئات
الأوراق املالية.

�سمو الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء يف �إفتتاح بيت
بنك �إنف�ستكورب يف  28مايو 1984م
ويبدو �إىل ي�ساره ال�شيخ حممد بن
خليفة �آل خليفة وزير الداخلية �آنذاك

واجلدير بالذكر ب�أن �صندوق النقد الدويل قد قام مبراجعة مدى التزام م�رصف البحرين املركزي
باملعايري الأ�سا�سية للمنظمة الدولية لهيئات الأ�سواق املالية يف الفرتة ما بني  2005و2006م .ويف
العام 2008م �أ�صبحت البحرين واحدة من بني الدول املوقعة على مذكرة التفاهم املتعددة الأطراف
للمنظمة الدولية لهيئات الأ�سواق املالية ،بغر�ض الت�شاور والتعاون وتبادل املعلومات.
يف نهاية هذا اجلزء املتعلق مب�صارف اال�ستثمار� ،سوا ًء تلك التي تعمل مببد�أ ال�صريفة التقليدية �أو
ال�صريفة الإ�سالمية ،ال بد من ذكر وت�أكيد� ،أن هذه امل�صارف قدمت والتزال تقدم كث ًريا للبلدان
التي متار�س ن�شاطاتها يف �أ�سواقها .فقد �شجعت النجاحات املالية التي حققتها ،وامل�رشوعات
اال�ستثمارية التي وجلتها ،الآخرين على احلذو حذوها ،ومن بني الأبرز من �إجنازاتها ميكن الإ�شارة
�إىل جممع املرف�أ املايل يف البحرين ،واملجمعات ال�سكنية واملجمعات التجارية يف البحرين،
والكثري من امل�رشوعات املماثلة يف اخلليج ،ما كانت لتتم لوال املعرفة والثقافة التي ن�رشتها هذه
135

�سمو الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء املوقر يف زيارة
لبيت انف�ستكورب بح�ضور �أع�ضاء
جمل�س �إدارة انف�ستكورب ورئي�سها
التنفيذي منري بريقريدار

ال�رشيحة من امل�صارف .وكان لبيت التمويل اخلليجي الدور الكبري يف متويل م�رشوعات مهمة يف
البحرين وخارجها كاملرف�أ املايل وغريه .وهناك جمموعة من امل�صارف الإ�سالمية الإ�ستثمارية مثل
اركابيتا وفين�رش كابيتال وانوف�ست هي الأخرى كانت لها م�ساهمات كثرية يف متويل العديد من
امل�رشوعات العمرانية يف البحرين وخارجها.
ولكي تكتمل دائرة الأن�شطة اال�ستثمارية ،كان ال َّبد من االلتفات نحو ال�سماح بت�أ�سي�س �رشكات
خا�صة باال�ستثمار ،لها �شخ�صيتها االعتبارية املميزة ،يجري ت�سجيلها لدى م�رصف البحرين
املركزي ،الذي بدوره ،و�إمعانًا يف االحتفاظ باملعايري املتفق عليها دوليا يف هذا القطاع ،ق�سم
�رشكات اال�ستثمار �إىل ثالث فئات ،تمُ يز الواحدة منها نف�سها عن نظريتيها الأخريني.
يحق ملن يحمل ت�رصيحا ينتمي لهذه الفئة الأوىل من الرخ�ص التعامل ب�أدوات مالية كمتعامل
ُّ
رئي�سي� ،أو وكيل ترتيب �صفقات ا�ستثمارية� ،أو م�س�ؤوال عن �إدارة ا�ستثمارات� ،أو االحتفاظ
بال�سجالت املتعلقة باال�ستثمارات ،وتقدمي امل�شورة الفنية وخدمات ا�ستثمارية.
يف حني� ،أ�صبحت الفئة الثانية هي تلك التي يحق لها �أن تقدم خدمات ا�ستثمار ،ما عدا تقدمي
خدمة التعامل يف �أدوات ا�ستثمارية ،كمتعامل رئي�سي .لذلك ال ت�ستطيع هذه الفئة �أن تتعامل
يف خدمات ا�ستثمارات تكون هي اجلهة امل�صدرة لها ،ولكن ميكنها التعامل بالأنواع الأخرى من
اال�ستثمارات مبا فيها �إدارة ا�ستثمارات العمالء.
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�أما الفئة الثالثة ،فهي تلك التي تبيح لل�رشكات اال�ستثمارية التي تقف وراء هذه الفئة �أن تتعامل يف
خمتلف �أنواع اال�ستثمار �ضمن ال�ضوابط الآتية :يجب �أن يكون ُ
حامل هذه الفئة م�ستقال وال يحق
له االحتفاظ ب�أر�صدة العمالء اال�ستثمارية .ومينع حامل هذه الفئة من احل�صول على �أية عموالت
من اي طرف �إال العميل املبا�رش له ،و�أال تكون لديه اتفاقيات وكالة مع �أي مدير ا�ستثمار.
ومل يكن لهذه الدائرة �أن تكتمل بعيدًا عن االلتفات نحو ال�صناديق ال�سيادية ،التي ا�ستقطبت
البحرين بع�ضاً منها ،و�أ�س�ست البع�ض الآخر.
و ُيق�صد بال�صناديق ال�سيادية هي تلك ال�صناديق اخلا�صة بالدول ذات ال�سيادة التي ت�ؤ�س�س لأغرا�ض
عامة �أو �أغرا�ض حمددة للبلد املعني ،مثل �صناديق الأجيال القادمة� ،أو �صناديق موجهة خلدمة
م�شاريع معينة .هذه النوعية من ال�صناديق �إما �أن تكون بالعملة املحلية� ،أو بعملة عاملية طب ًقا
للغر�ض من �إن�شائها .ووفقا مل�ؤ�رشات �صندوق النقد الدويل تعترب “�صناديق ا�ستثمار عامة تتميز
هذه ال�صناديق بثالث مميزات رئي�سية وهي� )1(:صناديق الرثوة ال�سيادية مملوكة �أو مراقبة من طرف
ت�سي هذه ال�صناديق �أ�صوال مالي ًة على املدى الطويل ( )3تهدف �سيا�سة ا�ستثمار هذه
الدولة ( )2رِّ
تنوع الناجت املحلي اخلام،
ال�صناديق اىل بلوغ �أهداف حمددة مثل :التوفري للأجيال القادمةّ ،
و�أي�ضا تهدف �إىل حتقيق التوازن االقت�صادي”.
وعلى م�ستوى البحرين ،هناك باقة من ال�صناديق ال�سيادية ،حيث ا�ستثمرت م�صارف الأف�شور
وم�صارف اال�ستثمار التقليدية �أو الإ�سالمية املتواجدة على البحرين يف بع�ض ال�صناديق ال�سيادية،
بينما عملت بع�ض امل�صارف يف البحرين مع البلدان املعنية يف �إن�شاء بع�ض من هذه ال�صناديق من
خالل تقدمي امل�شورة �أو جذب اال�ستثمار وحتى �إدارة بع�ض تلك ال�صناديق.
وقد �أولت البحرين مو�ضوع ال�صناديق ال�سيادية �أهمية خا�صة فد�أبت على درا�سة �أف�ضل الطرق
و�أكرثها جدوى لال�ستفادة من هذا النمط من الأن�شطة املالية.هذا ال يعني �أنها كانت بعيدة عن
امل�شاركة يف بع�ض ال�صناديق ال�سيادية الإقليمية ب�شكل جزئي.
لذلك ارت�أت البحرين �أن ترتيث بع�ض الوقت كي يت�سنى لها �إن�شاء �صندوقها ال�سيادي عندما حتني
الظروف املالئمة على م�ستوى الأ�سواق بالإ�ضافة �إىل اال�ستعداد الذاتي.
تكاملت املتطلبات مع انطالقة امل�رشوع الإ�صالحي ،وتبلور ر�ؤية  2030اال�سرتاتيجية .ا�ستجابة
لذلك جاء ت�أ�سي�س �رشكة ممتلكات القاب�ضة ال�صندوق ال�سيادي ململكة البحرين يف العام 2006م؛
من �أجل �إعادة هيكلة ال�رشكات التي متلكها الدولة ،ومن �أجل “حتقيق ا�ستثمارات ا�سرتاتيجية
وم�س�ؤولة ،وفق �إطار حوكمة متني وقيم مالية �سليمة وم�ستقرة ،تكون قابلة لال�ستمرار جتار ًيا”.
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الفصل السادس

صدارة التنافس في
صناعة المصارف
اإلسالمية

يقع جامع �أحمد الفاحت �أكرب جوامع البحرين
و�سط مركز �أحمد الفاحت الإ�سالمي وهو من
�أبرز املعامل ال�سياحية الإ�سالمية يف البحرين
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مما ال  �شك فيه �أن احلركة امل�صرفية الإ�سالمية كانت يف قلب التحوالت التي
عرفتها �أ�سواق املال والأعمال .ولذلك وجدناها تبذل ق�صارى جهدها ل�ضمان
عدم تخلفها عن الركب .يف هذا الإطار مكن فهم اجتهادات منظمات دولية
�إ�سالمية من �أجل الت�أ�صيل لهذا القطاع ،والت�شريع خلدماته.
وكما ُي�شري العديد من امل�صادر ف� َّإن “ن�ش�أة امل�صارف الإ�سالمية جاءت تلبية لرغبة املجتمعات
الإ�سالمية يف �إيجاد �صيغة للتعامل امل�رصيف بعي ًدا عن �شبهة الربا ومن دون ا�ستخدام �سعر الفائدة”.
وقد جاءت �أول حماولة لإن�شاء م�رصف �إ�سالمي يف العام 1963م حيث �أن�شئ ما ي�سمى ببنوك
رئي�س االحتاد
االدخار املحلية والتي �أقيمت مبدينة ميت غمر بجمهورية م�رص العربية والتي �أ�س�سها ُ
الدويل للبنوك الإ�سالمية الأ�سبق �أحمد النجار ،وقد ا�ستمرت هذه التجربة حوايل ثالث �سنوات.
ثم �أن�شئ بعد ذلك بنك نا�رص االجتماعي الذي يعد �أول بنك ين�ص يف قانون �إن�شائه على عدم
التعامل بالفائدة امل�رصفية �أخذاً �أو �إعطاء ،وقد كانت طبيعة معامالت البنك الن�شاط االجتماعي
ولي�س امل�رصيف بالدرجة الأوىل”.
و“قد جاء االهتمام احلقيقي ب�إن�شاء م�صارف �إ�سالمية تعمل طبقا لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية يف
جدة باململكة العربية ال�سعودية يف العام
تو�صيات م�ؤمتر وزراء خارجية الدول الإ�سالمية مبدينة َّ
1972م ،حني �شدد الن�ص على �رضورة �إن�شاء بنك �إ�سالمي دويل للدول الإ�سالمية .وجاء نتاج
ذلك �إعدا ُد اتفاقية ت�أ�سي�س البنك الإ�سالمي للتنمية والتي وقعت من وزراء مالية الدول الإ�سالمية
عام 1974م وبا�رش البنك الإ�سالمي للتنمية ن�شاطه يف العام 1977م مبدينة جدة باململكة العربية
ال�سعودية.ومتيز هذا البنك بخدماته الع�رصية املوجهة نحو برامج وخطط التنمية.
و�أن�شئ �أول م�رصف �إ�سالمي متكامل يعمل طب ًقا لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية يف العام 1975م
يقدم البنك جميع اخلدمات امل�رصفية واال�ستثمارية للأفراد طبقا
وهو بنك دبي الإ�سالمي ،حيث ُ
لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية.
ثم تواىل بعد ذلك �إن�شاء امل�صارف الإ�سالمية لت�صل �إىل  267م�رص ًفا منت�رشة يف  48دولة على
م�ستوى العامل ،بحجم �أعمال يزيد عن  250مليار دوالر طبقا لإح�صائية املجل�س العام للبنوك
الإ�سالمية يف �سبتمرب 2003م ،هذا بخالف فروع املعامالت الإ�سالمية للبنوك التقليدية على
م�ستوى العامل”.
ويع َّرف امل�رصف الإ�سالمي“ ،ب�أنه امل�رصف الذي يلتزم بتطبيق �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية يف
جميع معامالته امل�رصفية واال�ستثمارية ،من خالل تطبيق مفهوم الو�ساطة املالية القائم على مبد�أ
امل�شاركة يف الربح �أو اخل�سارة ،ومن خالل �إطار الوكالة بنوعيها العامة واخلا�صة”.
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ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين يف حديث مع �صاحب العظمة
املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ويبدو يف ال�صورة م�ؤ�س�س �أول بنك �إ�سالمي (بنك دبي الإ�سالمي)
�سعيد بن �أحمد لوتاه وم�ؤ�س�س بيت التمويل الكويتي ال�شيخ �أحمد بزيع اليا�سني مبنا�سبة افتتاح بنك البحرين
الإ�سالمي 1978م

وعلى الرغم من �أن ن�ش�أة امل�صارف الإ�سالمية مل تنطلق من البحرين ،كما �أ�سلفنا �أعاله ،لكن
البحرين ،بف�ضل ر�ؤيتها امل�ستقبلية الثاقبة ،جنحت ويف فرتة زمنية قيا�سية �أن ت�ستقطب ذلك النوع
أهم قواعده الرئي�سة ،وتنجح ومبقايي�س دولية مو�ضوعية معا�رصة،
من امل�صارف ،وت�شكل قاعدة من � ِّ
�أن يكون لها ق�صب ال�سبق يف احت�ضان العمل امل�رصيف الإ�سالمي.كما �أنها عملت على تنمية
البيئة الداعمة له .وحققت ذلك من خالل ما قامت به من جهود كبرية ،جعلت من منتجات العمل
امل�رصيف الإ�سالمي حقيقة واقعة.
هكذا نرى� ،أنه على الرغم من العمل امل�رصيف طبقا لل�رشيعة الإ�سالمية ال�سمحاء قد بد�أ يف
بلدان �أخرى ،غري البحرين ،لكن البحرين مت ّيزت ،وانفردت يف توفري الأنظمة والقوانني،
واللوائح ،والإجراءات امل�رصفية ،واملعايري املحا�سبية ،و�ضوابط احلوكمة التي يحتاجها القطاع
َ
امل�رصيف الإ�سالمي الأمر الذي كان من �ش�أنه خلق الفارق الكبري الذي مبوجبه �أ�صبحت البحرين
املركز الرئي�سي للعمل امل�رصيف الإ�سالمي يف منطقة ال�رشق الأو�سط .وبف�ضل ذلك �أي�ضا �أ�صبح
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للقطاع امل�رصيف الإ�سالمي �ش�أن كبري يف �أ�سواق املال والأعمال الدولية .وهو ما تدعمه الأرقام
والإح�صاءات ،ويعزز من مكانته االنت�شار الوا�سع على م�ستوى العامل .وحول جناح البحرين يف
احتالل هذا املركز املتميز القائم على التنوع �ضمن التنا�سق يف احلركة امل�رصفية ي�ؤكد حمافظ
م�رصف البحرين املركزي ال�سيد ر�شيد املعراج« ،ال�صدفة املح�ضة مل تكن هي التي �أهلت مملكة
البحرين ،وقادت النجاحات التي حققتها كي تتمكن من ا�ست�ضافة ،و�إنعا�ش هذين النموذجني من
ن�شاط احلركة امل�رصفية .البع�ض من تلك الأ�سباب كان م�صدرها حم�ض ذاتي ،لكن البع�ض الآخر
كانت م�صادره يف غاية املو�ضوعية.
فعلى امل�ستوى الذاتي ،تنبغي الإ�شارة �إىل �أن ذلك اال�ستعداد الذي متلكه احلركة امل�رصفية يف
البحرين وقاد �إىل تلك الوالدة املبكرة ،والتحوالت النوعية املتميزة .وبالتايل فهو حم�صلة طبيعية
ومنطقية لعاملني �أ�سا�سيني :الأول منهما كان وجود قيادة منفتحة قادرة على التفاعل الإيجابي
املبدع مع تلك التحوالت العاملية يف هذا القطاع احليوي يف املجال االقت�صادي .ومن ثم مل
تواجه التحوالت النوعية يف احلركة امل�رصفية البحرينية عقبات �إدارية غالبا ما تقف عائقاً يف وجه
االحت�ضان اخلالق ملتطلبات مثل ذلك التطور� .أما الثاين فيكمن يف اال�ستعداد الغريزي للإن�سان
البحريني يف العمل والتطوير الذاتي وقبول حتدي الدخول يف ن�شاطات جديدة ،والتفوق فيها.
�أدى ذلك �إىل و�صول ن�سبة البحرنة يف القطاع امل�رصيف ،ويف املنا�صب العليا التي قادت ذلك
التحول ،و�أمده بالقدرة على اال�ستمرار والنمو� ،إىل درجات عالية بلغت ن�سبتها حواىل .%90
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ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد
�آل خليفة يرت�أ�س �إجتماع
اجلمعية العمومية العادية
لبنك البحرين الإ�سالمي
يف العام 1981م

القطاع المصـرفي البحـريني  100 -عـام مـن التحـديات واإلنجـازات

هذا التكامل بني النظرة املتقدمة لدى القيادة ،وامل�ؤهالت الذاتية عند املواطن� ،أر�سى قيما جمتمعية
مت�أ�صلة يف العمل امل�رصيف ،قاد �إىل ذلك التميز الذي تفردت به البحرين ،وجنح يف جذب احلركة
امل�رصفية ب�شقيها الدويل والإقليمي نحو ال�سوق البحرينية ،وولد ذلك التنوع الذي نتحدث
عنه يف �أن�شطتها ،مبا فيها ال�صريفة الإ�سالمية �أو الوحدات امل�رصفية اخلارجية �أو ما تعارف عليه
�سابقا بالأف�شور.
باخت�صار فقد كان وجود قيادة حكيمة ممثلة ب�صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان
�آل خليفة و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء منذ ال�سبعينيات
والذي قاد العمل لتطوير البحرين كمركز مايل متكنت من ا�ستقطاب العديد من امل�ؤ�س�سات املالية
الإقليمية والدولية والعمل على تطوير الكوادر الب�رشية� ،أدى �إىل تو�سع م�ساهمة القطاع املايل يف
الناجت املحلي الإجمايل لي�صل اىل  .%17ويعد القطاع الثاين من حيث امل�ساهمة يف االقت�صاد بعد
القطاع النفطي.
ولقد اجتهد كث ٌري من االقت�صاديني امل�سلمني كي ي�ؤ�صِّ لوا لهذا النمط امل�رصيف البعيد عن القاعدة
التي �أ�س�ستها امل�صارف التقليدية ،التي متتد جتربتها ع�رشات ال�سنوات .وقد بات وا�ضحا لدى
بح�صة تكفل لها اال�ستمرار
الكثريين “�أن امل�صارف الإ�سالمية ينبغي لها كي تنجح ،وحتتفظ لنف�سها َّ
والنمو يف �سوق تناف�سية �أن متار�س �أن�شطة ال متار�سها امل�صارف التقليدية ،كامل�شاركة يف امل�شاريع
ال�صناعية ،والتجارية والعمرانية وهي تتبع �أنواعا �رشعية من املعامالت مثل امل�ضاربة ،واملرابحة،
وامل�شاركة املتناق�صة ،والقر�ض احل�سن ،والإ�سهام يف ر�ؤو�س �أموال امل�ؤ�س�سات الأخرى ،والإيجار،
والإيجارة املنتهية بالتمليك .وبالقدر ذاته عليها �أن ت�ستقبل مدخرات� ،أو �إيداعات املودعني،
وت�ستثمرها ب�إ�رشاف �أجهزتها ،ثم توزيع الأرباح على املودعني وامل�ساهمني”.
ولي�س هناك ما يدعو للتوقف مطوال من �أجل �إجراء مقارنات عميقة بني البنوك التقليدية ونظريتها
غري التقليدية .وقد �أ�صبح املواطن البحريني ميتلك اخلربة والتجربة التي تبيح له الإختيار بني
النمطني وفقا الحتاجاته ،ومبا ي�ضمن حماية م�صاحله والدفاع عن مدخراته.
هذا يف�رس كيف جتاوز اليوم حجم العمل امل�رصيف الإ�سالمي احلايل على م�ستوى العامل ،والذي
بد�أ يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ثالثة تريليونات دوالر �أمريكي ،بلغ ن�صيب مملكة البحرين
منه يف نهاية العام 2018م ،ما يربو على  27.5مليار دوالر �أمريكي.
هنا كان على البحرين ،كي توفر خدمات م�رصفية تنطلق من قيم ال�رشيعة الإ�سالمية ،وتتقيد
مبقايي�سها� ،أن تخو�ض م�ستويني من املناف�سة .الأول ،وهو الأ�شد �رشا�سة ،مع املراكز الإ�سالمية التي
�سارعت �إىل بنائها بع�ض الدول الإ�سالمية� ،أو تلك التي ال تريد �أن تخ�رس ح�صتها من كعكة الأموال
الإ�سالمية� .أما الثاين ،وهو ال يقل �رشا�سة عن الأول ،فتلك املناف�سة مع بع�ض البنوك التقليدية التي
�أن�ش�أت نوافذ تعمل وفق ال�رشيعة الإ�سالمية.
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�أ�صبحت مملكة البحرين مركزا عامليا يف قطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية .هنا يربز دور م�ؤ�س�سة نقد
البحرين ،التي مل تتوقف عند حدود م�ساندة منح الرخ�ص للم�صارف الإ�سالمية ،والإ�رساع يف
�إجراءات الت�سجيل وت�سهيل متطلبات ممار�سة الأن�شطة ،بل جتاوز الأمر ذلك .ومن خالل مبادرات
م�رصف البحرين املركزي و�صلت اجلهود �إىل �إيجاد منتجات جديدة لعر�ضها يف ال�سوق لتقوية
اخلدمات الإ�سالمية وتو�سيع نطاقها ،وجعلها متاحة للجميع ،و�شاملة يف النوعية واخليارات
لإر�ضاء حاجات العمالء .هذه ال�سيا�سة كانت تتطلب كث ًريا من االبتكار حتى ال تكون هناك عوائق
�أمام العميل الراغب يف االختيار بني ال�صريفة التقليدية وال�صريفة الإ�سالمية.
وقد كان لقيادة البلد الدور الأكرب يف ت�شجيع وجو ِد العمل امل�رصيف الإ�سالمي يف البحرين من
خالل ت�سهيل الإجراءات ،و�رسعة منح الرتاخي�ص ملختلف مكونات العمل امل�رصيف الإ�سالمي.
حظي هذا التوجه نحو م�ساندة امل�صارف الإ�سالمية بدعم حاكم البالد حينها �صاحب العظمة
املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ،واحلكومة
برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء .فالأمري الراحل رحمه اهلل
أصدر مصرف البحرين المركزي سندات
ورئي�س جمل�س الوزراء مل ي�ألوا جهدا يف توجيه الدوائر
حكومية إسالمية قصيرة األجل ،وباستحقاق
املخت�صة مل�ساندة طلبات العمل امل�رصيف الإ�سالمي.
شهر واحد فقط ،بلغ حجمها  25مليون
وكانت �أبوابهما مفتوحة ملقابلة مندوبي وممثلي اجلهات
دوالر أمريكي .كما تم إصدار صكوك تأجير
الراغبة يف ممار�سة العمل امل�رصيف الإ�سالمي.
إسالمية بمبلغ  100مليون دوالر أمريكي

هذا يف�رس ملاذا مل يقف دور امل�رصف املركزي عند حدود
دوائر �إ�صدار رخ�ص للم�صارف الإ�سالمية فح�سب ،بل
عمل �أي�ضا مع القطاع امل�رصيف على �إيجاد املنتجات وعر�ضها على العمالء من امل�صارف وال�رشكات
وحتى الأ�شخا�ص .ومن تلك املنتجات ،كانت هناك ال�صكوك احلكومية املطابقة ملتطلبات ال�رشيعة
جناحا منقطع النظري .و�أتاح كل ذلك
الإ�سالمية .والقى هذا املنتج على وجه التحديد ،وال يزالً ،
الفر�صة �أمام �أ�سواق املال يف البحرين وبعدها يف دول اخلليج الأخرى اىل �إدخال منتج �إ�سالمي
جديد حظي ،وال يزال ،بقبول كبري من لدن الأ�سواق املالية وامل�رصفية العاملية� ،سوية مع امل�ؤ�س�سات
الن�شطة يف تلك الأ�سواق .ومما ال �شك فيه ب�أن وجود هذا املنتج ي�ساعد على توفري ال�سيولة يف
الأ�سواق ،وتو�سيع نطاق �أن�شطة الأ�سواق املالية ويعطيها العمق الالزم لزيادة وترية ،ودورات عمل
التعامل اليومي.

وحول املو�ضوع ذاته ،يرى الرئي�س التنفيذي ل�رشكة ممتلكات القاب�ضة ،خالد عمرو الرميحي
“� َّأن لكل من جاللة امللك ،و�سمو رئي�س الوزراء ،و�سمو النائب الأول ب�صمته املميزة على تلك
الر�ؤية .و�إنه منذ انطالقة العمل امل�رصيف واملايل يف البحرين منذ حوايل الن�صف القرن ،حققت
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البحرين العديد من الإجنازات الكربى يف هذا املجال التي كان للتوجيهات ال�سامية لقيادتنا
الر�شيدة �أعظم الأثر يف تعزيز مكانتها املالية الرائدة”.
نثمن التحوالت التاريخية الرائدة يف القطاع امل�رصيف التي ازدهرت،
و�أ�ضاف قائ ًال“ :والبد �أن َّ
وو�ضعت الأ�س�س الرا�سخ َة لتطور ومناء هذا القطاع يف عهد �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ
عي�سى بن �سلمان �آل خليفة طيب اهلل ثراه ،وما حققه القطاع امل�رصيف بعدها من تطور نوعي
عامليا يف عهد ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك
ا�ستقطب من خالله �أبرز امل�ؤ�س�سات امل�رصفية واملالية ًّ
حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س الوزراء و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س التنمية االقت�صادية”.
وحول هذا املو�ضوع يتحدث د� .أنور ال�سادة ،م�ش ًريا �إىل �أنهم يف م�رصف البحرين املركزي ،ومن
قبله يف م�ؤ�س�سة نقد البحرين ،حيث عمل يف الدائرة الرقابية والتنظيمية يف امل�رصف املركزي،
كانوا “حري�صني دائ ًما على املزاوجة ال�سليمة بني العمل اجلاد على ت�شجيع االبتكار ،مع احلر�ص
ال�شديد على حتا�شي املخاطرة ،وكانت ثمرة ذلك هي تلك القوانني املرنة ،والرقابة التنظيمية
ال�صارمة ،واملتابعة الدورية امل�ستمرة”.
وكانت البداية تلك املبادرة التي د�شنها م�رصف البحرين املركزي ،عندما �أ�صدر �صكوك حكومية
�إ�سالمية ق�صرية الأجل ،وبا�ستحقاق �شهر واحد فقط ،بلغ حجمها  25مليون دوالر �أمريكي .ويف
� 29أغ�سط�س 2001م مت �إ�صدار �صكوك ت�أجري �إ�سالمية مببلغ  100مليون دوالر �أمريكي ،وهو � ُ
أول
�إ�صدار على م�ستوى العامل.
ثم �أتبع امل�رصف املركزي ذلك ب�إ�صدار �آخر ،هو �صكوك �إيجار حكومية مببلغ  70مليون دوالر
�أمريكي لفرتة ا�ستحقاق قدرها ثالث �سنوات ،وبتاريخ ا�ستحقاق هو  27فرباير 2005م .ويف
الواقع بلغت التغطية من املتعاملني يف ال�سوق �أكرث من  .%70وكان ذلك دلي ًال ملمو�ساً على رغبة
املتعاملني يف اقتناء مثل تلك النوعية من املنتجات وقبولها من قبل ال�سوق ،وعالمة �أخرى وا�ضحة
ت�ؤكد جناح البحرين يف �إيجاد وابتكار الفر�ص اجلديدة للعمل امل�رصيف الإ�سالمي.
ومبوجب كل تلك االجتهادات البحرينية الأ�صل� ،أخذت ال�صريفة الإ�سالمية تزداد قوة ومتانة بعد
كل �إ�صدار جديد وناجح ،يقوم به م�رصف البحرين املركزي.
و يف العام 1978م �صدرت رخ�صة خا�صة من م�ؤ�س�سة نقد البحرين لأول بنك بحريني �إ�سالمي.
وكانت تلك الرخ�صة من ح�صة بنك البحرين الإ�سالمي ،وذلك لتقدمي اخلدمات التجارية للعمالء
بح�سب متطلبات ال�رشيعة الإ�سالمية ،وكان � ُّ
أول مدير عام للبنك هو ال�سيد عبد اللطيف جناحي.
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يف بداية ت�أ�سي�سه ،ولغر�ض الرقابة ،كان البنك يعامل من قبل م�ؤ�س�سة نقد البحرين ،كبنك جتاري
تقليدي ،ولذلك كان يتوجب عليه تقدمي تقاريره الدورية ال�شهرية للم�ؤ�س�سة مثل بقية البنوك
جمموع الأ�صول واخل�صوم مليزانية البنك للفرتة من � 1985إىل 1989م من64.57
التجارية .وقد منا
ُ
مليون دينار بحريني اىل  91.71مليون دينار بحريني اي مبعدل .%9.2
ومن بني الكوادر البحرينية التي تبو�أت مراكز قيادية يف القطاع الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين
الأ�سالمي حممد �إبراهيم حممد .وي�شغل الآن من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة بنفت .ومن قبله
كان ال�سيد يو�سف خلف رئي�سا تنفيذيا لنف�س البنك بني عامي 2007 - 2004م.
بعد ذلك ،توالت الطلبات من امل�صارف املحلية والأجنبية للح�صول على رخ�ص ملمار�سة العمل
امل�رصيف الإ�سالمي ،ما جعل البحرين مركزا مهما ،وملهما للعمل امل�رصيف الإ�سالمي املعا�رص.
وكان م�رصف ال�شامل الإ�سالمي الذي � ِّأ�س�س نتيجة الندماج م�رصف في�صل الإ�سالمي وال�رشكة
اال�ستثمارية الإ�سالمية ،هو من �أوائل البنوك الإ�سالمية الكبرية التي ت�أ�س�ست يف البحرين .وقد بلغ
جمموع �أ�صوله ما يقارب من  2.9بليون دوالر �أمريكي ،وما
يزيد على  230مليون دوالر امريكي كر�أ�س مال واحتياطيات.
ٌ
ْ
رخصة خاصة من مؤسسة نقـد
صدرت

ويف لقائنا مع الرئي�س التنفيذي لـ “جمموعة الربكة” ،ال�سيد
عدنان �أحمد يو�سف قال“ :لقد حر�صت طوال م�سريتي
البحريـن ألول بنـك بحرينـي إسالمي
امل�رصفية لدى زيارتي �أي بلد يف العامل �أن �ألتقي م�س�ؤويل
في العام  .1978وكانت من حصة بنك
امل�صارف املركزية وامل�صارف الكبرية ،وكنت كلما �س�ألتهم
البحرين اإلسالمي
عن البحرين كانوا جميعا يبدون كثريا من كلمات الإطراء
وي�ؤكدون علمهــم مب�سانــدة حكومــة البحريــن للقطــاع
املالــي وامل�رصيف( ،م�ضيفا) �أنه يف العام 1985م قام حمافظ
م�رصف البحرين �آنذاك ال�سيد عبد اهلل �سيف مبباركة من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن
�سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء ،وبت�شجيع من �أمري البالد �صاحب العظمة املغفور له
ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ،بالعمل من �أجل ت�سهيل �إجراءات تن�شيط حركة �إن�شاء امل�صارف
الإ�سالمية ،وبف�ضل ذلك جنحت البحرين يف احت�ضان امل�صارف الإ�سالمية ،مع العلم ب�أن بنك
البحرين الإ�سالمي كان قد ت�أ�س�س يف العام 1978م .وفتحت تلك اخلطو ُة املجال �أمام تلك النوعية
أخرت تلك املبادرة لكان من املمكن �أن تذهب امل�صارف
من املنتجات امل�رصفية ،م�ؤكدا �أنه لو ت� ْ
الإ�سالمية اىل بلد �آخر ”.وي�ضيف عدنان يو�سف م�شريا �إىل العمل الذي بذله على امتداد عقود
من الزمان منذ انطالقة احلركة امل�رصفية الإ�سالمية يف العقد ال�سابع من القرن الع�رشين .فمن �أجل
م�أ�س�سة �أن�شطتها� ،أخذ على عاتقه التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة يف البحرين ،وهو ما �أثمر هذه
أمدت احلركة امل�رصفية الإ�سالمية بقدرتها على االبتكار ،وال�صمود والنمو
القاعدة ال�صلبة التي � َّ
على حد �سواء.
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هذا �ساعد جمموعة الربكة امل�رصفية الإ�سالمية على تقدمي جمموعة متكاملة من املنتجات واخلدمات
الإ�سالمية وفقا لل�رشيعة الإ�سالمية .وي�أتي املغفور له ال�شيخ �صالح عبداهلل كامل على ر�أ�س قائمة
م�ؤ�س�سي املجموعة .وبف�ضل ر�ؤيته الثاقبة ا�ستطاع رحمه اهلل �أن يرتقي بعملها اىل امل�ستويات احلالية
عرب قيادة حكيمة و�إ�رصار منقطع النظري.و�أن اختياره للتواجد يف البحرين �أثبت تالقي امل�صالح بني
�شخ�صية متطلعة نحو الأف�ضل وبلد مهي�أ لتقدمي ما هو �أح�سن.

املغفور له معايل ال�شيخ عبداهلل
بن خالد �آل خليفة وزير العدل
وال�ش�ؤون الإ�سالمية الأ�سبق يف
زيارة لبنك البحرين الإ�سالمي يف
العام 1981م وب�صحبته ال�شيخ
عبدالرحمن بن حممد �آل خليفة
رئي�س جمل�س �إدارة البنك �آنذاك

بدوره ،يتناول وزير املالية الأ�سبق �إبراهيم عبد الكرمي ظاهرة انتعا�ش حركة امل�صارف الإ�سالمية
ميكن احلديث عن البحرين كمركز مايل من دون الإ�شارة �إىل البنوك
يف البحرين قائال“ :ال ُ
الإ�سالمية ،التي كان �أولها بنك البحرين الإ�سالمي ،ثم م�رصف في�صل الإ�سالمي (الإثمار حاليا)
وبنك الربكة ،مما ّ
حول البحرين اىل مركز مايل �إ�سالمي ،متطو ٍر ومعا�رص”.
وعلى ال�صعيد ذاته ،يبدي رجل الأعمال فاروق امل�ؤيد ر�أيه ب�ش�أن احت�ضان البحرين للعمل امل�رصيف
الإ�سالمي قائالً�“ :إن البحرين كانت �سباقة يف �إعطاء رخ�ص امل�صارف الإ�سالمية .و�أعطيت رخ�صة
�أول م�رصف �إ�سالمي �إىل بنك البحرين الإ�سالمي يف العام  1978وكان �أول رئي�س تنفيذي للبنك
هو ال�سيد عبد اللطيف جناحي ،وكان من �أوائل امل�ؤ�س�سني للبنك ال�شيخ عبد الرحمن بن را�شد
�آل خليفة ،واملغفور له ال�سيد حممد الزامل”.
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هذه ال�صفحة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء يف حفل تد�شني �أبراج جممع
مرف�أ البحرين املايل يف العام 2007م
ال�صفحة املقابلة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء يف تد�شني م�رشوع مرا�سي البحرين
بديار املحرق يف العام 2019م

وا�ستطرد امل�ؤيد قائال“ :بطبيعة احلال �أ�ضافت امل�صارف الإ�سالمية لتجار البحرين وال�رشكات املحلية
فر�صا جديدة .و�ساعدت امل�صارف على توفري القرو�ض والت�سهيالت التي �ساهمت يف بناء البلد.
كما �ساهمت �أي�ضا يف �إتاحة اخليارات املختلفة للتجار وال�رشكات املحلية للمقارنة من �أجل احل�صول
على خدمات �أف�ضل �أو ن�سب فوائد �أعلى� ،أو عموالت تناف�سية �أكرث �إغراء من الناحية التجارية
املح�ضة .كما �ساعد ذلك على تطوير البحرين على م�ستوى البناء وتطوير االقت�صاد .حيث مت افتتاح
ال�رشكات الكبرية مثل (�ألبا) ،و�رشكة اخلليج للبرتوكيماويات واخلليج للدرفلة وال�رشكة العربية لبناء
و�إ�صالح ال�سفن “�أ�رسي” .كما �ساعد وجود التمويل لهذه ال�رشكات من البنوك املوجودة يف
البحرين ،على ح�صولها على التمويل وبالتايل على جناحها”.
هذا ي�ؤكد النظرة الثاقبة التي متتعت بها دوائر �صنع القرار يف البحرين ،عندما حر�صت على مد
ج�سور التكامل بني املال والأعمال من جهة و�رشكات الت�صنيع والإنتاج من جهة �أخرى.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل الدور الريادي الذي مار�سه يو�سف ال�شرياوي ،بو�صف كونه وزيرا للتنمية
وال�صناعة ،قد و�ضع البحرين يف مركز متقدم ،رغم �إمكاناتها املالية املتوا�ضعة ،مقارنة بدول
اخلليج الأخرى� .ساعده يف ذلك وجود القيادة ال�سيا�سية املرنة ،واملوارد الب�رشية الكف�ؤة .وقد وجد
ال�شرياوي يف تلك القيادة ممثلة يف حاكم البالد حينها �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن
�سلمان �آل خليفة ،و�شقيقه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س
الوزراء ،ما كان يبحث عنه كوزير للتنمية من دعم وم�ساندة ،كي ين�شئ �رشكات �ضخمة.
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القطاع المصـرفي البحـريني  100 -عـام مـن التحـديات واإلنجـازات

ويف لقاء لنا مع الرئي�س التنفيذي لبيت التمويل الكويتي عبد احلكيم اخلياط بد�أنا ب�س�ؤاله عن
املميزات او الفوارق بني عمل امل�صارف الإ�سالمية وامل�صارف التقليدية؟
فجاء يف �إجابته �شي ٌء من التطويل امل�شوق حيث قال�“ :إن امل�صارف التقليدية متنح العمالء الفوائد
للمودعني منهم ،وحتت�سب الفوائد على القرو�ض التي يح�صلون عليها منهم .ويف �أغلب الأحيان
حني يعجز املقرت�ض عن الت�سديد ،ي�سارع البنك التقليدي لال�ستفادة من الفوائد املفرو�ضة.
بدورها ترتفع �أقيام الفوائد فتتحول تلك الفوائد ،يف حال ف�شل الت�سديد �إىل عبء على كاهل
املقرت�ض ،وم�شكلة لدى املقر�ض .ورمبا ت�ساهم بعد �سنوات من العمل لو�صول هذه املخ�ص�صات
اىل م�ستويات قيا�سية قد ت�ؤثر على �إمكانية ا�ستمرار البنك يف النهو�ض ب�أعماله.
وبطبيعة احلال ف�إن امل�شاكل التي تولدها معادالت الإقرا�ض والت�سديد والنتائج املرتتبة عليها ال متيز
بني �أ�شكال امل�صارف املختلفة ،كونها م�شكلة �أزلية عانت منها امل�صارف منذ ن�ش�أتها .ولذلك وجدنا
�إجتهادات متباينة من �أجل و�ضع حد لتلك امل�شاكل.
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و�أردف اخلياط مف�رسا“ :على الطرف الآخر ،جند امل�صارف الإ�سالمية تعمل مبنهجية خمتلفة،
ترتكز على مبد�أ وقيم ومن ثم �آليات ما ميكن �أن نطلق عليه �صفة (امل�شاركة مع العميل يف اقت�سام
الربح وحتمل اخل�سارة) .ولذلك ف�إن امل�صارف الإ�سالمية ت�ضع يف ح�سبانها البعد االجتماعي،
يف عالقاتها امل�رصفية مع الزبون .فردا كان ذلك الزبون �أم م�ؤ�س�سة ،ولذلك ف�إن معدالت الربح
التي تتقا�سمها امل�صارف الإ�سالمية مع عمالئها يف الغالب �أعلى من تلك التي توفرها البنوك
التقليدية .فامل�صارف التقليدية حتدد �سعر الفائدة ملدة الوديعة على �سبيل املثال ،بينما البنك
الإ�سالمي يراعي �أي�ضا م�شاركة العميل ببع�ض الأرباح الإ�ضافية طبقا للنتائج املحققة”.
وم�ضى اخلياط م�ضيفا“ :يتعر�ض البنك التقليدي خل�سائر ج َّراء املخ�ص�صات ،بينما م�شاركة
امل�صارف الإ�سالمية لعمالئها توفر عليهم جز ًءا كب ًريا من اخل�سائر .البنك الإ�سالمي ال يحت�سب
املزيد من الفوائد على العميل عندما يتوقف عن الدفع ،لأن ما ميكن احل�صول عليه من �أرباح
حمدد مقدما .وال ي�ستطيع مطالبة العميل ب�أكرث مما اتفق عليه حني �إعطاء القر�ض .ويف احلاالت
التي ي�ضطر البنك الإ�سالمي فيها احت�ساب �أتعاب �إ�ضافية على العميل املع�رس� ،أي ذلك العميل
غري القادر على ال�سداد يف الوقت املتفق عليه ،ف�إن �أية
مبالغ حم�صلة توزَّع كتربعات للمحتاجني وال يدخل
منها �شيء للبنك .هذه املعادلة التي حتكم �سلوك البنوك
بـدأت المصـارف اإلسالميـة فـي مصـر
الإ�سالمية تقف وراء متانة و�ضع امل�صارف الإ�سالمية
والسـودان واإلمـارات والكويـت ،ولكـن
وقدرتها على النمو”.
تبقى اليـوم هـي األكبـر فـي البحريـن،
ويف لقائنا معه حتدث املدير التنفيذي للرقابة امل�رصفية
وهـذا ناتـج عـن رعايـة البحريـن للعمـل
مب�رصف البحرين املركزي خالد حمد احلمد عن
المصرفي بصفة عامة
امل�صارف الإ�سالمية و�أهميتها وكيفية الو�صول �إىل �أن
تكون البحرين هي املركز الأول للعمل امل�رصيف على
م�ستوى العامل ،مو�ضحا ،ب�أن امل�صارف الإ�سالمية بد�أت يف م�رص وال�سودان والإمارات والكويت.
ولكن اليوم ،تبقى البحرين هي الأف�ضل .وهذا ناجت عن رعاية البحرين للعمل امل�رصيف ب�صفة عامة
و�إيجاد امل�ؤ�س�سات امل�ساندة للعمل امل�رصيف مثل معهد البحرين للدرا�سات امل�رصفية واملالية وهيئة
املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية “�أيويف” ،واملجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية.
ولفت �إىل�“ :أن م�رصف البحرين املركزي يقدم الدعم الكامل جلميع مكونات القطاع املايل،
ويت�أكد دو ًما من �أن املعايري الدولية املتعلقة بالقطاع املايل ت�ؤخذ يف االعتبار”.
وفيما يتعلق بامل�صارف الإ�سالمية ،يقول الرئي�س التنفيذي ل�رشكة ممتلكات القاب�ضة خالد الرميحي:
“ال َّبد من التطرق �إىل مكانة البحرين على �صعيد العمل امل�رصيف الإ�سالمي باعتبارها الدولة
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الأوىل يف املنطقة التي �أولت اهتماما متناميا لل�صريفة الإ�سالمية .و�ساهمت ب�صورة كبرية يف تطوير
املفاهيم املرتبطة به والقواعد الت�رشيعية واملعايري املتوافقة مع ال�رشيعة .حيث جرى ت�أ�سي�س بنك
البحرين الإ�سالمي يف 1978م ،وتبعت تلك اخلطوة الرائدة قفزات نوعية عززت ثقة قيادات
العمل امل�رصيف الإ�سالمي يف اململكة باعتبارها مركزا �صاعدا يف هذا املجال .و نذكر منها ت�أ�سي�س
هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وعدة منظمات دولية �إ�سالمية �إخرى يف
البحرين يف 1991م .وقد رافق ذلك �إ�صدار م�رصف البحرين املركزي �أول كتاب حول قواعد
العمل امل�رصيف الإ�سالمي يف 2001م .وقد �أدت مثل تلك الأن�شطة �إىل تعزيز مكانة البحرين التي
كانت حينها الأوىل ًّ
عامليا يف تطوير و�إ�صدار ال�صكوك”.

املغفور له معايل ال�شيخ خليفة
بن �سلمان �آل خليفة وزير العمل
الأ�سبق يهدي بنك البحرين
الإ�سالمي جائزة البحرنة لأول بنك
بحريني يفوز بهذه اجلائزة يت�سلمها
ال�سيد عبداللطيف جناحي

ونختم احلديث عن امل�صارف الإ�سالمية ،يف تلك الفرتة ب�شهادة مطولة لأول رئي�س تنفيذي لأول
م�رصف �إ�سالمي يف البحرين ،وهو بنك البحرين الإ�سالمي الذي انطلق بقيادة رئي�سه التنفيذي
الدكتور عبد اللطيف اجلناحي.
يقول عبد اللطيف اجلناحي يف كتاب “خطوات نحو امل�ستحيل” ال�صادر يف العام 2018م ،الذي
�رسدت ق�صته ابن ُته جنوى عبد اللطيف جناحي� .إن املبادرة انطلقت على يد امللك ال�سعودي الراحل
في�صل بن عبد العزيز �آل �سعود ،الذي طرح الفكرة يف “امل�ؤمتر الإ�سالمي الثالث لوزراء اخلارجية
مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة .وقد �صدرت التو�صية
املنعقد يف جدة عام 1972م ،حيث كان ُّ
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ب�إن�شاء بنك �إ�سالمي دويل للدول الإ�سالمية ،كما �أو�صى ب�إ�صدار وثيقة يوقع عليها القادة تن�ص على
�أن يدعم قادة العامل الإ�سالمي ت�أ�سي�س امل�صارف الإ�سالمية بدولهم”.
الالفت هنا ،كما يروي اجلناحي ،هو �أن امللك في�صل ،بعد �أن �أعدت الوثيقة“ ،دعا القادة للتوقيع
عليها ،وكان �أول من وقع على الوثيقة �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �أمري دولة
البحرين ،ثم وقع قادة الدول العربية بعد �سمو ال�شيخ عي�سى ،واحدًا تلو الآخر ،ثم ت�أ�س�س البنك
الإ�سالمي للتنمية من قبل جمموعة من احلكومات العربية والإ�سالمية”.
ومي�ضي م�سرت�سال “بد�أ عبد اللطيف بت�أ�سي�س بنك �إ�سالمي يف البحرين ،بخا�صة و�أن �سمو �أمري
البالد �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة �أول من وقع اتفاقية دعم
امل�صارف الإ�سالمية ...بعد �شهرين من االفتتاح املبدئي جاء موعد االفتتاح الر�سمي حتت رعاية
�صاحـب العظمـة املغفـور لـه ال�شيـخ عي�سـى بـن �سلمـان
�آل خليفة �أمري البحرين ،ومل يكن غريبا على �سموه �أن
يعطي افتتاح بنك البحرين الإ�سالمي كل هذا االهتمام،
تستضيف مملكة البحرين ،باإلضافة إلى
فهو �أ ّول من وقع على وثيقة دعم امل�صارف الإ�سالمية،
المؤسسات المالية اإلسالمية الكثيرة في
ً
ً
وهو من منح البنك �صفته االعتبارية ب�إ�صدار مر�سوم
كبيرا من
عددا
القطاع المالي البحريني،
�أمريي لت�أ�سي�سه ،فلم تكن توجد ت�رشيعات تنا�سب
المنظمـات والهيئـات المهمـة لتطويـر
�إن�شاء م�صارف �إ�سالمية يف ذلك الوقت( ...ويفخر
الخدمات اإلسالمية
عبد اللطيف باللجنة التي �أخذت على عاتقها و�ضع
الت�رشيعات الفقهية التي ت�سيرّ �أعمال ذلك البنك الوليد،
والتي �شكلت منوذجا يرتفع فوق املذهبية) ،فهيئة الرقابة ال�رشعية التي �أ�س�سها بالبنك ت�ضم علماء
من املذاهب ال�شائعة يف البلد مثل اجلعفرية وال�شافعية واملالكية.
ويف لقائنا مع الدكتور �أنور ال�سادة الذي �شغل من�صب نائب حمافظ م�رصف البحرين املركزي
قال�“ :إن البحرين خطت خطوة ممتازة وهي �إن�شاء �إدارة خا�صة للرقابة على امل�صارف الإ�سالمية.
واخلطوة الثانية �أ�صبح امل�رصف املركزي مراق ًبا وحيدا جلميع مكونات القطاع املايل امل�رصيف”.
من جانبه ،يتذكر امل�رصيف حممد ال�رشوقي الذي �شغل من�صبا كبريا يف �سيتي بنك البحرين
واخلليج ،حكاية ح�صول �سيتي بنك على الرخ�صة ملمار�سة �أن�شطته امل�رصفية ذات اخللفية الإ�سالمية
فيقول“ :عندما فكرنا يف العام 1996م با�ست�صدار رخ�صة بنك �إ�سالمي ذهبنا مبا�رشة اىل م�ؤ�س�سة
ن�سبيا ،على الرخ�صة و�أن�ش�أنا م�رصفا
نقد البحرين ،وناق�شنا الأمر معها ،وح�صلنا ،يف وقت ق�صري ًّ
�إ�سالميا له رخ�صة م�ستقلة ك�أول بنك �أمريكي يح�صل على مثل هذه الرخ�صة”.
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ورغم �أر�ضيته التقليدية حر�ص بنك الإبداع على تقدمي بع�ض خدمات متنوعة من بينها الإ�سالمية.
وقد ح�صل على جائزة “�أف�ضل متكني للمر�أة على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي” من قبل
حكومة دبي ،يف مايو 2017م ،تقديرا لدوره يف دعم املر�أة البحرينية ومتكينها اقت�صاديا .ومل يكن
بنك الإبداع وحيدا يف اخلدمات املتناهية ال�صغر وفق ال�رشيعة الإ�سالمية ،بل �شاركه فيها م�رصف
�آخر هو بنك الأ�رسة الذي حاول �أن يتميز بخدماته للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتناهية ال�صغري.

الأمني العام ملجمع الفقه الإ�سالمي
مبنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،منظمة
التعاون الإ�سالمي الحقاً ،حممد
احلبيب بن اخلوجة ،يلقي كلمته
يف �إحدى فعاليات املنظمة

ويغطي جملد التوجيهات للم�صارف الإ�سالمية جماالت؛ منها �رشوط الرتخي�ص ،وكفاية ر�أ�س
املال ،و�إدارة املخاطر ،وممار�سة الن�شاط ،واجلرمية املالية ،و�رشوط ومتطلبات الإف�صاح�/إعداد
التقارير ،كما يتناول جملد التوجيهات خ�صائ�ص حمددة ل�رشكات التكافل و�إعادة التكافل .وقد
�شكل املجلدان �أول �إطار عمل رقابي �شامل لتنظيم قطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية”.
و“بالإ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية الكثرية يف القطاع املايل البحريني ،ت�ست�ضيف مملكة
البحرين �أي�ضا عـددا كبريا من املنظمـات والهيئـات املهمـة لتطويـر اخلدمـات الإ�سالميـة ،منها :هيئـة
املحا�سبـة واملراجعـة للم�ؤ�س�سـات املاليـة الإ�سالميـة (�أيويف) ،وال�سـوق املاليـة الإ�سالميـة الدوليـة،
والوكالة الدولية الإ�سالمية للت�صنيف ،و�رشكة دار املراجعة ال�رشعية”.
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الفصل السابع

منظومة مصرفية
متخصصة متكاملة

لقطة جوية ملباين جامعة البحرين م�صدر تزويد
القطاع املايل وامل�رصيف بكوادره املهنية املتميزة
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�شجـع النجـاح الـذي حققتـه البحريـن يف امل�ؤ�س�سات امل�صرفيـة املتخ�ص�صـة
امل�س�ؤولني يف الدولة على بناء النظام املايل والإقت�صادي املنا�سب القادر على
ت�شجيع املزيد من تلك امل�ؤ�س�سات القادرة على مو�ضعة البحرين يف املوقع
الذي ت�ستحقـه يف �أ�سواق املال والأعمـال الدوليـة ،موليـة املزيـد من االهتمـام
لدعم امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية.
حول هذه امل�س�ألة بالغة الأهمية يقول الرئي�س الأ�سبق لأكرث من بنك ،من بينها بنك البحرين
للتنمية ،خالد �شاهني م�ستعيدا بذلك ذكريات غنية بالأحداث ،وتثري ق�ضايا يف غاية الأهمية ،وهي
ذات عالقة بت�شجيع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم .يتحدث �شاهني متذكرا“ :مار�س بنك
البحرين للتنمية دور ال�ضامن املايل لتلك امل�ؤ�س�سات �أمام البنوك التجارية .ما مكنها� ،أي تلك
امل�ؤ�س�سات من الو�صول �إىل ر�أ�س مال متويلي ومينح البنك املمول ال�شعور بالثقة يف عدم �ضياع
ما قام به من متويل ،ب�سبب ال�ضمانات التي يوفرها� ”.أما اليوم ،فيقوم �صندوق العمل “متكني”،
مبثل هذا الدور �أي�ضا.
ويف منت�صف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي حققت البحرين جمموعة من الإجنازات املتميزة على
طريق بناء منظومة مالية وم�رصفية متكاملة ت�ضم يف ثناياها باقة من اخلدمات امل�رصفية التي تقدمها
امل�صارف املتخ�ص�صة والعامة على حد �سواء .ومل يكن ذلك ليتحقق يف غياب ما حتتاجه تلك
امل�صارف من بنية حتتية را�سخة تظللها �أخرى فوقية عربت عنها باقة الت�رشيعات والأنطمة املعمول
بها يف البحرين حينذاك.
على هذا الأ�سا�س حر�صت البحرين على ت�أ�سي�س م�صارف متخ�ص�صة للم�ساهمة يف تنفيذ خططها
اال�سرتاتيجية الطموحة يف جماالت معينة ،منها متويل م�شاريع الإ�سكان ،وم�ساندة امل�شاريع النا�شئة
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم .وعليه فقد �أن�شئت جمموعة من البنوك املتخ�ص�صة ،ذات الأهداف
املحددة .ومن بني الأبرز يف قائمتها :بنك الإ�سكان ،وبنك البحرين للتنمية .بالإ�ضافة �إىل هذين
البنكني ،ومع ظهور احلاجة �إىل م�ؤ�س�سات �أخرى ت�ساهم يف تلبية �رشائح �أخرى من املجتمع،
والتي قد ال ي�ستطيع بنك التنمية على �سبيل املثال ،تلبية احتياجاتها ،حينها مت ت�أ�سي�س بنكني �آخرين
هما بنك الإبداع وبنك الأ�رسة.
وقد جنحت البحرين ،من خالل جتربتها امل�رصفية الغنية يف جمال القرو�ض املتناهية ال�صغر �أن
ت�ضيف �أبعا ًدا جديدة من خالل بع�ض اخلدمات واملنتجات التي وفرتها ال�سوق البحرينية يف هذا
املجال امل�رصيف املتميز ،واجلديد على املنطقة .ومن البديهي �أن ت�ضيف هذه امل�صارف م�س�ؤوليات
جديدة على كاهل اجلهات الرقابية وعلى ر�أ�سها م�رصف البحرين املركزي .كل ذلك من �أجل �ضمان
التزام هذه البنوك وامل�ؤ�س�سات باملقايي�س املهنية ال�رضورية التي تفر�ضها متطلبات رقابية عامة و�أخرى
خا�صة تفر�ضها طبيعة عمل هذه البنوك ،و�آليات �أن�شطتها.
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�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئي�سة املجل�س الأعلى
للمر�أة يف يوم االحتفال بيوم املر�أة البحرينية عام 2015م حتت �شعار (املر�أة يف القطاع املايل وامل�رصيف)
ببور�صة البحرين ويبدو يف ال�صورة ال�شيخ خليفة بن �إبراهيم �آل خليفة الرئي�س التنفيذي للبور�صة والدكتورة
ال�شيخة مرمي بنت ح�سن �آل خليفة نائبة رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة والأ�ستاذة هالة حممد جابر الأن�صاري
الأمني العام للمجل�س الأعلى للمر�أة

ومما ال َّ
�شك فيه� ،أن هذه امل�صارف املتخ�ص�صة كافة كانت موجهة بالدرجة الأوىل مل�صلحة املواطن
البحريني .من هنا جاءت رعايتها امل�ستمرة ،وتقدمي الدعم املتوا�صل الالزم لها ،والت�أكد من قيامها
باملهام املناطة بها .وحتظى مبتابعة م�ستمرة من لدن ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة ملك مملكة البحرين �شخ�صيا ،ومب�ؤازرة مبا�رشة من لدن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة
بن �سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء .كما �أن جهود و�أعمال هذه
امل�صارف جميعها جاءت كي ت�صب ،ب�شكل مبا�رش ،يف اخلطط الرامية لتحقيق ا�سرتاتيجية البحرين
 2030يف ما يخ�ص رفع م�ستوى معي�شة املواطن البحريني ،وتلبية احتياجاته املعي�شية .ومع اقرتاب
العقد الثامن من القرن املا�ضي ،طفت م�شكالت توفري ال�سكن الالئق على �سطح الأولويات .فجاء
ت�أ�سي�س بنك الإ�سكان يف العام 1979م من�سجما مع زيادة طلبات املواطنني لتوفري ال�سكن املالئم
باحتياجاتهم.وحتقق ذلك من خالل توفري التمويالت العقارية ملواطني مملكة البحرين التي تن�سجم
و�أو�ضاع ذوي الدخل املحدود.
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هذه ال�صفحة
جولة تفقدية ل�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية
�سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة قرينة عاهل
البالد املفدى رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة
يف جممع ريادات يف العام 2010م
ال�صفحة املقابلة
الأمرية رانيا العبداهلل قرينة امللك عبداهلل بن
احل�سني ملك الأردن ومعايل ال�شيخ �إبراهيم
بن خليفة �آل خليفة وزير الإ�سكان الأ�سبق يف
زيارة لأحد م�شاريع بنك البحرين للتنمية

ي�ستهل الرئي�س التنفيذي لبنك الإ�سكان د .خالد عبد اهلل حديثه معرباً عن الإح�سا�س بالراحة
النف�سيـة التي ي�شعـر بهـا وهـو يقـود العمـل يف بنـك الإ�سكـان .حيـث “جنـح يف الو�صـول �إلـى
�صيغة منوذجيـة ،تقـوم على معادلـة �سليمـة ،متزج بني حتـا�شي التفريـط يف فوائـد البنـك� ،سويـة
مع تلبية احلاجـات ال�سكانيـة ،يف قطـاع الإ�سكـان .فلـم يعد هنـاك من منـا�ص من �إيجـاد احللـول
الإ�سكانية للمواطنني”.
وي�ضيف �أن “ال�سعادة والر�ضى املهني يتملكانه ،عندما يجد نف�سه حماطاً بفريق عمل كف�ؤ من
الكوادر البحرينية امل�ؤهلة ،التي متار�س مهامها اليومية ،مبا فيها التخطيط للم�رشوعات الإ�سكانية
ال�ضخمة ،مبهنية عالية.كما �أن ن�سبة البحرنة يف البنك تقارب  %96تنق�سم �إىل ما يقارب %50
ذكور و� %50إناث .ونف�س الن�سبة تكرر نف�سها عند �إح�صاء عدد من ي�شغل املنا�صب الإدارية العليا
يف البنك اي  %50من املنا�صب الإدارية ي�شغلها ذكور و� %50إناث .وقال �إننا نركز على التدريب
العايل للتنفيذيني لإعدادهم ملنا�صب قيادية ”.ويتابع د .خالد قائال“ :نحن منار�س دور الذراع املايل
للحكومة ،الذي ي�ساعدها ،مبهارة مهنية عالية على �أن تتجاوز �أي �شكل من �أ�شكال البريوقراطية
الإدارية ،ت�ساعدها على حل م�شكالت الإ�سكان للمواطنني ،خ�صو�صا فئات ذوي الدخل املتو�سط
واملحدود منها ”.ومي�ضي بالقول�“ :إن البنك يعمل درا�سات لتقدمي ال�سكن ،و�إيجاد حلول ت�ضع
التمويل للم�شاريع العقارية يف متناول اليد للجميع”.
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ويعد البنك م�ؤ�س�سة رائدة لي�س يف نطاق توفري التمويالت العقارية الإ�سكانية يف مملكة البحرين،
بل ات�سع جمال �أن�شطته كي ت�شمل �أعمال �أخرى .فوجدناه ي�ساهم بدور ف ّعال يف �سوق التطوير
العقاري ،من خالل الدخول يف متويالت عقارية بلغت منذ ت�أ�سي�سه  814.7مليون دينار بحريني.
وقد ا�ستفادت من ذلك � 56٫386أ�رسة بحرينية .كما �أن الأن�شطة الإ�ستثمارية التي كان ميار�سها
البنك ا�شتملت على �إدارة الإن�شاءات والعقارات ،وتوفري التمويل الالزم لبناء وحدات ال�سكن
االجتماعي ذات التكاليف املنا�سبة واملج ّمعات املجتمعية وامل�شاريع التجارية.
وكان من نتيجة ذلك زيادة قدرة الفئات حمدودة الدخل على اقتناء امل�ساكن الالئقة .وقاد ذلك �إىل
تلبية �إحتياجات الطبقة املتو�سطة يف املجتمع البحريني التي حتتل م�ساحة عري�ضة يف خارطة الرتكيبة
ال�سكانية البحرينية .وي�ؤمن بنك الإ�سكان ب�أهمية امل�شاركة الفعالة من جانب القطاع اخلا�ص يف
تلبية االحتياجات ال�سكنية للمواطن البحريني .ويف هذا ال�سياق ،قام البنك ب�إعادة هيكلة حزم
امل�رشوعات التي يقدمها كي ت�صبح يف هيئة عرو�ض مالية مبتكرة من �أجل ا�ستقطاب م�شاركة
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القطاع اخلا�ص .هذا يف�رس حر�ص البنك على بناء عالقات �رشاكة مع مطوري العقارات ومالك
الأرا�ضي بغر�ض بناء وحدات �سكن اجتماعي الئق ذات تكلفة منا�سبة.
وقد َّ
نفذ البنك ا�سرتاتيجية طموحة ا�ستغرقت خم�س �سنوات ،و�ساهمت ب�شكل ملمو�س يف
تعزيز نطاق �أن�شطته ،و�أعطته بعدا اجتماعيا مهما يف دعم اجلانب االجتماعي من ر�ؤية البحرين
االقت�صادية  .2030وحتدد هذه اال�سرتاتيجية يف بعدها الإجتماعي دور البنك الف ّعال يف م�ساعدة
وزارة الإ�سكان على الوفاء بالتزام احلكومة يف خف�ض قوائم االنتظار اخلا�صة بطلبات الإ�سكان
للأ�رس البحرينية ذات الدخل املنخف�ض واملتو�سط .وقد ُح ِّققَ ذلك من خالل ت�رسيع عمليات بناء
وحدات ال�سكن االجتماعي بال�رشاكة مع القطاع اخلا�ص.
�إن بنك الإ�سكان اململوك بالكامل حلكومة مملكة البحرين بر�أ�سمال م�رصح به يبلغ  400مليون دينار
بحريني ،ويدير البنك عملياته وفق ترخي�ص �صادر من م�رصف البحرين املركزي ملزاولة خدمات
التجزئة امل�رصفية .ويف نهاية العام  2019بلغ �إجمايل �أ�صول البنك  862مليون دينار بحريني
و�إجمايل حقوق امل�ساهمني  306.5مليون دينار بحريني.
وحول العمل يف القطاع املايل ب�شكل عام ،وامل�ستقبل الذي ينتظر هذا القطاع يف البحرين ،ي�ؤكد
د .خالد “�إن القطاع ب�شكل عام يحفز عنا�رص ما �أطلق عليه �صفة (التمهني) ،مبعنى �أن يتطلب من
املنتمي له �أن يطور �صفات ومهارات مهنية عالية متيزه عن تلك التي ينميها يف قطاعات �أخرى.
164

�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة
بنت �إبراهيم �آل خليفة قرينة عاهل البالد
املفدى رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة
يف يوم االحتفال بيوم املر�أة البحرينية
يف العام 2015م حتت �شعار (املر�أة يف
القطاع املايل وامل�رصيف) ببور�صة البحرين
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�أما بالن�سبة للم�ستقبل ،فهناك م�س�ألة التكنولوجيا املالية ،وما ركزت عليه من توظيف متنام ملا
يعرف با�سم (الذكاء اال�صطناعي) .هنا ينبغي التحذير من النهايات التي �سي�ؤول لها هذا املجال،
الأمر املخيف عندما يتجاوز �أداء ُجذاذة الروبوت ،او الآلة ،ذلك الأداء الذي ميار�سه الإن�سان� ،أين
�سن�ضع احلد الفا�صل”.
ويف حديثنا مع رجل الأعمال حممد كانو ب�ش�أن واقع احلركة امل�رصفية اليوم ،ومقارنتها ببداياتها
اجلنينية ،وجدناه يقول“ .ال �شك �أن واقع احلركة امل�رصفية اليوم مت�شابك ب�شكل معقد وعميق مع
تقنية املعلومات ،وهوما يعرف با�سم التقنية املالية .وفرت هذه التقنية جمموعة من اخلدمات املتميزة
لزبائنها ،ترتكز على �رسعة الإجناز ،ودقة التنفيذ ،وعاملية اخلدمة ،بالإ�ضافة �إىل تنوع اخلدمات
وتكاملها يف �آن .بهذا الإجناز جتاوزت التقنية املالية احلواجز التي كانت حتد من انت�شارها ،وتقل�ص
من حجم �أ�سواقها .ال يعني ذلك خلوها من املثالب والنواق�ص .بطبيعة احلال ي�صعب مقارنة ما
ننعم به اليوم ،مع ما كنا ن�ستخدمه يف املا�ضي .عودة للخدمات امل�رصفية يف مراحلها اجلنينية يف
العقد الثاين من القرن الع�رشين ،عندما افتتح البنك ال�رشقي املحدود (�ستاندرد ت�شارترد حاليا)
�أول فرع له يف الأ�سواق البحرينية ،قبل �أن يلحق به البنك الربيطاين لل�رشق الأو�سط .كالهما كان
م�رصفني �أجنبيني .كانت اخلدمات التي يقدمها البنكني حينها حمدودة ،وتقليدية ال تتجاوز الإيداع
وتقدمي القرو�ض ،وبع�ض اخلدمات الأخرى املعا�ضدة لهما ،من �أجل دعم الأن�شطة التجارية يف
ال�سوق البحرينية.
وكان �أول م�رصف وطني هو بنك البحرين الذي ا�س�سته جمموعة من التجار من بينهم املغفور له
خليل يو�سف امل�ؤيد يف العام 1957م ،والذي �أ�صبح �أ�سمه بنك البحرين الوطني ،بعد �أن ا�شرتت
احلكومة ن�سبة من �أ�سهمه .ويف مطلع ال�سبعينات من القرن الع�رشين ،بادرت جمموعة �أخرى من
جتار البحرين ،بتا�سي�س بنك البحرين والكويت .ينبغي الت�أكيد هنا قدرة البحرين على �أن تكون
رائدة يف م�سرية قطاع امل�صارف يف منطقة اخلليج العربي .و�أن البحرين �أول من منح رخ�صة �إن�شاء
بنك يف العام 1918م ،و�أول من رخ�ص للم�صارف املتعددة اخلدمات واملتخ�ص�صة يف �آن� .أحتدث
هنا عن امل�صارف الإ�سالمية ،والوحدات اخلارجية امل�رصفية”.
بقيت حمطة ال بد من التوقف عندها ،ونحن ن�سرب �أغوار طريق تاريخ تطور �صناعة املال والأعمال
يف البحرين ،وهي تلك التي جند عندها كوكبة من �أولئك الذين بنوا بجهدهم وعرقهم �رصح هذه
ال�صناعة ال�شامخ ،ومل يت�سن لنا االلتقاء بهم ،لأ�سباب خارجة عن رغبتنا و�إرادتهم.
من �أمثال ه�ؤالء الذين كانت ب�صماتهم وا�ضحة كر�ؤ�ساء جمال�س �إدارة من �أمثال املرحوم حممد
جالل ،رئي�س جمل�س �إدارة البنك الأهلي التجاري الأ�سبق ،واملرحوم ال�سيد حممد عبد اهلل
الزامل رئي�س جمل�س �إدارة بنك البحرين الإ�سالمي الأ�سبق ،ال�شيخ عبد الرحمن بن حممد
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�آل خليفة رئي�س جمل�س �إدارة بنك البحرين الإ�سالمي الأ�سبق ،واملرحوم ال�سيد �أحمد على كانو
رئي�س جمل�س �إدارة بنك البحرين الوطني الأ�سبق ،واملرحوم ال�سيد را�شد بن عبد الرحمن الزياين
رئي�س جمل�س �إدارة بنك البحرين والكويت الأ�سبق.
وال بد من التوقف عند املرحوم عبد اهلل علي كانو الذي �أم�ضى وقتا لي�س بالق�صري كع�ضو جمل�س
�إدارة ثم رئي�سا ملجل�س �إدارة بنك البحرين الوطني .ثم هناك الأ�ستاذ عبد املح�سن يو�سف احلنيف
والإ�ستـاذ حممـد ح�سـني ليـا�س اللـذان قدما �إ�سهامـات كبيـرة يف �إدارة �شـ�ؤون امل�ؤ�س�سـة العربيـة
امل�رصفية وجناحها.
ومع ه�ؤالء جميعا ،هناك ال�سيد ح�سن خليفة اجلالهمة الذي ق�ضى فرتة لي�ست بالق�صرية يف جمل�س
�إدارة بنك البحرين والكويت كع�ضو جمل�س �إدارة ثم رئي�سا للمجل�س ،م�ساهما يف ما و�صل اليه
البنك من تقدم .و�أما املرحوم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن في�صل �آل �سعود فم�ساهماته
يف القطاع املايل ال تقدر بثمن ،يج�سدها م�رصف في�صل الإ�سالمي وم�رصف ال�شامل الإ�سالمي
وبنك الإثمار ،الذي �شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارته ،وهو من كبار امل�ساهمني فيه.
وال �شك �أن هناك قائمة طويلة من الأ�سماء البحرينية الالمعة التي تركت ب�صماتها على م�سرية حركة
امل�صارف والأعمال يف البحرين .وهي قائمة ي�صعب ح�رصها يف هذا املجال نظرا لتعدد م�شارب
ا�سهامات �أ�سماء تلك القائمة واخل�شية من �إطالة لي�س هنا مكان ذكرها.
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وزير املالية والإقت�صاد الوطني
الأ�سبق عبداهلل ح�سن �سيف
وحمافظ م�رصف البحرين
املركزي ر�شيد املعراج يف لقاء
مع �أع�ضاء جمل�س �إدارة بنك
اخلليج الدويل و�إدارته التنفيذية
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ويف ال�سياق ذاته ،ويف �إطار االمتداد امل�رصيف العمودي املنطلق من التخ�ص�ص يف اخلدمات
امل�رصفية جاء ت�أ�سي�س “بنك البحرين للتنمية” يف دي�سمرب 1991م مبوجب املر�سوم الأمريي رقم
( )19ال�صادر بتاريخ  11دي�سمرب �سنة 1991م ،وبد�أ عملياته الت�شغيلية يف  20يناير 1992م .و�شغل
ال�سيد ن�ضال العوجان من�صب الرئي�س التنفيذي للبنك ل�سنوات عدة .ويقدم بنك البحرين للتنمية
جمموع ًة متكاملة من اخلدمات املالية (التمويل) واخلدمات التنموية للم�ؤ�س�ســات ال�صغيــرة
واملتو�سطـة ورواد الأعمــال فــي مملكــة البحريــن .كما ي�ضطلع البنك بدور مميز يف تعزيز وت�شجيع
ثقافة ريادة الأعمال يف خمتلف القطاعات والأن�شطة االقت�صادية ،ومتويل بع�ض م�رشوعاتها.
ويقوم بذلك من خالل تنفيذ ا�سرتاتيجية �شاملة تتما�شى مع ر�ؤية البحرين االقت�صادية ،2030
وحتقـقُ ر�سالـة البنـك جتـاه امل�ساهمـة فـي عمليـة التنمية االقت�صادية للمملكـة ،وال �سيما فـي ظـل
الـدور املتنامي للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف هذا املجال� .إن اال�سرتاتيجية التي انتهجها
أ�سا�سا من توجيهات قيادة البالد ،جعلته
البنك واملنبثقة � ً
ينفرد مبزايا خا�صة �أ�سهمت ب�شكل خا�ص يف الرتويج
ُ
للخدمات التي يقدمها البنك .ومن بني اخلدمات على
بدور مميز في
يضطلع بنك البحرين للتنمية
ٍ
�سبيل املثال ال احل�رص ،توفري �سعر فائدة تناف�سي ،ومتويل
تعزيز وتشجيع ثقافة ريادة األعمال في
م�رشوعات جديدة وقائمة ،ومنح فرتة �إعادة �سداد طويلة
مختلف القطاعات واألنشطة االقتصادية،
املدى ،وتوفري فرتة �سماح مريحة .بالإ�ضافة �إىل تقدمي
وتمويل بعض مشروعاتها ،وذلك من خالل
ا�ست�شارات الأعمال والربامج التدريبية ،جن ًبا �إىل جنب
شاملة تتماشى مع رؤية
ٍ
تنفيذ استراتيجية
مع دعم ومتابعة منو امل�رشوعات.
البحرين االقتصادية 2030

وميتلك الرئي�س التنفيذي الأ�سبق لبنك التنمية خالد
�شاهني ،تاريخا م�رصفيا ي�ستحق التوقف عنده ،حيث
ي�شري �إىل�“ :إن بداية البنك كانت م�رشوعا لإن�شاء �صندوق تنمية ،وكان من املفرت�ض �أن تعود
ملكيته اىل �رشكات وبنوك ،منها �رشكة ا�سترياد وبنك البحرين والكويت ،وبتلكو و�رشكات
حول �إىل بنك تنمية ،وعادت ملكيته كاملة للحكومة”.
�أخرى .لكن بعد فرتة ِّ

و�أ�ضاف �شاهني هنا قائال“ :ومن �ضمن ما عملنا يف البنك على حتقيقه برنامج الر ّواد ومركز حا�ضنات
الأعمال يف احلد ،حيث كان البنك ي�ساعد املبتدئني من ال�رشكات ال�صغرية النا�شئة مبا يحتاجون �إليه
من ر�أ�س مال وخدمة ا�ست�شارية وتوفري املكان واملوقع ملمار�سة �أعمالهم .وعندما تبلغ درجة �أداء
ال�رشكات ال�صغرية م�ستويات متكنها من ممار�سة �أعمالها على �أ�س�س جتارية بعيدًا عن م�ساعدة البنك،
نطلب منها مغادرة املركز لإف�ساح املجال �أمام �رشكات نا�شئة �أخرى جديدة ،وباخت�صار يقوم البنك
بدور ت�أهيل ال�رشكات النا�شئة �إىل حني ت�ستطيع االعتماد على نف�سها يف امل�ستقبل”.
وفــي االجتــاه ذاتــه ،نحــو تنــويــع خــدمــات امل�صــارف املتخ�ص�صة ،جاء ت�أ�سي�س بنك الأ�رسة يف
العام 2009م ،حتت مظلة ما يعرف با�سم “متويل امل�رشوعات املتناهية ال�صغر” ،وقد حظيت تلك
167

البنوك املتخ�ص�صة باهتمام الدوائر ذات العالقة التي �أولت مثل تلك البنوك ما ت�ستحقه من رعاية.
هنا ينبغي التوقف عند �أ�سفل قائمة البنوك املتخ�ص�صة ،وحتديدًا تلك التي تن�شط يف ما يعرف
با�سم متويل امل�رشوعات متناهية ال�صغر ،كي نقف عند بنك الأ�رسة .ت�أ�س�س ك�أول بنك �إ�سالمي
يف ال�رشق الأو�سط يتوىل تقدمي متويل �إ�سالمي متناهي ال�صغر ،وبغر�ض �أ�سا�سي للم�شاركة يف
رفع م�ستوى املعي�شــة ،وحت�ســني احلــالــة االجتمــاعيــة واالقت�صــاديــة للم�ستفـيديـن مـن خـدمـاتـه.
يقوم البنك بكل ذلك من خـالل تقـدمي خدمات مالية �إ�سالمية قابلة لال�ستدامة.
مثل هذه النجاحات التي حتققت يف فرتة قيا�سية ن�سب ًيا ،مل تكن لت�ستطيع �أن حت�رص نف�سها يف دائرة
ال�صناعة امل�رصفية وحدها� .إذ كان ال بد لها من االلتفات نحو تلك املكونات التي تن�شط يف قطاع
املال والأعمال ،كي يت�سنى لالقت�صاد البحريني �أن ي�شبع متطلبات الدائرة ال�شمولية الأو�سع التي
توفر خدمات متكاملة ،ومبقايي�س عاملية �أي�ضا.
بعد هذه الإطاللة �شبه املف�صلة عن القطاع امل�رصيف ،ال َّبد
من لفتة ،ولو �رسيعة نحو القطاعات العا�ضدة لها .ولي�س
جزء مهم من
هناك من ميكنه �أن يجادل بان �أن�شطة الت�أمني ٌ
املنظومة امل�رصفية املالية .وقد واكب ن�شاط الت�أمني يف
البحرين التطور واالزدهار الذي نعمت به احلركة امل�رصفية
منذ اكت�شاف النفط وبدء �إنتاجه يف العام 1932م .هذا
ما يرد يف كتاب “تاريخ الت�أمني يف البحرين” ،مل�ؤلفه
الكاتب علي ربيعة .وقد �أ�سهب ربيعة يف معاجلة ن�شوء
وتطور �صناعة الت�أمني يف البحرين ،وتوقف عند حمطات
العالقة بني هذا القطاع واحلركة امل�رصفية.

ً
ارتبطت صناعة التأمين في البحرين ارتباطا
وثيقا بدخول شركات التأمين األمريكية
والبريطانية ،وذلك بهدف تقديم هذه
الخدمة للمؤسسات الصناعية والخدمية

وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ معني يحدد بداية ن�شوء الـت�أمني يف البحرين باملقايي�س الدولية
لهذا الن�شاط احليوي .لكن الوثائق التي متكنا من الو�صول لها ،ت�شري اىل �أن �صناعة الت�أمني ارتبطت
ارتباطا وثيقا بدخول �رشكات الت�أمني الأمريكية والربيطانية ،وذلك بهدف تقدمي هذه اخلدمة
للم�ؤ�س�سات ال�صناعية واخلدمية ،خ�صو�صا عند بداية تدفق النفط يف البحرين يف العام 1932م.
كانت البداية طبيعية ومنطقية �أي�ضا ،فقد كان من ال�صعوبة مبكان �أن تن�ش�أ �صناعة معقدة مثل الت�أمني
ب�شكل مبا�رش من البحرين� ،إذ كان ال بد من �أن متار�س �رشكات الت�أمني العاملية دورها املطلوب يف
هذا ال�ش�أن ،دون �أن يعني ذلك �أن البحرين كانت بيئة طاردة ل�صناعة الت�أمني ،بل على العك�س من
ذلك ،وجدناها من �أوائل الدول التي رحبت بتلك ال�رشكات الأجنبية ،بل و�أول من بنى ج�سور
التعامل معها ،وهكذا كانت والدة �صناعة الت�أمني يف البحرين.
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ويف هذا االجتاه ،يعتقد �أن �رشكة نورثرن للت�أمني التابعة ل�رشكة الهند ال�رشقية (كرى ماكينزي
ليمتد) هي �أول من دخل �سوق الت�أمني يف البحرين قبل عام 1948م .تلتها مبا�رشة �رشكة احتاد
نرويج للت�أمني يف عام 1950م.
ولرمبا كانت كل �رشكات الت�أمني يف البحرين حتى فرتة ما قبل ال�سبعينيات من القرن املا�ضي �أجنبية
با�ستثناء �صندوق التعوي�ضات التعاوين الذي انح�رص ن�شاطه يف ت�أمني املركبات و�رشكة البحرين
للت�أمني .فقد با�رشت ال�رشكتان �أعمالهما قبل ذلك التاريخ.

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
الوزراء ي�شهد حفل افتتاح
املجموعة العربية للت�أمني بح�ضور
�أ�صحاب ال�سعادة وزراء مالية
دولة الكويت ودولة الإمارات
العربية املتحدة �آنذاك

وا�صل عدد �رشكات الت�أمني يف البحرين طريقه يف التزايد م�ستجيبا لالنفتاح االقت�صادي واالزدهار
التنموي ،وهما اللذان ولدا حاجة ال�سوق ملختلف �أنواع الت�أمني الناجت عن هذا االنفتاح.
وبحلول العام 1981م كان عدد �رشكات الـت�أمني العاملة يف البحرين � 27رشكة من بينها � 5رشكات
وطنية و� 13أجنبية و� 9رشكات معفاة .وحدثت �أول قفزة ملمو�سة يف هذا القطاع بحلول العام
1990م ،حيث �أ�صبح جمموع �رشكات الت�أمني � 62رشكة ،من بينها � 9رشكات وطنية و� 13رشكة
�أجنبية و� 40رشكة معفاة.
من جانبه يرى الرئي�س التنفيذي ل�رشكة �سوالداراتي القاب�ضة �أ�رشف ب�سي�سو �أن هناك �إمكانية
متزايدة لنماء الت�أمني الإ�سالمي م�ستقبال يف �سوق الت�أمني يف البحرين مقارنة مع دول اخلليج
الأخرى بف�ضل توفر البيئة املحلية املنا�سبة.
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وحول هذا القطاع يتحدث وزير التجارة الأ�سبق ورئي�س جمل�س ال�شورى احلايل علي �صالح
ال�صالح قائال“ :كانت البور�صة حينذاك تابعة لوزارة التجارة وكان وزير التجارة رئي�سا ملجل�س �إدارة
البور�صة ،وكانت �رشكات الت�أمني حتت م�س�ؤولية وزارة التجارة �أي�ضا .ولكن منذ العام 2002م ،مت
حتويل م�س�ؤولية الرقابة على البور�صة و�رشكات الت�أمني اىل م�رصف البحرين املركزي”.
هنا يربز دور البحرين ،الذي �سهل عمليات دخول تلك ال�رشكات �إىل الأ�سواق املحلية ،عن طريق
توفري البيئة الوطنية اجلاذبة لها ،والقادرة على خلق م�صالح م�شرتكة بينها وبني الأ�سواق املحلية.
هذا احلديث عن تلك النجاحات التي حققتها البحرين يف قطاعات املال املختلفة من م�صارف
وت�أمني ،ال يعني �إطالقا �أن امل�سرية اجتهت يف خط م�ستقيم ،ال يعرف التعرج .ويعود ذلك �إىل
الأزمات التي �أحاطت باملنطقة العربية ،وعلى وجه اخل�صو�ص خالل الفرتة املمتدة التي نتحدث
عنها ،والتي كانت لها انعكا�سات عميقة .كما كان البع�ض منها معقدا وحم�صورا فيه ،على
�صناعات الت�أمني وامل�صارف على حد �سواء.
لذلك ينبغي التنويه هنا �إىل �أن املنطقة العربية عرفت الكثري من امل�صاعب ،وتعر�ضت للعديد
من الظروف املعقدة خالل الفرتة من 2019 – 1950م .ورغم كل ذلك جنحت البحرين� ،إىل
حد بعيد ،يف مواجهة تلك الظروف والتعامل معها بحرفية جنبتها مثالب تلك املرحلة ،وحالت
دون انعكا�س ن�سبة ال ب�أ�س بها من تلك ال�سلبيات على �أداء تلك امل�صارف و�رشكات الت�أمني العاملة
فوق �أرا�ضيها.
ولإلقاء بع�ض ال�ضوء ،الذي يعني على ت�شخي�ص معامل تلك املرحلة وتداعياتها توجهنا بال�س�ؤال
ً
حمافظا مل�ؤ�س�سة نقد
�إىل ال�سيد عبد اهلل �سيف عن الأحداث التي واجهتها البحرين �إبان كونه
البحرين ،فقال“ :من بني كل تلك الأحداث ،بالن�سبة �إىل املرحلة املعا�رصة ،ميكن ر�صد الأحداث
التالية� :أزمة �سوق املناخ يف الكويت عام 1982م ،واحلرب الإيرانية العراقية (1988 - 1980م)،
وغزو العراق للكويت 1990م ،وحرب حترير الكويت 1991م ،وتزوير العملة البحرينية الورقية
من فئة الـ  20دينارا .جميع هذه الأحداث كان لها الأثر ال�سلبي على مملكة البحرين ،وبع�ضها على
دول املنطقة ،لكن ،وهلل احلمد ،بيقظة وكفاءة الأجهزة املعنية يف الدولة ،فقد مت التعامل مع �آثار
الأحداث بجدارة واال�ستفادة ب�أخذ العرب منها”.
ولكونه وزيراً �سابقاً للمالية واالقت�صاد الوطني� ،س�ألناه �أي�ضا عن دور الوزارة يف ت�سهيل عمل
امل�صارف يف البحرين ،ف�أجاب قائال“ :على امل�ستوى الر�سمي ي�ستلزم هذا املن�صب على �شاغله
�أن يح�رض جميع اجتماعات الدولة ذات العالقة املالية واالقت�صادية .وقطاع امل�صارف هو امل�ساهم
الثاين بعد القطاع العام يف مكونات الناجت املحلي الإجمايل ،كما يتطلب هذا املن�صب متثيل
البحرين يف املحافل الدولية ذات العالقة بالقطاع املايل وامل�رصيف”.
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ورغبة منا يف املزيد توجهنا �إىل ال�سيد عبد اهلل �سيف بهذا ال�س�ؤال “لو ق�سمنا م�سريتكم اىل مراحل
فما هي املحطات املف�صلية خاللها ،وما الذي مييز الواحدة منها عن الأخرى؟ ف�أجاب:
“يجمع هذه امل�سرية التجان�س يف طبيعة ن�شاطها وعالقتها البينية على امل�ستوى الر�سمي واخلا�ص.
ويجمعها املال واالقت�صاد .وال بد ،ومن باب الإن�صاف وقول احلقيقة �أن �أتوقف عند ال�سرية العطرة
ل�صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ،الذي من حقه علينا �أن نقدِّ ر دوره
يف التقدم الذي �شهدته البحرين يف طريق بناء الدولة احلديثة ،ور�سم معامل احلكم الذي يديره.
و�سوف �أحدد ذلك يف �إطار النه�ضة امل�رصفية واملالية التي نعمت بها البحرين خالل عهده املمتد
من 1999 – 1961م .فكثري من الإجنازات� ،سواء تلك التي �أ�رشت لها ،و�أكرث منها ،قد َّمت يف فرتة
حكم ال�شيخ عي�سى ،وله يعود الف�ضل يف تر�سيخ معاملها”.
ثم مي�ضي �سيف م�شريا �إىل �أن “هذا يقودنا بطبيعة احلال �إىل الدور املميز الذي مار�سه �صاحب
ال�سمـو امللكـي الأمـري خليفـة بـن �سلمـان �آل خليفـة رئي�س
جمل�س الوزراء ،الذي كان الذراع اليمني لأخيه �صاحب
العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة،
قـام مصــرف البحريــن المركــزي بتأسيـس
واجلهة التي تنقل ر�ؤية احلكم من الت�صور الذهني �إىل
صنـدوق تحـت مسمـى (صنـدوق الوقـف)،
�أر�ض الواقع”.
يختص بتمويل البحوث والتعليـم والتدريـب
“كذلك قام م�رصف البحرين املركزي م�ؤخرا بت�أ�سي�س
في مجال الخدمات المالية اإلسالمية
�صندوق حتت م�سمى (�صندوق الوقف) ،يخت�ص بتمويل
البحوث والتعليم والتدريب يف جمال اخلدمات املالية
الإ�سالمية .وهو يعمل يف �رشاكة مع القطاع والهيئات
املعنية بو�ضع املقايي�س وتوحيد املعايري املتبعة يف الأ�سواق”.
بطبيعة احلال مل يكن للحركة امل�رصفية يف البحرين� ،أن تق�رص عالقاتها املهنية� ،أو حتى اخلدمات
التي تقدمها لل�سوق ،دون �أن يكون هناك � ٌ
إ�رشاك للمر�أة البحرينية فيها.
حول هذا املو�ضوع كان لنا لقاء مع واحدة من �أوائل الفتيات اللواتي التحقن بالعمل امل�رصيف،
وهي ال�سيدة عائ�شة يو�سف بن يو�سف فخرو التي تقول“ :نلت �شهادة البكالوريو�س يف املحا�سبة
من جامعة دم�شق .كان املجال املتاح �أمامي هو االلتحاق بوظيفة التدري�س ،التي مل �أكن �أجد فيها
مرتب معقول
ما �أطمح له .التحقت حينها ببنك البحرين الوطني ،براتب قدره  60دينارا ،وهو ٌ
ن�سبيا مقارنة مبعدالت املرتبات يف تلك احلقبة .لكني ما زلت �أذكر �أن زميلي يف البنك كان يتقا�ضى
 90دينارا رغم �أين �أحمل م�ؤه ًال جامعيا بخالفه .ال �أن�سى هنا تلك امل�ساعدة التي قدمها يل املدير
التجاري للبنك حممد �أحمدي ،الذي �أتاح يل جتربة العمل يف معظم الدوائر املهمة يف البنك.
ما �أثلج �صدري هنا هو ح�سن �أدائي ملا طلب مني ،وكان ذلك ب�شهادة اجلميعُ .عينت بعدها يف
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�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم
�آل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئي�سة املجل�س
الأعلى للمر�أة تكرم الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
�سيكو جنالء ال�شرياوي ببور�صة البحرين يف يوم
االحتفال بيوم املر�أة البحرينية يف العام 2015م

من�صب موظف بنك �إداري .وقد بلغت هذا املن�صب يف فرتة ق�صرية ن�سبيا �أق�رص من تلك املتوقعة
من امل�س�ؤولني يف البنك .مل �أكن الفتاة البحرينية الوحيدة التي عملت يف بنك البحرين الوطني
حينها ،فقد كانت هناك الأخت نعيمة بو�شيخة ،بنت املطرب املعروف عبد اهلل بو�شيخة”.
كانت تلك املقدمة ،فقد تغريت ال�صورة جذريا ،منذ ذلك التاريخ الذي �رسدته عائ�شة فخرو ،وهذا
ما ينوه به رئي�س جمل�س �إدارة بور�صة البحرين عبد الكرمي بوجريي حني يورد قائال“ :ال يختلف
متاح للجن�سني منذ بداية القرن
الأمر عندنا يف البحرين ،فالتعليم النظامي واخلا�ص كما �أ�سلفناٌ ،
الع�رشين ،وفر�ص املر�أة للعمل �أ�صبحت �أكرث قبوال منذ منت�صف القرن الع�رشين ”.وللح�صول
على �صورة �أ�شمل لو�ضع املر�أة البحرينية يف القطاع املايل وامل�رصيف يف البحرين ،دعونا ننظر
�إىل حمتويات ونتائج الدرا�سة التي حملت عنوان “و�ضع املر�أة يف القطاع املايل وامل�رصيف يف
البحرين :التحديات والفر�ص” التي قام املجل�س الأعلى للمر�أة برعايتها ،و�أعدها يف العام 2016م
ال�سيد عادل �إ�سماعيل العلوي.
وقد �شملت الدرا�سة عامالت ما زلن يف العمل وعامالت �أخريات تركن العمل يف قطاع امل�صارف.
وقد كان عدد العاملني البحرينيني يف القطاع امل�رصيف  14675منهم  %37ن�ساء بحرينيات والذي
ميثل  %25من جممل العاملني يف القطاع مبن فيهن الأجانب .وبينت الدرا�سة ب�أن  %8من الن�ساء
العامالت يف القطاع و�صلن �إىل ع�ضوية جمال�س �إدارة �رشكات وبنوك ،بينما الأغلبية للرجال
بن�سبة  .%92و�أ�ضافت نتائج الدرا�سة ب�أن  %4.5من الن�ساء العامالت ح�صلن على من�صب الرئي�س
التنفيذي بينما الرجال ح�صلوا على  %92من نف�س املن�صب.
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ومع ذلك ف�إن البحرين قد قامت بخطوات متعددة لت�شجيع املر�أة على امل�شاركة يف جميع املجاالت،
وقامت بتوفري كل الإمكانات حتى تكون املر�أة يف و�ضعها ال�صحيح كع�ضو فاعل يف املجتمع.
وحتت عنوان “املر�أة يف امل�صارف” �أوردت جملة امل�رصفيني يف عددها ال�صادر يف �شتاء 2015م
�ص  11املعلومات الآتية بخ�صو�ص عمل املر�أة يف البحرين“ :لقد و�صلت ن�سبة الن�ساء �إىل %35
من جممل العاملني يف البحرين .كما ارتفعت ن�سبتهن �إىل  %23من جممل العاملني يف منا�صب
تنفيذية ،كما احتلت املر�أة البحرينية ما يقارب من  %40من جمموع فريق املديرين”.
تبو�أن مواقع قيادية يف البحرين ،ميكن الإ�شارة �إىل و�صول �أول
ويف ما يتعلق بر�صد الن�ساء اللواتي َّ
بحرينية وخليجية �إىل مركز رئي�س ق�سم خدمات العمالء يف البنوك .وتكرر الأمر ذاته يف من�صب
الرئي�س املايل ،ونلم�سه يف منا�صب قيادية كثرية �أخرى لي�س هذا الكتاب جمال ر�صدها جمي ًعا.
ولي�س هناك �أف�ضل من يروي حكايات جناح املر�أة البحرينية يف هذا املجال �سوى املر�أة ذاتها،
فتوجهنا للقاء ال�سيدة �صباح امل�ؤيد املدير العام الأ�سبق لبنك الإ�سكان التي �أجابت على �س�ؤالنا،
“كونك امر�أة ،و�صلت �إىل هرم الإدارة التنفيذية نتيجة لإ�رصارك وتفانيك يف �أداء عملك .هل
تعتقدين ب�أن القطاع امل�رصيف ال يزال ي�شجع املر�أة بت�أمني احلقوق املت�ساوية بينها وبني الرجال؟”،
فردت بالقول�“ :إن الن�ساء البحرينيات �سعيدات بوجود قيادة حكومية تعتنق وتتيح مبد�أ امل�ساواة
يف تكاف�ؤ الفر�ص للرجل واملر�أة� .إن الدور الذي يلعبه املجل�س الأعلى للمر�أة كبري جدا والذي
�ساعد على فتح الطريق للمر�أة كي تتبو�أ �أعلى املنا�صب يف امل�ؤ�س�سات وال�سلك احلكومي والقطاع
اخلا�ص على حد �سواء .حتت هذه املظلة ين�ضوي قطاع املال وامل�صارف .وقد مار�س جمل�س
التنمية االقت�صادية دو ًرا رياد ًيا ت�شجيعيا ي�سجل له ،وذلك من �أجل و�صول املر�أة البحرينية �إىل
منا�صب قيادية يف جمال�س �إدارة ال�رشكات احلكومية.
وعند �س�ؤالنا الرئي�س التنفيذي ال�سابق ل�رشكة �سيكو الأ�ستاذ طوين مالي�س عن جو العمل والبحرنة،
وعمل املر�أة لدى �سيكو قال“ :نحن �سعيدون ،بل فخورون لكون ن�سبة البحرنة يف ال�رشكة تزيد
عن  .%70وكذلك كان لنا اهتمام خا�ص يف تدريب البحرينيني واالهتمام كذلك بالعن�رص
الن�سائي .وقد مت تعيني امر�أة يف من�صب الرئي�س التنفيذي عندما تركت �سيكو والتي كانت م�ساعدة
جدا ،ولكن التحديات �ستبقى
يل ملدة �سنتني� ”.إن متثيل املر�أة يف خمتلف م�ستويات العمل مهم ًّ
والطرق مفتوحة للن�ساء كي ي�سلكن الطريق ب�إ�رصار للو�صول اىل من�صب الرئي�س التنفيذي.
ويبقى الو�صول �إىل املنا�صب القيادية مهمة �صعبة ومعقدة يف �آن ،لكن اال�ستمرار يف ال�صعود،
وح�سن الأداء يف كل مرحلة من مراحل ال�صعود �أمر يفوق كل �شيء �آخر”.
وطرحنا نف�س ال�س�ؤال على الرئي�س التنفيذي ل�رشكة الأوراق املالية �سيكو جنالء ال�شرياوي ف�أجابت:
“كوين امر�أة عملت يف قطاع امل�صارف من �أ�سفل قاعدة الهرم حتى بلغت قمته ،هو �أمر يف غاية
الأهمية يل �شخ�صيا ،وللمر�أة البحرينية على وجه العموم .لكن ينبغي ت�سجيل مالحظة يف غاية
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هذه ال�صفحة
�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة
قرينة عاهل البالد املفدى رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة تكرم
رئي�سة جمل�س �إدارة م�رصف ال�سالم ال�سابقة ال�شيخة ح�صة
بنت خليفة �آل خليفة يف يوم االحتفال بيوم املر�أة البحرينية
يف بور�صة البحرين يف العام 2015م
ال�صفحة املقابلة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء ي�صافح ال�سيدة �صباح امل�ؤيد املدير
العام الأ�سبق لبنك الإ�سكان عند ا�ستقباله جمموعة من
املدراء التنفيذيني لبع�ض البنوك

الأهمية ،وهي �أن التحديات التي تواجهها املر�أة هي ذاتها التي يواجهها الرجل يف امل�صارف ،وهذا
يعطى الفر�صة القتنا�ص الفر�ص وعمل الفارق يف قطاع له �أهمية خا�صة يف االقت�صاد الوطني ويف
نطاق ت�أهيل املوارد الب�رشية الوطنية الكف�ؤة واملالئمة”.
ومت�ضي ال�شرياوي م�سرت�سلة“ :املر�أة ب�صفة عامة ت�صل �إىل املنا�صب العليا يف �أية م�ؤ�س�سة ،فالقطاع
امل�رصيف ال ي�شكل حالة ا�ستثنائية ،وفق العمل مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص .وترتك الأمور �إىل ال�شخ�ص يف
اختيار الطريقة ل�شغل املنا�صب التي يرى فيها حتديا ،ويرغب ،ب�إ�رصار يف الو�صول لها� .إن املر�أة
يف القطاع املايل متثل ما يقارب من  %30من جممل العاملني .لكن بن�سبة �أقل على م�ستوى �أع�ضاء
جمل�س الإدارة والإدارات التنفيذية .لي�ست الأمور بال�سهولة التي يعتقدها البع�ض .وال بد لنا من
التوقف هنا عند الدور الرئي�سي الذي ما تزال متار�سه املر�أة البحرينية عندما يتعلق الأمر مب�س�ؤوليات
تكوين �أ�رسة م�ستقرة ت�ؤ�س�س ملجتمع متطور”.
لقد �ساعد املر�أة البحرينية على الو�صول �إىل ما و�صلت �إليه وجود نظام تعليمي متكامل بد�أ
من بداية العام 1919م ،وتطور من ح�سن �إىل �أح�سن ،لي�صبح حقا مكت�سبا للفرد ،و�إلزاميا يف
مراحله املبكرة .تناغم ذلك مع احلر�ص على �إعادة ر�سم ا�سرتاتيجية التعليم ودخول البحرين
مرحلة اال�ستخدام املتطور للتكنولوجيا يف التعليم .ويندرج ذلك من خالل م�رشوع جاللة امللك
حمد ملدار�س امل�ستقبل يف العام 2005م .ويهدف امل�رشوع ربط جميع مدار�س البحرين بال�شبكة
الإلكرتونية وتفعيل التعلم الإلكرتوين ليكون داعما �أ�سا�سيا للتعليم.
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ومن ال�رضورة مبكان التوقف عند م�ساهمة املر�أة البحرينية يف م�سرية احلركة امل�رصفية وتطورها.
فكما مل�سنا كان لها ح�ضور مبا�رش منذ انطالقة تلك احلركة .وتطور ارتقاء املر�أة البحرينية نحو
املنا�صب العليا �صاحبة �صنع القرار يف امل�ؤ�س�سات املالية طرديا مع تزايد عدد التحاق الفتيات
البحرينيات مبعاهد وجامعات الدرا�سات العليا ،وخا�صة تلك التي توفر مناهجها مادة غنية يف
جماالت املال والأعمال املختلفة.
وال ميكن ملن ير�صد تقدم احلركة الن�سائية البحرينية �أن ينكر اجلهود العظيمة وامل�شكورة التي تبذلها
�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئي�سة املجل�س
الأعلى للمر�أة ،من خالل اهتمامها الكبري وقيادتها للمجل�س الأعلى للمر�أة والذي تقوم من خالله
بر�سم ا�سرتاتيجيات ذات توجه م�ستقبلي لتمكني املر�أة من خالل التعليم والتدريب والت�أهيل .كل
هذه اال�سرتاتيجيات ت�صب يف �صالح املر�أة البحرينية وتطوير قدراتها.
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مبنى امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية و�سط جمموعة من امل�ؤ�س�سات
امل�رصفية يف املنطقة الدبلوما�سية باملنامة
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الفصل الثامن

نظام مصرفي
يتجاوز األزمات

منظر عام للمنطقة الدبلوما�سية املركز املايل للبحرين يتو�سطه مبنى
بنك اليوباف العربي الدويل احلائز على عدة جوائز لأف�ضل ت�صميم
هند�سي معماري وجمموعة �أخرى من امل�ؤ�س�سات املالية وامل�رصفية
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ال بـدَّ من الت�أكيـد هنـا �أن الأزمـات االقت�صاديـة هي من ال�سمـات الل�صيقـة
مبرتكزات النظام الر�أ�سمايل .ولي�س هناك من يجادل يف دورية تكرارها حتى
يف �أعتى االقت�صادات الدولية و�أ�شدها ر�سوخا .من هنا ف�إن قيا�س متانة �أي
اقت�صاد ر�أ�سمايل ،ال يتم من خالل تع ُّر�ض هذا النظام االقت�صادي لأزمة مالية ما
يف مرحلة من مراحل منوه ،بقدر ما يقا�س ذلك بقدرة ذلك النظام على التعايف
من تلك الأزمة ،والتخل�ص من ذيولها.
ولذلك نرى �أن تركيز علماء االقت�صاد ين�صب على تف�سري م�سببات الأزمة ،والدوافع التي تقف
وراءها .وينطلقون من ذلك نحو اقرتاح احللول املنا�سبة للتعايف منها ،و يتوا�صل من خالل ذلك �إىل
و�ضع الو�صفات املختلفة ،التي ترتاوح بني ا�ستئ�صال جذورها ،وو�ضع كلما يحول دون تكرارها.
يف هذا ال�سياق يعرف الدكتور زكريا �شعباين الأزمة املالية ب�أنها “انخفا�ض حاد ومفاجئ يف
�أ�سعار نوع �أو �أكرث من الأ�صول �سواء �أكانت مادية (�آالت)� ،أو مالية (الأ�سهم)� ،أو حقوق ملكية
للأ�صول املالية (امل�شتقات املالية) .كما � َّأن الأزمة املالية ب�شكل عام تنق�سم �إىل ق�سمني �أ�سا�سيني،
الق�سم الأول يعتمد على العملة واالنخفا�ض املـايل املفاجئ ،والق�سم الثاين يحتوي على الديون
وال�صناعة امل�رصفية”.
وكان العامل خالل الفرتة املمتدة بني عامي 2019 - 1980م ،م�رسحا ملجموعة من الأزمات ال�سيا�سية
واالقت�صادية .البع�ض منها كانت �أ�صوله عاملية ،يف حني كانت م�صادر الأخرى �إقليمية ،ومل تكن
ال�سوق البحرينية يف من�أى عن تلك الأزمات ،وال م�ستقلة عنها.
وقد مل�سنا �أن بع�ض ت�أثريات تلك الأزمات كانت قا�سية على الأ�سواق البحرينية .وكادت �أن
تع�صف بها لوال متانة هذه الأ�سواق ،ور�سوخ الت�رشيعات التي ّ
تنظم حركتها ،والقوانني التي
متر مرور �سحب ال�صيف،
ت�سريها .واحلديث هنا ال يتوقف عند تلك الأزمات الآنية ال�ضحلة التي ُّ
مت�س بنية الأ�سواق املالية ،وت�ستهدف ركائزها.
بل ي�سهب بتمعن يف تلك التي ُّ
جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ومن بينهم البحرين ال يكفون عن
االلتقاء ،والتباحث عند تعر�ض العامل ل ٍّأي من الأزمات التي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على م�سارات
االقت�صاد اخلليجي .مل�سنا ذلك يف قمة دي�سمرب 2009م� ،إثر انفجار �أزمة الرهن العقاري الأمريكية،
وتداعياتها على ال�صعيد العاملي .ففي تلك القمة“ ،بحث قادة الدول اخلليجية خالل قمتهم
ال�سنوية يف م�سقط الأو�ضاع االقت�صادية يف بالدهم على �ضوء الأزمة املالية العاملية ،وانخفا�ض
�أ�سعار النفط ،بينما ي�ؤك ُد حمللون �أن هذه الدول �ستتمكن من اجتياز املرحلة ال�صعبة يف العام
2009م بف�ضل فوائ�ض العائدات النفطية ال�سابقة”.
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�صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة يرت�أ�س جل�سات م�ؤمتر القمة الثاين
لدول جمل�س التعاون اخلليجي املنعقد يف املنامة يف العام 1982م

ويف هذا ال�صدد ،قال الأمني العام ملجل�س التعاون  -حينها  -عبد الرحمن العطية يف مقابلة
مع �صحيفة احلياة اللندنية “القادة �سيدر�سون املو�ضوع (الأزمة املالية) من منطلق الإدراك
العميق لأهمية و�رضورة تفعيل الر�ؤية امل�شرتكة بني دول املجل�س ،مبينًا �أن دول املجل�س ُ
متلك من
املعطيات ما ي�ساعدها على تخطي هذه الأزمة ب�سالم” .وبرر العطية تفا�ؤله با�ستفادة هذه الدول
“من الفوائ�ض املالية التي حققتها خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ف�ضال عن الت�أثريات واالنعكا�سات
الإيجابيــة لل�سيا�ســة املتحفظــة التي انتهجتهــا امل�ؤ�س�ســات املاليــة اخلليجيــة يف مواجهــة الأزمــة
املاليــة العامليــة”.
لقد عانت ال�سوق البحرينية من جمموعة من تلك الأزمات العاتية التي امتدت ،ب�شكل منفرد،
لفرتة تقرتب من ربع قرن .وميكن ر�صد الأبرز والأ�سو�أ بينها يف تفا�صيل تلك التي ه َّبت عوا�صفها
على العوا�صم اخلليجية ،مبا فيها تلك الدول املجاورة.
نبد�أ �أو ًال باخلليجية ،الأعمق ت�أث ًريا بينها وهي �أزمة �سوق املناخ الكويتي (1982 - 1979م) .ومن
دون احلاجة للدخول يف تفا�صيل الأ�سباب التي قادت �إىل انفجار �أزمة �سوق املناخ يف الكويت،
ميكن التوقف عند حلظة انخفا�ض م�ؤ�رش مناخ تلك ال�سوق من  240نقطة يف مار�س 1982م �إىل
 110نقاط يف �أغ�سط�س من العام ذاته .هذا يعك�س تدهو ًرا مت�صاعدً ا جتاوز ن�سبة  %50خالل فرتة
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ن�سبيا مل تتجاوز �ستة �أ�شهر .ثم جاءت الطامة الكربى عندما �أف�صحت واحدة من �أكرب
ق�صرية ًّ
ال�رشكات التجارية عن عجزها عن �سداد ديونها� .أمام هذا الو�ضع مل يكن هناك ما يحول دون
انفجار ما ميكن و�صفه بـ “فقاعة املناخ”.
�ست �سنوات على تلك الأزمة حتى وجدت دول اخلليج العربي نف�سها �أمام
ومل مي�ض �أكرث من ِّ
حرب طاحنة ،اندلعت بني اثنتني من �أكرب الدول املجاورة ملنظومة جمل�س التعاون اخلليجي ،وهما
العراق و�إيران.
ا�ستم َّرت احلرب بني الدولتني ملدة ثماين �سنوات ،خملفة وراءها خ�سائر اقت�صادية فادحة،
ويلخ�ص الدكتور توفيق املراياتي حجم اخل�سائر االقت�صادية لتلك احلرب التي ا�ستمرت بني
الأعوام 1988-1980م ،مبينًا بالقول “بعدما انق�شعت احلرب عام 1988م ،تع َّر�ض العراق خل�سائر
اقت�صادية قدرت بـ ( )452مليار دينار مبا يعادل (� )10أ�ضعاف معدل الناجت املحلي الإجمايل �أثناء
فرتة احلرب (1988-1980م) .ويف عام 1986م انهارت �أ�سواق النفط ،وهبطت معها الإيرادات
النفطية �إىل �أدنى م�ستوى ،حيث بلغت ( )6.9مليار دوالر ،وبعد قرار الأوبك با�ستقرار �إنتاج
البلدان الأع�ضاء زادت �إيرادات العراق اىل ( )11.4مليار دوالر ،ثم انخف�ضت �إىل ( )11مليار
دوالر عام 1988م ،ثم ارتفعت ثانية �إىل ( )14.5مليار دوالر عام 1989م� ،أو ما يعادل ( )%55من
الإيرادات املتحققة عام 1980م والتي بلغت ( )26.4مليار دوالر� .إزاء هذه التذبذبات يف �إيرادات
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امللحة العديدة التي �شملت
هذا امل�صدر احليوي وجب على احلكومة العراقية موازنة املطالب َّ
احلاجة ال�ستريادات �أكرث ،وخدمة الديون اخلارجية ،والإنفاق على �إعادة الإعمار والتنمية ،ومتويل
نفقات احلكومة االعتيادية و�إعداد برامج طموحة للت�صنيع الع�سكري”.
تك�شف تلك ال�صورة القامتة فداحة اخل�سائر التي امتدت ذيولها لتطال منطقة اخلليج العربي ،حيث
مل تكن البحرين بعيدة عنها ،بل وجدنا ت�أثريها يف البحرين �أ�رسع من الدول اخلليجية الأخرى ،لذا
اجتهت لإعادة هيكلة بع�ض من �أركان اقت�صادها ،كي تتمكن من جتاوز تلك الأزمة التي ولدتها تلك
احلرب ،ب�أق�صى �رسعة ممكنة ،وب�أقل قدر من اخل�سائر املحتملة.
و�إذا ابتعدنا جغرافيا عن منطقة اخلليج العربي ،ف�سوف ت�صد ُمنا عا�صفة �أزمة ما عرف حينها باالثنني
الأ�سود .ففي ذلك اليوم ،وحتديدا � 19أكتوبر 1987م،
تهاوت البور�صات العاملية ،بعد �أن فاقت خ�سائرها
ال�ضخمة كل التوقعات حينها ،كما �رضبت ويف فرتة
اتجهت البحرين إلعادة هيكلة بعض من أركان
ن�سبيا الواليات املتحدة الأمريكية .حينها ،وعلى
ق�صرية ًّ
اقتصادها ،كي تتمكن من تجاوز تلك األزمة
نحو مباغت ،انخف�ض م�ؤ�رش داو جونز ال�صناعي
التي ولدتها الحرب اإليرانية  -العراقية بأقصى
مبقدار  508نقطة �إىل  1738.74نقطة ،واختفت ،يف
سرعة ممكنة ،وبأقل قدر من الخسائر المحتملة
�أ�رسع من ملح الب�رص ،ماليني الدوالرات من �أ�سواق
الأ�سهم يف كربى البور�صات العاملية ،و�إىل الآن
وعلى الرغم من البحوث والدرا�سات واملناق�شات
التي متت ،مل يعرف ال�سبب احلقيقي وراء ما حدث �أو من هو امل�س�ؤول عما حدث.
و�سمي ذلك اليوم الحقا بـ “الإثنني الأ�سود”� ،إذ خ�رس فيه اقت�صاد هونغ كونغ على �سبيل املثال،
 %45.8من قيمته ،يف حني خ�رس االقت�صاد الأ�سرتايل  %41.8من قيمته� ،أما اخل�سائر الربيطانية
فكانت �أكرب ،وقدرت بقيمة .%60
وف�رس بع�ض املحللني املاليني �أن ما جرى كان نتيجة خالفات حول ال�سيا�سات النقدية �أو خماوف
من الت�ضخم ،وكان �أحد �أ�سباب تلك الأزمة التالعب يف �أ�سعار ال�سندات ذات الفائدة املتحركة،
واملغاالة يف عدد مرات بيعها و�رشائها ما خلق �سوقا مت�ضخمة غري حقيقية ،وجعل �أ�سعار تلك
ال�سندات تق َّيم ب�أقل من قيمتها احلقيقية .وقدرت اخل�سائر حينها “مبا يقارب  500مليار دوالر يف
يوم واحد فقط ،وهي �أكرب ن�سبة هبوط خالل يوم واحد يف التاريخ”.
وي�سجل �أنه “خالل يوم الإثنني الأ�سود �شهد ارتفا ًعا مقداره  %5يف �أعداد الداخلني �إىل امل�شايف
فاق احلد املعتاد”.
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هذه ال�صفحة
وزير املالية ال�سابق معايل ال�شيخ �أحمد بن حممد
�آل خليفة وال�سيد ر�شيد املعراج حمافظ م�رصف
البحرين املركزي مع بع�ض ال�ضيوف يف احلفل
الذي �أقامته جمعية م�صارف البحرين يف
وا�شنطن يف العام 2017م
ال�صفحة املقابلة
وزير املالية معايل ال�شيخ �سلمان بن خليفة �آل خليفة
وال�سيد ر�شيد املعراج حمافظ م�رصف البحرين
املركزي وال�سيد عدنان يو�سف رئي�س جمل�س �أمناء
جمعية م�صارف البحرين يف احلفل الذي �أقامته
اجلمعية يف وا�شنطن يف العام 2017م

ومل يكد االقت�صاد اخلليجي ،ويف القلب منه االقت�صاد البحريني ،ينه�ض بعد ت�صديه لكل تلك
الأزمات ،حتى ا�ستفاق �سكان اخلليج �صبيحة يوم اخلمي�س املوافق � 2أغ�سط�س 1990م ،على
�أ�صوات طبول الغزو العراقي للكويت.
ففي ذلك اليوم بوغت الكويتيون بالقوات العراقية تنت� ُرش يف �شوارعهم ،عندما قام العراق بغزو
الكويت التي مت حتريرها يف  26فرباير 1991م مب�ساعدة �أمريكا ودول التحالف .هذه الأزمة ت�سببت
بكثري من اخل�سائر الب�رشية واملالية التي حتملت الكويت كث ًريا من تبعاتها �إ�ضافة اىل حتمل بقية دول
اخلليج ن�صيبها من الأزمة يف �شكل فر�ص اقت�صادية �ضائعة .ويف البحرين ،كان ن�صيب بع�ض
امل�صارف من تلك اخل�سائر كبريا؛ فدولة الكويت قامت بح�رص ديون ال�رشكات الكويتية امل�ستحقة
للبنوك الأجنبية ومنها بع�ض م�صارف موجودة يف البحرين وقيمتها بح�سب ما كانت عليه �أ�صول
وخ�صوم ال�رشكات الكويتية املعنية .ولذلك �أ�صبحت قيم بع�ض القرو�ض امل�ستحقة مل�صارف يف
البحرين �أقل من القيم التي منحت مبوجبها القرو�ض� ،إ�ضافة �إىل ذلك ا�ضطرت امل�صارف املوجودة
يف البحرين واملقر�ضة ل�رشكات يف الكويت بتجنيب خم�ص�صات للفروقات التي نتجت عن �إعادة
التقييم مليزانيات ال�رشكات الكويتية.
وكانت جلنة قد ت�شكلت يف العام 1991م ،حتت �إمرة الأمم املتحدة قد قدرت خ�سائر الكويت وحدها
جراء ذلك الغزو بحواىل  52٫4مليار دوالر ،لكن الهيئة العامة لتقدير التعوي�ضات قدرتها بقيمة
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 92مليار دوالر ،هذا بالإ�ضافة �إىل تدمري البنية التحتية يف البالد وامل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت احلكومية
وم�صادرة وثائق الدولة و�أر�شيفها الوطني.
رغم كل ذلك ،مل ت�ؤثر تلك الأزمة على نحو عميق يف �أداء االقت�صاد البحريني ،وعلى وجه
اخل�صو�ص القطاع امل�رصيف منه� ،إذ كان قاد ًرا حينها على مواجهة تلك الأزمات ،واخل�سائر التي
�أفرزتها ،والظروف ال�سلبية التي واكبتها .وا�ستطاعت البحرين ،بف�ضل البنية القوية لأ�سواقها
خ�صو�صا القطاع امل�رصيف منها� ،أن تقل�ص من تداعيات تلك اخل�سائر ،و�أن توا�صل �سريها
املالية،
ً
نحو الأمام من �أجل االحتفاظ بتوازن اقت�صادها �أمام مثل تلك الأزمات املفاجئة.
وفيما كان العامل يقرتب من الألفية الثالثة ،وحتديدًا يف العام 1997م ،بد�أت تتلبد فوق �سماء
غيوم عا�صفة تنذر ب�أزمة جديدة ،وبني ليلة و�ضحاها حتولت “معجزة
الأ�سواق يف �رشق �آ�سيا ُ
االقت�صاد الآ�سيوي” �إىل كارثة اقت�صادية يف يوليو من عام 1997م ،وقد �أ�شارت �أ�صابع االتهام
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حينها �إىل الواليات املتحدة الأمريكية التي خف�ضت م�ستويات الفائدة لتبدو �أمريكا �أكرث جاذبية
للم�ستثمرين مما ت�سبب بتلك الأزمة.
مما �سبق ذكره يف هذا الكتاب ،جند �أن عدد م�صارف الأف�شور يف البحرين قد ازداد منذ �إ�صدار
الرخ�صة الأوىل يف العام 1975م لي�صل اىل ما يقارب  75وحدة يف عام 1984م .وبطبيعة احلال،
ف�إن ن�شاط معظم تلك الوحدات يغطي دول منطقة اخلليج ودول ال�رشق الأو�سط و�آ�سيا و�أوروبا
و�أمريكا� ،أي يغطي جميع مناطق العامل .وحدوث �أية �أزمة مالية يف العامل ال بد و�أن ي�ؤثر على كل
�أو بع�ض امل�صارف يف البحرين .ف�أزمة املناخ يف الكويت على �سبيل املثال �أ َّثرت �سل ًبا على عدد
كبري من امل�صارف يف البحرين ،خ�صو�صا تلك امل�صارف التي كانت فيها ملكي ٌة لأطراف كويتية،
وتلك التي كانت تتعامل يف منح قرو�ض وت�سهيالت م�رصفية �إىل �رشكات �أو �أفراد يف الكويت.
احلرب بني �إيران والعراق هي الأخرى �أثرت �سلبا
يف م�ستويات املعامالت امل�رصفية للبنوك العاملة يف
معظم
البحرين مع نظرائها يف العراق ،وبالتايل انقطع ُ
�أو كل �أ�شكال املعامالت امل�رصفية مع العراق و�أ�صبح
احلكومة العراقية مدينة مل�صارف عاملة يف البحرين.
ومبرور الزمن كان لزاما على البنوك املقر�ضة جتنيب
خم�ص�صات للديون امل�ستحقة لها من قبل بع�ض
امل�صارف العراقية.

َّ
أثرت أزمة المناخ في الكويت على سبيل
المثال ً
سلبا على عدد كبير من المصارف في
البحرين ،خصوصا تلك المصارف التي كانت
ٌ
ملكية ألطراف كويتية
فيها

�أما الأزمة العاملية يف العام 1987م والتي عرفت “بالإثنني الأ�سود” فت�أثريها كان كبريا على م�ستوى
لب الأزمة حول انخفا�ض القيمة
عاملي ومل ت�سلم امل�صارف يف البحرين من تبعاتها ،حيث تر َّكز ُّ
ال�سوقية للبور�صات العاملية ،وهو نتيجة للم�ضاربات الكبرية يف حجم مبالغ ال�صفقات واملغاالة يف
ت�سعري قيمة الأ�سهم الأمريكية ذات الفائدة املتغرية .فبع�ض امل�صارف يف البحرين التي كانت تتعامل
من خالل �أق�سام اخلزينة لديها ،يف هذا النوع من الأ�سهم تعر�ضت خل�سائر كبرية ومل تتعاف �إال بعد
حني.
ت�ضخمت الأزمة عندما تدحرجت ككرة الثلج �إىل تايالند والفلبني وهونغ كونغ و�إندوني�سيا وماليزيا
مهددة ب�أزمة مالية غري م�سبوقة .وخ�رس االقت�صاد التايالندي حينها  %75من قيمته ،يف حني تراجعت
قيمة االقت�صاد ال�سنغافوري  .%60وبعدها �أ�صبحت هذه الدول الآ�سيوية حتت مظلة الإنقاذ �ضمن
برامج �صندوق النقد الدويل وتطلب الأمر �سنوات من اخل�ضوع ل�رشوط �شديدة للوفاء مبتطلبات
�صندوق النقد الدويل ،والدولة الوحيدة الآ�سيوية التي مل تقبل االن�ضمام لربنامج �صندوق النقد
الدويل كانت ماليزيا.
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لهزة مالية كبرية �أثرت �سلبا يف �أ�سعار عمالت
ويف العام 1997م تعر�ضت الأ�سواق الآ�سيوية َّ
�إندوني�سيا وتايالند وهوجن كوجن وماليزيا نتيجة للتخفي�ض املفاجئ لأ�سعار الفائدة على الدوالر
الأمريكي .وهذا بدوره خلق �صعوبات مالية ملجموعة من امل�صارف يف البحرين ،خ�صو�صا
تلك التي منحت قرو�ضا ومنتجات م�رصفية �أخرى لبلدان �رشق �آ�سيا .وباملقابل ظهرت يف �سوق
البحرين امل�رصيف منتجات جديدة مل تكن موجودة قبل قيام الأزمة الآ�سيوية .متثل ذلك يف
تخ�ص�ص جمموعة من امل�صارف يف البحرين يف �رشاء وبيع القرو�ض امل�ستحقة على بع�ض بلدان
�رشق �آ�سيا ب�أ�سعار خم�صومة �أي ب�أقل من قيمها الأ�صلية .فعلى �سبيل املثال �إذا كان كامل مبلغ
القر�ض �إىل �إحدى الدول الآ�سيوية مليون دوالر �أمريكي فقد يباع من قبل بنك �إىل بنك �آخر مببلغ
�أقل من املليون .ويف تلك الفرتة كان هناك بع�ض جهات ومتعاملني يف الأ�سواق املالية يعلنون عن
�أ�سعار �رشاء وبيع تلك الديون ب�شكل يومي.
و�أ�صبح هناك �أفراد وو�سطاء متخ�ص�صون يف بيع و�رشاء الديون بني امل�صارف املوجودة يف
البحرين ونظرائها على م�ستوى العامل ،ولي�س فقط يف ديون البلدان الآ�سيوية بل ديون الدول
الأخرى يف �أوروبا و�أمريكا الالتينية وغريها.
خرجت البحرين من تلك الأزمات �شبه املدمرة ،ب�أقل اخل�سائر املمكنة ،ومل يكن يف و�سع ال�سوق
البحرينية ،بعالقاتها املالية الوثيقة بتلك الأ�سواق املالية الإقليمية والدولية� ،أن تكون بعيدة كليا
عن تلك التطورات .فقد كان ذلك االنهيار االقت�صادي مدم ًرا ،ورغم ذلك ،كانت البحرين بف�ضل
ح�صانة ت�رشيعاتها املالية الأقل ت�رض ًرا ،وجنحت يف تاليف تفاقم الأزمة بف�ضل تلك الت�رشيعات،
والنزعة املحافظة يف اال�ستثمار التي كانت تفر�ضها مثل تلك الت�رشيعات.
ولي�س �أدل من جناح البحرين يف اخلروج من تلك الأزمات املتالحقة خالل �أقل من ن�صف قرن،
�سوى اجتاه البحرين نحو املزاوجة بني التكنولوجيا واخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سات امل�رصفية
وتلك التي تدور يف فلكها ،بالإ�ضافة �إىل احتفاظها بامل�صارف العاملة فيها التي جنحت يف امت�صا�ص
هزة تلك الأزمات.
وفوق هذا كله ،ر�أينا ب�صمات الدولة من خالل م�ؤ�س�سة نقد البحرين تعالج تلك الأزمات ب�أ�رسع ما
ت�ستطيع .ولعل يف جتاوز �أزمة تزوير العملة البحرينية يف العقد التا�سع من القرن الع�رشين الكثري
من العرب التي ت�ؤكد �صالبة بنيان النظام امل�رصيف البحريني من جانب ،ومرونته من جانب �آخر.
وي�سجل التاريخ هنا للموارد الب�رشية البحرينية التي كانت يف �أعلى قمة الهرم امل�رصيف مبادرتها
يف و�ضع احللول املنا�سبة الحتواء تلك الأزمات واخلروج منها ب�أقل اخل�سائر املمكنة ،واال�ستعداد
ملوا�صلة الطريق بفعالية ملحوظة.
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الفصل التاسع

مؤسسات مهنية
في فلك السوق
المصرفية

املبنى الرئي�سي ملعهد البحرين للدرا�سات امل�رصفية واملالية
يف منطقة اجلفري الذي ت�أ�س�س يف العام 1989م
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تعترب تقوية عالقات ال�سوق مبنظمات املجتمع املدين �أم ًرا يف غاية الأهمية عندما
يتعلق الأمر بو�ضع اال�سرتاتيجيات القطاعية الإيجابية �ضمن متطلبات تلك
ال�سوق العامة .وقد تنامت عالقات الت�أثري املتبادل الإيجابية ب�شكل طردي
بني الطرفني مع النمو الذي �شهدته تلك ال�سوق من جانب ،والتطور الذي
عرفته تلك املنظمات من جانب �آخر .ي�شهد على ذلك ازديا ُد ح�ضور منظمات
املجتمع املدين ذات العالقة يف �أن�شطة ال�سوق� ،إىل جانب ا�ستحداث هذه الأخرية
لكثري من الفعاليات التي تتطلب م�ساهمة تلك املنظمات.
ومع توجه �سوق املال والأعمال البحرينية نحو التوا�ؤم املفيد مع موجات حركة العوملة املتالطمة،
كان ال َّبد �أن يقود ذلك �إىل توثيق العالقة بني الطرفني :ال�سوق واملنظمات.
وعليه ،فمن املنطقي �أن نرى ت�ضافر جهود الطرفني من �أجل بناء �سوق مال و�أعمال بحرينية معا�رصة
ومتطورة ،وبالقدر ذاته منظمات جمتمع مدين ذات عالقة متار�س دورا �إيجابيا يف اال�ستجابة
ملتطلبات ذلك النمو واالزدهار.
ومن ال�رضورة مبكان ت�أكيد �أن العالقة التي نتحدث عنها لي�ست خطية �أحادية البعد ،لكنها معقدة
وب�أبعاد متعددة .مثل هذه العالقة تف�رس جناح الطرفني يف بناء ،و�ضمان ا�ستمرار �أداء املعادلة املثمرة
بينهما ،ويف الأن�شطة امل�شرتكة التي يقومان بها.
على �أر�ضية هذه املقدمة املقت�ضبة ن�رسد �أدناه و�صفا لأن�شطة املجموعة من منظمات املجتمع املدين
امل�ساندة ،التي جنحت يف العمل مع �سوق املال والأعمال وفق تلك املعادلة.
من الطبيعي واملنطقي �أي�ضا �أن تكون “جمعية م�صارف البحرين” هي �أقرب تلك املنظمات،
ل�سوق املال والأعمال البحرينية ب�شكل عام ،وامل�ؤ�س�سات امل�رصفية على وجه خا�ص .وقد ت�أ�س�ست
اجلمعية يف العام 1979م مبوجب قرار وزاري كجمعية مهنية للبنوك العاملة يف البحرين .وبد�أت
اجلمعية �أعمالَها ب�أع�ضاء بلغ عددهم  100ع�ضو .وكما جاء يف النظام الأ�سا�سي للجمعية ال َّبد �أن
تت�شكل من بني �أع�ضائها جلنة تنفيذية من  12ع�ضوا ،ميثلون خمتلف �أنواع الرخ�ص امل�رصفية يف
البحرين ،وتعت ُرب تلك اللجنة �أعلى �سلطة يف اجلمعية.
وكان ال َّبد من �أجل اكتمال �صورة اجلمعية على النحو الذي يحدده لها نظامها الأ�سا�سي .وتكر�سه
الأن�شطة التي قامت بها ،وامل�رشوعات التي نفذتها� ،أن نلتقي مع الرئي�س التنفيذي احلايل لها،
الدكتور وحيد القا�سم ،الذي ا�ستهل حديثه معنا ،بالتنويه �إىل “احتفال البحرين بخم�س مئويات
خمتلفة تتحدث عن خم�سة قطاعات مهمة يف م�سرية االقت�صاد البحريني ،ويف القلب منه القطاع
املايل وامل�رصيف الذي ا�ستغرقت م�سريته الظافرة الفرتة املمتدة من � .2019 – 1919أما القطاعات
الأربعة الأخرى فهي ،قطاع التعليم ووزارة الداخلية وقطاع املوا�صالت والبلديات”.
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ن�ص املر�سوم رقم  21لعام 1979م بالرتخي�ص لت�أ�سي�س جمعية امل�رصفيني البحرينية
و�إ�شهار نظامها الأ�سا�سي كما ن�رش يف العدد  1337يف اجلريدة الر�سمية

من فوق هذه الأر�ضية انطلق د .وحيد نحو التغيريات النوعية التي �أدخلتها اجلمعية على طريقة
عملها وذلك “باعتماد ا�سرتاتيجية جديدة من قبل جمل�س الإدارة تتنا�سب والتوجهات املحددة
للعمل امل�رصيف ،وتتناغم معه من حيث التكامل مع مكونات القطاعات الأخرى يف مملكة البحرين.
حيث �إن اال�سرتاتيجية اجلديدة موجهة لإيجاد التكامل مع اجلهات املخت�صة يف احلكومة”.
على هذا الأ�سا�س ،والكالم ما يزال للدكتور وحيد ف�إن “اجلمعية تن�سق مع وزارة الرتبية والتعليم
يف ما يخ�ص املمار�سات احلالية والتغيريات امل�ستقبلية يف العمل امل�رصيف ،وكيفية �إدخال الت�رشيعات
�ضمن برامج التعليم ومناهج الوزارة حتى يتمكن املتخرج من �أن ينخرط يف العمل امل�رصيف مبعرفة
غنية ت�ساعده على �أداء عمله بطريقة �أكرث فاعلية .التوجه ذاته يحكم م�سرية اجلمعية يف عالقتها مع
اجلامعات ومراكز التدريب املختلفة يف البحرين حيث يتم التوا�صل معهم ،لزيادة معرفتهم مبا يهم
القطاع املايل وامل�رصيف ،كي يت�سنى لهم �إدراج الربامج واملواد التي تتنا�سب مع عمل امل�صارف يف
املقررات ،من �أجل امل�ساهمة يف تهيئة اخلريجني للعمل يف امل�ؤ�س�سات املالية”.
وي�ستطرد د .وحيد قائال“ :رمبا هناك حقيقة ينبغي ذكرها وهي �أن البحرين التي نعي�ش فوق �أر�ضها،
هي بطبيعتها �أرخبيل من اجلزر ،لكننا من غري املنطق �أن نفكر كجزر متناثرة ،فطبيعة احلياة املعا�رصة
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تقت�ضي �أن نفكر ب�شكل متنا�سق ،ومتكامل .ومن ال�رضورة مبكان �أن يكون بيننا تن�سيق م�ستمر بحيث
تقوم كل جهة حكومية بعمل ما هو م�سند �إليها من �أدوار وم�س�ؤوليات ،يف الإطار الوطني العام
املتنا�سق ،كي ت�صب يف نهاية املطاف يف بوتقة حتقيق �أهداف البلد العليا”.
ولتقريب ال�صورة من ذهن القارئ ،ا�ستل د .وحيد ،جمل�س التنمية االقت�صادية كمثال منوذجي ملثل
هذا التفكري“ ،حيث �إن ما يقوم به من �أدوار ت�صب يف تنفيذ ر�ؤية البحرين  2030وت�ساهم يف �إيجاد
التكامل املن�شود ”.وكان �أول رئي�س تنفيذي ملجل�س التنمية الإقت�صادية ال�سيد جمال هزمي الذي
�إنتقل �إىل املجل�س بعد كونه رئي�سا تنفيذيا لبنك م�سقط الدويل ويف الفرته ذاتها قام م�رصف ال�سالم
باال�ستحواذ على بنك م�سقط الدويل و�أ�صبح ال�سيد يو�سف تقي رئي�سا تنفيذيا مل�رصف ال�سالم.
احلديث يف نهاية اللقاء �إىل “�أن احلاجة باتت ملحة لنقل جتربة الأجيال الأوىل الغنية
وتطرق
ُ
وو�ضعها بني يدي الأجيال ال�شابة ،ل�ضمان انتقال اخلربة ،كي يت�سنى له�ؤالء ال�شباب اكت�ساب
املعرفة وحمل امل�س�ؤولية ،وموا�صلة التطوير ”.وينهي د .وحيد حديثه ،م�ؤكدا على �أن “ الإ�شارة
�إىل جمل�س التنمية االقت�صادي لي�س �إال منوذجا ،فهناك العديد من امل�ؤ�س�سات الأخرى التي تولت
تنويع م�صادر الدخل القومي الذي مل يعد يف الو�سع ا�ستمرار اعتماده على النفط وحده كم�صدر
رئي�س من م�صادر الدخل.وجنحت يف بناء النظام املطلوب لرعاية م�رشوعات �ضمان منو وا�ستمرار
عمل امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية ،بو�صف كونها العمود الفقري القت�صاد البحرين الباحث
دوما ،وعلى نحو ا�سرتاتيجي ،عن تنويع م�صادر الدخل القومي ،كما ت�شري لذلك ر�ؤية ”.2030
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وتـ�أتي بعد جمعية م�صارف البحرين يف الأهمية من حيث عالقات الت�أثري الإيجابية املتبادلة بني
�سوق املال والأعمال البحرينية على وجه اخل�صو�ص امل�صارف العاملة ومنظمات املجتمع املدين
“جمعية الت�أمني البحرينية” التي ت�أ�س�ست يف العام 1993م .تتمتع اجلمعية ب�شخ�صية اعتبارية
وميزانية م�ستقلة ،ويخت�ص م�رصف البحرين املركزي وحده باملوافقة على �إن�شاء مثل هذه
اجلمعيات ،واعتماد �أنظمتها الأ�سا�سية ،وت�سجيلها و�إ�شهارها ،والإ�رشاف عليها.
مكانة خا�صة ومتميزة يحتفظ بها �أي�ضا معهد البحرين للدرا�سات امل�رصفية واملالية ،بف�ضل العالقة
املالية التي تربط بني هذا املعهد ،وامل�صارف العاملة يف البحرين .اف ُتتح املعهد يف العام 1981م
حتت م�سمى “مركز البحرين لتدريب امل�رصفيني” ،وب�سيا�سة حمددة تنا�سب حاجة القطاع
امل�رصيف للتدريب .ويف العام 1994م زاد عدد امل�شاركني يف تلقي التدريب من املركز يف ال�سنة
الأوىل من  213اىل  3572متدربا ما نتج عنه حتول كامل يف النظر �إىل املركز واحلاجة �إىل تغيري
اال�سم لي�صبح “معهد البحرين للدرا�سات امل�رصفية واملالية”.
وقد �ساهم املعهد منذ �إن�شائه يف ت�أهيل ما يقارب 340٫000

منت�سب له .ومل تعد خدماته مقت�رص ًة على املقيمني يف
البحرين .ف�صار ي�ؤمه متدربون مما يقارب من  63دولة،
بف�ضل م�ستوى اجلودة العالية التي باتت تنعم بها مقرراته.
وحر�صت الإدارة على �أن تن�صب خمرجات املقررات
على املجاالت ذات العالقة بقطاعات املال والأعمال
واالقت�صاد املختلفة.

ٌ
ٌ
خاصة ومتميزة يحتفظ بها أيضا
مكانة
ُ
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية،
بفضل العالقة المالية التي تربط بين هذا
المعهد ،والمصارف العاملة في البحرين

�ضاعـف هـذا مـن عـدد ونـوع اخلـدمـات ،واملنتجـات،
واملقررات التي بات يوفرها املعهد ،حتى و�صل عددها
�إىل �أكرث من  400م�ؤهل �أكادميي ومهني يف العمل امل�صــريف ،والت�أمــني ،واملحا�سبــة ،والتمويــل
الإ�ســالمي ،واملــوارد الب�رشيــة ،والإدارة ،والقيــادة ،و�إدارة امل�شاريــع.
�أما على امل�ستوى الأكادميي والتعليمي ،فقد بات املعهد ميار�س دورا حموريا ومهما يف تدريب
املوارد الب�رشية الطموحة يف منطقة ال�رشق الأو�سط .و�أ�صبح يقوم بتخريج ما يقارب 20٫000
متعلم �سنويا يف خمتلف تخ�ص�صات وتفريعات الأعمال وخمتلف قطاعات االقت�صاد ،ومن
ع�رشات الدول ،بالإ�ضافة �إىل مملكة البحرين.
يف هذا االجتاه ،ومن �أجل بناء �سياج مرن قادر على ع�ضد امل�ؤ�س�سات املالية� ،شجعت البحرين
ت�أ�سي�س املنظمات املهنية ،ونظريتها املدنية ذات العالقة املبا�رشة� ،أو حتى غري املبا�رشة بال�رشكات
ال�ضالعة يف �صناعة املال وجتارته.
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هذه ال�صفحة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
�آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء يف زيارة �إىل معهد
البحرين للدرا�سات امل�رصفية واملالية
ال�صفحة املقابلة
�إحدى الدورات التدريبية يف معهد البحرين
للدرا�سات امل�رصفية واملالية

كل هذا يف�رس ملاذا مل تكتف البحرين ب�إتاحة املجال �أمام امل�صارف الإ�سالمية ،وت�شجيعها كي متار�س
�أعمالها من البحرين بف�ضل الت�سهيالت التي كانت تنعم بها والقوانني واللوائح املرنة واملتطورة
التي ت�س ِّهل عمليات و�إجراءات احل�صول على رخ�ص جتارية ،بل جتاوزت �أي�ضا من خالل ت�أهيل
البيئة التجارية وامل�رصفية البحرينية ،وتطويرها ،كي ترقى �إىل نظرياتها العاملة يف �أ�سواق عاملية
كف�ؤة .فارتقت البحرين جراء كل ذلك ،كي تتحول �إىل بيئة حا�ضنة متكاملة ،قادرة على ا�ستقطاب
امل�ؤ�س�سات الناجحة يف �أعمال املال وال�صريفة الإ�سالمية.
تكامل ذلك مع و�ضع �رشوط و�إجراءات تنظيم عمل امل�صارف الإ�سالمية يف البحرين كي تكون
متوائمة ،ولي�ست بال�رضورة متطابقة ،مع ترخي�ص وت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سات العاملة يف احلقل ذاته،
لكن وفق منظومات تقليدية .هذا التزاوج املرن املبدع �أ َّهل ال�سوق البحرينية ال�ستقطاب املزيد
من امل�ؤ�س�سات املالية التقليدية منها وتلك العاملة وفق قيم ومقايي�س ال�رشيعة الإ�سالمية ال�سمحاء.
ومل يقف الطموح البحريني عند هذه احلدود من �أجل تقدمي املزيد من املحفزات القادرة على
ا�ستقطاب اجلديد من امل�ؤ�س�سات املالية العاملة بخلفيات مالية �إ�سالمية .و َّمت ذلك من خالل
ال�رشاكات التي ن�سجتها امل�ؤ�س�سات البحرينية امل�س�ؤولة عن تنظيم هذا القطاع ملمار�سة �أن�شطتها
فيه مع نظرياتها الدولية بل وحتى الإقليمية .ف�سارعت م�ؤ�س�سة نقد البحرين بالدخول يف �رشاكة
مع بور�صة لندن للمعادن من خالل توقيع اتفاقية تهدف �إىل حتقيق املزيد من التطوير لل�صناعة
امل�رصفية الإ�سالمية .وت�ساعد تلك االتفاقي ُة الأطراف املتعاملة مبا فيها بور�صة لندن على الو�صول
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�إىل �صيغة موحدة للعقود وامل�ستندات اخلا�صة بالتعامل يف املعادن ،وخللق مناخ من التعاون ت�ساند
م�ؤ�س�سة نقد البحرين (م�رصف البحرين املركزي حاليا) كل مكونات العمل امل�رصيف الإ�سالمي.
وحتى على م�ستوى حكومة البحرين ،ف�إن التعاون كان موجودا على �أعلى م�ستوى ،ويف مقابلة
له مع جملة امل�رصفيني  -العدد  -ربيع 2012م يقول ال�سيد حممود الكوهجي الرئي�س التنفيذي
ل�صندوق �إ�صالح �سوق العمل “متكني” �آنذاك ب�أن هناك جمموعة من ال�رشكاء يف القطاع امل�رصيف
يف البحرين �سواء كانت م�صارف �إ�سالمية �أو م�صارف تقليدية بوحدات (نوافذ) م�رصفية �إ�سالمية
�شاركت يف متويل م�رشوعات ذات طابع تنموي .هذا ال يعني �أن ذلك انحيازا كليا للعمل امل�رصيف
وفق ال�رشيعة الإ�سالمية”.
وحول موقع البحرين كمركز عاملي يف قطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية ،جند على موقع م�رصف
البحرين املركزي الإلكرتوين ما يعزز ذلك ،بالقول�“ :أ�صبحت مملكة البحرين مركزا عامليا يف
قطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية ،والدولة امل�ضيفة لأكرب جتمع من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف
ال�رشق الأو�سط .وت�ضم البحرين اليوم منظمات وهيئات هامة لتطوير اخلدمات الإ�سالمية كما
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ت�ضم  9م�صارف �إ�سالمية يف قطاع التجزئة و 14نافذة تابعة للم�صارف التقليدية و� 6رشكات
ت�أمني تكافلي ،و�رشكتني لإعادة التكافل متار�س ن�شاطها يف اململكة ،كما �أ�صبحت البحرين �أي�ضا
�سوقا رائدة لل�سندات الإ�سالمية (ال�صكوك) ،ت�شمل ال�صكوك احلكومية ق�صرية الأجل و�صكوك
الإجارة واملرابحة .وقد لعب امل�رصف املركزي دورا �أ�سا�س ًيا يف طرح هذه املنتجات املبتكرة”.
وحول منو هذا القطاع ،يقول املوقع ذاته “لقد كان النمو يف قطاع اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية
كبريا ،حيث قفزت املوجودات الإجمالية يف هذا القطاع من  1.9مليار دوالر �أمريكي يف
العام 2000م �إىل  27.8مليار دوالر �أمريكي يف نوفمرب 2018م �أي بزيادة فاقت � 14ضعفا .كما
ارتفعت ح�صة امل�صارف الإ�سالمية من ال�سوق من  %1.8من جمموع املوجودات امل�رصفية يف
العام 2000م �إىل  %14.5يف نوفمرب 2018م ”.وب�ش�أن الإجراءات التي كانت وراء ذلك النمو،
في�شري املوقع �إىل قيام “م�رصف البحرين املركزي بو�ضع �إطار عمل �شامل لإعداد التقارير،
م�صمم خ�صي�صا مبا يتنا�سب مع التطورات واالحتياجات املتعلقة بقطاع اخلدمات امل�رصفية
الإ�سالمية والت�أمني التكافلي ،ويغطي جملد التوجيهات
للم�صارف الإ�سالمية جماالت منها �رشوط الرتخي�ص،
وكفاية ر�أ�س املال ،و�إدارة املخاطر ،وممار�سة الن�شاط،
باإلضافةإلى المؤسسات المالية اإلسالمية
واجلرمية املالية ،و�رشوط ومتطلبات الإف�صاح�/إعداد
الكثيرة في القطاع المالي البحريني،
التقارير .كما يتناول جملد التوجيهات اخلا�ص بالت�أمني
ً
عددا كبيرا
تستضيف مملكة البحرين أيضا
خ�صائ�ص حمددة ل�رشكات التكافل و�إعادة التكافل ،وقد
من المنظمات والهيئات المهمة لتطوير
�شكل املجلدان �أول �إطار عمل رقابي �شامل لتنظيم قطاع
الخدمات اإلسالمية
اخلدمات املالية الإ�سالمية يف املنطقة”.
ت�رشح هذه الر�ؤية اال�سرتاتيجية تاريخ ن�شوء مثل تلك
املنظمات ،وي�أتي يف مقدمتها� :صندوق الوقف ،الذي ت�أ�س�س يف نوفمرب 2006م برعاية م�رصف
البحرين املركزي وب�رشاكة مع بنك يونيكورن لال�ستثمار ،وبنك البحرين الإ�سالمي ،وبيت
التمويل الكويتي (البحرين) ،وجمموعة الربكة امل�رصفية ،وم�رصف �أركابيتا ،وبنك امل�ؤ�س�سة
العربية امل�رصفية الإ�سالمي ،وم�رصف ال�شامل ،وبيت التمويل اخلليجي .وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن
بنك يونيكورن لال�ستثمار هو بنك يعمل �ضمن مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية ،وقد مت تغيري ا�سم البنك
�إىل بنك اخلري اعتبارا من �شهر �أكتوبر 2011م� .أما م�رصف ال�شامل ففي العام 2003م قام ب�رشاء
م�رصف في�صل لال�ستثمار ،ثم مت �رشاء م�رصف ال�شامل من قبل بنك الإثمار يف العام 2006م.
ويعترب ال�صندوق متخ�ص�صا يف دعم وطرح الربامج التدريبية املهنية والأكادميية املتخ�ص�صة
بالتعاون مع جامعات ومعاهد دولية لت�أهيل البحرينيني ،كما يدعم البحوث العلمية لل�صريفة
الإ�سالمية وي�ساهم يف تثقيف �أع�ضاء جمال�س الإدارة والإدارات التنفيذية.
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وي�ستخدم �صندوق الوقف العائد على ا�ستثماراته لتمويل مبادرات ال�صندوق التي يتم تنفيذها
من خالل منظومة متكاملة من امل�ؤ�س�سات ،واملنظمات التابعة للعمل امل�رصيف الإ�سالمي.
وبالإ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية الكثرية يف القطاع املايل البحريني ،ت�ست�ضيف مملكة
البحرين �أي�ضا عددا كبريا من املنظمات والهيئات املهمة لتطوير اخلدمات الإ�سالمية ،منها ،هيئة
املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
وتعرف الهيئة اخت�صارا با�سم “�أيويف” .وتقوم هذه الهيئة بتطوير معايري املحا�سبة واملراجعة للت�أكد
من التزام امل�ؤ�س�سات التي متتهن العمل امل�رصيف الإ�سالمي باملعايري املحا�سبية التي تعزز عملها ،ويف
نف�س الوقت ال تتعار�ض مع املعايري املحا�سبية الدولية .وقد بد�أ العمل على و�ضع الأ�س�س املحا�سبية
عن طريق ورقة عمل �أعدها بنك التنمية الإ�سالمي يف جدة وقدمها �إىل االجتماع ال�سنوي ملجل�س
�أمنائه يف ا�سطنبول يف مار�س من عام 1987م .بعدها تكونت عدة جلان عمل نتج عن عملها جمموعة
من املعايري املحا�سبية بلغت ما يقارب  43معيا ًرا وتقارير �أخرى قادت يف نهاية املطاف �إىل تكوين
هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف اجلزائر عام 1990م .ثم َّمت قيد الهيئة يف
مملكة البحرين عام 1991م كمنظمة عاملية ال تبتغي الربح ،وقد حر�صت م�ؤ�س�سة نقد البحرين على
تق ُّيد جميع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية العاملة مبملكة البحرين بتطبيق تلك املعايري( .امل�صدر :دليل
امل�ستثمرين :للبنوك وامل�ؤ�س�سات وال�صناديق اال�ستثمارية يف دول جمل�س التعاون (2004م).
�إذا “�أيويف” كما ي�شري موقع م�رصف البحرين املركزي هي �إحدى �أبرز املنظمات الدولية غري
الربحية الداعمة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .ت�أ�س�ست يف العام 1991م ومقرها الرئي�س مملكة
البحرين ،ولها منجزات مهنية بالغة الأثر ،على ر�أ�س قائمتها �إ�صدار  100معيار حتى الآن يف
جماالت املحا�سبة ،واملراجعة ،و�أخالقيات العمل ،واحلوكمة ،بالإ�ضافة �إىل املعايري ال�رشعية التي
اعتمدتها البنوك املركزية وال�سلطات املالية يف جمموعة من الدول باعتبارها �إلزامية �أو �إر�شادية.
كما حتظى الهيئة بدعم عدد من امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء ،من بينها امل�صارف املركزية ،وال�سلطات
الرقابية ،وامل�ؤ�س�سات املالية ،و�رشكات املحا�سبة والتدقيق ،واملكاتب القانونية ،يف �أكرث من 45
دولة ،وتطبق معايري الهيئة حاليا امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية الرائدة يف خمتلف �أنحاء العامل،
والتي وفرت درجة متقدمة من التجان�س للممار�سات املالية الإ�سالمية على امل�ستوى الدويل.
وقد توىل ال�شيخ �إبراهيم بن خليفة ال خليفة  -نائب حمافظ م�ؤ�س�سة نقد البحرين الأ�سبق والذي
انتقل �إىل وزارة املالية واالقت�صاد الوطني قبل �أن ي�صبح وزيرا لوزارة الإ�سكان  -رئا�سة جمل�س
�إدارة الهيئة وبع�ض هيئات امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية الأخرى ل�سنوات طوال ،حمدثا الأثر الطيب
لعمل تلك الهيئات.
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رئي�س جمل�س �أمناء غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
ال�شيخة هيا بنت را�شد �آل خليفة و�أع�ضاء �أول جمل�س
�إدارة للغرفة يف ا�ستقبال وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية
معايل ال�شيخ خالد بن علي �آل خليفة

وبف�ضل ذلك متكن ال�شيخ �إبراهيم بن خليفة ال خليفة من مو�ضعة البحرين يف مقدمة �صفوف
الدول التي كانت ت�سعى لت�أ�سي�س منظومة م�رصفية �إ�سالمية معا�رصة ،دون �أن تتجاوز القيم الإ�سالمية
والت�رشيعات املرافقة لها.
وهناك �أي�ضا الوكالة الإ�سالمية الدولية للت�صنيف ،وهي وكالة متخ�ص�صة يف ت�صنيف امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وحتديد مدى اعتمادها على م�ؤ�س�سات مالية دولية تقليدية .لذلك
يعترب دورها مكمال للأن�شطة املالية الإ�سالمية ،كونها تقوم بتقييم امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
ومنتجاتها ،بطريقة حمايدة ومعرتف بها دوليا.
ومع ه�ؤالء جمي ًعا هناك املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وهو منظمة دولية
ت�أ�س�ست يف العام 2001م ،مبوجب مر�سوم ملكي من حكومة مملكة البحرين ،مقرها الرئي�سي
يف مملكة البحرين ،وهي ع�ضو تابع ملنظمة التعاون الإ�سالمي .وميثل هذا املجل�س العام املظلة
الر�سمية لل�صناعة املالية الإ�سالمية على م�ستوى العامل ،ويهدف �إىل دعم وتطوير �صناعة اخلدمات
املالية الإ�سالمية وحمايتها ،ودعم التعاون بني الأع�ضاء وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ذات االهتمام
والأهداف امل�شرتكة .وي�ضم املجل�س العام يف ع�ضويته �أكرث من  130م�ؤ�س�سة مالية ،موزعة على
�أكرث من  34دولة ،ت�ضم �أهم النا�شطني يف ال�سوق املالية الإ�سالمية ،وم�ؤ�س�سات دولية متعددة
الأطراف ،وجمعيات مهنية يف ال�صناعة ،ويعرف ب�أنه �أحد املنظمات واللبنات الرئي�سة يف بنية
منظومة اخلدمات املالية الإ�سالمية.
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ويهدف املجل�س العام �إىل دعم وتطوير �صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية التي حتقق االقت�صاد
املجدي ،وتلتزم مبقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية من خالل متثيلها والدفاع عنها ،يف ما يخ�ص تطبيق
ت�صب يف امل�صلحة العامة للأع�ضاء؛ وعليه ،ت�ستند
ال�سيا�سات الرقابية واملالية واالقت�صادية التي ُّ
مبادرات املجل�س العام �إىل �أهداف ا�سرتاتيجية حمددة ترتكز على دعـم القيمـة امل�ضافـة لل�صريفـة
الإ�سالمية وال�سيا�سـات والنظـم الرقابيـة ،وت�شـجيع البحـث واالبتكار والت�أهيـل والتمكيـن املهنـي.
ومن املنظمات امل�ساندة لعمل م�ؤ�س�سات املال والأعمال البحرينية غري امل�صنفة يف الإطار الإ�سالمي،
هناك غرفة البحرين لت�سوية النزاعات ،وهي م�ؤ�س�سة يف غاية الأهمية ،نظ ًرا لكون ال�سوق
تعج مبجموعة كبرية من امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية املحلية والأجنبية ،التي متار�س
البحرينية ُّ
�أن�شطتها بر�ؤو�س �أموال �ضخمة تتجاوز باليني الدوالرات ،مما يقت�ضي وجود نظام ق�ضائي قوي
لف�ض النزاعات ،وفق معايري معرتف بها عامليا .ومن الطبيعي واملنطقي �أي�ضا �أن تفرز املعامالت
ي�سوي الأمور بني من يقف
الناجمة عن امل�ؤ�س�سات العاملة يف هذه ال�سوق ق�ضايا بحاجة �إىل من ِّ
وراءها ،وعليه فقد بادرت البحرين ب�إن�شاء غرفة خا�صة بف�ض مثل تلك النزاعات ،حتى حتتفظ
ال�سوق بال�شفافية التي حتتاجها ،وتزودها بالقدرة على اال�ستمرار يف ممار�سة �أعمالها.
�أ�س�ست غرفة البحرين لت�سوية املنازعات االقت�صادية واملالية واال�ستثمارية مبوجب مر�سوم بقانون
رقم ( )30ل�سنة 2009م ال�صادر عن ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل
البالد املفدى بتاريخ  6رجب  1430هجرية املوافق  29يونيو 2009م .والذي مت تعديله مبر�سوم
بقانون ( )65ل�سنة 2014م .ويحتوي املر�سوم على( )39مادة� ،أبرزها املواد التالية:
�إ�ضافة اىل اخت�صا�صها بف�ض املنازعات من خالل الإجراء الق�ضائي املن�صو�ص عليه يف املر�سوم
و�إجراءات �إدارة الغرفة ،ف�إنها تقدم خدمات كثرية ت�صب يف خانة ف�ض املنازعات مثل الو�ساطة
والتحكيم وغريها.
ولالرتقاء بعمل الغرفة و�إعطائها �صفة العاملية مت توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية التحكيم الأمريكية
لت�سوية املنازعات يف �أغ�سط�س من العام 2009م.
وبعدها قامت الغرفة بامل�شاركة يف عدة م�ؤمترات وور�ش عمل يف خمتلف بلدان العامل .كما �أقامت
فعاليات وم�ؤمترات عديدة يف البحرين وكلها كانت موجهة لزيادة الوعي ب�أهمية دور الغرفة.
وتطور �أداء الغرفة يف ال�سنوات الالحقة بد ًءا من العام 2012م .منذ ذلك التاريخ مل تتوقف
الغرفة عن �إقامة ور�ش تدريب بالتعاون مع اجلمعية الأمريكية لف�ض املنازعات يف �أمور الو�ساطة
ناجحا� ،إذ ت�شارك فيها ن�سبة ال ب�أ�س بها من املحامني
والتحكيم .ويعترب ح�ضور تلك الور�ش ً
البحرينيني واملهتمني ب�أمر الو�ساطة والتحكيم العاملني يف ال�سوق البحرينية.
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ب�صفة عامة ال ميكن لأي ن�شاط جتاري ،على وجه اخل�صو�ص ال�شق املايل منه ،يعمل يف �سوق
دوليا �أن ي�ستغني عن خدمات �رشكات التدقيق
حتر�ص على التقيد مبقايي�س ال�شفافية املعمول بها ًّ
املايل واملحا�سبي ب�شكل دوري .يتم ذلك للت�أكد من �أن ال�رشكات حتتفظ ب�سجالت حما�سبية ومالية
ت�ساعدها على �إعداد ح�ساباتها اخلتامية وتقدميها عند بروز حاجة لدى البنوك للح�صول على
ت�سهيالت وقرو�ض .و�رشكات التدقيق هي داعم قوي لكل �أطراف التعامل التجاري وامل�رصيف،
والتقارير ال�سنوية لل�رشكات التي يتم توقيعها من قبل هذه ال�رشكات ،هي من �أكرث الدعائم التي
يعتد بها يف م�س�ألة منح القرو�ض ،و�أ�شكال التمويل الأخرى.
�إن الن�شاط امل�رصيف يف البحرين �أو لنقل ثورة العمل امل�رصيف التي بد�أت بالفعل يف بداية
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي يف هذه اململكة ال�صغرية يف �إمكاناتها الذاتية ،الكبرية يف طموحاتها،
� َّرشعت �أبوابا وا�سعة �أمام �رشكات التدقيق للتواجد يف البحرين ،والعمل يف �أ�سواقها ،ومنها،
لتقدمي خدمات مماثلة للأ�سواق القريبة منها.
ومع منو ال�سوق املالية البحرينية ،وات�ساع نطاق الأن�شطة التي متار�سها ،واخلدمات التي تقدمها،
برزت احلاجة لتوفري اخلدمات واال�ست�شارات� ،إىل جانب التدقيق املحا�سبي لكل البنوك ب�أنواعها،
ال�صغرية منها والكبرية ،بالإ�ضافة �إىل تلك اخلدمات التي حتتاجها ال�سلطات الرقابية .كل ذلك فر�ض
بروز احلاجة لتوفري خدمات �رشكات التدقيق للراغبني يف ممار�سة �أن�شطتهم التجارية واملالية ،مبا فيها
تلك امل�رصفية ،من �أ�سواق البحرين .باملقابل حر�صت البحرين كدولة ،على �أن تكون احل�سابات
تت�ضمن امل�صداقية التي يعتمد
اخلتامية ال�سنوية ،والتقارير املرافقة لها لكل من ين�شط يف دوائرها،
ُ
عليها للتعامل مع اجلهات املعنية ،وذات العالقة ،داخلية كانت تلك الأطراف �أم خارجية.
ولذلك �سارعت �رشكات تدقيق عاملية �إىل التواجد يف البحرين لتقدمي خدماتها للم�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية .وبذلك تكون البحرين ومن خالل ال�سلطات الرقابية ،من �أمثال م�ؤ�س�سة نقد
البحرين ،وبعدها م�رصف البحرين املركزي قد �ضمنت ب�أن �إعداد احل�سابات والتقارير املالية
للمتعاملني يف القطاع املايل متاحة ،وتتما�شى مع متطلبات املعايري الدولية للمحا�سبة.
يكن عدد �رشكات التدقيق يف بداية ال�سبعينيات من القرن املا�ضي يتعدى �رشكتني �أو ثالث
ومل ْ
�رشكات عاملية ،ولكن مع مرور الزمن ،وتنامي احلاجة ،ت�ضاعف عددها حتى بات اليوم يزيد عن
� 15رشكة تتقدمها �رشكات تدقيق عاملية من م�ستوى �إرن�ست ويونغ ،وكي بي �أم جي فخرو ،وبراي�س
واتر هاو�س كوبرز ،وديلوت �أند تو�شت ،و�أخرى لي�س هنا جمال �رسد قائمة ب�أ�سمائها جميعا.
ومن املعروف �أن خدمات �رشكات التدقيق ال تقف عند حدود التدقيق املايل ومراجعة احل�سابات
فح�سب ،بل تتعداها �إىل خدمات �أخرى ا�ست�شارية ومهنية تت�ضمن �إبداء الر�أي يف م�سائل �إدارية
حمددة ،وامل�ساعدة يف ر�سم اال�سرتاتيجيات وخطط العمل لل�رشكات وامل�صارف.
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وقد جتاوز الأمر ذلك كي ي�صل �إىل مهمة التدقيق الداخلي للعمالء ،و�إعداد درا�سات اجلدوى.
وتطور م�ستوى اخلدمات ونوعيتها فبات ي�شمل �أي�ضا درا�سة ق�ضايا الإفال�س واالختال�س و�إعداد
التقارير ب�ش�أنها .مثل هذه الأمور حتتاجها كل قطاعات االقت�صاد ،ويف مقدمتها قطاع املال والأعمال.
�إن وجود من يعرفون با�سم �رشكات التدقيق واملراجعة ،خ�صو�صا مبا يعرف بالأربعة الكبار� ،أ�ضاف
كثريا من امل�صداقية �إىل م�ستوى �شفافية �أداء القطاع امل�رصيف يف البحرين بخا�صة� ،أن م�رصف
البحرين املركزي و�ضع �ضوابط ومعايري عاملية لعمل �رشكات التدقيق.

�صورة تذكارية جتمع ك ًال من وزير
اخلارجية ال�سابق معايل ال�شيخ حممد بن
مبارك �آل خليفة ووزير املالية واالقت�صاد
الوطني الأ�سبق �إبراهيم عبدالكرمي
حممد وحمافظ م�ؤ�س�سة نقد البحرين
عبداهلل �سيف ورئي�س جمل�س ال�شورى
الأ�سبق �إبراهيم حميدان ووزير التجارة
الأ�سبق حبيب قا�سم مع �رشكاء �رشكة
كي بي ام جي فخرو ال�سادة قا�سم فخرو
وح�سني قا�سم وجمال فخرو

وي�شري الرئي�س التنفيذي ملجموعة الربكة الإ�سالمية ورئي�س جمل�س جمعية امل�رصفيني البحرينية
احلايل عدنان يو�سف “البحرين هي �أول دولة خليجية ت�ستقطب مدققي احل�سابات ،حيث جاءت
�رشكة (ويني مريي) ،يف �سنة 1922م والتي تعرف اليوم با�سم �إرن�ست ويونغ� ،إىل البحرين
ملمار�سة �أعمالها يف �أ�سواقها .ثم اكت�شف النفط يف البحرين العام 1932م ،ليوفر فر�صا �أخرى �أمام
�رشكات التدقيق� ،إذ بد�أت الوفود باملجيء �إىل هذه ال�سوق الواعدة ،ومل تكن تقديراتها خاطئة”.
تطور �سوق املال والأعمال البحرينية ،وتنامي �أن�شطتها ،ازدادت معامالتها تعقيدا ،الأمر
ومع ّ
الذي تطلب ح�ضور �رشكات املحاماة العاملية� ،إذا ما �أريد للبحرين �أن ت�ستكمل ر�سم �شكل دائرة
املنظومة امل�رصفية ،التي يت�شكل حميطها من جمموعة الأطراف العاملة يف �سوق املال والأعمال
من عمالء �أفراد و�رشكات .وبرزت احلاجة ملثل تلك ال�رشكات عند الو�صول �إىل مرحلة عقد
ال�صفقات املالية الكبرية كالقرو�ض والودائع واال�ستثمارات ،وما ينتج عن جميع هذه املعامالت
من اختالفات ونزاعات.
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هذه ال�صفحة
مبنى حماكم البحرين الذي افتتح يف العام
1937م يف عهد �صاحب العظمة املغفور له
ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة وكان مركزاً
ملجموعة من املحاكم من بينها جمل�س التجارة
و�أ�صبح اليوم مقراً للمحكمة الد�ستورية
ال�صفحة املقابلة
�سمو الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
جمل�س الوزراء ي�رشف بح�ضوره معر�ضا لبنك
الإ�سكان بح�ضور معايل ال�شيخ علي بن خليفة
�آل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء و�سعادة
وزير الإ�سكان با�سم احلمر والرئي�س التنفيذي
للبنك الدكتور خالد عبداهلل

كل ذلك �ضاعف من احلاجة �إىل املحامني ومكاتبهم التي تكون جز ًءا ال يتجز�أ من جممل العمل
يف �أ�سواق املال والأعمال ،مبا فيها الن�شاط امل�رصيف.
وتبد�أ دورة ولوج مكاتب املحاماة تلك الدائرة بكتابة العقود والوثائق وتعرج على مراجعتها
ب�شكل دوري ،قبل �أن تنتهي عند رفع الق�ضايا عندما تربز اخلالفات وامل�شاكل الناجمة عن عالقات
العمل .وبحكم طبيعة وعاملية املعامالت بني امل�صارف وزبائنها تكون حاجة ال�رشكات العاملية
املا�سة للمحاماة م�س�ألة يف غاية الأهمية التي ت�صل �إىل م�ستوى رف�ض �أي �شكل من �أ�شكال امل�ساومة
على ح�ضورها.
لأجل ذلك برزت بو�ضوح ،عند بداية توافد امل�صارف �إىل العمل بالبحرين ،احلاجة الق�صوى
لتواجد مكاتب حماماة مب�ستوى عاملي .وقد �ساهمت تلك املكاتب يف �إر�ساء �أ�س�س متينة لنوعية
العقود بني الأطراف املتعاملة وتلك اخلا�ضعة للقانون البحريني .ومل يغفل هذا عن امل�ؤ�س�سات
الأخرى اخلا�ضعة لقوانني بلدان �أخرى خليجية �أو خا�ضعة للقانون الإجنليزي والأمريكي وغريهما.
وعززت
و�ساهم ذلك يف تقوية درجة ال�شفافية التي كانت تتمتع بها �سوق املال والأعمال البحرينية،
ْ
من مكانة تلك ال�سوق ،و�أمدتها بال�سمعة العاملية ،والإقليمية التي كانت تعمل من �أجل نيلها.
وكانت �رشكات املحاماة العاملية يف بداية الأمر تعمل حتت مظلة مكاتب املحاماة البحرينية .لكن مع
تقدم معامالت ال�سوق املحلية مل يعد هناك من منا�ص من اعطاء بع�ض مكاتب املحاماة الأجنبية
حق العمل ب�شكل م�ستقل دون احلاجة لكفيل حملي.
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حققت تلك امل�ؤ�س�سات وال�رشكات العاملية عوائد مالية �ضخمة من خالل �أن�شطتها التي مار�ستها
يف ال�سوق البحرينية .كذلك الأمر بالن�سبة لهذه الأخرية ،التي حققت جملة من الفوائد املادية
واملعنوية نوجزها على النحو التايل :العوائد املبا�رشة والتي تتمثل يف ر�سوم الرخ�ص وامل�صاريف
املتكررة ،وقد بلغ جمموعها 170.48 :مليون دوالر �أمريكي يف العام 1983م و 290.32مليون
دوالر �أمريكي يف العام 1988م .وبلغ عدد �أفراد القوى العاملة يف هذه امل�صارف  2539موظفا يف
العام 1983م ،وكان البحرينيون ميثلون  ،%59ويف العام 1989م كان عدد العاملني  1874موظفا،
وكان البحرينيون ميثلون  %65.5منهم.
ترافق ذلك مع توفري برامج تدريب وت�أهيل متخ�ص�صة ا�ستفادت منها �أعدا ٌد كبرية من البحرينيني
الذين نهلوا من م�شاربها املتواجدة يف البحرين �أو خارج البحرين ،عن طريق الفروع الرئي�سية
للبنوك الأجنبية املتواجدة يف البحرين �أو لدى معاه َد وجامعات متخ�ص�صة يف جميع �أنحاء العامل.
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كما تنامت �أعداد البحرينيني ممن رغبوا يف موا�صلة الدرا�سات اجلامعية واحل�صول على �شهادات
من م�ستوى البكالوريو�س واملاج�ستري وغريها من ال�شهادات املتخ�ص�صة يف حقل معني من حقول
املال والأعمال .فعرفت ال�سوق املحلية م�ؤهالت علمية جديدة مثل �شهادة مدير اال�ستثمار� ،أو
مدير �إدارة املخاطر.
أعطت تلك الباق ُة املتميزة من الدرا�سات وبرامج التدريب ،ما كان مرج ًوا منها ،بف�ضل امل�ستويني
و� ْ
الأكادميي والتدريبي اللذين حملتهما معها .وكانت املح�صلة املنطقية والطبيعية دخول الع�رشات
من قادة العمل امل�رصيف من البحرينيني ،الذين مار�سوا �أدوارهم على نحو متقدم ،يف �أ�سواق
العمل املحلية والإقليمية على حد �سواء .هذا بدوره �أو�صل ن�سبة عالية منهم �إىل تويل منا�صب
عززت من مواقع
عليا يف امل�صارف يف البحرين� ،ساعدتهم على حتقيق املزيد من الإجنازات التي
ْ
الكادر املحلي يف �أ�سواق املال والأعمال البحرينية ،بل وحتى الإقليمية.
على نحو مواز� ،ساعد وجود الرخ�ص املالية وامل�رصفية املختلفة ،مثل رخ�ص الأف�شور ،واال�ستثمار
التقليدي والإ�سالمي و�رشكات الت�أمني ب�أنواعها ،على خلق
احلاجة لوجود معاهد تدريب وهيئات وجمعيات م�ساندة
للقطاع املايل ،من �أمثال جمعية م�صارف البحرين ،وجمعية
تأسست سوق البحرين لألوراق المالية
البحريـن للت�أمـني ،ومعهد البحريـن للدرا�سـات امل�رصفيـة
في العام  . 1987وقبل ذلك التاريخ ،كانت
وغرفة البحرين لت�سوية املنازعات ،وجميع املكونات امل�ساندة
سوق الجوهرة غير النظامية ،هي بمثابة
التي �ساهمت ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش يف تطوير القطاع
البورصة في البحرين
امل�رصفـي فـي البحـريـن .كمـا �سـاعــد وجـود القطــاع املـالـي
امل�رصيف ،وازدهاره يف البحرين على ت�أ�سي�س جامعات خا�صة
تقدمي برامج موجهة خلدمة القطاع ومنح
حملية وعاملية� ،ساعدت هي الأخرى ،وال تزال ،يف ِ
�شهادات جامعية ملختلف التخ�ص�صات امل�رصفية واملحا�سبية التقليدية منها والإ�سالمية.
ويف نهاية الأمر ،قاد كل ذلك وكما يتحدث كتاب �صادر عن وزارة املالية واالقت�صاد الوطني بعنوان
“ 30عا ًما من م�سرية التنمية االقت�صادية واالجتماعية بدولة البحرين” ،عن جناح “ال�سيا�سة الهادئة
واحلازمة لل�سلطات النقدية واملالية ،بتوفري ال�سيولة الكافية واال�ستقرار النقدي والتو�سع الكبري يف
القطاع امل�رصيف ،فبعد �أن كانت موجودات البنوك التجارية حوايل  35.9مليون دينار بحريني يف
العام 1966م ،ارتفعت املوجودات لتبلغ حوايل  1871.3مليون دينار بحريني يف العام 1990م.
موجودات الوحدات امل�رصفية اخلارجية من  1687مليون دوالر يف العام 1975م
يف حني ازدادت
ُ
لتبلغ  59.863مليون دوالر يف عام 1990م .و�إن التطور امللمو�س الذي �شهده هذا القطاع مل
يكن وليد ال�صدفة بل كان ثمرة للجهود املبذولة من قبل امل�س�ؤولني والعاملني يف هذا القطاع منذ
�سنوات طوال منذ افتتاح �أول بنك جتاري يف الع�رشينيات من القرن املا�ضي”.
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يف هذا ال�سياق ،يتحدث نورالدين عبداهلل نورالدين قائال“ :ث َّبتت البحرين نف�سها كمركز مايل
يف الأ�صل خلدمة ال�صناعة امل�رصفية الدولية خالل العقود الثالثة املا�ضية من القرن ال�سابق وبعد
ذلك كمركز للخدمات امل�رصفية الإ�سالمية .على هذا النحو ،اكت�سبت البحرين مزايا على � ِّأي
مناف�سني �آخرين لأنها قامت ببناء بنية حتتية خلدمة القطاع امل�رصيف ،بخا�صة وجود كادر من موظفي
البنوك املتخ�ص�صني� .ساعدها على الو�صول �إىل هذا املركز جمموعة متكاملة من منظمات
املجتمع املدين امل�ساندة التي وفرت اخلدمات امل�ساعدة املطلوبة لبناء �سوق م�رصفية ومالية را�سخة
الأركان مثل مراكز التدريب ومكاتب املحاماة و�رشكات الو�ساطة� ...إلخ”.
رويدا رويدا ت�سارعت خطى منو ال�سوق البحرينية .وانعك�س هذا النمو املطرد على �أداء ال�رشكات
العاملة فيها ،فباتت هي الأخرى تنعم ب�إيجابيتها ،على م�ستوى كفاءة الأداء ،ومنو املوجودات.
وقاد ذلك �إىل ال�رشوع يف ت�أ�سي�س �سوق البحرين للأوراق املالية.
ومل تكن البحرين ا�ستثناء يف تلك احلالة� .إذ تكا ُد �أن جتمع املراجع املالية واالقت�صادية على �أن
البور�صة وتطورها باتا “مقيا�س التقدم احل�ضاري يف عاملنا املعا�رص ،ومن دونها ،ي�صعب �أن تنه�ض
الأمم وترتقي ...فهي �أداة من �أهم �أدواته ،وو�سيل ٌة فعالة لتحقيق التنمية يف كافة املجاالت .كما �أن
للبور�صات دورا �شديد الأهمية يف جذب ر�أ�س املال الفائ�ض غري املوظف ،وغري املع َّب أ� يف االقت�صاد
القومي ،وحتوله من مال عاطل ،خامل ال �أثر له� ،إىل ر�أ�سمال موظف فعال له الأثر الإيجابي”.
هذا ما يذهب �إليه �أي�ضا حجازي عبد احلميد اجلزار يف كتابه“ ،دور الأ�سواق املالية يف متويل
اال�ستثمار والتنمية يف البلدان النامية (2012-1988م)” ،حني يقول“ :وتعد �آلي ُة �سوق الأوراق
املالية �إحدى �أهم الآليات امل�ستخدمة يف �إحداث عملية التنمية ،وتنبع �أهمية هذه الأ�سواق من
مقدرتها على جتميع وتنمية ر�أ�س املال املدخر من م�صادره املتنوعة وتوزيعه بدرجة عالية من الر�شد
على جماالت اال�ستثمار الفعالة ،الأمر الذي ي�ساعد يف تنفيذ خطط وبرامج التنمية االقت�صادية”.
على �أر�ضية مثل هذه اخللفيات النظرية انطلقت �أعمال �سوق البحرين للأوراق املالية ،وبد�أت يف
تطوير نف�سها كي ت�صل �إىل ما و�صلت �إليه اليوم.
وكما يتحدث التاريخ ،فقد “ت�أ�س�ست �سوق البحرين للأوراق املالية يف العام 1987م .وقبل ذلك
التاريخ ،كان (�سوق اجلوهرة) غري النظامية ،هي مبثابة البور�صة يف البحرين” .هكذا ا�ستهل رئي�س
البور�صة ال�شيخ خليفة بن �إبراهيم �آل خليفة ،حديثه معنا ،ثم ا�ستطرد م�ضيفا “�إن �سوقَ اجلوهرة
كان �أول �سوق لبيع و�رشاء الأ�سهم يف البحرين .والقليل من النا�س يعرفون �أن هذه ال�سوق كانت
موجودة قبل �سوق املناخ يف دولة الكويت ،و�سوق اجلوهرة كانت قرب ال�سوق املركزية .وكان
التعامل فيها يتم بب�ساطة حيث كان بع�ض املتعاملني يف ال�سوق يحملون معهم حقائب �سفر يكون
بع�ضها مملو ًءا بالنقد ،وبع�ضها الآخر ً
مكتظا مبجموعة من اجلوازات .يقوم �صاحب احلقائب مبلء
ا�ستمارات االكتتاب يف �أ�سهم �رشكات حتت الت�أ�سي�س يف البحرين ،ويدفع قيمة االكتتاب وي�ستلم
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هذه ال�صفحة
ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة ملك مملكة البحرين يتلقى تقرير
بور�صة البحرين ال�سنوي للعام 1996م من
رئي�س جمل�س �إدارة البور�صة ال�سيد علي
�صالح ال�صالح
ال�صفحة املقابلة
مدير عام هيئة الت�أمينات االجتماعية
املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �إبراهيم �آل خليفة
يف �إحدى زياراته لبور�صة البحرين
يف العام 1989م

ر�صيدا مبا اكتتب به ،ويتم بعد ذلك عقد ال�صفقات من بيع و�رشاء الأ�سهم .وكانت تتم عمليات
ملء طلبات االكتتابات ،وحتى بيع و�رشاء الأ�سهم على الر�صيف.
ومن ال�صور الرا�سخة يف م�سرية امل�صارف الدولية التي مار�ست �أن�شطتها يف البحرين جتربة
البنك العربي الآ�سيوي .ففي مطلع الثمانينيات من القرن املا�ضي كان بع�ض زبائن البنك العربي
الآ�سيوي ،والذي كان مملوكا جزئيا من قبل جهات من دول اخلليج العربي .ي�أتون �إىل مكاتب
البنك حمملني بعدد من حقائب ال�سفر ،وبع�ضها مليئ باجلوازات وبع�ضها الآخر ب�أوراق النقد،
ويجل�س ه�ؤالء القادمون من اخلارج يف قاعة االنتظار يف البنك ،ليملأوا ا�ستمارات االكتتاب
ثم يحملون احلقائب متجهني نحو �سوق اجلوهرة ،ويعودون يف امل�ساء بوجوه �أكرث �إ�رشا ًقا ،لأن
حقائبهم �أ�صبحت �أثقل وزنا.
وقد مت ت�أ�سي�س �سوق البحرين للأوراق املالية “البور�صة” ،مبوجب مر�سوم �أمريي رقم  4يف �شهر
يونيو 1987م .وبد�أت البور�صة يف ممار�سة �أعمالها يف العام 1987م .ومتار�س البور�صة دور الرقابة
على التبادالت يف الأ�سهم وال�سندات بالإ�ضافة �إىل ت�سيري املهام التقليدية لأ�سواق الأوراق املالية.
يف ال�سنة الأوىل لن�شاط ال�سوق ،وحتديدا يف العام 1989م ،كان جمموع حجم دوران ال�سوق
يربو على  21.3مليون دينار بحريني ،حم�صلة من � 3160صفقة ،تغطي  77.6مليون �سهم.
لكن مع نهاية عام 1989م ،جاءت النقلة النوعية يف تاريخ ال�سوق ،حيث و�صل عدد ال�رشكات
املدرجة يف ال�سوق �إىل � 29رشكة ،تنتمي �إىل الفئات التالية )5( :بنوك جتارية؛ ( )4بنوك �أف�شور/
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ا�ستثمار� )2( ،رشكتا ا�ستثمار� )5( ،رشكات ت�أمني� )7( ،رشكات خدمات� )3( ،رشكات من القطاع
ال�صناعي� )3( ،رشكات من قطاع الفنادق وال�سياحة.
ميكن للبور�صة ،مهما بلغ حجم قيمة التداوالت حتت �سقفها� ،أن تنتزع ح�ضورها الذي يحظى
وال ُ
حتر�ص �إدارتُها على تطوير وتر�شيد �أ�ساليب التعامل يف
بثقة املتعاملني يف تداول �أ�سهمها ما مل ْ
ال�سوق ،مبا يكفل توفري ال�سيولة واال�ستمرارية وعدالة و�سالمة التعامل مبا ي�ؤدي �إىل االن�ضباط
لتحقيق امل�صلحة واحلماية للمتعاملني يف ال�سوق .على �أن يتم ذلك بالتوازي مع تطوير �سوق
الأوراق املالية على نحو يعزز املركز املايل لدولة البحرين ،وذلك بتطوير امل�ؤ�س�سات املالية
والأدوات اال�ستثمارية املتداولة يف ال�سوق.
ومن �أجل الو�صول �إىل �أرقى درجات الأداء ينبغي و�ضع �صمامات �أمان يتحقق من خاللها
الإ�رشاف على تنظيم �إ�صدار الأوراق املالية يف ال�سوق ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة� ،سوا ًء يف
مرحلة الت�أ�سي�س �أو تعديل ر�أ�س مال ال�رشكات.
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ومع النمو الذي �شهدته �سوق البحرين للأوراق املالية� ،رشعت تلك ال�سوق يف ت�أ�سي�س ال�رشكات،
املوازية لها ،والعاملة حتت مظلتها ،فجاء ت�أ�سي�س �رشكة البحرين للمقا�صة .ويف  17يوليو 2017م،
مت افتتاح �رشكة البحرين للمقا�صة .وكان ذلك حدثا نوعيا يف تاريخ قطاع ر�أ�س املال يف مملكة
البحرين والذي من �ش�أنه ا�ستقطاب وجذب املزيد من اال�ستثمارات املحلية والإقليمية للم�ساهمة
يف تعزيز ثقة امل�ستثمرين يف هذا القطاع .وعلى نحو مازن ي�ساهم يف رفع ت�صنيف قطاع ر�أ�س
املال يف اململكة من قبل م�ؤ�س�سات الت�صنيف املعنية بتقييم املناخ اال�ستثماري .ومبوجب االتفاق
تقوم �رشكة البحرين للمقا�صة بالتو�سع يف خدمات ال�سجل املركزي لت�شمل قيام ال�رشكة بتوزيع
الأرباح النقدية مبا�رشة �إىل احل�سابات البنكية للم�ساهمني يف ال�رشكات امل�ساهمة املدرجة وغري
املدرجة ،و�إدارة اجتماعات اجلمعيات العمومية لل�رشكات امل�ساهمة املدرجة يف البور�صة مبا فيها
خدمة الت�صويت الإلكرتوين ،عالوة على خدمة الإقرا�ض
واالقرتا�ض يف الأوراق املالية وكذلك خدمة البيع على
املك�شوف واخلدمات امل�ساندة خلدمة التداول على الهام�ش.
تحتضن البحرين اليوم ما يقارب من  400من
كما تت�ضمن خدمات ال�رشكة تقدمي خدمات ال�صناديق
المصارف والمؤسسات المالية ذات السمعة
اال�ستثمارية لت�شمل توفري كل املعلومات املتعلقة بال�صناديق
اإلقليمية والعالمية المرموقة ،وقد بلغت
اال�ستثمارية ،وتقدمي خدمات احلافظ الأمني للم�ستثمرين
موجودات القطاع المالي البحريني 201.2
البحرينيني يف �أ�سواق املال والبور�صات الأخرى .عالوة
مليار دوالر أميركي
على ذلك كان هناك �إتاحة املجال للبنوك التجارية البحرينية
للتو�سط يف �إبرام ال�صفقات على الأوراق والأدوات
املالية املدرجة يف بور�صة البحرين الأمر الذي �سيعزز ثقة
وم�صداقية البور�صة لدى كل الأطراف ذات العالقة بعمليات ال�سوق وتعامالته.
وبعيدا عن �أية ادعاءات �إعالمية ،نعود لأرقام �أداء �سوق البحرين للأوراق املالية كي ندعها وحدها
تتحدث عن �إجنازات تلك ال�سوق .وير�سم الكتيب ال�صادر عن بور�صة البحرين بعنوان “دليل
امل�ستثمرين 2018م” ،معامل �سوق البحرين للأوراق املالية من حيث احلجم والأداء .ووفقا ملا جاء
يف ذلك الكرا�س يتكون ال�سوق من جمموعة من ال�رشكات املدرجة البحرينية وغري البحرينية ومن
قطاعات خمتلفة يف نهاية عام 2018م .فال�رشكات وامل�صارف البحرينية املدرجة ت�شمل� ،سبعة
م�صارف جتارية و�إحدى ع�رشة �رشكة وم�رصفا ا�ستثماريا ،وخم�س �رشكات ت�أمني وع�رش �رشكات يف
قطاع اخلدمات ،وثالث �رشكات يف القطاع ال�صناعي و�أربع �رشكات يف قطاع الفنادق وال�سياحة،
و�رشكة واحدة يف قطاع ال�رشكات املقفلة و�رشكة واحدة غري بحرينية.
وت�ش ُري البيانات املجمعة لل�سوق يف نهاية العام 2017م �إىل �أن �إجمايل املوجودات لل�رشكات املدرجة
كان  55.794بليون دينار بحريني مقابل  52.129بليون دينار يف عام 2016م �أي بزيادة قدرها %7
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و�إجمايل حقوق امللكية  9.593بليون دينار مقابل  9.085بليون يف 2016م �أي بزيادة قدرها .%4.9
كما �أن �صايف الربح لكل ال�رشكات  915.719مليون دينار مقابل 865.185مليون دينار يف 2016م �أي
وا�ضحا مناء �أداء ال�سوق بالرغم من ال�صعوبات املالية العاملية.
بزيادة  .%5.8ومن هذه الأرقام يبدو
ً
�أما عدد الأ�سـهم ال�صـادرة واملدفـوعـة فبلغ � 32٫253٫027سهمـا يف العـام 2017م مقابل
� 30٫133٫333سهما يف العام 2016م بن�سبة زيادة قدرها � .%7أما امل�ؤ�رش ال�سنوي يف نهاية العام
2017م فكان  1331.71نقطة مقابل  1220.45نقطة يف نهاية العام 2016م بزيادة قدرها 111٫26
نقطة �أي ما يعادل .%9.1
أبحرت من تطور �إىل �آخر يف رحلة ا�ستطاعت
من املالحظ ب�أن �سوق البحرين للأوراق املالية � ْ
وجنحت �أي�ضا يف تقدمي منتوجات جديدة يتم �إتاحتها
خاللها تثبيت �أقدامها يف �سوق حديثة ن�سبيا،
ْ
للمتعاملني يف تلك ال�سوق.
ويتوقف الرئي�س التنفيذي ل�رشكة ممتلكات القاب�ضة خالد الرميحي عند العام 1989م ،الذي مثَّل،
من وجهة نظره “نقطة مف�صلية مهمة متثلت يف ت�أ�سي�س بور�صة البحرين التي �أ�ضحت �إحدى �أكرث
انفتاحا يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجية و�ساهمت ب�صورة كبرية يف تعزيز
الأ�سواق املالية ً
املكانة املالية للمملكة .كما �أخذت اململكة تنحو نحو جعل مملكة البحرين مركزا رائدا للتكنولوجيا
املالية “الفينتيك” يف البحرين حيث �أعلن م�رصف البحرين املركزي يف 2017م وبالتعاون مع
جمل�س التنمية االقت�صادية عن طرح البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا املالية ،والتي ت�شكل بيئة
افرتا�ضية للم�ؤ�س�سات املرخ�صة من قبل م�رصف البحرين املركزي وغريها من امل�ستثمرين املحليني
والأجانب الختبار حلول خدمات التكنولوجيا املالية املبتكرة من دون حتمل تكاليف الرتاخي�ص
وااللتزام باللوائح التنظيمية والرتخي�ص املفرو�ضة على امل�ؤ�س�سات التقليدية .وطرحت البحرين
ت�سمح بالتمويل عن طريق القرو�ض بالإ�ضافة
بعدها لوائح تنظيمية لأن�شطة التمويل اجلماعي والتي ُ
�إىل العديد من فر�ص التمويل عرب اال�ستحواذ على ح�ص�ص يف م�شاريع التكنولوجيا املالية،
وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وامل�شاريع النا�شئة ،من دون احلاجة للبنوك التقليدية وهو ما �شكل
تطورا ملحوظا ملواكبة املتغريات العاملية”.
وي�ؤكد الرميحيَّ � ،أن “كل هذه الإجنازات واملبادرات �ساهمت يف جعل البحرين حا�ضنة ملا
يقارب الـ  400من امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية ذات ال�سمعة الإقليمية والعاملية املرموقة ،وقد
بلغت موجودات القطاع املايل البحريني  201.2مليار دوالر �أمريكي يف �أبريل 2019م ،يف حني
�ساهم القطاع املايل يف الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة  %16.7كما ت�شري بيانات م�رصف البحرين
ت�ضم كفاءات عديدة يف جمال العمل امل�رصيف �أثبتت
املركزي� ،إىل جانب �أن البحرين حتظى ببيئة ُّ
جدارتها ورفعت ا�سم البحرين ًّ
عاليا يف كل املحافل الإقليمية والعاملية”.
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الفصل العاشر

اإلصالح المطلوب

هذه ال�صفحة
الإ�صدار التذكاري ال�ساد�س ع�رش يف العام 1419هـ املوافق 1999م مبنا�سبة
تويل جاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة مقاليد احلكم يف مملكة البحرين
ال�صفحة املقابلة
ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين
يف حفل تد�شني ميثاق العمل الوطني يف العام 2002م
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يف ال�ساد�س من مار�س 1999م ،فجعت البحرين برحيل �أمري البالد �صاحب
العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ،عن عمر يناهز  66عاما،
وحكم للبالد يقارب  40عاما .وفاته املفاجئة هزت م�شاعر املواطن من الأعماق،
فقد �شهدت البحرين يف عهده تطورات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية نوعية،
�أهلته لأن يحمل لقب م�ؤ�س�س �أركان دولة البحرين احلديثة� ،سوية مع �أخيه
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء،
الذي رافقه يف رحلة البناء منذ توليه رئا�سة جمل�س الوزراء ،وقبلها يف م�ؤ�س�سات
و�إدارات الدولة املختلفة.
وقد �شكال معا فريق عمل ع�رصي متكامل �أر�سى معامل تلك الدولة ،وحافظ عليها ،و�صانها من
�أطماع الغزاة ،وحر�ص على غر�س عنا�رص اال�ستمرار والتطور مبا يكفل تقدم البالد نحو الأمام.
لكن ال�صدمة ،وجدت من يقف يف وجه تداعياتها ،وي�ضع حدا لتدحرج كرتها الثلجية .فقد امتدت
ّ
يد �شاب طموح يف مقتبل العمر ،كي تتلقف الأمانة ،وتعمل على �صيانتها ،بل ودفع عجلة تطورها،
نحو الأمام ،بخطوات �أكرث ثباتا ،و�أ�شد ت�سارعا .جاء ذلك بارتقاء ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى �سدة احلكم ،الذي وجد هو الآخر ،ذراعي عمه �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء ممتدة نحوه ،ت�ضمد جراحه،
وت�ضع بني يدي جاللته خربة غنية يربو عمرها على الن�صف قرن .وتكت�شف يف عيني �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء تلك النظرة امل�ستقبلية الثاقبة الباحثة دوما عن الإبداع والإبتكار.
هنا التقت الطموحات الالمتناهية مع اخلربات الغنية ،وان�صهرت جميعها يف بوتقة الرغبة ال�صارمة
يف االنتقال بالبحرين نحو م�ستقبل ي�ضمن الت�أ�سي�س ملجتمع معا�رص ميار�س مواطنوه حقوقهم
ال�سيا�سية واالجتماعية التي و�ضعها بني �أيديهم م�رشوع امللك الإ�صالحي ،ووثيقته التي حددت
معامله الرئي�سة ،وهي “ميثاق العمل الوطني”.
مل يكن �صوت �شعب البحرين الويف ،بعيدًا عن كل تلك التحوالت� ،إذ فاقت ن�سبة �أ�صوات
املوافقة على ذلك امليثاق احل�سابات كافة عندما بلغت  .%98.4وهكذا نال امليثاق ال�رشعية التي
كان يبحث عنها .و�شكل امليثاق نظاما متكامال تناول جممل مناحي احلياة ،ال�سيا�سية واالجتماعية،
اجلوانب االقت�صادية.
تتقدم م�سريتها
ُ
ومن يقر�أ ميثاق العمل الوطني ،ب�شيء من املو�ضوعية ،عليه �أن يراه بعني تراعي الظروف التالية
املحيطة به.
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ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين ي�ستقبل
رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة الربكة امل�رصفية الإ�سالمية املغفور له �صالح كامل

الأول منها هو �أنه انطلق يف دولة من �أ�صغر دول جمل�س التعاون حجما من حيث امل�ساحة اجلغرافية
وعدد ال�سكان والدخل القومي على حد �سواء .ومن ثم فهو يف حد ذاته ي�شكل حتديا للظروف
الإقليمية القائمة حينها ،التي ت�شكل البحرين جزءا ال ميكن له �أن يتجز�أ منها.
�أما ثاين تلك الظروف ،فهو الواقع ال�سيا�سي الذي كان ي�سري عنا�رص العالقات القائمة يف املجتمع
البحريني ب�سلطاته الثالث من جانب ،ومكوناته املدنية من جانب �آخر .فقد كانت تلك الظروف
يف غاية التعقيد حينها ،وبحاجة �إىل رافعة تاريخية� ،شكل امليثاق البديل التاريخي لها .وت�أتي يف
املقام الثالث هنا ،الوترية ال�رسيعة التي حكمت �آليات نقل امليثاق ،من دائرته ال�ضيقة التي د ِّون
داخلها� ،إىل ف�ضائه الرحب الالمتنامي الذي كان يخاطبه ،وهو املجتمع البحريني .فقد كان من
املطلوب هنا تن�سيق خطوات ذلك االنتقال ،ل�ضمان جناح تنفيذ ما جاء يف ذلك امليثاق.
ت�أ�سي�سا على كل ما تقدم �شكلت التطورات املتتالية التي دعا لها امليثاق ،وعرفتها البحرين ،ويف
القلب منها �أ�سواقها املالية وامل�رصفية البحرينية ،نقلة نوعية ،وعلى كل امل�ستويات ،ا�ستفادت منها
�أي�ضا ،ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش تلك الأ�سواق ،بف�ضل البيئة اخل�صبة التي وفرها لها امل�رشوع
الإ�صالحي الذي �أطلقه ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد
217

املفدى ،يف مطلع القرن احلادي والع�رشين .وتلقفت ذلك امل�رشوع يدا �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء ،وبد�أت يف نقله من حيزه النظري املح�ض
�إىل �أر�ض الواقع العملي املبا�رش ،مع م�رشوعات �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
�آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،ور�سخ عوامل
جناحه التفاف ال�شعب حول ما جاء فيه من بنود.
وجت�سدت على طريق ذلك امل�رشوع الإ�صالحي جمموعة من املنجزات التي م�ست �صلب ال�سيا�سات
االقت�صادية يف البالد ،تكثفت م�شاربها عند �إطالق الر�ؤية االقت�صادية  ،2030التي جاءت مرتافقة
مع �إن�شاء جمل�س التنمية االقت�صادية ،و�إن�شاء ديوان الرقابة املالية والإدارية وجمل�س املناق�صات
واملزايدات ،بالإ�ضافة �إىل �إطالق �رشكة ممتلكات القاب�ضة لتملك ال�رشكات احلكومية املختلفة ومن
بينها ملكية احلكومة يف بنك البحرين الوطني.
ومن بني امل�ؤ�س�سات ذات العالقة مع ال�سوق املالية امل�رصفية البحرينية� ،صندوق العمل (متكني).
يحدد هذه العالقة رئي�س جمل�س �إدارة متكني معايل ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة قائال:
“من ال�رضوري الت�أكيد على �أن بدء �أي �شكل من �أ�شكال العالقة يعود �إىل مطلع القرن احلادي
والع�رشين ،فقد ت�أ�س�س متكني يف العام 2006م وفق القانون رقم  ،57بو�صفه م�ؤ�س�سة وطنية �شبه
حكومية تهدف �إىل دعم تنمية القطاع اخلا�ص ليكون املحرك الرئي�س للنمو االقت�صادي ”.وقد
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ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك
مملكة البحرين ي�ستقبل ال�سيد
ر�شيد املعراج حمافظ م�رصف
البحرين املركزي يقدم جلاللته
امليداليات الذهبية التذكارية
التي تعك�س الإجنازات املتميزة
لعهد جاللته
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بادر �صندوق العمل “متكني” بطرح برنامج للتعاون مع بنك الأ�رسة �أطلق عليه ا�سم “برنامج
التمويل متناهي ال�صغر” .وكما يرى “متكني” ي�سعى هذا الربنامج لتوفري متويل مي�رس يتما�شى
مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية بهدف دعم امل�شاريع التجارية القائمة لتعزيز منوها .يدعم هذا
الربنامج كذلك الأفراد ذوي الدخل املحدود ليكونوا قادرين على ت�أ�سي�س ن�شاط جتاري �صغري.
ويعمل متكني على م�ساندة امل�ستفيدين بدعم يبلغ  %50من تكلفة الأرباح .وترتاوح مبالغ
التمويل بني  500و  7٫000دينار بحريني .وبالإ�ضافة للدعم املادي ،ف�إن بنك الأ�رسة يوفر خدمات
ا�ست�شارية للم�ستفيدين.
وي�ضيف معايل ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة قائال“ :ينبغي �أي�ضا ،جتاوز ح�رص العالقة بني
القطاع امل�رصيف ومتكني يف �إطارها املايل فح�سب .فر�سالتنا تنطلق من التزام بـ “متكني البحرينيني
من االزدهار وامل�ساهمة يف تعزيز االقت�صاد الوطني” .وعلى نحو مواز ت�شدد ر�سالتنا على “متكني
البحرينيني وفقا الحتياجات ال�سوق وتعزيز قدرات امل�ؤ�س�سات للم�ساهمة يف تعزيز االقت�صاد
الوطني” .هـذا يعنـي �أننـا نلتقـي مـع القطـاع امل�رصفـي
البحرينـي مـن بوابتـه الوا�سعــة وهــي تنميــة االقت�صــاد
سيتم وضع برنامج زمني لتنفيذ الرؤية
الوطني ،وت�أهيل املوارد الب�رشية البحرينية.
االقتصادية لمملكة البحرين حتى العام

من هذا املنطلق يقع على عاتق القطاع امل�رصيف البحريني
دعم القطاع املايل� ،ضمن نطاق املعايري العاملية ،وعليه ،مت
الرؤية وفق خطة مرحلية متفق عليها
�إن�شاء م�رصف البحرين املركـزي كـي ميـار�س دورا رائـدا
يف جلـب املزيـد مـن امل�ؤ�س�سات املالية للبحرين ،وي�ساعد
على خلق فر�ص للأعمال امل�رصفية واملالية والت�أمينية .وعليه ،فقد قام امل�رصف بتحديث جميع
الأنظمة والقوانني املنظمة للعمل امل�رصيف التقليدي والإ�سالمي وخمتلف الأن�شطة اال�ستثمارية.
كما توىل امل�رصف م�س�ؤولية بور�صة البحرين بعد �أن كانت حتت م�ضلة وزارة التجارة وال�صناعة،
وا�ستطاع �أن ي�ضيف كثريا من الت�سهيالت وتنمية املنتجات اجلديدة التي �ساعدت على زيادة ن�شاط
ال�سوق وتو�سيع دائرة خدماتها للمقيمني وامل�ستثمرين الأجانب.

 ،2030وستكون هناك برامج لمتابعة تنفيذ

ومبا � َّأن �صلب هذا الكتاب يركز على الب�صمات االقت�صادية ،دون غريها من اجلوانب االجتماعية
وال�سيا�سية ،التي تركتها يد امليثاق على م�سار املجتمع البحريني ،وحركته ،فمن املنطقي �أي�ضا �أن
تن�صب املعاجلة هنا على الر�ؤية االقت�صادية  .2030وقد ك�شف حمافظ امل�رصف املركزي ر�شيد
املعراج ،عن �أن هناك برناجما زمنيا �سيتم و�ضعه لتنفيذ الر�ؤية االقت�صادية ململكة البحرين حتى
العام  ،2030و�ستكون هناك برامج ملتابعة تنفيذ الر�ؤية وفق خطة مرحلية متفق عليها ،م�شددا على
�أن الر�ؤية �ست�سري وفق متابعة دقيقة ومنتظمة ل�ضمان حتقيق الأهداف التي و�ضعت من �أجلها.
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هذه ال�صفحة
ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة ملك مملكة البحرين ي�ستقبل الرئي�س
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي ال�سيد عبداحلكيم
اخلياط يف �إحدى زياراته التفقدية مل�رشوع درة
البحرين العقاري اال�ستثماري
ال�صفحة املقابلة
ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة ملك مملكة البحرين يتلقى هدية تذكارية
من نائب رئي�س جمل�س �إدارة بيت التمويل اخلليجي
ال�شيخ �أحمد بن خليفة �آل خليفة والرئي�س التنفيذي
ه�شام الر ّي�س مبنا�سبة ك�أ�س امللك للقدرة

وي�ضيف املعراج م�سرت�سال�“ :إن الر�ؤية االقت�صادية للبحرين املمتدة حتى العام  2030مت�ضي وفق
ما �أمر به جاللة امللك بالرتكيز على املواطن البحريني ب�صفته عن�رصا م�ؤثرا يف التنمية االقت�صادية
منر بظروف اقت�صادية
للمملكة ،م�شد ًدا على �أن الر�ؤية مت �إعالنها يف وقت منا�سب ،بخا�صة �أننا ُّ
غري م�ستقرة ،وبالتايل ف�إن خروج الر�ؤية بهذا الزخم وبهذا التوقيت جاء يف توقيته الأمثل متاما”.
و�أو�ضح املعراج “�إن الر�ؤية التي د�شنها جاللة امللك جاءت بعد جهود حثيثة ومتوا�صلة ا�ستمرت
�أكرث من عام ،ومرت بكثري من اجلهات احلكومية واخلا�صة ،وهو ما ا�ستدعى ح�شد الطاقات واجلهود
لإخراجها لتعك�س متطلبات املرحلة املقبلة ،وت�ؤ�س�س لطموح اململكة على ال�صعيد االقت�صادي
املرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الب�رشية.
وعلى نحو مواز تلقفت يد القطاع اخلا�ص هذه الر�ؤية واعترب القطاع اخلا�ص �رشيكا �أ�سا�س ّيا يف
تطبيق الر�ؤية مع احلكومة ،و�أنه البد من �إحداث توازن يف هذه ال�رشاكة حتى تخرج النتائج مبا هو
م�أمول له ،معوال على �رشاكة حقيقية بني الطرفني لتفعيل هذه الر�ؤية املتكاملة ،خ�صو�صا �أن القطاع
اخلا�ص يتمنى �أن تكون هناك خطط متكاملة كالتي �أجنزت ،لأن ذلك ي�ضع �أقدامه على الطريق
ال�سليم يف توجيه ا�ستثماراته و�أعماله لتتواكب مع االجتهاد احلكومي يف هذا املو�ضوع ،وهو ما
يعني �أن القطاع اخلا�ص �سيم�ضي بطريق مر�سوم له وخمطط ب�شكل �سليم”.
ويف ال�سياق ذاته ،وحول ر�ؤية  2030حتديدا ،يرى الرئي�س التنفيذي جلمعية م�صارف البحرين
الدكتور وحيد القا�سم �أنه “نظ ًرا للتطورات الكبرية يف العمل امل�رصيف والتقدم التكنولوجي يف
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تقدمي اخلدمات اعتمادا على الإنرتنت وخطوط الهاتف املبا�رشة ،ف�إنه من الالزم �أن يكون هناك
تن�سيق بني جمعية امل�صارف وخمتلف القطاعات التي لها عالقة بها ،و�أن تكون اال�سرتاتيجيات
متكاملة خلدمة البلد ككل لتنفيذ ر�ؤية  .2030فال يجدي �أن تكون ا�سرتاتيجية لكل قطاع من غري
الأخذ يف احل�سبان متطلبات القطاعات الأخرى .هذا ما ي�ؤكده د .وحيد القا�سم حني ي�سمى
جمل�س التنمية االقت�صادية كمثال“ ،حيث �إن ما يقوم به من �أدوار ت�صب يف تنفيذ ر�ؤية البحرين
 2030وت�ساهم يف �إيجاد التكامل املن�شود”.
وعلى هذا الأ�سا�س ،نوهت جمعية م�صارف البحرين �إىل �رضورة “�أال يتحول القطاع امل�رصيف
�إىل �سبب يف تف�شي البطالة� ،أو ارتفاع ن�سبها ،عندما تزيد وترية التكنولوجيا املالية ،و�إمنا يوا�صل
القطاع امل�رصيف خلق الوظائف من خالل التعاون والتن�سيق مع مكونات املجتمع الأخرى،
وخمتلف �أجهزة احلكومة لإعداد اجليل القادم للعمل يف القطاع امل�رصيف .وهذا ما يكرره علينا
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
جمز�أة ،كما �أن من
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حني يدعو ب�أن نعمل ب�صورة تكاملية ولي�ست َّ
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يرتك العمل امل�رصيف يلقى �أمامه الت�شجيع للنظر يف الأعمال اخلا�صة من خالل ت�أ�سي�س �رشكة
جديدة �صغرية �ضمن برنامج ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة الذي تتبناه جمموعة من امل�ؤ�س�سات
ذات العالقة ،وي�سانده جمل�س التنمية الإقت�صادية البحرين”.
يف هذا ال�سياق ي�شخ�ص رئي�س جمل�س �إدارة متكني معايل ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة مثل
هذه العالقة قائال« :القائمة طويلة ،و�سوف �أكتفي بالإ�شارة �إىل �أكرثها حداثة .ففي مطلع العام
2020م ،وحتديدا يف �أواخر �شهر فرباير 2020م ،وقع �صندوق العمل متكني اتفاقية تعاون م�شرتكة
مع عدد من امل�صارف يف مملكة البحرين وذلك متهيدا لأهداف تو�سيع خدمات الدعم �ضمن نطاق
برنامج متويل امل�ؤ�س�سات وذلك لتمكني امل�ؤ�س�سات الراغبة من احل�صول على متويل �رشاء وتركيب
الألواح ال�شم�سية لتوليد الطاقة ف�ضال عن دعم تكلفة مراجعة ح�سابات الطاقة ال�شم�سية.
وت�أتي هذه االتفاقية �ضمن �أهداف متكني اال�سرتاتيجية للت�أكيد على تعزيز �أثر الدعم يف ما يخدم
تنمية امل�ؤ�س�سات من خالل خطة متويل الطاقة ال�شم�سية ،وت�شجيع التحول للطاقة املتجددة يف ما
ي�سهم يف تقليل نفقات الطاقة على امل�ؤ�س�سات احلا�صلة
على هذا الدعم من جهة ،ودعم ال�رشاء من امل�ؤ�س�سات
العاملة يف هذا املجال يف ال�سوق املحلي .وتبلغ
تجسد الرؤية االقتصادية  ،2030التي
قيمة حمفظة التمويل يف هذا القطاع  2.5مليون دينار
أطلقها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك
بحريني ،ويرتاوح مبلغ التمويل بني  5٫000دينار بحريني
حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر ،2008
ً
و 500٫000دينار بحريني ،مع مدة �سداد ت�صل �إىل 10
رؤية شاملة لمملكة البحرين ،تسعى إلى
�سنوات وفرتات �سماح تخ�ضع ل�رشوط البنك».
إنشاء توجه واضح لتطوير اقتصاد المملكة
ويف ال�سياق ذاته يقول خالد الرميحي“ :ا�ستفدت كث ًريا
من عملي يف م�ؤ�س�سات عريقة يف القطاع امل�رصيف ،ففي
بنك (جي بي مورغان) وبنك (�إنف�ستكورب) كان االطالع على م�ستجدات الأ�سواق العاملية
والإقليمية وما قامت به هاتان امل�ؤ�س�ستان العريقتان لتلبية متطلبات ال�سوق قد �أ�ضاف يل كثريا،
خ�صو�صا يف اجلوانب اال�سرتاتيجية والريادية التي �أعانتني يف ما ت�سلمته من مهام مبجل�س التنمية
االقت�صادية وامل�ؤ�س�سات وال�رشكات العامة الأخرى”.
ويقودنا احلديث مع الرميحي نحو م�ؤ�س�سة من �أهم خمرجات امل�رشوع الإ�صالحي الذي د�شنه
وقاده جاللة امللك وهي جمل�س التنمية االقت�صادية ،الذي يتكر�س دوره التنموي ،كونه الهيئة العامة
املخت�صة ب�شكل عام بو�ضع ا�سرتاتيجية التنمية االقت�صادية ،والإ�رشاف على �ضمانات تنفيذها مبا
يكفل تطور البحرين وتقدمها من خالل توفري املناخ املالئم جلذب اال�ستثمارات املبا�رشة �إىل اململكة.
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�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء م�ستقبال �أع�ضاء جمل�س �إدارة جمعية م�صارف البحرين (باب) يف العام 2015م

وير�أ�س جمل�س التنمية االقت�صادية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء .وي�ضم جمل�س �إدارته وزراء من
احلكومة ف�ضال عن مديرين تنفيذيني يف القطاعات ال�صناعية.
ويتج�سد دور املجل�س القيادي يف توحيد كل اجلهات احلكومية املعنية �ضمن ر�ؤية موحدة ،وو�ضع
اال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية للنمو امل�ستدام .كما يعمل جمل�س التنمية االقت�صادية �أي�ضا كجهة ت�سيري
وت�سهيل للأعمال ،حيث ي�ساعد كل اجلهات املعنية يف البحرين يف فهم وتبني التغيري الالزم
للتقدم ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يدير املجل�س امل�شاريع ل�ضمان تنفيذ جميع مبادرات الإ�صالح املتفق
عليها بطريقة فعالة ويف الوقت املنا�سب.
جت�ســد الـر�ؤية االقت�صـادية  ،2030التي �أطلقها ح�ضـرة �صـاحب اجلـاللة امللك حمـد بن عي�سى
�آل خليفة عاهل البالد املفدى يف �أكتوبر 2008م ،ر�ؤية �شاملة ململكة البحرين ،ت�سعى �إىل �إن�شاء
توجه وا�ضح لتطوير اقت�صاد اململكة ،مع الرتكيز على هدف �أ�سا�سي يتجلى يف حت�سني امل�ستوى
املعي�شي جلميع مواطني مملكة البحرين .ومت �إطالق الر�ؤية بعد �أربع �سنوات من املناق�شات
امل�ستفي�ضة مع جمموعة من �صناع القرار يف القطاعني العام واخلا�ص ،مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات
احلكومية والهيئات املخت�صة ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض بيوت اخلربة والهيئات الدولية .وتركز الر�ؤية
االقت�صادية  2030على بلورة ر�ؤية حكومية متكاملة للمجتمع واالقت�صاد ،والتي تتمحور حول
ثالثة مبادئ �أ�سا�سية هي التناف�سية ،والعدالة ،واال�ستدامة� .رشع املجل�س يف �أعقاب �إطالق الر�ؤية
يف �إطالق برنامج للإ�صالح االقت�صادي امل�ؤ�س�سي ،متا�ش ًيا مع �أهداف الر�ؤية االقت�صادية ،2030
و�أف�ضى عمل املجل�س وتن�سيقه مع الوزارات املخت�صة �إىل �إعداد �أول ا�سرتاتيجية اقت�صادية وطنية،
كانت مبثابة خارطة طريق لتحقيق هذه الر�ؤية.
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ومن �أبرز القطاعات التي يركز جمل�س التنمية االقت�صادية على تطويرها يف البحرين ،هي اخلدمات
املالية� ،إذ متتلك البحرين �سلطة تنظيمية موحدة ،ويعت ُرب م�رصف البحرين املركزي امل�س�ؤول عن
اخلدمات امل�رصفية واملالية كافة ،وين�سق على نطاق وا�سع وب�صورة �شاملة مع اجلهات الفاعلة يف
هذا املجال ل�ضمان تطبيق الأنظمة على �أر�ض الواقع ،و�ضمان تطبيقهم للأنظمة والقوانني الداخلية.
كما ي�ستخدم م�رصف البحرين املركزي �صالحياته ل�ضمان التزام امل�صارف بال�سيا�سات والقوانني،
التي ت�شمل جممل �أن�شطة القطاع املايل وامل�رصيف مثل �إدارة اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية والت�أمني
و�إعادة الت�أمني والتكافل و�إعادة التكافل والأ�صول و�إدارتها.
وتوقف وزير املالية ال�سابق معايل ال�شيخ �أحمد بن حممد �آل خليفة ،عند كيفية م�ساهمة القطاع
املايل يف تنفيذ الر�ؤية االقت�صادية  2030قائال�“ :إن القطاع املايل عليه الكثري من املتطلبات العاملية
ب�أن يعمل يف ظل �أف�ضل املمار�سات .وتوجد �أعداد من ال�شباب املتعلم الذي ميكن �أن ي�ستخدم
التكنولوجيا لتح�سني التعامل مع املعلومات وبطرق احرتافية .وهذا ي�ساعد على املعرفة الفنية التي
ت�ساعد على ح�سن التنفيذ .وميكن للقطاع املايل �أن يلج من هذا املدخل كي تعانق �إجنازاته �أهداف
الر�ؤية 2030م”.
على نحو مواز ،ي�ؤكد الرميحي بالقول“ :لقد �أ�ضاف لتلك امل�س�ؤولية التي قمت بها يف جمل�س
التنمية االقت�صادية لإدارة فريق حمرتف و�ضع �أمامه هدف ا�ستقطاب اال�ستثمارات �إىل مملكة
البحرين ،وامل�ساهمة يف خلق وظائف ذات جودة عالية وحت�سني مناخ اال�ستثمار يف اململكة.
وبالتايل فتح �أمامي الآفاق للتعاون مع ال�رشكاء يف م�رصف البحرين املركزي لالنطالق يف تطوير
هذا القطاع ومواكبة �أحدث املتغريات العاملية والتكنولوجية التي �ساهمت بال �شك يف تعزيز
املكانة التناف�سية للبحرين كمركز مايل رائد وكمركز للتكنولوجيا املالية”.
وحول عالقة الت�أثري الإيجابي املتبادل بني احلياة املالية وامل�رصفية البحرينية ،ونظرياتها اخلليجية،
يرى الرميحي “�أن هنالك عالقة ت�أثري �إيجابي متبادلة بني القطاعات املالية وامل�رصفية البحرينية
واخلليجية وهو ما نلم�س �آثاره يف كون البحرين على مدى الـ  100عام املن�رصمة ا�ستقطبت
واحت�ضنت العديد من امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية اخلليجية املرموقة التي �سعت لال�ستفادة مما
حتظى به البحرين من �سمعة مالية رائدة وت�رشيعات قوية ومتما�سكة �إىل جانب الكوادر والكفاءات
امل�رصفية املحلية املميزة.
ويف املقابل تو�سعت �أن�شطة امل�صارف البحرينية يف دول اخلليج ومنطقة ال�رشق الأو�سط ب�صورة
كبرية وملحوظة .وهو ما يتواكب مع ما ت�شهده املنطقة من ازدهار اقت�صادي وحتوالت كربى.
و�أجد ب�أنه �سيكون لقطاع التكنولوجيا املالية دور حموري يف زيادة هذا الت�أثري الإيجابي بني
القطاعات املالية يف البحرين واخلليج”.
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وبقدر ما ت�شكل البور�صة مكونا مهما من مكونات البيئة املالية وامل�رصفية ،مكانة مميزة يف النهو�ض
بتلك البيئة وعن�رصا مهما من عنا�رص تطورها النوعي .وب�سبب املوقع املتفرد الذي ت�شغله فوق
رقعة اخلارطة املالية لالقت�صاد البحريني .كما �أنها يف الوقت ذاته عن�رصا �أ�سا�سيا من مقومات
منظومة التنمية االقت�صادية التي �شكلت البيئة املنا�سبة احلا�ضنة مل�رشوعات التنمية التي ب�رش لها
امل�رشوع الإ�صالحي ،وبنت �أركانها برامج ر�ؤية  2030االقت�صادية ،ومن ثم فهي من الإجنازات
املتفردة واملتميزة للم�رشوع الإ�صالحي الذي د�شنه وقاده ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين ،منذ مطلع القرن احلادي الع�رشين بعد توليه مقاليد احلكم مبا
يربو على �سبع �سنوات.
يف هذه املرحلة بالذات جاء ت�أ�سي�س العديد من امل�ؤ�س�سات ذات الأفق التنموي ان�سجاما مع ر�ؤية
 .2030هذا حول تلك امل�ؤ�س�سات من خالل ممار�سة مهامها الرئي�سة قادرة وبكفاءة عالية على امل�ساهمة
يف تطوير القطاع اخلا�ص ،مبا ي�ضمن حتقيق �أهداف البحرين يف تعزيز ا�ستدامة االقت�صاد الوطني
وتنويع موارده ،وخلق فر�ص للعمل الإبداعي من خالل اقت�صاد قائم على املعرفة والتكنولوجيا.
ومتحور �صالحيات و�أداء تلك امل�ؤ�س�سات حول رفع كفاءة
املواطن البحريني للدرجة التي يكون قادراً فيها على
املناف�سة يف �سوق العمل .بالإ�ضافة �إىل ذلك فهنالك الدفع
قدما بالإنتاجية يف امل�شاريع التجارية بالتوازي مع امل�ساعدة
يف خلق فر�ص وظيفية ذات قيمة م�ضافة يف اململكة.

َ
عالقة تأثير إيجابي متبادلة بين
هنالك
القطاعات المالية والمصرفية البحرينية
والخليجيـة وهـو مـا نلمـس آثـاره فـي
البحرين على مدى الـ  100عام المنصرمة

و�شكلت جميعها ذراعا قوية م�ساعدة للم�صارف العاملة
يف ال�سوق البحرينية ،من خالل الربامج التمويلية التي
خططت لها ود�شنتها ملا يزيد على العقد من الزمان .هذا ما يك�شف النقاب عنه الرئي�س التنفيذي لـ
“متكني” د�.إبراهيم اجلناحي ،حني يقول“ :بال�رشاكة مع البنوك املحلية ،حتر�ص متكني على تقدمي
احللول التمويلية للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ومتناهية ال�صغر مل�ساعدتها على اال�ستمرارية من
خالل التخطيط اجليد واالبتكار املتقن لتوظيف هذا التمويل”.
وال يكتفي عمل تلك امل�ؤ�س�سات مبا تقدمه للحا�رض بل حتمل م�رشوعاتها جنني جمتمع امل�ستقبل.
هذا ما ي�شري �إليه رئي�س جمل�س �إدارة متكني معايل ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة قائال« :املدخل
هنا ي�أخذ �شكال مركبا .ولكن بهدف التب�سيط يلتقي الثالثة :ر�ؤية  2030ومتكني والقطاع امل�رصيف
البحريني عند حمطة م�شرتكة ،وهي تنويع م�صادر الدخل ،وت�أهيل املوارد الب�رشية البحرينية.
ويف هذا ال�سياق ركزنا على املحور االقت�صادي الأكرث ح�ضورا هنا وهو التقنية املالية املعروفة
با�سم “فينتيك ”.ويف هذا ال�صدد نحن نركز على ت�شجيع امل�رشوعات امل�ستقبلية التي تقف وراءها
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هذه ال�صفحة
د .خالد عمرو الرميحي الرئي�س التنفيذي ل�رشكة ممتلكات
القاب�ضة ومعايل ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة رئي�س
جمل�س �إدارة متكني وال�سيد زايد بن را�شد الزياين وزير
ال�صناعة والتجارة وال�سياحة يف جل�سة حوارية حول اجلهود
التكميلية يف تعزيز م�ساهمة املر�أة يف مواقع العمل
ال�صفحة املقابلة
توقيع �إتفاقيات برنامج متكني لتمويل
الطاقة ال�شم�سية للم�ؤ�س�سات

قيادات ريادية �شابة بحرينية .وقد ح�صد �صندوق العمل “متكني” جائزة �أف�ضل م�ؤ�س�سة حكومية
لدعم ريادة الأعمال يف ال�رشق الأو�سط ،وذلك على هام�ش �أعمال املنتدى الدويل للم�ستثمرين
املالئكة املنعقد يف مطلع هذا العام  2020يف �إ�سطنبول برتكيا.
ومي�ضي اجلناحي م�ستطردا“ ،كذلك تربطنا عالقات ا�سرتاتيجية مع جمعية �رشكات التقنية البحرينية
“بتك” ،حيث ميول متكني الكثري من الفعاليات التي تقيمها هذه اجلمعية ،ومن �أبرزها امل�شاركة
يف “جايتك�س” ،الذي يعد �أكرب معر�ض لتقنية االت�صاالت واملعلومات يف ال�رشق الأو�سط ،الذي
يقام يف دبي كل عام .وت�شارك �سنويا يف الرواق البحريني يف جايتك�س ،ما يقارب من � 50رشكة
بحرينية من املتو�سطة وال�صغرية والفائقة ال�صغر ،من بينها ما يقارب � 20رشكة نا�شئة”.
كل هذه الفعاليات ت�صب ب�شكل مبا�رش يف تعزيز دور التنوع يف االقت�صاد الوطني ،وت�رسع من
وترية حتقيق ما ترنو �إليه تلك الر�ؤية على �أر�ض الواقع ,يف �إطار امل�رشوع الإ�صالحي .هذا ما
ت�ؤكده مبادرة �إطالق �أول برنامج متويل يف �أواخر �شهر �أغ�سط�س من العام 2007م ،وذلك بتعاون
جمموعة من امل�ؤ�س�سات التنموية مع م�رصف ال�شامل (حاليا :بنك الإثمار) مبحفظة ا�ستثمارية
قيمتها  12.5مليون دينار بحريني ،م�ستهدفا  300م�ؤ�س�سة �صغرية ومتو�سطة احلجم لال�ستفادة من
قرو�ض مبعدالت ربح منخف�ضة.
226

القطاع المصـرفي البحـريني  100 -عـام مـن التحـديات واإلنجـازات

وب�سبب النجاح الذي تو�صلت �إليه برامج التمويل البحرينية املختلفة من خالل م�شاركات العديد
من امل�ؤ�س�سات املالية ،فقد مت يف �شهر مايو من عام 2008م �إطالق برنامج التمويل الثاين مع بنك
البحرين للتنمية مببلغ �إ�ضايف قدره  20مليون دينار بحريني خُ �ص�ص خلدمة  900م�ؤ�س�سة �صغرية
ومتو�سطة �أخرى من بينها  44امر�أة ا�ستفادت من الربنامج”.
وقد جاء برنامج (متويل � )+إ�ستجابة لطلبات التمويل التي ترتاوح ما بني مليون ومليونني ون�صف
املليون دينار بحريني ،والتي تهدف لتمويل امل�شاريع التو�سعية والتي لها �أثر �إيجابي على االقت�صاد.
لقد �أثرت برامج التمويل تلك �إيجابيا على االقت�صاد الوطني .حيث �أثبتت الدرا�سات ب�أن لكل دينار
بحريني مت �رصفه من حمفظة التمويل �أ ّثر �إيجابا على الو�ضع االقت�صادي للم�ؤ�س�سات امل�ستفيدة
بقيمة ت�صل �إىل  15دينارا بحرينيا متمثلة يف زيادة �أرباح هذه امل�ؤ�س�سات وزيادة ن�سبة اليد العاملة
البحرينية املاهرة وامل�ؤهلة لديها .جاء كل ذلك يف �إطار تعزيز م�سرية امل�رشوع الإ�صالحي والإرتفاء
ب�أداء برامج خطة التنمية املنطلقة من ر�ؤية  2030الإ�سرتاتيجية.
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الفصل الحادي عشر

التكنولوجيا
المالية في فضاء
المستقبل

هذه ال�صفحة
الإ�صدار التذكاري ال�ساد�س ع�رش يف العام 1419هـ املوافق 1999م مبنا�سبة
تويل جاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة مقاليد احلكم يف مملكة البحرين
ال�صفحة املقابلة
ج�رس ال�شيخ عي�سى بن �سلمان مطال على مرف�أ البحرين املايل
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عندمـا نتحـدث عن التكنولوجيـا املاليـة ،فالأمر يعني امل�ستقبل ،بكـل ما
يحت�ضنه امل�ستقبل من حتديات ،تفر�ضها عوملة االقت�صاد ،وت�ضع مقايي�سها
تقنية االت�صاالت واملعلومات ،وت�صمم خمرجاتها مكونات الذكاء اال�صطناعي.
هذا ما نقر�أه ب�شكل غري مبا�شر يف ما جاء على املوقع الإلكرتوين مل�صرف البحرين
املركزي .ويف نطاق �سعي امل�صرف لتطوير “النظام املايل يف جمال التكنولوجيا
املالية واالبتكار والتحول الرقمي يف البحرين ،قام م�صرف البحرين املركزي
ب�إن�شاء وحدة خمت�صة يف جمال التكنولوجيا املالية ت�سمى (وحدة التكنولوجيا
املالية واالبتكار) لإجراء �أبحاث ال�سوق حول االبتكارات التي حتدث يف القطاع
املايل ،وو�ضع ا�سرتاتيجيات لال�ستفادة الفعالة من التكنولوجيا النا�شئة”.
ويف مايو من العام 2017م� ،أ�صدر م�رصف البحرين املركزي �إطار عمل البيئـة الرقابية التجريبية،
حيث تقوم الوحدة بامل�ساهمة يف فح�ص طلبات االن�ضمام للبيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا
املالية ،والعمل على �إدارة العملية الرقابية للطلبات التي متت املوافقة عليها ،وكما تقوم الوحدة
بتحليل ودرا�سة اخلدمات �أو املنتجات اجلديدة �أو املبتكرة ،والتي من املزمع احت�ضانها �أو توفريها من
قبل �رشكات مرخ�صة من قبل امل�رصف �أو من قبل �رشكات من املزمع �أن ترخ�ص من قبل امل�رصف.
وتبذل البحرين جهودا مكثفة ،وحثيثة ،من �أجل ولوج ميدان “التكنولوجيا املالية” .يدل على
ذلك برنامج التعاون امل�شرتك القائم بني جمموعة من م�ؤ�س�سات التنمية البحرينية من بينها خليج
البحرين للتكنولوجيا املالية ،والذي كانت حم�صلته ،كما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقد
يف  6فرباير  ،2019و�أعلن خالله عن “�إطالق �أول برنامج تدريبي من نوعه على م�ستوى ال�رشق
الأو�سط يف �إعداد وبناء الكفاءات التخ�ص�صية يف جمال التكنولوجيا املالية ”.كل ذلك من �أجل
تعزيز القيمة املنطوية على تكري�س موقع مملكة البحرين الريادي يف املنطقة يف قطاع التكنولوجيا
املالية .وال ميكن �إجناز ذلك دون توفري الربنامج التخ�ص�صي املالئم واملتميز يف �آن .ويحت�سب كل
ذلك خطوة ا�سرتاتيجية �أ�سا�سية على طريق الإرتقاء بنمو �أداء قطاع اخلدمات املالية وحلولها يف
اململكة ،وفقا للمعايري الدولية ،وذلك من خالل ت�أ�سي�س قاعدة ذات خربة غنية متخ�ص�صة من
الكفاءات البحرينية ،ت�سهم يف حركة دعم بيئة التكنولوجيا املالية ،بو�صفها �أحد �أهم القطاعات
ًّ
منوا يف اململكة”.
�أن هذا الربنامج املتخ�ص�ص “ين�سجم ب�شكل مبا�رش مع التطلعات الوطنية يف تعزيز قيم االبتكار
واال�ستدامة ،وال�سيما يف القطاع املايل ،وا�ستحداث قطاعات وفر�ص عمل جديدة يف هذا القطاع،
ي�سهم يف تقدمي جتربة بحرينية فريدة يف بيئة التكنولوجيا املالية ،وذلك من خالل تعزيز اخلربات
البحرينية ب�آخر امل�ستجدات والتطبيقات واملعرفة التخ�ص�صية املتقدمة يف ظل واقع �سوق العمل
ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال على م�ستوى املنطقة”.
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�صاحب ال�سمو امللكي الأمـري خليفـة بن �سلمـان �آل خليفـة رئي�س جمل�س الوزراء يف حفل تد�شـني بنـك االثمـار
لأول نظـام لل�سحب من ال�رصاف الآيل با�ستخدام الب�صمة بح�ضور �أحمد عبدالرحيم الرئي�س التنفيذي للبنك

ماليا عامليا� ،أن
مثل هذه ال�سيا�سات تعني �أن البحرين مل يكن يف و�سعها ،بعد �أن �أ�صبحت مركزا ًّ
تدير ظهرها لتلك التحوالت التي ولدها الزواج املثمر بني �سوق املال والأعمال والتكنولوجيا ،وال
�أن تكون بعيدة عما يجري يف تلك التحوالت .وهكذا وجدنا البحرين تلج ،بال�رسعة املطلوبة،
واخلطوات الرا�سخة املنا�سبة دنيا التكنولوجيا املالية من �أو�سع �أبوابها ،ان�سجاما مع �سعيها احلثيث
امل�ستمر� ،أن تتقدم ال�صفوف عندما يتعلق الأمر بالقطاع املايل.
وطاملا فر�ضت التكنولوجيا املالية نف�سها كونها الطريق الذي ال ميكن حتا�شي ال�سري فيه ،ملن �أراد �أن
يواكب احلركة املالية ال�سائرة يف هذا االجتاه ،خاطبنا ،من كانت له جتربة غنية يف تطوير اخلدمات
املالية التقليدية يف الأ�سواق البحرينية ،لكونه حمافظ م�ؤ�س�سة النقد الأ�سبق ،ووزير املالية الأ�سبق،
عبد اهلل �سيف ،و�س�ألناه :كيف ترون الطريق نحو امل�ستقبل؟ وكيف ميكن املزاوجة بني التكنولوجيا
والعمل امل�رصيف واملايل؟ فكانت �إجابته خمت�رصة ،ومتجهة نحو الهدف ب�شكل مبا�رش قائال�“ :أرى �أن
يتم ذلك من خالل املزاوجة اخلالقة بني التكنولوجيا والأعمال امل�رصفية واملالية ،البعيدة عن التقليد
الأعمى ،واحلا�ضنة لدرجة عالية من املرونة التي تبيح لها التفاعل الإيجابي مع امل�ستجدات ،على �أن
يتم ذلك باحلر�ص امل�ستمر على اال�ستفادة امل�ستمرة من جتارب الدول الأخرى ،دون الن�سخ الأعمى
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اجلامد لتلك التجارب ،وال التقدي�س غري املربر لها .هذا بدوره يتطلب فهم �آليات االندماجيات بني
امل�ؤ�س�سات الدولية ،واال�ستحواذات امل�صاحبة لها ،وهذا بدوره يقود من ي�سري على هذا الطريق
نحو التفكري اجلدي يف ا�ستبدال القوى العاملة بالتقنية ،دون �أن يعني ذلك الإلغاء الكامل للأوىل،
التي �سيتحول دو ُرها من جمرد التنفيذ �إىل درجة الإبداع امل�ستمر ،واالبتكار املتوا�صل”.
ويوا�صل عبداهلل �سيف حديثه يف هذا املجال ،م�ضيفا“ :وعلى الرغم من تقدم التكنولوجيا
و�رضورة اال�ستفادة منها ،لكن يبقى العن�رص الب�رشي ذا �أهمية ،وال ميكن اال�ستغناء عنه ،ومن اخلط�أ
�إهماله ،عندما ي�صل الأمر �إىل التعامل ال�شخ�صي مع الأطراف ذات العالقة ،مثال �إدارة عمليات
الوقف ،و�إدارة احل�سابات اخلا�صة ،والتعاون بني امل�ؤ�س�سات املالية”.
ثم ينهي عبداهلل �سيف حديثه م�شددا على �أننا اليوم ن�شهد “اندالع ثورة تقنية ،وهذا �أمر ال ميكن
�إنكاره ،ومن اخلط�أ �إهماله ،ومن ثم فال بد من اال�ستفادة من هذا التطور التقني يف جماالت
احلياة كافة ،على وجه اخل�صو�ص يف املجال املهني ،ويف النطاق املايل .فمن بع�ض �إيجابيات هذا
التطور و�إدخال التقنية املتطورة :االخت�صار الزمني ،واالخت�صار يف امل�سافة ،وتوفر الكم الهائل من
املعلومات املهمة يف احلياة املهنية ،بل وحتى ال�شخ�صية واملعي�شية .وتكمن بع�ض �سلبيات التقنية،
وه ٌو �أمر طبيعي ،ومتوقع ،ممثلة يف الإدمان ،ويف االعتماد الكلي عليها ،وفقدان اخل�صو�صية،
�سواء امل�ؤ�س�ساتية �أو حتى الفردية”.
ومما ال �شك فيه ،ف�إن التطورات القادمة يف املجال التكنولوجي والرقمي هائلة من حيث الكم،
ومت�سارعة على م�ستوى النوع .هذا يول ُد �صعوبة ال ميكن اال�ستهانة بها �أمام وجه من يحاول تخيل
ال�صورة النهائية التي �ستولدها مثل تلك التطورات .ولكن ما هو م�ؤكد ،ورمبا يكون غري قابل
للمناق�شة ،هو� ،أن ما ن�شهده اليوم من ثورة يف عامل تقنية املعلومات واالت�صاالت �سيخلق عاملا
تكور الفكر الإن�ساين ،ومن ثم ال ميكن ت�صوره.
قريبا اىل اخليال العلمي غري امل�سبوق يف تاريخ ُّ
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�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء م�ستقبال املغفور له ال�سيد �صالح
كامل رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
الربكة امل�رصفية بح�ضور معايل ال�شيخ
�سلمان بن خليفة �آل خليفة وزير املالية
وحمافظ م�رصف البحرين املركزي
ال�سيد ر�شيد املعراج
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فاخلدمات امل�رصفية �ستتم �أكرث عن طريق االجهزة والإنرتنت وعن طريق الب�صمة الإلكرتونية ومن
خالل تقنيات الذكاء اال�صطناعي .كل ذلك يعني �أننا مقبلون على عامل متغري ،وكلنا ثقة ب�أن
البحرين متكئة على تاريخها الريادي الذي عرف عنها ،ال بد �أن تكون قادرة على مواكبة تلك
التحوالت ،وعلى الوقوف يف وجه التحديات التي �ستفرزها ،بف�ضل ما متتلكه من قيادة معا�رصة،
وموارد ب�رشية مثابرة ،وهو ما �أثبتته عند تعاملها مع تطورات احلركة املالية التقليدية ،التي حملت
يف �أح�شائها ،هي الأخرى كث ًريا من التحديات ،التي مل ي�ستطع كثري من املجتمعات ال�صمود يف
وجهها ،يف حني جنحت البحرين ،بف�ضل حنكة قادتها ال�سيا�سية ،ومثابرة �أبناء �شعبها على التعامل
مع امل�صارف ،خالل املائة عام املا�ضية ،مبهارة وت�صميم غري قابلني للمناق�شة �أو�صال �أ�سواق املال
تتبو�أها البحرين اليوم.
والأعمال البحرينية �إىل املكانة التي َّ
هذه النظرة التفا�ؤلية ب�ش�أن العالقة التي �ستن�ش�أ بني البحرين كدولة وجمتمع ،وتطورات التقنية
املالية جند �إ�شارة مميزة لها يف مقدمة “تقرير البحرين لعام
2019م ب�ش�أن الأنظمة املتعلقة بالتكنولوجيا املالية” جاءت على
مشروع معرفة الزبون إلكترونيا ويعد
ل�سان حمافظ م�رصف البحرين املركزي ر�شيد املعراج ،يقول
فيها“ :منذ �أن ت�أ�س�س امل�رصف املركزي يف �سبتمرب 2006م ف�إنه
األول مـن نوعـه فـي منطقـة الشـرق
يلعب دورا مهما يف تطوير خدمات القطاع املايل امل�رصيف
األوسط ،ويتفـرد بكونـه شامـال علـى
يف البحرين� .إن هذا القطاع ي�ضم ما يقارب  400م�ؤ�س�سة
الصعيد الوطني ،ويكرس عالقة بنـاءة
ووحدة م�رصفية ويوظف ما يقارب  14000من الأيدي العاملة
متميزة تنطلق من رؤية 2030
ي�ساهمون جميعا يف تقوية مركز البحرين كمحطة للخدمات
املالية� .إن التقدم احلا�صل يف التكنولوجيا املالية هو بحد ذاته
دافع لنا لرفع م�ستوى تقدمي اخلدمات امل�رصفية لتواكب التقدم التكنولوجي �ضمن قواعد و�أنظمة
تتطابق واملعايري العاملية” .ثم ي�ستطرد م�ضيفا�“ :إن الأنظمة الإ�ضافية قادمة مبا فيها معرفة العميل
�إلكرتونيا ،و�إن امل�رصف يقدِّ ر احلاجة للتعاون والت�شاور مع عمالئه و�رشكائه يف الو�صول �إىل
مبادرات ت�ساعد على تطبيق متطلبات التكنولوجيا املالية”.
وحول مو�ضوع معرفة العميل �إلكرتونيا ،ي�ؤكد الرئيـ�س التنفيذي ل�رشكـة (بنفت) ،عبد الواحد
جناحي�“ :أن هذا امل�رشوع فريد من نوعه يف منطقة ال�رشق الأو�سط� ،إذ يتفرد بكونه �شامال
على ال�صعيد الوطني ،ويكر�س عالقة بناءة متميزة تنطلق من ر�ؤية  2030املحبذة لتكامل جهود
التنمية ،وامل�شجعة لها ،وخا�صة يف القطاع امل�رصيف ،بني القطاعني العام واخلا�ص ،من �أجل توفري
�أف�ضل اخلدمات ل�سكان البحرين من مواطنني وقاطنني” .ويف �سياق تنويع اخلدمات التي توفرها
البحرين كبيئة �صديقة وم�شجعة للتكنولوجيا املالية .وي�ضيف عبدالواحد جناحي قائال�“ ،أطلقت
البحرين يف �شهر يونيو 2017م ،البيئة الرقابية التجريبية خلدمات التكنولوجيا املالية ،وهي الأوىل
من نوعها يف املنطقة ،وذلك بهدف دعم �رشكات التكنولوجيا املالية النا�شئة لتجربة واختبار حلول
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هذه ال�صفحة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء م�ستقبال �أحد �أع�ضاء املجل�س التنفيذي
ملجموعة يونيون بنك �أوف �سويتزرالند �إقبال خان
ال�صفحة املقابلة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء يف زيارة �إىل مركز التكنولوجيا املالية م�صحوبا
مبجموعة من امل�سئولني ومن بينهم ال�سيد زايد بن را�شد
الزياين وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة

تقنية جديدة .و�أظهرت البيئة الرقابية التجريبية منذ تد�شينها جناح البحرين يف هذا املجال ،حيث
مت ت�سجيل ما يقارب � 25رشكة �صغرية ومتو�سطة احلجم يف البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا
املالية ،وجار حاليا ت�سجيل املزيد من ال�رشكات”.
يف ال�سياق ذاته يلقي الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية الإقت�صادية خالد حميدان املزيد من الأ�ضواء
على العالقة بني برامج املجل�س ور�ؤية  2030قائال «ي�ضع املجل�س ن�صب عينيه ،ويف �إطار ر�ؤية
البحرين  ،2030تنويع م�صادر الدخل ،كي نتمكن من تقلي�ص ن�سبة اعتماد اململكة على النفط
كم�صدر رئي�س من م�صادر الدخل .يتكامل ذلك مع حر�صنا على توفري اليد العاملة املحلية امل�ؤهلة
لتلبية احتياجات الر�أ�سمال الأجنبي يف كل قطاع من قطاعات الأن�شطة التي ت�شكل يف جمموعها
ركائز مدخالت االقت�صاد الوطني.
يف هذا ال�سياق ،يحر�ص املجل�س على املواءمة بني احتياجات ذلك امل�ستثمر القادم من اخلارج،
وكفاءة اليد العاملة البحرينية .ولقد جنحنا يف حتقيق ذلك ،من خالل التعاون مع امل�ؤ�س�سات
التعليمية ،ومراكز التدريب املتخ�ص�صة ،التي طورت من براجمها لتحقيق هذا الهدف .على نحو
مواز ،تلم�سنا اجتاهات الأ�سواق املحلية ،وحاولنا ،قدر امل�ستطاع ،توجيه ال�شباب البحريني كي
تتنا�سق خطوات تخ�ص�صاته ،مع احتياجات تلك الأ�سواق.
ويف خطوة نحو ت�شجيع منو �رشكات التكنولوجيا املالية الإ�سالمية ب�شكل خا�ص� ،شهدنا �أي�ضا تطبيق
�أنظمة ت�سمح لل�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة يف البحرين واملنطقة ،باحل�صول على التمويل املتوافق
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مع ال�رشيعة الإ�سالمية من خالل التمويل اجلماعي .كما ي�سمح لل�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة الآن
احل�صول على التمويل التقليدي من خالل الو�سائل نف�سها”.
وما يثبت ح�صافة �سيا�سات البحرين يف هذا االجتاه ما ورد يف تقرير �صادر يف العام 2017م
منوا �رسيعا يف
عن �رشكة كي بي �إم جي“ :حققت اال�ستثمارات العاملية يف التكنولوجيا املالية ًّ
اخلم�س �سنوات املا�ضية ،وت�شري التوقعات �إىل ا�ستمرار منوها بقوة .فقد ارتفعت قيمة اال�ستثمارات
دمج
يف التكنولوجيا املالية مبا يزيد على ع�رشة �أ�ضعاف يف الفرتة بني  2012و2015م ،ورغم �أن َ
امل�ؤ�س�سات العاملة يف قطاع التكنولوجيا املالية يف الواليات املتحدة �أدى �إىل حدوث تراجع يف
اال�ستثمارات العاملية يف 2016م ،فقد ا�ستمر النمو يف مناطق �أخرى ،ومنها منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ،و�سجلت اال�ستثمارات ارتدا ًدا � ًّ
إيجابيا قويا يف الن�صف الأول من عام 2017م”.
ويف �سياق �سيا�ستها املالية الهادفة �إىل تعزيز مكانة البحرين يف خارطة البلدان الآخذة بالتكنولوجيا
املالية ،التزمت البحرين ،مبا يطلق عليه “امل�ؤ�رش البحريني” ،الذي يعتمد يف ما يخ�ص التكنولوجيا
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�ست دول ،تعترب قيادية يف هذا املجال وهي :الواليات املتحدة
املالية على م�ؤ�رشات تلتزم بها ُّ
الأمريكية واململكة املتحدة الربيطانية ودولة الإمارات العربية املتحدة و�سنغافورة و�أ�سرتاليا
والبحرين .ويرتكز امل�ؤ�رش ،لإ�صدار الأنظمة ،على جمموعة حمددة من املعايري الديناميكية،
يت�صدرها ،ما يعرف با�سم م�ستوى التعاون العاملي ،الذي يتطلب الدخول يف اتفاقيات تفاهم
مع البلدان التي تتبنى التكنولوجيا املالية ،وذلك لتقا�سم املعلومات وبناء الأنظمة امل�ساندة لذلك.
تليه يف الأهمية القدر ُة على �إيجاد بيئة متكاملة ت�ساعد على الت�شاور وعقد اللقاءات وامل�ؤمترات
بني الأطراف املعنية للت�أكد من امل�شاركة اجلماعية يف تبادل املعلومات التي ت�ساعد على �إ�صدار
من�صات للأجهزة ونظم املعلومات امل�ساندة لتطوير بيئة التكنولوجيا
القوانني املنا�سبة واختيار َّ
املالية .يعقب ذلك ،يف عوامل ذلك امل�ؤ�رشُ � ،
إطالق املبادرات النظامية و�إ�صدار القوانني ،مبا ي�ضمن
املزيد من التعاون بني الدول .وقد قامت الأطراف الرقابية يف الدول املذكورة �أعاله بتنفيذ %75
من املبادرات املتفق عليها .بينما ت ّبني �أن بع�ض ال�سلطات
يخ�ص الذكاء اال�صطناعي
الرقابية قد تكون حديثة العهد مبا ُّ
ولكنها متطورة مبا يخ�ص البيئة الرقابية التجريبية وبدائل
سياق تنفيذ سياستها المالية الهادفة
في
ِ
مقومات امل�ؤ�رش دون
منح الت�سهيالت للزبائن .وال تكتمل
ُ
إلى تعزيز مكانة البحرين عى خارطة
ر�صد عوائق الدخول� ،إذ �إن �أكرب عوائق للدخول اىل
التزمت
ِ
البلدان اآلخذة بالتكنولوجيا المالية،
منتجات التكنولوجيا املالية هو النظر لكل عائق على حدة
و�إ�صدار قانون لكل عائق بدال من �إ�صدار قوانني متكاملة
البحرين ،بما يطلق عليه المؤ شر البحريني
للتكنولوجيا املالية .ويذ ِّيل كل تلك العوامل و�ضع الربامج
امل�ساندة ،التي تبني ب�أن برامج التوعية يف الدول املذكورة
يخ�ص التكنولوجيا املالية متوفرة ،بينما �إن�شاء مواقع
مبا ُّ
وحمطات خم�ص�صة للتكنولوجيا املالية مل تكن متوفرة بالقدر الكايف من قبل ال�سلطات الرقابية.
وكي يتمكن م�رصف البحرين املركزي ،من الو�صول �إىل ما يرمي �إليه ،لتهيئة البحرين كي تنال
م�ؤ� ًرشا مميزا يف هذا االجتاه ،جل�أ �إىل اتخاذ جمموعة من الإجراءات املبادرة ،متت وفق الت�سل�سل
الزمني التايل :يف مايو 2017م� :إ�صدار التعليمات والأنظمة املتعلقة مبا ي�سمى “البيئة الرقابية
التجريبية” .ويف �أغ�سط�س 2017م� :إ�صدار التعليمات والأنظمة املتعلقة بالتمويل اجلماعي .ويف
�أكتوبر 2017م :تد�شني وحدة التكنولوجيا املالية والإبتكار ،ويف مايو 2018م :الإعالن عن اخلطط
لإطالق “�إعرف عميلك” عن طريق الإنرتنت .ويف �أغ�سط�س 2018م مت البدء يف التعامل مع
ال�شبكة العاملية لالبتكار املايل� ،أما نوفمرب 2018م ،فقد مت �إ�صدار نظام ال�صريفة املفتوحة .ومت يف
دي�سمرب 2018م �إ�صدار الإجراءات اخلا�صة بالأ�صول امل�شفرة ،وا�ستكمل يف يناير 2019م� ،إ�صدار
الأنظمة اخلا�صة باال�ست�شارات عن طريق البيانات الرقمية املالية .وختم يف فرباير 2019م :القيام
بتجربة التكنولوجيا املالية و�إكمال االجراءات الالزمة لذلك.
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قاد هذا التطور امللمو�س نحو �رضورة توفري البيئة الرقابية التجريبية للبحرين ،فبادر امل�رصف
املركزي بدعوة عدد من ال�رشكات التي تعمل يف تكنولوجيا الأعمال وامل�ستجدات الرقمية ،وذلك
حاليا ،للدرا�سة والتجربة ومن ثم التخطيط للتطبيق م�ستقبال ،وقد
بغر�ض فح�ص البيئة املتوفرة ًّ
تكاتفت جمموعة من ال�رشكات مع جهود م�رصف البحرين املركزي ،وهذا عامل م�شجع ،يب�رش
بتحقيق نتائج �أف�ضل.
� َّإن ما ميكن �أن يحدث يف امل�ستقبل لطريقة عمل القطاع املايل وامل�رصيف ،ولنفرت�ض الع�رشين �سنة
املقبلة ،هو �رضب من اخليال .ولكن الأكيد �أن عامل التكنولوجيا املالية هو الذي �سيحكم واحلاجة
�إىل امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية التقليدية �سوف تكون من حديث املا�ضي.
ولو �ألقينا نظرة �رسيعة على بع�ض املمار�سات التي ميكن ت�صنيفها �ضمن الئحة اخلدمات التي تندرج
يف بيئة التكنولوجيا املالية؛ ف�سوف جند على �سبيل املثال ال احل�رص� ،أن يف دولة مثل ال�سويد ،وافق
 3500مواطن ،طوعا ،ومن دون �أية �ضغوط حكومية ،على �أن تغر�س يف جلودهم جذاذة �صغرية
ّ
متكن من يقر�أ املعلومات املخزنة داخلها القيام بكل ما يحتاج اليه الفرد ،فهي تغني عن �إبراز الهوية
بطاقات االئتمان لتنفيذ خدمات
للتعرف على ال�شخ�ص ومهاراته املهنية ،وتلغي الدور الذي متار�سه
ُ
مثل �سحب و�إيداع املال ،وكذلك ت�ساعد تلك اجلذاذة� ،إذا متت برجمتها على ك�شف احلالة ال�صحية
ملن يحملها ،ومتابعة حركة �سريه وتنقالته ،وت�ساعده �أي�ضا على ا�ستدالل الوجهة التي يريدها.
مثل هذه التطورات و�أخرى غريها ،التي تفوقها من حيث التعقيد �أو �أوجه اال�ستخدام� ،أ�صبحت
هي امل�ستقبل يف البحرين من خالل و�ضع البيئة املنا�سبة لتكنولوجيا املال يف الطريق ال�صحيح،
كما ويجب اال�ستعداد للمفاج�آت والتغيري ،فهما �سمة امل�ستقبل.
نقلنا هموم التكنولوجيا املالية و�إجنازاتها بل وحتى طموحاتها معنا �إىل الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
“ممتلكات” القاب�ضة ،خالد الرميحي ،م�ستهلني ذلك اللقاء ب�س�ؤاله عن �أبرز املحطات يف م�سرية
التحول من ال�صريفة التقليدية �إىل تلك الإلكرتونية؟
ف�أجاب قائال :تعترب مملكة البحرين املركز املايل وامل�رصيف الأعرق يف منطقة اخلليج ،حيث حتظى
بتجربة رائدة وجذور را�سخة منذ ت�أ�سي�س �أول بنك يف البحرين يف العام 1919م وهو البنك
ال�رشقي املحدود .وخالل هذه العقود الطويلة ،حقق القطاع امل�رصيف يف اململكة نقالت تاريخي ًة
نوعية مرورا مبرحلة البنوك التقليدية وما ت�ضمه من م�صارف التجزئة وم�صارف اجلملة واملكاتب
التمثيلية للبنوك العاملية ،وحتى مرحلة البنوك الإ�سالمية ،وم�ؤخرا مع تبني معايري اخلدمات
امل�رصفية املفتوحة ومبادرة البيئة الرقابية التجريبية والتكنولوجيا املالية مع “ت�أ�سي�س خليج البحرين
للتكنولوجيا املالية ،وهو �أول و�أكرب مركز للتكنولوجيا املالية يف املنطقة”.
وحر�صا من احلكومة على حت�سني �أداء الأ�صول اململوكة للدولة وحوكمتها و�شفافيتها� ،ض َّمت
�أ�صول الدولة غري النفطية حتت مظلة �رشكة ممتلكات ،وهي �رشكة قاب�ضة مملوكة بالكامل للدولة.
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�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
�آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء يتو�سط جمموعة
من كبار امل�س�ؤولني يف اململكة من بينهم رئي�سا
جمل�سي ال�شورى والنواب عند ح�ضوره
افتتاح القاعة اجلديدة لبور�صة البحرين يف
جممع مرف�أ البحرين املايل

ت�أ�س�ست �رشكة ممتلكات البحرين القاب�ضة (ممتلكات) يف يونيو 2006م ب�صفتها �رشكة قاب�ضة
م�ستقلة تتولىّ �إدارة وتطوير حمفظتها اال�ستثمارية التي تت�ضمن �أ�صوال جتارية خمتلفة .وتعمل
ممتلكات على �إدارة �رشكات حمفظتها اال�ستثمارية لتعزيز وتطوير �أداء هذه ال�رشكات وزيادة
القيمة اال�ستثمارية لكل منها ،بالإ�ضافة �إىل البحث عن الفر�ص اال�ستثمارية املجزية يف ال�سوق
املحلية والأ�سواق الإقليمية والدولية .كما تعمل ال�رشكة ب�شكل فاعل على اال�ستثمار و�إدارة
ال�رشكات التي لديها �أ�س�س النجاح والتطور يف خمتلف القطاعات والأ�سواق خللق مردود مايل
واقت�صادي ململكة البحرين.
ومتتلك ال�رشكة ح�ص�صا يف �أكرث من � 40رشكة جتارية تغطي جمموعة متنوعة من القطاعات ،مبا
يف ذلك ال�صناعات التحويلية ،اخلدمات املالية ،ال�سياحة ،االت�صاالت ،العقارات ،املوا�صالت،
و�إنتاج الأغذية .كما ت�ضطلع ممتلكات بدور حيوي يف تنمية االقت�صاد املحلي ،حيث �ستوفر �أكرث
من  1400فر�صة عمل يف اململكة من خالل م�شاريعها اال�ستثمارية.
وم�ؤخرا �أعلنت �رشكة ممتلكات البحرين القاب�ضة (ممتلكات) ،عن �صندوق الرثوة ال�سيادي ململكة
البحرين ،الذي هو �رشاكة جديدة مع برودرايف ،املجموعة الربيطانية املعروفة يف عامل �سباق
ال�سيارات والهند�سة.
ويف ما يتعلق بالأثر االقت�صادي على البحرين ،لفت الرميحي �إىل �أن «ممتلكات» �ساهمت ب�صورة
بارزة يف “اقت�صاد اململكة من خالل قيامها باال�ستثمار يف البحرين� ،إذ ا�ستثمرت ما يقارب 832
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مليون دينار يف البحرين منذ ت�أ�سي�سها ،كما �أنها �ساهمت يف توفري واحلفاظ على حواىل
�ألف وظيفة مبا�رشة يف اململكة �ضمن �رشكات جمموعتها املحلية ،وذلك من خالل دعم �رشكاتها
اال�سرتاتيجية املحلية ومتويل م�شاريعها الوطنية”.

14

وحول م�ساهمة «ممتلكات» يف امليزانية العامة للدولة� ،أكد الرئي�س التنفيذي ال�سابق ل�رشكة ممتلكات
حممود ها�شم الكوهجي �أن «ال�رشكة» �ست�ضخ يف امليزانية العامة للدولة  60مليون دينار بحريني
وزعت بالت�ساوي على ال�سنتني املاليتني  2019و2020م ،يف حني �أنها كانت قد �ضخت يف امليزانية
العامة للدولة  20مليون دينار بحريني موزعة بالت�ساوي على مدى العامني املا�ضيني م�شريا �إىل �أن
«ممتلكات» تعتمد على مواردها الذاتية ،بالإ�ضافة �إىل دورها يف حتفيز امل�ستثمرين لال�ستثمار يف
القطاع اخلا�ص عرب اال�ستثمار معهم.
ومن هنا يتجلى دور ممتلكات يف تعزيز ودعم االقت�صاد الوطني والذي يتجاوز م�ساهمتها يف
امليزانية العامة للدولة لت�شمل دعم الأ�صول اال�سرتاتيجية املحلية”.
وحول ن�سبة البحرنة يف جمموعة ممتلكات القاب�ضة� ،أكد الرميحي �أن �رشكة ممتلكات وال�رشكات
التابعة لها ملتزمة بن�سبة البحرنة ون�سعى دائما لزيادتها من خالل تدريب الكوادر الوطنية وتنمية
مهاراتها ،الفتا �إىل �أن ن�سبة البحرنة �ضمن ال�رشكات التابعة ملجموعة ممتلكات القاب�ضة بلغ حواىل
 %70بالرغم من تواجد العديد من �رشكات املجموعة خارج مملكة البحرين ،و�أكد على �أن ن�سبة
البحرنة يف �رشكة ممتلكات يتجاوز الـ”.%85
جليا
ومي�ضي الرميحي قائال“ :وهنالك جملة من املحطات التاريخية التي ينبغي التوقف �أمامها ًّ
نظرا ملا لها من �أثر كبري يف تطور �أن�شطة القطاع امل�رصيف يف البحرين ،والتي انطلقت وت�ألقت على
م�ستوى املنطقة من بعد �إعالن ا�ستقالل مملكة البحرين ،ونذكر منها ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة نقد البحرين
(م�رصف البحرين املركزي حال ًيا) يف العام 1973م والتي قامت بدورها على �أح�سن وجه كجهاز
رقابي ي�رشف على القطاع امل�رصيف يف اململكة ،ويحافظ على اال�ستقرار النقدي واملايل فيها،
وذلك عرب اتباع �سيا�سة ترتكز على �أف�ضل املعايري واملمار�سات الدولية ،وهو ما �ساهم ب�شكل كبري
يف تعزيز ال�سمعة امل�رصفية واملالية للمملكة على م�ستوى املنطقة والعامل”.
وي�شري الرميحي منوها �إىل ما قدمه م�رصف البحرين املركزي كنموذج جديد للحوكمة ال�رشعية
مت تفعيله يف  30يونيو 2018م و�شمل تطبيقه امل�صارف الإ�سالمية �سواء �أكانت يف قطاع التجزئة
�أو اجلملة ،وهو ما يعك�س م�ساعي البحرين نحو �إر�ساء مبادئ حوكمة رائدة يف قطاع ال�صريفة
الإ�سالمية ،والتي �ست�شكل حج َر الأ�سا�س ملعايري احلوكمة ال�رشعية على امل�ستوى الدويل.
وي�ست�شهد الرميحي بتقرير “توم�سون رويرتز لعام 2017م حول تطور القطاع املايل الإ�سالمي”
حيث ا�ستطاعت البحرين على مدى ال�سنوات املا�ضية �إحراز املرتبة الثانية بعد ماليزيا ،متقدمة
بذلك على العديد من الدول التي متار�س �أ�سواقها اخلدمات املالية الإ�سالمية.
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وتوقفنا مع الرئي�س التنفيذي ل�رشكة “ممتلكات” خالد الرميحي عند بوابة القرار ال�سيا�سي ،ف�أ�شار
“�إىل �أن ّ
لكل من جاللة امللك ،و�سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد ب�صمته املميزة على تلك
احلركة ،متلهفني لر�ؤية ال�ضوء الذي ُّ
ي�شع من كل واحدة من تلك اللم�سات الثالث”.
ويردف الرميحي م�شد ًدا على �أنه منذ انطالقة العمل امل�رصيف واملايل يف البحرينّ � ،أي منذ
حواىل القرن ،حققت اململكة العديد من الإجنازات الكربى يف هذا املجال �إذ كان للتوجيهات
ال�سامية لقيادتنا الر�شيدة �أعظم الأثر يف تعزيز مكانة البحرين املالية الرائدة ،وال َّبد �أن نثمن
التحوالت التاريخية الرائدة يف القطاع امل�رصيف التي ازدهرت وو�ضعت الأ�س�س الرا�سخة
لتطور ومناء هذا القطاع يف عهد املغفور له �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان
�آل خليفة طيب اهلل ثراه ،وما حققه القطاع امل�رصيف بعدها من تطور نوعي ا�ستقطب من خالله
�أبرز امل�ؤ�س�سات امل�رصفية واملالية عامل ًيا يف عهد ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة ملك مملكة البحرين و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
جمل�س الوزراء و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س التنمية االقت�صادية”.
وحول الطريق نحو امل�ستقبل ،ي�ؤكد الرميحي نظرته التفا�ؤلية ،منوها “�إىل الآثار الإيجابية التي
�ستحققها التكنولوجيا املالية على العمل امل�رصيف واملايل ،وذلك من خالل تنويع و�إثراء الن�شاط
االقت�صادي ،وامل�ساهمة يف زيادة دور االبتكار يف تقدمي اخلدمات املالية �ضمن نطاق �أكرب جغرافيا
و�سكانيا ،وهو ما �سينتج عنه ات�ساع دائرة امل�ستفيدين وامل�ساهمني من هذه اخلدمات� ،إذ �ستتيح هذه
التكنولوجيا تقدمي �سل�سلة متنوعة من اخلدمات املالية الأ�رسع والأقل تكلفة و�أكرث �شفافية و�سهولة،
وهو ما �سيلقي ب�آثاره على م�ضاعفة وترية التناف�سية بني امل�ؤ�س�سات املالية ،كما �سي�ساهم يف خلق
وظائف نوعية حديثة يف امل�ستقبل ،و�سيزيد الطلب على تخ�ص�صات متطورة وتقنية متعددة� ،إىل
جانب حتول العديد من الوظائف نحو املزيد من التخ�ص�صية التقنية ،وزيادة االعتماد على احللول
والبدائل التكنولوجية يف العمل امل�رصيف”.
�أما الرئي�س التنفيذي ال�سابق ل�رشكة �سيكو اال�ستثمارية طوين مالي�س ،فيعتقد “�أن هناك حتديات
كبرية من الطبيعي �أن تواجه عملية التحول من البنوك التقليدية� ،إىل تلك امل�ؤمتتة ،ولكن هناك ميزة
كبرية تتمتع بها البحرين ،وهي �أهلها؛ فــ “البحرينيون” ،يتمتعون بروح حب التغيري واملبادرة.
ولكن ال ينبغي �أن نن�سى هنا �أن يف القطاع امل�رصيف حتديات كبرية ،يجب اال�ستعداد ملواجهتها.
وحيث �أن العمل امل�رصيف عر�ضة للتغيريات الكبرية لذلك ف�إن احلاجة لال�ستعداد كبرية �أي�ضا،
والتغيريات التكنولوجية �ستفر�ض حقائق جديدة ينبغي التهي�ؤ لها”.
وال ميكن حتقيق ذلك كما ي�شري الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية االقت�صادية خالد حميدان
«يف غياب بنية حتتية متطورة ،متوفرة ب�أ�سعار تناف�سية ،ي�صعب جذب اال�ستثمارات الأجنبية .ف�أكرب
عامل جذب لتدفق ر�أ�سمال اال�ستثمار الأجنبي ،م�صدره عامالن :الكفاءة ،والأ�سعار التناف�سية.
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من ناحية الكفاءة ،تنبغي الإ�شارة هنا �إىل �أننا نخطط ،يف نطاق ر�ؤية � ،2030إىل تعزيز ح�ضور
القطاع املايل يف ال�صناعات امل�ستقبلية ،والتي هي اخلدمات املالية املرتكزة على تكنولوجيا جديدة
ت�سعى �إىل حت�سني و�أمتتة تقدمي وا�ستخدام اخلدمات املالية واملعتمدة على ر�أ�س املال املخاطر”.
وي�ضيف حميدان م�ؤكدا يف هذا املجال“ :ميكن القول �إن البحرين قطعت �شوطا ملمو�سا ال
ي�ستهان به .ولعل �أبرز مثال ملمو�س على �صحة ذلك هو وحدة التكنولوجيا املالية ،التي �أ�صبحت
حا�ضنة ناجحة لل�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة .يقوم كل ذلك على بنية ات�صاالت حتتية متطورة”.
ولأهمية امل�صارف الإ�سالمية يف منظومة قطاع امل�صارف يف البحرين� ،س�ألنا عبد احلكيم اخلياط
عن مدى ا�ستعدادها للتعامل مع التكنولوجيا املالية ،فقال�“ :إن امل�صارف الإ�سالمية مدركة متا ًما
لذلك التحول الكبري الذي بات يحكم العالقة بني التكنولوجيا وعامل املال ،وهو ما �أ�صبح يعرف
بالتكنولوجيا املالية �أو (فنتيك).

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
جمل�س الوزراء ي�ستقبل رئي�س
جمل�س �إدارة بنك البحرين
الوطني ال�سيد فاروق امل�ؤيد
بح�ضور �سمو ال�شيخ خليفة بن
علي �آل خليفة حمافظ املحافظة
اجلنوبية �ضمن مبادرات دعم
البنك مل�رشوع مركز خليفة
ال�صحي يف منطقة جو

ومل تعد مثل هذه العالقة حم�صورة يف اجلانب املايل �أو امل�رصيف ،بل وجدنا نطاقها ي�شمل قطاعات
�أخرى مثل الأغذية وال�صحة وخالفه .ور�أينا �أن بع�ض امل�صارف الإ�سالمية املعروفة ،قد بادرت
بولوج هذا القطاع ،وممار�سة �آليات هذه املعادلة بني القطاعني :التكنولوجيا واخلدمات املالية.
ويف هذا االجتاه ،جاءت �أوىل املبادرات من قبل بيت التمويل الكويتي عندما د�شن حا�ضنة فيها
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جمموعة من ال�شباب البحريني ،مهمته التعامل مع اجلديد يف هذا امليدان ،وتقدمي الأفكار اخلالقة
املتطورة يف هذا املجال .وقال � ً
طور برنامج “جزيل” كي ي�ستخدمه الزبون
أي�ضا� :إن البنك قد َّ
كمن�صة ات�صال عرب الإنرتنت للتوا�صل مع البنك و�إتاحة الفر�صة لعمالئه من كل دول اخلليج لفتح
ح�سابات يف البحرين ،مع حرية �أن يكون احل�ساب بالعملة املحلية للعميل ،وهذا يعني �أن يكون
يف و�سع امل�ستخدم ال�سعودي �أن يفتح ح�سابه اخلا�ص به بالريال ال�سعودي ،والكويتي بالدينار
الكويتي وهلم جرا”.
ثم �أ�ضاف اخلياط قائال “�إن تطوير قدرات العاملني يف البنك تلقى كل الدعم من خالل التدريب
على كل جديد يف الإدارة والتطور التكنولوجي ”.و�س�ألناه �أي�ضا عما يجب عمله من قبل البحرين
للمحافظة على الريادة يف املجال امل�رصيف عموما ،والإ�سالمي على وجه اخل�صو�ص .ف�أجاب�“ :إن
فتح املجال �أمام الكوادر الب�رشية املحلية لنيل املزيد من التدريب من خالل التعاون بني امل�رصف
املركزي وجمعية م�صارف البحرين ،ميكن �أن يلبي حاجات القطاع امل�رصيف من املوارد الب�رشية
ذات املهارات التقنية املتقدمة ،وال بد من التوقف هنا �أمام احلاجة املا�سة املتنامية لرفع معدالت
ن�سب ح�ضور الكوادر املحلية يف البنوك الإ�سالمية ،كي تتاح لها فر�صة �أداء �أدوار متزايدة لالرتقاء
ب�أداء امل�صارف الإ�سالمية ،وحت�سني اخلدمات التي تقدِّ مها ،كي ترقى �إىل م�صاف املناف�سة لها من
البنوك التقليدية� ،إن مل تتفوق عليها”.
وي�سرت�سل اخلياط يف حديثه يف هذا املجال م�ؤكدا “�أن الإرادة ال�سيا�سية يف البحرين هي دوما
�سباقة للو�صول �إىل املعادلة ال�سليمة بني ما هو كفاءة عاملية �أجنبية ،ونظريتها املحلية” م�ش ًريا �إىل
ذلك الدور املتعاظم ،والريادي يف �آن ،الذي ميكن �أن ميار�سه “معهد البحرين للدرا�سات امل�رصفية
واملالية” يف هذا االجتاه .كل ذلك من �أجل مهمة تطوير واملحافظة على البيئة التحتية املنا�سبة يف
البحرين للنهو�ض بهذا القطاع على نحو م�ستمر ومتطور.
ومي�ضي اخلياط يف كالمه قائال “وحيث �إن البحرين لها ريادة يف �أمور كثرية فلي�س هناك �أدنى �شك
يف قدرتها على حتقيق ال�صيغة املنا�سبة ،القادرة على تطوير القطاع املايل ب�شقيه التقليدي
والإ�سالمي ،ليواكب ع�رص املال والأعمال املتطور ،واملرتكز على اال�ستخدام اخلالق واملبدع
للتقنية املالية املتقدمة”.
و�أنهىاخلياط حديثه منوهاً �إىل امل�رشوعات التي نفذها بيت التمويل الكويتي  -البحرين مبا يتما�شى
و�آفاق امل�رشوع الإ�صالحي االقت�صادية ،حيث “تزاوج الر�أ�سمال البحريني مع الر�أ�سمال الكويتي
يف تنفيذ �أهم م�رشوعني من �أهم امل�شاريع اال�سثمارية هما درة البحرين وديار املحرق ،حيث يحتل
الأول م�ساحة  21كيلومرتاً مربعاً يف الطرف اجلنوبي ل�ساحل البحرين وتنت�رش مباين الثاين على
م�ساحة  12كيلومرتا مربعاً يف اجلزء ال�شمايل من مدينة املحرق .وقد �أ�سهم امل�رشوعان يف توفري
فر�ص عمل لليد العاملة البحرينية ،وفتحا جماال لفر�ص ا�ستثمارية جديدة متفرعة منهما.كل ذلك
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كما ي�شري الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية الإقت�صادية خالد حميدان بحاجة �إىل «قيادة حمنكة
متتزج فيها اخلربة الغنية املحنكة التي بني يدي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء ،املتكاملة مع مقاربة مو�ضوعية معا�رصة ،وملاحة ،تطلقها ر�ؤية
ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين ،كما ج�سدها ميثاق
العمل الوطني الذي نال موافقة �أغلبية ال�شعب بن�سبة  ،%98.4املتوا�صلة مع نظرة م�ستقبلية
يحت�ضنها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء كما وردت يف ر�ؤية البحرين ”.2030
يتكامل مع تلك الر�ؤية �سلوك �شعب ملاح ،متجاوب مع قيادته ،بني يديه املهارات امل�ستقبلية
املطلوبة التي حتتاجها امل�رشوعات الدولية املقدمة لال�ستثمار يف منطقة اخلليج العربي ،وحتر�ص
على �أن ت�أخذ من البحرين مركزا �إقليميا لأن�شطتها.
ويتحقق ذلك بكفاءة عالية عن طريق البنية التحتية،
وعلـى وجـه اخل�صـو�ص يف قطـاع االت�صـاالت ،وهـي
ع�صــب االقت�صــاد احلديــث .ومتتلــك البحريــن بنيــة
ات�صاالت حتتية متينة ،مت ت�شييدها ،وتطويرها ملا يقارب
من قرن من الزمان� .أحتدث هنا عن “�رشكة الربق
والال�سلكي” الربيطانية.
وحتافظ على ذلك ،وت�صون �آلياته ،بيئة ت�رشيعية معا�رصة
ومتقدمة ت�ستجيب ملا تبحث عنه اال�ستثمارات الأجنبية.
ومتتلك البحرين بيئة ت�رشيعية را�سخة ب�شكل عام ،ويف
قطاع املال والأعمال على نحو خا�ص».

يمكـن أن يلبي فتـح المجـال أمـام الكـوادر
البشرية المحلية ،لنيـل المزيـد مـن التدريـب
من خـالل التعـاون بيـن المصـرف المركـزي
حاجـات القطـاع
ِ
وجمعية مصارف البحريـن،
المصرفي من الموارد البشرية ذات المهارات
التقنية المتقدمة

رحلة املئة عام هذه عرفت تعرجات كثرية كانت طبيعية ومنطقية� .إذ ال ميكن �أن يتحقق كل ذلك �إال
من خالل نظرة �صائبة قادرة على قراءة املا�ضي بكل ما يحمله من قيم ومفاهيم وفهم احلا�رض بكل ما
يقت�ضيه من تهي�ؤ وا�ستعداد وا�ستقراء امل�ستقبل بكل ما يتطلبه من نظرة فاح�صة وتكهن علمي م�ستمد
من خلفية تاريخية را�سخة تزود احلا�رض مبا يحتاجه من قدرات ومتد امل�ستقبل مبا يتطلبه من ديناميكية.
لهذا ن�ستطيع اجلزم �أن تلك الرحلة مل ت�سلك خطا م�ستقيما ،بل كانت م�ضطرة قبل الو�صول �إىل
كل حمطة من حمطاتها �أن ت�سلك طرقا متعرجة ،تتم�سك فيها باملرونة ال�رضورية واحلكمة الالزمة
التي جتعل �أ�صحابها قادرين على الو�صول �إىل �أهدافهم النهائية دون التيه يف تلك التعرجات.
ت�أ�سي�سا على ذلك حققت البحرين ما ت�صبو �إليه من �أهداف و�ضعتها قبل �أن تخطو خطواتها الأوىل
على تلك الطريق ،بف�ضل توفر عاملني �أ�سا�سيني ي�ستمدان قوتهما من توفر قيادة م�ؤهلة يع�ضدها
ويف �أمني .لكن تبقى للنجاحات ،كي ت�ستمر وتزدهر ،متطلباتها التى ال تقبل امل�ساومة.
�شعب ّ
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فالو�صول �إىل املجد ونيل املكا�سب هو �إجناز ال ي�ستهان به يف حد ذاته ،لكن احلفاظ عليهما وتنمية
املوارد التي ت�صونهما وت�ضمن لهما اال�ستمرار والنمو يف �آن هو الآخر حتد من م�ستوى خمتلف.
وكما جنحت البحرين يف حتقيق الأهداف فهي م�ؤهلة �أي�ضا لتطويرها و�ضمان منوها وا�ستمرارها.
ولي�س هناك من يف و�سعه ا�ستقراء م�ستقبل القطاع امل�رصيف يف مملكة البحرين �أف�ضل من حمافظ
م�رصف البحرين املركزي ر�شيد املعراج الذي يرى يف ذلك امل�ستقبل الكثري من التحديات «النابعة
من طبيعة القطاع امل�رصيف عموما ،ومكونات اخلدمات التي يقدمها ،والطبيعة الديناميكية التي
ت�سري مثل تلك اخلدمات التقليدية منها وغري التقليدية ،على وجه اخل�صو�ص .ولهذا ف�إن العمل على
التطوير يف اخلدمات والأن�شطة واملنتجات امل�رصفية ،مبا يتوافق مع احتياجات الزبائن� ،أمر يف غاية
الأهمية ل�ضمان ا�ستمرارية امليزة التناف�سية للم�ؤ�س�سات املالية البحرينية ،ويف هذا املجال ي�ستوجب
العمل ب�شكل جاد نحو �إدخال التقنيات املالية الرقمية يف �أعمال امل�صارف و�رشكات الت�أمني وهو
الأمر الذي حر�ص عليه امل�رصف من خالل �إدخال امل�رصفية الرقمية �ضمن خطط التطوير امل�ستمرة”.
ولهذا ي�ضيف املعراج “�رشع امل�رصف بت�أ�سي�س �أول وحدة متخ�ص�صة للتقنيات املالية احلديثة يف
البنوك املركزية يف املنطقة ،وكذلك �إطالق البيئة الرقابية التجريبية ال�ستقطاب ال�رشكات املالية
النا�شئة .وقد �ساهم م�رصف البحرين املركزي بهذه املبادرات بتحفيز �إطالق مبادرات م�شابهة
لدى العديد من الدول العربية ال�شقيقة� .إن العمل نحو التطوير امل�ستمر للكوادر الب�رشية واالنفتاح
على امل�ستجدات يف املنتجات والأفكار واتباع املمار�سات امل�رصفية احل�صينة واحلوكمة الر�شيدة
وح�سن التعامل مع الزبائن واتخاذ املبادرات املنا�سبة �ستكون مفتاح النجاح يف ت�أ�سي�س م�ستقبل
ال�صناعة امل�رصفية يف مملكة البحرين” .و�إن كان لهذا التطور �أن ي�صل �إىل �آخر مراحل تطوره
املعا�رصة ،ف�سوف يجد نف�سه �أمام املحطتني الأكرث حداثة يف م�سرية القطاع امل�رصيف على امتداد
املئة �سنة من عمره.
الأوىل منهما هي ما يعرف جتاريا با�سم “ميم” .وهي ،كما تتحدث عن نف�سها على موقعها
الإلكرتوين ،جمموعة خدمات م�رصف ّية الأفراد تابعة لبنك اخلليج الدويل .وقد مت �إطالق خدماتها
يف اململكة العربية ال�سعودية يف يناير  ،2015وبد�أت عملياتها يف مملكة البحرين يف مار�س 2018م.
وتهدف “ميم” ،كما يقول موقعها� ،إىل البحث عن حلول م�رصف ّية جديدة لت�سهيل اخلدمات
والتطور الدائم.
تت�سم باالبتكار
ّ
امل�رصفية للأفراد ّ
وجتمع ميم بني اخلدمات امل�رصفية الرقمية والتقليدية (الفروع) حيث ي�ستطيع العمالء فتح
ح�سابات واالن�ضمام �إىل ميم عرب القنوات الإلكرتونية املتعددة اخليارات وتلبية االحتياجات
املتطورة با�ستمرار لقطاع اخلدمات امل�رصفية للأفراد يف املنطقة حيث �أن م�رصفية ميم الرقمية ت�سعى
لتوفري الراحة وحرية االختيار وتقدمي قيمة ا�ستثنائية للتعامالت املالية.
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وتعترب “ميم” ،نف�سها كما ي�ؤكد موقعها ب�أنها الأوىل يف توفري اخلدمات امل�رصفية الرقمية املتوافقة
مع �أحكام ال�رشيعة .وتتميز بكونها تطبيقا ذكيا للت�سجيل مينح العميل جتربة فتح ح�ساب بنكي �رسيعة
و�سهلة ،وبحد �أدنى من املعامالت الورقية .كما يف و�سع حامل البطاقة �أن يتقدم بطلب للح�صول
على بطاقات ميم .ويف و�سعه �أي�ضا �إيقافها �أو �إعادة �إ�صدارها عرب املوقع الإلكرتوين �أو التطبيق.
�أما املحطة الثانية فهي “بنك �إىل” ،وهو ،كما يتحدث عنه موقعه من �أ�رسة “امل�ؤ�س�سة العربية
امل�رصفية” ،وهي م�رصف رائد يف التمويل التجاري ،و�إدارة اخلزينة ،ومتويل امل�شاريع
وامل�ؤ�س�سات ،والقرو�ض امل�شرتكة ،واخلدمات امل�رصفية لل�رشكات وامل�ؤ�س�سات ،وكذلك خدمات
ال�صريفة الإ�سالمية .تنت�رش �شبكة فروع “امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية” عرب القارات اخلم�س ،وتغطي
دوال يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا و�أوروبا والأمريكيتني و�آ�سيا.

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء يف زيارة �إىل مكاتب جمل�س
البحرين للتنمية االقت�صادية ويبدو
يف ال�صورة حمافظ م�رصف البحرين
املركزي ال�سيد ر�شيد املعراج والرئي�س
التنفيذي ل�رشكة ممتلكات الدكتور
خالد عمرو الرميحي

وي�ؤمن “�إىل” ،كما جاء على موقعه “ب� ّأن اخلدمات امل�رصفية وجدت لت�ساعد الزبون على
اال�ستمتاع باحلياة التي يريدها .ولذلك فال بد لها �أن تتغري �أوال؛ لت�صبح �أ�سهل ،و�أب�سط ،و�أكرث ذكاء.
ويعمل “�إىل” ،على جلب اخلدمات امل�رصفية �إىل عامل زبائنه؛ الذي يعتربه جديدا فهو عامل
ال�رسعة ،والرتابط ،واالت�صال الدائم بالإنرتنت ،لتلبية رغبات الزبون ،كما يرى “�إىل” ،مبجرد
مل�سة على هاتف الزبون نف�سه.
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مسؤولية الحاضر
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هذه ال�صفحة
امليدالية التذكارية التي �أ�صدرتها جمعية م�صارف البحرين
مبنا�سبة مرور قرن من اخلدمات امل�رصفية يف العام 2019م
ال�صفحة املقابلة
خليج البحرين مركز انطالقة التكنولوجيا املالية يف اململكة

251

مئة عام م�ضت ،حملت معها همومها و�أحالمها ،مل ترفع كل الهموم من فوق
كاهل حاملها ،ومل تتحقق جميع الأحالم كما كان ي�صبو لها �صاحبها .لكن،
ما ميكن �أن ي�سجل هنا �أن مواجهة الهموم �صهرت البحرين حكومة و�شع ًبا يف
بوتقة واحدة دجمت الإثنني يف م�سار واحد جعلهما يحمالن م�س�ؤولية م�شرتكة،
�أخذت على عاتقهـا الو�صـول بالبحريـن �إىل ما و�صلـت �إليه اليـوم .وبالقـدر
ذاته �شيدت الأحالم ق�صرا جميـال ،حنت جدرانـه على البحريـن ،حكومـة
و�شعب ًا �أي�ض ًا ،فعا�شا �أ�سعد مراحل الإجنازات بني ردهاته ،وكانت حم�صلة كل
ذلك هي البحرين كما متو�ضع نف�سها اليوم على خارطة البلدان الباحثة عن
م�ستقبل م�شرق ينعم اجلميع فيه بكل مقومات املجتمعات املتح�ضرة ،باملعنى
ال�شمويل لكلمة متح�ضر ،الذي حتقق فيه قيادة البالد طموحاتها ،وينعم فيه
املواطن مبا يتوق له.
لي�س هناك من يدعي �أن تلك الطريق التي م�شتها احلركة املالية وامل�رصفية البحرينية بثقة ،كانت
معبدة بالزهور والرياحني ،كما قد يتوقع البع�ض ،كما �أن ال�سري فيها مل يكن ،يف �أي يوم من الأيام،
م�ستقي ًما ،وفوق هذا وذاك ،كانت الظروف ،يف مراحل معينة غري مالئمة ،بل وقا�سية ،و�أ� َّرصت
على �أن ت�سري بالبالد يف اجتاه خمالف ملا هو متوقع� ،أو حمبذ .لكن هذه طبيعة املجتمعات احلية
الديناميكية التي حتمل يف �أح�شائها الرغبة امل�ستمرة يف التغيري ،والإ�رصار غري املنقطع على التطور،
الذي يحمل على عاتقه م�س�ؤولية احلا�رض وال حتيد عن ناظريه طموحات امل�ستقبل وهذا ما مكن
البحرين ،بو�صف كونها جمتمعا ينتمي لهذه الفئة من البالد ،من حتقيق ما كان ي�صبو �إليه �شعبها،
وما كان يتطلع نحوه �سكانُها ،وما خططت له قيادتها.
ومل يكن للبحرين �أن جتني ثمرات ما زرعت ،وت�صل �إىل ما تتلهف �إليه ،لو مل مين عليها اهلل� ،سبحانه
وتعاىل ،بقيادة حكيمة ،و�شعب متفتح ،حمال معا راية التقدم والرخاء ،ورحبا �سوية بالت�ضحيات
مهما بلغت قيمتها ،و�صمما على حتقيق الإجنازات ب�شكل م�شرتك ،وثقة متبادلة ،مهما تطلب ذلك
من �صرب وحتمل .فجاءت املح�صلة ،بحرين اليوم ،مملك ًة حمدودة يف م�ساحتها اجلغرافية� ،شحيح ًة
يف مواردها الطبيعية ،لكنها غنية بقيادتها احلكيمة ،وواعدة ب�شعبها الطموح .تالقت النظرة احلاكمة
الثاقبة ،مع الإرادة ال�شعبية ال�صلبة ،كي ت�صنعا بت�صميم المتناه ،وبثقة متبادلة ،وحب م�شرتك
فتن�سجان بحرين اليوم ،وتر�سمان معا ،وبثقة ال متناهية معامل بحرين امل�ستقبل.
ويف َّجلة ذلك البحر املتالطم من الآمال والآالم ،حر�ص القطاع امل�رصيف البحريني على �أال يكون
من اهلل على البحرين بها .وحتققت بف�ضل ذلك النتيجة التي
بعيدا عن تلك املعادلة ال�سليمة ،التي ّ
املواطن ف�أ�صبحت البحرين ،من خالل كل ذلك رائدة العمل
ت�صبو لها القيادة ،ويتطلع نحوها
ُ
حاليا ،وحا�ضنة املال والأعمال
امل�رصيف اخلليجي
تاريخيا ،ومركز اخلدمات امل�رصفية املتطورة ًّ
ًّ
الواعدة م�ستقبال.
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�صاحب ال�سمـو امللكي الأمري خليفـة بن �سلمـان �آل خليفـة رئي�س جمل�س الوزراء ي�ستقبل حمافظ م�رصف البحرين
املركزي ال�سيد ر�شيد املعراج مع رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة جمعية م�صارف البحرين يف العام 2017م

م�سنودة بتاريخ عريق يغو�ص مداه عميقا يف بحر من �آالف ال�سنني ،عندما كانت هذه اجلزر حمطة
جتارية مرموقة بني ال�رشق والغرب ،لها من الثقل املح�سو�س ،والإ�سهام امللمو�س ،وكثري من �أمور
التبادل احل�ضاري والتجاري ،املمزوج برائحة �إ�سهامات ح�ضارات متعاقبة على �أر�ضها ،تنطلق
من �إجنازات تايلو�س وتغو�ص عميقا يف تاريخ م�آثر دملون ،وتتوقف بفخر عند الر�سول ال�صحابي
اجلليل العالء بن احل�رضمي بعثه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل ملك البحرين املنذر بن �ساوى
التميمي ،قبل �أن حتط رحالها اليوم يف املنامة .هذه املدينة التي حتولت �إىل ور�شة عمل ،كما
ي�صفها د .نادر كاظم ب�أنها املدينة التي ال ينام فيها �أحد؛ فالكل ال يكف عن امل�ساهمة كي ي�صل
اجلميع بالبحرين �إىل املكانة التي ت�ستحقها يف عامل املال والأعمال ب�صخبه ،والإعالم ب�ضجيجه
العايل ،وحركته التي ال تتوقف .وكما يحلو للإعالمي املخ�رضم �إبراهيم ب�شمي �أن يطلق عليها
“�شانزيليزه اخلليج” .يف كتابه الذي حمل عنوان “املنامة �شانزيليزه اخلليج”. ،ي�صف ب�شمي
مالمح تلك املدينة يف الفرتة التي �سبقت الطفرة النفطية ،وي�سلط ال�ضوء بر�شاقة قلمه على ذلك
الن�سيج االجتماعي املميز يف تلك املدينة الذي �شكل باقة ثقافية حملية احت�ضنت مكونات ح�ضارية
ودينية متباينة ،انعك�ست على ال�سلوك ال�سكاين ،مبا فيه ذلك املتعلق بالأطعمة وامل�أكوالت.
أمدا البحرين بال�شحنة التي حتتاجها �أية دولة ترنو نحو امل�ستقبل
هذا اجلهد ،وتلك املكانة العاملية � ّ
كي تتجاوز احلا�رض مبكا�سب حا�سمة ممزوجة بثقة ت�سري نحو الأمام ب�أقدام را�سخة ،تك�رس بها جميعا
حدود �ضيق حميط حيزها اجلغرايف ،وتتخطى �آفاق �صغر عددها ال�سكاين املحدود ،بف�ضل جهد
نا�سها ورجاحة عقل حكامها .كل ذلك مكنها �أي�ضا من �أن جتد لنف�سها موقعا تاريخيا مميزا على م ِّر
الأزمان ال�سابقة ،ويعدها مبكانة م�ستقبلية على خارطة العامل ،حتلم بالو�صول �إليها دول �أخرى من
بالد العامل ،مِن َمن يفوقونها �سكانا ،ويتعدونها م�ساحة.
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هذه ال�صفحة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء يف �إحدى زياراته التفقدية ل�سري
الأعمال يف مقر خليج البحرين للتكنولوجيا املالية
ال�صفحة املقابلة
معايل ال�شيخ �سلمان بن خليفة �آل خليفة وزير املالية
متو�سطا ممثلي امل�صارف البحرينية امل�شاركة يف
حفل تد�شني مبادرة �صندوق ال�سيولة املالية

هذا ما حتكيه الأرقام ،وما تتحدث عنه الوقائع ،كما ترد على موقع م�رصف البحرين املركزي
حاليا ،يف البحرين قائال :يتكون النظام
الإلكرتوين ،عندما يتحدث عن النظام امل�رصيف ،القائم ًّ
امل�رصيف يف البحرين من م�صارف تقليدية وم�صارف �إ�سالمية ،وي�شكل العن�رص الأكرب من النظام
املايل ،حيث ينفرد بـ �أكرث من 85%من �إجمايل املوجودات املالية للقطاع .ويبلغ �إجمايل عدد
م�ؤ�س�سات القطاع املايل يف البالد  376مبا يف ذلك  31م�رصفا لقطاع التجزئة و 62م�رصفا لقطاع
اجلملة و 17فرعا للم�صارف الأجنبية و 8مكاتب متثيلية .كما ت�شمل هذه امل�ؤ�س�سات � 35رشكة
ت�أمني و� 52رشكة �أعمال ا�ستثمارية و� 53رشكة مرخ�صة متخ�ص�صة .كما بلغت قيمة �أ�صول القطاع
امل�رصيف مع نهاية يونيو 2019م نحو  211مليار دوالر �أمريكي� ،أي �أكرث من خم�سة �أ�ضعاف الناجت
املحلي الإجمايل ال�سنوي للبحرين.
حقق القطاع امل�رصيف يف البالد منوا ملحوظا ،ال ميكن القفز فوقه ،نتيجة لإتباع البحرين نظام
اقت�صاد ال�سوق املفتوحة؛ و�سيا�سات االقت�صاد الكلي وال�سيا�سات املالية احلكومية امل�ستقرة
واحلري�صة؛ وبف�ضل م�صداقية الإطار الرقابي املتوافق مع املعايري الدولية؛ والقوى العاملة املحلية
القديرة وامل�ؤهلة .وقد اجتمعت كل هذه العوامل لدعم مركز البحرين كمحور م�رصيف �إقليمي
جنح يف اجتذاب كثري من امل�ؤ�س�سات امل�رصفية الأجنبية لإن�شاء مكاتب لها يف اململكة .يع�ضد هذا
النظام امل�رصيف التقليدي ،نظام م�رصيف �إ�سالمي يتكامل مع نظريه التقليدي ،وال يت�صادم معه،
وي�شكالن معا منظومة م�رصفية متميزة بزت بها البحرين مناف�ساتها ،واحتلت بف�ضلها املكانة التي
ت�ستحقها بني �أ�سواق املال والأعمال الدولية.
254

القطاع المصـرفي البحـريني  100 -عـام مـن التحـديات واإلنجـازات

هذا ما تنقله �صفحة م�رصف البحرين املركزي على الإنرتنت ،قائلة� :أ�صبحت البحرين مركزا عامليا
يف قطاع اخلدمات املالية الإ�سالمية ،والدولة امل�ضيفة لأكرب جتمع من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
يف ال�رشق الأو�سط .وت�ضم اململكة اليوم منظمات وهيئات هامة لتطوير اخلدمات الإ�سالمية كما
ت�ضم  6م�صارف �إ�سالمية يف قطاع التجزئة و 13م�رصفاً �إ�سالمياً يف قطاع اجلملة و 9نوافذ تابعة
للم�صارف التقليدية و� 6رشكات ت�أمني تكافلي و�رشكتني لإعادة التكافل متار�س ن�شاطها يف اململكة،
كما �أ�صبحت البحرين �أي�ضا �سوقا رائدة لل�سندات الإ�سالمية (ال�صكوك) ،ت�شمل ال�صكوك
احلكومية ق�صرية الأجل و�صكوك الإجارة .وقد لعب م�رصف البحرين املركزي دورا �أ�سا�سيا يف
طرح هذه املنتجات املبتكرة.
لقد كان النمو يف قطاع اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية كبريا ،حيث قفزت املوجودات الإجمالية
يف هذا القطاع من  1.9مليار دوالر �أمريكي يف العام 2000م �إىل 32.7مليار دوالر �أمريكي يف
يوليو 2020م �أي بزيادة فاقت � 17ضعفاً .كما ارتفعت ح�ص ُة امل�صارف الإ�سالمية من ال�سوق من

 %1.8من جمموع املوجودات امل�رصفية يف العام 2000م �إىل  %15.3يف يوليو 2020م .ينطق
باحلقائق حول ما حققته البحرين يف م�سريتها التي تربو على 100عام من الزمان من العمل امل�رصيف
الد�ؤوبُ ،
بع�ض ما ن�رشه اخلربا ُء يف هذا املجال ،ممن عملوا يف البحرين يف هذا القطاع ،و�شهادات
من التقينا بهم يف رحلة �إعداد هذا الكتاب .ويف هذا ال�صدد ،يتحدث اخلبري االقت�صادي الأ�سبق
لدى جمل�س التنمية االقت�صادية يارمو كوتيلني ،يف مقابلة �أجرتها معه جملة امل�رصفيني ،م�ؤكدا�“ :أن
انفتاح البحرينيني على الآخرين لهو مثال وا�ضح على كل ما يخ�ص التعامل مع الأجانب؛ فالبحرين
من البلدان القالئل التي ت�سمح بع�ضوية الأجانب يف جمال�س �إدارات وحتى رئا�سة جمعيات م�رصفية
مثل جمعية امل�صارف وجمعية الت�أمني وغريها .فالأجنبي والبحريني لهما مطلقُ احلرية يف الرت�شح،
(م�ضيفا) �أن البحرين لديها جمموع ٌة كبرية من املهنيني املحليني يف خمتلف امل�ستويات الإدارية”.
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هذه ال�صفحة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء يتفقد جم�سم م�رشوع ديار املحرق
يف معر�ض بيت التمويل الكويتي بح�ضور كوكبة من
الوزراء وامل�س�ؤولني يف اململكة
ال�صفحة املقابلة
تد�شني �شعار االحتفال مبئوية القطاع امل�رصيف يف البحرين
يف العام 2019م

ويف ال�سياق ذاته ،وعند احلديث عن التجربة البحرينية الرائدة ،وقدرة البحرين على املحافظة
على مركزها احلايل ،ي�ؤكد رئي�س جمل�س �إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد �إمكانية
ذلك قائال�“ :إن و�صول البحرين �إىل املركز الذي هي فيه الآن جاء نتيجة الر�ؤية وااللتزام
والت�شجيع احلكومي من ق َّمة هرم القـيادة يف ال�سـبعينيات من القـرن املا�ضي التي ميثلها �صـاحب
العـظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ،ومن بعده ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة وحكومته الر�شيدة برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء ،وم�ؤازرة ومتابعة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
�آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء على ر�أ�س اجلهاز الهام
للملف االقت�صادي يف اململكة ،وم�رصف البحرين املركزي ،وبقية الوزارات املعنية .وعليه ،ف�إن
جناح البحرين للمحافظة على هذه الإجنازات يتطلب ت�سوي ًقا �أكرث لها واال�ستفادة من كونها مركزًا
متميزًا لي�س فقط ملختلف اخلدمات امل�رصفية ،ولكن كذلك لتقدمي خدمات ال�صريفة الإ�سالمية”.
يف االجتاه ذاته يذهب الرئي�س التنفيذي ملجموعة الربكة الإ�سالمية عدنان �أحمد يو�سف ،يف حديثه
عن وجود �أنظمة وقوانني كافية لعمل القطاع امل�رصيف يف البحرين ،قائال�“ :إن هناك تعاونا دائ ًما
بني م�رصف البحرين املركزي وامل�صارف الأخرى يف ما ما يخ�ص الأنظمة والقواعد اجلديدة،
حيث يتم الت�شاور والتحاور بني الطرفني( .ثم مي�ضي م�ضيفا) �أن �سمو رئي�س جمل�س الوزراء
يحر�ص على لقاء ر�ؤ�ساء الوفود امل�رصفية التي كانت ت�أتي �إىل البحرين لإعطاء الدعم
كان
ُ
احلكومي لت�سهيل عمل امل�صارف يف البحرين .وكان هناك � ً
أي�ضا وزير التجارة الأ�سبق رحمه اهلل
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حبيب قا�سم ،والوزراء من �أمثال �إبراهيم عبد الكرمي وعبد اهلل �سيف .لقد كانوا جميعا يحر�صون
على اال�ستماع �إىل ر�ؤ�ساء الوفود الأجنبية ملعرفة متطلباتهم و�إدخال القوانني الالزمة لت�سهيل
عملهم يف البحرين”.
ثم ي�ستطرد قائال“ :كان التعاون �آنذاك ،وال يزال ،قو ًّيا ،حتى الآن ،بني القطاع املايل واحلكومة،
حيث دائ ًما ت�ستمع ال�سلطات الرقابية �إىل �آراء ومالحظات امل�س�ؤولني العاملني يف امل�ؤ�س�سات
املالية” .ويف ما يتعلق مبنظمات املجتمع املدين امل�ساندة للنظام امل�رصيف ،يرى ال�سيد عدنان “�أن
جمعية م�صارف البحرين هي الواجهة امل�ساندة لتمثيل م�صالح امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية لدى
امل�رصف املركزي والوزارات الأخرى املعنية .واجلمعية لها ميزة وجود جمموعة من الأجانب يف
جمل�س �إدارتها ،وهذا الأمر قد ال يكون موجودا يف معظم البلدان ،حيث �إن الأع�ضاء لأية جمعية
م�رصفية يف �أي بلد قد يكونون من �أبناء البلد ذاته� .أما يف البحرين ف�إن التمثيل يف جمل�س �إدارة
اجلمعية يت�ضمن عددا من م�س�ؤويل امل�صارف املوجودة يف البحرين ،وهذا يعطي اجلمعية بعدًا
مالئ ًما لتمثيل م�صالح البنوك الأجنبية العاملة يف البحرين”.
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ويف �س�ؤاله عن م�ستقبل امل�صارف الإ�سالمية وقدرة منتجاتها على املناف�سة ،جند الأ�ستاذ عدنان
متفائ ًال ،م�ؤكدً ا ذلك بقوله�“ :إن دخول امل�صارف الإ�سالمية ب�أنواعها يف البحرين ح�صل بطريقة
�شبه منظمة حيث مت افتتاح امل�صارف العاملية ومنها م�صارف الأف�شور الإ�سالمية ،ثم امل�ؤ�س�سات
والبنوك التجارية ،وبنوك �إدارة الأ�صول ،واملحافظ اال�ستثمارية ،لذلك كانت امل�صارف الإ�سالمية
تنمو بنف�س طريقة منو امل�صارف التقليدية ،وبلغ جمموع الأ�صول لديها ما يقارب  3ترليونات
دوالر �أمريكي بينما جمموع �أ�صول كل امل�صارف العربية يبلغ نف�س املبلغ ،وهذا يعني ب�أن امل�صارف
الإ�سالمية ا�ستطاعت �أن تبلغ ميزانياتها قدر ميزانيات امل�صارف العربية يف فرتة ق�صرية جدا ن�سبيا”.
�أما الرئي�س التنفيذي ال�سابق لبنك البحرين الوطني عبد الرزاق ح�سن القا�سم ،فنجده يركز على عدة
أهمها“ :قدرة احلكومة يف البحرين على خلق املناخ الالزم
�أمور � ُّ
ال�ستقطاب امل�صارف التقليدية ،ثم الإ�سالمية من خالل توفري
الدعم والأنظمة والقوانني املنظمة للقطاع امل�رصيف ،ثم قيامها يف
تطمح البحرين في االنتقال من اقتصاد
ودائع
وقت الأزمات احلادة مب�ساندة البنوك املحلية مبا فيها �ضخ َ
قائم على الثروة النفطية ،إلى اقتصاد
من دون فوائد و�رشاء ح�ص�ص يف بع�ضها عن طريق م�ؤ�س�سات
منتج قادر على المنافسة عالميا ،ترسم
حكومية ،كلها ت�ؤك ُد امل�ساندة غري املحدودة من قبل احلكومة”.
ُ
القطاع
الحكومة معالمه ،ويتولى
وينفرد القا�سم بالتوقف عند العالقة بني امل�صارف املحلية ،وتلك
َ
الخاص الرائد عجلة تنميته
العاملية ،فنجد �أنه ي�شدد على �أهمية تلك العالقة املثمرة قائال�“ :إننا
جميعا مدينون بال�شكر اجلزيل للم�صارف الأجنبية املوجودة يف
البحرين ،فهي التي ا�ستثمرت كثريا يف تدريب وت�أهيل العن�رص
الب�رشي املحلي ،و�ساعدته على ّ
تبو�ؤ منا�صب عليا يف م�صارف البحرين وحتى خارجها”.
الرئي�س التنفيذي لبنك الإ�سكان د .خالد عبد اهلل ،يويل ق�ضي َة التدريب ،وت�أهيل العن�رص الب�رشي،
�أهمية متزايدة فنجده ي�ؤكد�“ :أن احلاجة ما�سة يف القطاع امل�رصيف عامة ،مل�ضاعفة حجم ووترية
تدريب العاملني يف هذا القطاع بالذات ،من �أجل الو�صول لهدف �إعداد ال�صف الثاين �أو اجليل
القادم من الكفاءات املحلية حيث يالحظ �أن البنوك قد تراخت يف الآونة الأخرية يف هذا ال�ش�أن،
ما و�ضع القطاع �أمام م�شكلة البحث عن قيادات توا�صل ما بد�أه اجليل الذي �سبقها ”.ثم ا�سرت�سل
م�ضيفا�“ :إننا لو رجعنا �إىل التطور الذي ح�صل يف القطاع امل�رصيف �سنجد ب�أنه كانت هناك قيادةٌ
واعية �سخَّ رت الطفرة النفطية والتي �سهلت تواجد امل�صارف يف البحرين للعمل يف البحرين
ودول اخلليج الأخرى ،لتمويل التطور العمراين ،و�إيجاد �سبل ا�ستثمار خمتلفة �ساعدت على
ُ
امل�صارف حينها دو ًرا رائ ًدا يف التمويل ،كما مار�س
تقوية القطاع امل�رصيف يف البحرين .ومار�ست
معهد البحرين للدرا�سات املالية حينها دو ًرا مميزًا يف تطوير وت�أهيل كثري من العاملني يف امل�صارف
ليتولوا منا�صب عالية �ساهموا من خاللها يف تطوير القطاع امل�رصيف”.
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وعند احلديث عن امل�ستقبل ال بد من التوقف مطوال عند املبادئ والأهداف التي ت�ضمنتها الر�ؤية
االقت�صادية للبحرين عام  2030كي نكت�شف �أن قياد َة البالد ممثلة ب�صاحب اجلاللة امللك ،وقرينة
العاهل رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة ،و�سمو رئي�س الوزراء ،و�سمو ويل العهد ،جميعهم �سائرون
يخ�ص اجلانب االقت�صادي املرتبط
و�ساهرون على تنفيذ ما �أقر يف الر�ؤية ، 2030
ً
خ�صو�صا يف ما ُّ
بالقطاع املايل امل�رصيف وهو مو�ضوع هذا الكتاب .وتلخ�ص ر�ؤية  2030كل ذلك قائلة�“ :إننا
كمملكة نطمح يف االنتقال من اقت�صاد قائم على الرثوة النفطية� ،إىل اقت�صاد منتج قادر على املناف�سة
عامليا ،تر�سم احلكومة معامله ،ويتوىل القطاع اخلا�ص الرائد عجلة تنميته ب�شكل يو�سع الطبقة
ًّ
الو�سطى من املواطنني البحرينيني الذين ينعمون مب�ستويات معي�شية عالية ج َّراء زيادة معدالت
الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية”.
وتزرع الأرقام امل�ستقبلية الأمل والتفا�ؤل يف قلب من يحاول قراءة ما ينتظ ُر �سوق املال والأعمال
البحرينية ،فقد حققَ اقت�صاد مملكة البحرين من ًوا ملحوظا على مدى العقود املا�ضية ،وبلغ ُ
معدل
منو الناجت املحلي الإجمايل � %6سنويا على مدى ال�سنوات اخلم�س الأخرية ،وذلك نتيجة ارتفاع
�أ�سعار النفط ،وازدهار القطاع املايل ،والطفرة االقت�صادية على امل�ستوى الإقليمي .كما ازدادت ثقة
حجم تدفق اال�ستثمارات الأجنبية
دوائر املال والأعمال الدولية يف االقت�صاد الوطني ،حيث ارتفع ُ
أدت هذه
املبا�رش من  0.2مليار دينار بحريني عام 2003م �إىل  1.1مليار دينار عام 2006م ،وقد � ْ
النه�ض ُة االقت�صادية �إىل حت�سني امل�ستويات املعي�شية للمواطنني البحرينيني.
تك�شف كل تلك احلقائق �أن عمر احلركة امل�رصفية البحرينية قد بلغ مئة عام من الزمان ،لكنها
يقا�س الزمن بالإجناز .ويبقى الإجناز �أقوى من الزمن ،الذي ال ميلك مهما طال
جتاوزت ذلك عندما ُ
�أمده �سوى االعرتاف مبا تنجزه ال�شعوب احلية ،وما يحفره الإن�سان من �إبداعاته ،و�أعماله الريادية
على ج�سد ذلك الزمن ،وهو ما جت�سده ،وما تزال م�ستمرة يف تكري�سه البحرين .وقد حتقق كل
ذلك بف�ضل جمموعة من العوامل الذاتية واملو�ضوعية ،يت�صدرها توفر قيادة متتلك ر�ؤية ،و�شعب
يقدم الت�ضحيات ،ومواطن يقبل التحديات ،و�أجيال تراكم التجارب ،وتنتج الإبداع يف �صوره
املختلفة ،حتى عندما يتعلق الأمر بالعمل يف بيئة �ص َّماء جامدة ال تنطق �سوى بالأرقام مثل بيئة املال
والأعمال ويف القلب منها اخلدمات امل�رصفية.
وي�سبق كل ذلك ،تلك العناية الإلهية التي م َّنت على البحرين ،مبا ت�ستحقه من قدرات �أو�صلتها �إىل
ما و�صلت �إليه اليوم .م�سك اخلتام يقول �إن البحرين عا�شت ما�ض ًيا تلي ًدا ،وتنعم بحا�رض مزدهر،
وتتطلع نحو م�ستقبل م�رشق ،وال ي�ضيع يف خ�ضم كل ذلك� ،رضورة الت�أكيد �أنها عرب م�سريتها
التاريخية واملعا�رصة ،جنحت البحرين يف الإم�ساك بع�صا التميز القائم على الريادة ،وهذه معادلة
التحكم يف متغرياتها �إال من خالل التفاعل الإيجابي القائم على الثقة املتبادلة بني قيادة
ال ميكن
َ
ع�ضالت �شعب د�ؤوب متفان يف الت�أ�صيل لتلك امل�سرية
متتلك الذهنية الطموحة املتفتحة ،ت�سندها
ُ
والدفاع عن ا�ستمرارها ورقيها.
259

�رصح احتفاالت مئوية القطاع امل�رصيف البحريني
يت�صدر مبنى جممع مرف�أ البحرين املايل

القطاع المصـرفي البحـريني  100 -عـام مـن التحـديات واإلنجـازات

261

262

القطاع المصـرفي البحـريني  100 -عـام مـن التحـديات واإلنجـازات

المـــالحـق

الإ�صدار الأول ملجموعة طوابع مبنا�سبة الذكرى اخلم�سون
لإ�صدار الدينار البحريني الأول 2015م
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عالمات مضيئة على طريق المئوية
صاحب العظمة المغفور له
الشيخ حمد بن عيسى بن علي
آل خليفة  1942 - 1932م

صاحب العظمة المغفور له
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة
 1932 - 1869م

منح البنك ال�رشقي املحدود
(�ستاندرد ت�شارترد بنك حاليا)
رخ�صة �أول بنك يف البحرين وبد�أ
البنك العمل يف  3يوليو 1920م

1918

�صدور قانون ب�إن�شاء بلدية املنامة
ك�أول نظام قانوين للبلديات

1919

افتتاح مدر�سة الهداية اخلليفية يف
املحرق بداية التحول نحو التعليم
النظامي احلديث يف البحرين
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1920

اكت�شاف النفط وانتاجه بكميات
جتارية يف العام 1932م

1922

افتتاح مكتب ويني موري
يف البحرين ك�أول �رشكة تدقيق
عاملية يف اخلليج العربي

1932

1941

افتتاح ج�رس ال�شيخ حمد وت�سهيل
ان�سياب حركة املرور بني جزيرة
املحرق والعا�صمة املنامة
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صاحب العظمة المغفور له
الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى
آل خليفة  1961 - 1942م

افتتاح فرع للبنك
الربيطاين لل�رشق الأو�سط
(ات�ش �إ�س بي �سي حاليا)

1944

افتتاح �صندوق التعاوين
لت�أمني ال�سيارات ك�أول �رشكة
ت�أمني بحرينية

1950

افتتاح فرع �رشكة نرويج يونني فاير
ان�شورن�س ك�أول �رشكة ت�أمني �أجنبية

1954

ا�ستخدام الروبية الهندية
اخلليجية بدال من الروبية
الهندية العادية

1957

افتتاح بنك البحرين
ك�أول بنك بحريني
(بنك البحرين الوطني حاليا)

1959

1960

افتتاح فرع البنك العربي
املحدود ك�أول بنك عربي
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صاحب العظمة المغفور له
الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد
آل خليفة  1999 - 1961م

1964

ان�ضمام البحرين
�إىل ع�ضوية �صندوق
النقد الدويل والبنك
الدويل للتنمية
و�إعادة الإعمار

افتتاح يونايتد بنك
املحدود الباك�ستاين
وبنك الرافدين العراقي
و�سيتي بنك الأمريكي

ت�أ�سي�س جمل�س نقد
البحرين مبوجب
مر�سوم رقم 6

1965

اال�صدار الأول من
الدينار البحريني ليحل
مكان الروبية الهندية

1969

م�ؤ�س�سة نقد البحرين
ت�صدر تعليمات
م�صارف الأف�شور

1971

نيل البحرين ا�ستقاللها
وع�ضوية الأمم املتحدة

1972

نيل �سيتي بنك
واجلميني ندرالند بنك
�أول رخ�صتني لبنوك
الأف�شور

1973

ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة نقد
البحرين مبوجب
مر�سوم رقم 23
حكومة البحرين
ت�شرتي  %25من �أ�سهم
بنك البحرين الوطني
البحرين تن�ضم �إىل
ع�ضوية املنظمة العربية
لت�صدير البرتول
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1975

1976

افتتاح �رشكتي مار�شال
وتلت �أند رايل ك�أول
�رشكات و�ساطة مالية
عاملية يف البحرين
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م�ؤ�س�سة نقد البحرين
تبيح للقطاع املايل
التبادل بني الدينار
واليورومني
الدولة ت�صدر �سندات
البحرين احلكومية
باليورومني

1977

ت�سجيل هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات
الإ�سالمية (�أيويف)

بداية ارتباط الدينار
البحريني بحقوق
ال�سحب اخلا�صة

م�ؤ�س�سة نقد البحرين
ت�صدر رخ�ص خا�صة
مبكاتب التمثيل للبنوك
الأجنبية

1978

�أول رخ�صة لبنك
ا�ستثماري �صدرت
با�سم �رشكة البحرين
لال�ستثمار
�صدور رخ�صة بنك
البحرين الإ�سالمي
ك�أول بنك �إ�سالمي

الرتخي�ص لبنك
البحرين للتنمية
وبدء ن�شاطه

املعهد النوعي
للتدريب يبد�أ �أعماله

ت�أ�سي�س جمعية
امل�رصفيني البحرينيني

1979

وفاة �صاحب العظمة
املغفور له ال�شيخ
عي�سي بن �سلمان
�آل خليفة وتويل
�صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة مقاليد احلكم

1980

الرتخي�ص لبنك
اال�سكان وبداية �أن�شطته
ح�صول امل�ؤ�س�سة
العربية امل�رصفية
على رخ�صة العمل

1982

1987

�إفتتاح مركز التدريب
للم�رصفيني (معهد
البحرين للدرا�سات
امل�رصفية واملالية حاليا)

1989

1993

1999

م�ؤ�س�سة نقد البحرين
ت�صدر القوانني
املتعلقة مبقدمي
خدمات اال�ستثمار
واخلدمات املالية
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جاللة الملك حمد بن عيسى
بن سلمان آل خليفة
ملك مملكة البحرين منذ مارس 1999

جمموعة من البنوك تطلق
مركز �إدارة ال�سيولة

2000

ت�أ�سي�س جمل�س اخلدمات
املالية الإ�سالمية

2001

2002

الدينار البحريني يخرج من
نظام حقوق ال�رصف اخلا�صة
لريتبط بالدوالر الأمريكي
�إ�صدار �صكوك ال�سلم
(�سندات خزينة �إ�سالمية)
ت�أ�سي�س املجل�س الأعلى
للم�صارف الإ�سالمية
مملكة البحرين �أول دولة
خليجية متار�س من خالل
م�ؤ�س�سة نقد البحرين الرقابة
على �رشكات الت�أمني والبور�صة
ت�أ�سي�س جمل�س البحرين
للتنمية الإقت�صادية
البحرين ت�صبح مملكة وال�شيخ
حمد بن عي�سى �آل خليفة
ي�صبح ملك مملكة البحرين
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ت�أ�سي�س ال�رشكة العاملية
الإ�سالمية للتقييم
ت�أ�سي�س �صندوق تدريب
املوارد الب�رشية من قبل
امل�ؤ�س�سة ومب�ساعدة احلكومة
تغيري م�سميات رخ�ص
امل�صارف �إىل خدمات �أفراد
�أو �رشكات (م�صارف جتزئة
�أو م�صارف جملة) �أو تقليدية
�أو �إ�سالمية
ت�أ�سي�س �صندق ا�صالح
�سوق العمل “متكني”
ت�أ�سي�س �رشكة ممتلكات القاب�ضة
لتكون الذراع املايل لل�رشكات
احلكومية و�إدارة ا�ستثماراتها

�صدور مر�سوم ب�إن�شاء �إدارة
عامة للمناطق احلرة ب�شئون
اجلمارك واملوانئ بوزارة املالية
والإقت�صاد الوطني

2003

�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي
اللوائح املنظمة للإجراءات يف
�سجل الت�أمني خلرباء الت�أمني
والو�سطاء واملمثلني

2005

�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي
�ضوابط منح التمويل الإ�ستهالكي
مقابل الدخل ال�شهري للأفراد

2006

ا�ستحواذ بنك الكويت املتحد
على بنك البحرين التجاري
لي�صبح البنك اجلديد �أهلي
يونايتد بنك

2008

ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك
مملكة البحرين يطلق الر�ؤية
الإقت�صادية  2030وهي ر�ؤية
�إقت�صادية �شاملة للمملكة

2009

منح رخ�صة بنك جتزئة لبنك رقمي
لبنك اخلليج الدويل “ميم”
منح رخ�صة بنك جتزئة للم�ؤ�س�سة
العربية امل�رصفية كثاين رخ�صة
لبنك رقمي “�إىل”

2010

2019

ا�صدار اللوائح املنظمة لتحديد
الطلبات املتعلقة مبمار�سة
الت�أمني يف البحرين
�إ�صدار اللوائح املتعلقة بتنظيم
�إجراءات الودائع املحمية
واال�ستثمارات غري املقيدة
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي
توجيهات تت�ضمن ميثاق مبادئ
حوكمة ال�رشكات ال�صادرة عن
وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
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أعمدة في صرح القطاع المصرفي 2019 - 1919م

البنك الربيطاين
لل�رشق الأو�سط

البنك العربي املحدود
حبيب بنك املحدود

(ات�ش ا�س بي �سي حاليا)

1919
–
1930

البنك ال�رشقي املحدود

(�ستاندرد ت�شارترد بنك حاليا)
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1931
–
1950

1951
–
1960

بنك البحرين

(حاليا بنك البحرين الوطني)

البنك العربي املحدود

1961
–
1970

1971
–
1980

بنك البحرين والكويت
بنك بي �إن بي  -باريبا
�سيتي بنك
ج .بي مورغان
ت�شي�س مانهاتن بنك
بنك كوريا لل�رصافة
هانا بنك كوريا
�ستيت بنك �أوف انديا
بنك اخلليج الدويل
بنك الكويت الوطني
بنك باك�ستان الوطني
بنك البحرين الإ�سالمي
البنك الأهلي التجاري ال�سعودي
مانيوفكجرر هانوفر بنك
بنك الإ�سكان
امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية
بنك البحرين العربي الدويل
ات�ش �أ�س بي �سي بنك
البنك الدويل للتجارة
بنك طيب
بنك �أى بي �إن � -إمرو
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ب �أم �إي بنك
الأهلي يونايتد بنك
تركي ا�س بنكا�سي
البنك الدويل لال�ستثمار
بنك �أبو ظبي الأول
بيت التمويل الكويتي
بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل  -الأردن
بنك ع�سكري املحدود
مركز �إدارة ال�سيولة
دينزبنك
كويت تركيا بارت�سبيتنج بنك
م�ؤ�س�سة ال�صريفة الدولية
بنك اخلليج التجاري
اي �سي اي �سي اي بنك
بنك �أوال

بنك البحرين وال�رشق الأو�سط
بنك البحرين الدويل
يابي دي كردت بنكا�سي
انف�ستكورب بنك
ال�رشكة العربية اال�ستثمارية
�سيتي كورب امل�رصفية
ووري بنك
بنك الربكة الإ�سالمي
امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية
يونايتد جلف بنك

1981
–
1990

1991
–
2000

املجموعة اخلليجية لال�ستثمار
بنك البحرين للتنمية
يو بي ا�س العاملية لإدارة الأ�صول
�أم �سي �أم بنك املحدود
بنك �سيتي كورب الإ�ستثماري
�سيكو
كابيتال يونيون
جمموعة الربكة امل�رصفية
فاينان�س بنك
بيت التمويل اخلليجي
�آر �أي البحرين
�آركابيتا لال�ستثمار

2001
–
2010

بنك اخلري
بنك امل�ستقبل
تركي هالك بنكا�سي
م�رصف ال�سالم
فاكيف تركي فاكيفالر بانكا�سي
فين�رش كابيتال بنك
ال�رشكة العربية ال�ستثمارات البرتولية � -أبيكورب
بنك احلبيب
بنك الفالح
جلوبال بنكينج كوربوري�شن
�أبدار بنك
بنك دار لال�ستثمار
كريدت ليبانيز بنك
�إت�ش دي �أف �سي بنك املحدود
بنك الطاقة الأول

2011
–
2019

االيد بنك املحدود
بنك القاهرة عمان
جي �أ�س بنك املحدود
بوك الدويل
بنك �إثمار
بنك اال�ستثمار الفل�سطيني
تي �سي زراعات بانكا�سي
بنك امل�رشق
بنك الأردن
بنك العائلة
بنك الإبداع
بنك اخلليج الدويل  -الرقمي “ميم”
بنك �إي بي �سي  -الرقمي “�إىل”
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السجل الزمني للقطاع المصرفي 2019 - 1919م
العــام

272

احلــــــدث

1918

منح رخ�صة لأول فرع للبنك ال�رشقي املحدود (�ستاندرد ت�شارترد بنك حاليا) يف العام 1918م.بد�أ العمل بتاريخ  3يوليو .1920

1932

 -اكت�شاف النفط يف البحرين وبدء �إنتاجه.

1944

بنك امربيال الإيراين  -البنك الربيطاين لل�رشق الأو�سط (حاليا �إت�ش �أ�س بى �سي)يفتح فرعاً له يف البحرين.

1950

 -افتتاح �أول فرع ل�رشكة نرويج يونني فاير ان�شورن�س.

1954

 -افتتاح �أول �رشكة ت�أمني بحريني “ال�صندوق التعاوين لت�أمني ال�سيارات”.

1957

 -بنك البحرين (بنك البحرين الوطني) يفتتح �أبوابه ك�أول بنك حملي.

1959

 -بداية ا�ستخدام الروبية الهندية اخلليجية بدال من الروبية الهندية العادية.

1964

 -ت�أ�سي�س جمل�س النقد  -يف البحرين مبر�سوم رقم .6

1965

 -الدينار البحريني ي�ستخدم بدال من الروبية الهندية اخلليجية.

1971

 -ح�صول البحرين على اال�ستقالل والأن�ضمام للأمم املتحدة.

1972

 -البحرين تن�ضم �إىل ع�ضوية �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل للتنمية و�إعادة الإعمار.

1973

 ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة نقد البحرين مبوجب مر�سوم رقم  23كخليفة ملجل�س النقد.حكومة البحرين ت�شرتي  25%من �أ�سهم بنك البحرين ليتغري الإ�سم �إىل بنك البحرين الوطني  -البحرينتن�ضم �إىل ع�ضوية املنظمة العربية لت�صدير البرتول.

1975

م�ؤ�س�سة نقد البحرين ت�صدر �أول رخ�صة لوحدة م�رصفية خارجية “اف�شور” و�أخرى ل�رشكة و�ساطةمالية� .أول بنك اف�شور فتح �أبوابه هو �سيتي بنك واجلميني ندرالند بنك.

1976

 -جمموعة �رشكات و�ساطة مالية عاملية تفتح �أبوابها للعمل يف البحرين ومنها مار�شال وتلت �أند رايل.

1977

 بنك اخلليج الدويل يبد�أ ن�شاطه يف البحرين ك�أول بنك �أف�شور خليجي. البحرين ت�صبح ع�ضوا م�ؤ�س�سا ل�صندوق النقد العربي. -مت ا�صدار القوانني املنظمة للح�صول على رخ�صة مكاتب التمثيل من قبل م�ؤ�س�سة نقد البحرين.

1978

� -أول رخ�صة لبنك ا�ستثمار �صدرت با�سم �رشكة البحرين لال�ستثمار.
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العــام

احلــــــدث

1978

� -إ�صدار رخ�صة لأول م�رصف �إ�سالمي بحريني “:بنك البحرين الإ�سالمي”.

1979

 ال�سماح بفتح �سوق للتعامل بالدينار البحريني مقابل اليورو. �أول �إ�صدار للدينار البحريني ب�سندات اليورومني. -الدينار البحريني ا�صبح مرتبطا بحقوق ال�سحب اخلا�صة.

1980

 الرتخي�ص لبنك الإ�سكان وافتتاحه. �إفتتاح جمعية م�صارف البحرين. -ح�صول امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية على رخ�صة بنك �أوف�شور يف البحرين.

1982

 -املعهد النوعي للتدريب يبد�أ �أعماله.

1987

مركز التدريب للم�رصفيني مت تد�شينه(تغري الأ�سم يف � 1989إىل معهد البحرين للدرا�سات امل�رصفية واملالية).

1989

 تغيري م�سمى الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة نقد البحرين �إىل حمافظ. انف�ستكورب تبد�أ ن�شاطها ك�أول �رشكة ا�ستثمارية متخ�ص�صة. �إفتتاح املبنى اجلديد ملعهد البحرين للدرا�سات امل�رصفية واملالية. ت�سجيل هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات الإ�سالمية � -أيويف. الرتخي�ص لبنك البحرين للتنمية ومبا�رشة �أعماله.� -إدخال متطلبات املعايري الدولية والطلب من جميع الوحدات املرخ�صة بالتطبيق يف .1992

1992

 -بنك البحرين الوطني ي�ضيف خدمة التحويل الآيل من خالل نقاط البيع ولأول مرة.

1993

م�ؤ�س�سة نقد البحرين ت�صدر القوانني واللوائح املتعلقة مبقدميخدمات اال�ستثمار واخلدمات املالية الأخرى.

1994

 م�ؤ�س�سة نقد البحرين تعلن ت�أ�سي�س �صندوق حلماية املودعني. البدء يف برنامج تخلي�ص ال�شيكات �آلياً.273

العــام
1996
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احلــــــدث
 البحرين ت�صبح ع�ضواً يف املنظمة العاملية للتجارة. -البدء يف تطبيق نظام الغرامات على ال�شيكات املرجتعة.

1997

�شاركت البحرين يف املحادثات املتعلقة باخلدمات املالية لدى منظمة التجارة العامليةمبا يخ�ص القطاع املايل والبور�صة.

1999

 توقيع �أول عملية مهيكلة �إ�سالمية لتمويل م�رشوع عقاري.وفاة املغفور له �صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفةوت�سلم امللك حمد ويل العهد مقاليد احلكم.

2000

 املوافقة على ت�أ�سي�س جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية. -جناح اال�ستعدادات لدخول الألفية  2000من غري حوادث تذكر.

2002

الدينار البحريني يخرج من نظام حقوق ال�رصف اخلا�صة لريتبط بالدوالر الأمريكي�أمال يف توحيد العملة يف دول اخلليج.
 �إدخال املتطلبات الرقابية املتحفظة للبنوك الإ�سالمية.�إ�صدار �صكوك ال�سلم (�سندات خزينة �إ�سالمية) و�صكوك � 5سنوات �إجارة من قبل م�ؤ�س�سة نقدالبحرين والذي يعترب �أول �إ�صدار من نوعه على م�ستوى العامل.
 البحرين ت�صبح مملكة وال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة ي�صبح ملك مملكة البحرين. ت�أ�سي�س املجل�س الأعلى للم�صارف الإ�سالمية.-م�ؤ�س�سة نقد البحرين تتوىل الرقابة على �رشكات الت�أمني وبور�صة البحرين ك�أول دولة خليجية تعمل ذلك.

2003

 -ت�أ�سي�س مركز �إدارة ال�سيولة يف البحرين.

2005

� -أ�صدر م�رصف البحرين املركزي �ضوابط منح التمويل اال�ستهالكي مقابل الدخل ال�شهري للأفراد.

2006

 ت�أ�سي�س ال�رشكة العاملية الإ�سالمية للتقييم. بداية عمل مركز �إدارة ال�سيولة. ت�أ�سي�س �صندوق تدريب املوارد الب�رشية من قبل امل�ؤ�س�سة ومب�ساعدة احلكومة.تغيري م�سميات رخ�ص امل�صارف :من خدمات �أفراد �أو �رشكات �إىل (م�صارف جتزئة �أو م�صارف جملة)وتقليدية �أو �إ�سالمية.
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العــام

احلــــــدث

2007

 �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات خا�صة ب�صناديق اال�ستثمار اجلماعية.�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي ميثاق �أف�ضل املمار�سات حول القرو�ض اال�ستهالكيةور�سوم اخلدمات امل�رصفية.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )1ل�سنة  2007بتحديد فئات الر�سوم امل�ستحقةعن الرتاخي�ص واخلدمات التي يقدمها م�رصف البحرين املركزي.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )49ل�سنة  2007ب�ش�أن الإف�صاح عن البيانات املاليةواجتماعات جمال�س الإدارة لل�رشكات امل�ساهمة املدرجة.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي الئحة رقم ( )1ل�سنة  2007ب�ش�أن اخلدمات اخلا�ضعة لرقابةم�رصف البحرين املركزي.

2008

�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات جديدة متعلقة بكفاية ر�أ�س املال والإف�صاحات العامةاملتعلقة مبتطلبات بازل 2
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات ب�ش�أن تعوي�ض �أ�صحاب القرو�ض اال�ستهالكيةلأق�ساط الت�أمني املتبقية يف حال الدفع املبكر �أو طلب �إ�ضافة للقر�ض احلايل وو�ضع حدود
ق�صوى لر�سوم الدفع املبكر.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم  31ل�سنة  2008ب�إ�صدار الئحة يف �ش�أن تنظيم ال�سيطرةيف البنوك طبقا للمادة  52من قانون م�رصف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية.

2009

 �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )23ل�سنة  2009ب�ش�أن حتديد الودائع. -اللوائح املنظمة للإجراءات يف �سجل الت�أمني خلرباء الت�أمني والو�سطاء وممثلي �رشكات الت�أمني.

2010

 اللوائح املنظمة لتحديد الطلبات املتعلقة مبمار�سة الت�أمني يف البحرين. �إ�صدار اللوائح املتعلقة بتنظيم �إجراءات الودائع املحمية واال�ستثمارات غري املقيدة.�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات تت�ضمن ميثاق مبادئ حوكمة ال�رشكات ال�صادرةعن وزارة ال�صناعة والتجارة.
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2010

2011
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احلــــــدث
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات لتعزيز الإجراءات املتعلقة بح�ضور �أع�ضاء جمل�س�إدارة امل�صارف الجتماعات جمل�س الإدارة واجلمعية العمومية.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات ب�ش�أن فر�ض غرامات مالية على البنوك غري امللتزمةبت�سليم تقاريرها الدورية يف مواعيدها املحددة.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات بخ�صو�ص متطلبات املوافقة امل�سبقة لعمليات التملكواال�ستثمارات الرئي�سية يف الأدوات الر�أ�سمالية من قبل البنوك املرخ�صة حمليا ح�سب متطلبات املبد�أ
اخلام�س من املبادئ الأ�سا�سية للرقابة امل�رصفية الفعالة ال�صادرة عن جلنة بازل.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات تت�ضمن تعديالت على حدود التعر�ضات الكبرية للم�صارفبالإ�ضافة �إىل ا�ستحداث قواعد جديدة تتعلق بالتعر�ضات امل�ؤقتة الناجمة عن ا�ستثمارات امل�صارف يف
�أ�صول تعتزم توريقها �أو طرحها للم�ستثمرين.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم  34ل�سنة  2010ب�إ�صدار الئحة يف �ش�أن نظام حماية الودائعوح�سابات اال�ستثمار املطلقة طبقا للمادة  188من قانون م�رصف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات ب�ش�أن حتديد مدة حفظ املعلومات االئتمانية املتعلقة بالأفراداملع�رسين لدى �شبكة البحرين الإلكرتونية الوطنية للمعامالت املالية.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )43ل�سنة  2011ب�إ�صدار الئحة �رشوط منح الرتخي�ص بتقدمياخلدمات اخلا�ضعة للرقابة طبقا للمادة  44من قانون م�رصف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات جديدة خا�صة باحلد الأدنى ملتطلبات التعامل مع �شكاوىعمالء املرخ�ص لهم.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات متعلقة بخدمة �إخطار �أو �إبالغ املعامالت املالية لعمالء بنوكالتجزئة و�رشكات التمويل.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات خا�صة بالإجراءات االحرتازية لدى البنوك و�رشكاتالتمويل املتعلقة باخلدمات امل�رصفية املقدمة عرب الإنرتنت.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )59ل�سنة  2011ب�إ�صدار الئحة �إجراءات رهن الأوراقاملالية واحلجز عليها وانق�ضاء الرهن.
 اللوائح املنظمة لتكوين جمل�س �إدارة لال�ستثمارات والودائع غري املقيدة. اللوائح املتعلقة مبنع منح تقدمي خدمات ا�ستثمار. -اللوائح املتعلقة بدرا�سة العقوبات والغرامات التي يحق للم�رصف املركزي �أن يفر�ضها على املرخ�صني.
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العــام

احلــــــدث

2012

�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات متعلقة بكفاية ر�أ�س املال والإف�صاحات العامة املتعلقةمبتطلبات بازل .2.5
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات خا�صة ب�صناديق اال�ستثمار اجلماعية تت�ضمن املبادئال�صادرة بهذا اخل�صو�ص من قبل جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات حول الأوزان الرتجيحية ملخاطر التمويالت التجاريةيف ف�صل كفاية ر�أ�س املال تعك�س املتطلبات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص من قبل جلنة بازل للرقابة
على امل�صارف.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم  16ل�سنة  2012ب�ش�أن الئحة حظر ت�سويق اخلدمات املاليةيف مملكة البحرين طبقا للمادة  42من قانون م�رصف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )17ل�سنة  2012ب�ش�أن الئحة قواعد و�إجراءات �إدراجوتداول الأوراق والأدوات املالية يف اال�سواق املالية املرخ�ص لها من قبل م�رصف البحرين املركزي.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )27ل�سنة  2012ب�ش�أن مراجعة اجلزاءات والتدابريالإدارية التي ميكن مل�رصف البحرين املركزي يفر�ضها على املرخ�ص لهم.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )33ل�سنة  2012ب�إ�صدار الئحة ب�ش�أن حتديد �إجراءاتالبت يف طلبات البنوك لتحويل الأعمال امل�رصفية يف مملكة البحرين.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات جديدة حول �إدارة املخاطر الت�شغيلية تعك�س ما ورديف ورقة بازل اخلا�صة بتطوير وحت�سني متطلبات املخاطر الت�شغيلية.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات جديدة لتعزيز متطلبات الإف�صاح عن ن�سب الأرباحوالفوائد والر�سوم الأخرى املتعلقة بالت�سهيالت االئتمانية.
 �إ�صدار دليل �إجراءات الرتخي�ص  -مر�سوم بقانون (.2015 )34 -مر�سوم بتنظيم عمل �رشكات اال�ستثمار و�رشكات الت�أمني طبق�أ ملتطلبات م�رصف البحرين املركزي.

2013

�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات لإدارة املخاطر للبنوك الإ�سالمية تت�ضمن مبادئ�إدارة املخاطر ال�صادرة عن جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية بالإ�ضافة �إىل مبادئ �إدارة املخاطر
ال�صادرة عن جلنة بازل.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات ملعاملة ح�سابات اال�ستثمار املقيدة كوحدات يف �صناديقاال�ستثمار اجلماعية.
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278

احلــــــدث

2013

 �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات جديدة ب�ش�أن الكفاءة والتدريب للبنوك. �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات خا�صة ب�ش�أن �سيا�سات الأجور واملكاف�آت لدى البنوكتت�ضمن املبادئ واملعايري ال�صادرة عن جلنة بازل للرقابة امل�رصفية ب�ش�أن �سيا�سة الأجور واملكاف�آت
وفقا لتوجيهات جمل�س اال�ستقرار املايل.

2014

 مر�سوم بخ�صو�ص حتديد ر�أ�سمال و�أ�سهم �رشكات الودائع املحمية.�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات تت�ضمن تعديالت على ف�صل “املتطلبات االحرتازيةلتوحيد وا�ستقطاعات ر�أ�س املال للبنوك الإ�سالمية ت�شمل وجوب مراقبة ال�رشكات ذات الأغرا�ض
اخلا�صة التابعة للبنوك الإ�سالمية من قبل هيئة الرقابة ال�رشعية يف تلك البنوك.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات جديدة خا�صة ب�إ�شعار امل�رصف املركزي قبل ف�صل �أيمن املوظفني الذين ي�شغلون وظائف رقابية �أو توقيف �أن�شطتهم و�إبالغ املوظف املعني بذلك.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات تت�ضمن تعديالت على الف�صل اخلا�ص باجلرمية املالية وذلكلت�ضمني تو�صيات جمموعة العمل املايل  FATFاملعدلة وال�صادرة عنها يف فرباير  ،2012يف جملد
التوجيهات االول والثاين والرابع (البنوك التقليدية والإ�سالمية وال�رشكات اال�ستثمارية على التوايل).
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )44ل�سنة  2014ب�إ�صدار الئحة املقا�صة مبوجب عقد ال�سوق. مر�سوم بخ�صو�ص ال�رشوط والأحكام املتعلقة بخدمات الو�صاية. -مر�سوم بخ�صو�ص حتديد ر�أ�سمال �رشكات الودائع املحمية.

2015

 البدء بتطبيق متطلبات جلنة بازل .3�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي وحدة كفاية ر�أ�س املال للبنوك التقليدية والإ�سالمية ب�صورتها النهائيةوذلك ح�سب متطلبات بازل .3
 �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )20ل�سنة  2015ب�إن�شاء جمل�س مركزي للرقابة ال�رشعية.�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )23ل�سنة  2015ب�ش�أن �رشوط و�إجراءات احل�صول علىموافقة امل�رصف املركزي للمر�شحني لع�ضوية جمل�س �إدارة املرخ�ص له �أو ل�شغل �أي من وظائفه التنفيذية.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم مزاولة ن�شاط �أمني ح�سابم�رشوع التطوير العقاري.

القطاع المصـرفي البحـريني  100 -عـام مـن التحـديات واإلنجـازات

العــام

احلــــــدث

2015

�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات خا�صة بت�ضمني مبادئ �سلوك الأعمال ال�صادرة عن جمل�ساخلدمات املالية الإ�سالمية يف ف�صل “�سلوكيات الأعمال وال�سوق” اخلا�ص بالبنوك الإ�سالمية.
مت �إ�صدار مر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة  2015بتعديل بع�ض �أحكام قانون م�رصف البحرين املركزيوامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة .2006
 مر�سوم بخ�صو�ص �رشوط ت�أ�سي�س �رشكات الودائع املحمية. مر�سوم بخ�صو�ص امل�ستندات املطلوبة لت�أ�سي�س �صندوق الو�صاية والتعديالت الالحقة عليه. مر�سوم ب�ش�أن ت�أ�سي�س �رشكات ا�ستثمار م�شاركة حمدودة امللكية. -مر�سوم بتحديد الر�سوم اخلا�صة بت�أ�سي�س ال�رشكات املحمية.

2016

 الرتخي�ص لت�أ�سي�س �رشكة البحرين للمقا�صة  -التابعة واململوكة لبور�صة البحرين.�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات جديدة خا�صة بتقدمي اخلدمات امل�رصفية للعمالءمن ذوي االحتياجات اخلا�صة.
 �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي املتطلبات املتعلقة بالإف�صاح العام وفقا لبازل .3�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )20ل�سنة  2016يف �ش�أن تنظيم مزاولة ن�شاط �أمني ح�سابم�رشوع التطوير العقاري.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )3ل�سنة  2016ب�ش�أن ت�شكيل جمل�س مركزي للرقابة ال�رشعية.�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات خا�صة بتعهيد اخلدمات التي تت�ضمن معلومات خا�صةللبنوك و�رشكات التمويل.

2017

 �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات جديدة خا�صة باحلو�سبة ال�سحابية. �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات جديدة خا�صة بالبيئة الرقابية التجريبية. �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي ف�صل جديد حول احلوكمة ال�رشعية للبنوك الإ�سالمية.�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات جديدة خا�صة بالتمويل اجلماعي لغايات الإقرا�ضوالتملك (التمويل التقليدي والإ�سالمي).
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )33ل�سنة  2017ب�ش�أن ر�أ�سمال و�أ�سهم نواة وخاليا�رشكة اخلاليا املحمية.
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العــام

280

احلــــــدث

2017

�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )32ل�سنة  2017ب�ش�أن �رشوط و�إجراءات ت�أ�سي�س�رشكة اخلاليا املحمية و�إن�شاء خالياها �أو حتويل �رشكة قائمة �إىل �رشكة خاليا حممية.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )31ل�سنة  2017ب�ش�أن امل�ستندات والبيانات الالزمةلت�سجيل ال ُعهدة �أو �أي حتديث يطر�أ عليها.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )13ل�سنة  2017ب�ش�أن �رشوط احل�صول على موافقةم�رصف البحرين املركزي على �إن�شاء �رشكات اال�ستثمار املحدودة.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن ال�رشوط الواجب توافرهايف ال�رشيك املت�ضامن يف �رشكات اال�ستثمار املحدودة.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )1ل�سنة  2017بتحديد الر�سم امل�ستحق عن طلبحتول �رشكة قائمة �إىل �رشكة خاليا حممية.
�إن�شاء �رشكة خاليا حممية �أو ّ
 -الرتخي�ص لت�أ�سي�س �رشكة البحرين للمقا�صة  -التابعة واململوكة لبور�صة البحرين.

2018

 �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي املتطلبات املتعلقة بال�سيولة ح�سب بازل .3 �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي املتطلبات املتعلقة بن�سب الرافعة وفقا لبازل .3�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي ف�صوال جديدة خا�صة ب�إدارة املخاطر ح�سب املعايري ال�صادرةعن جمل�س اال�ستقرار املايل وجلنة بازل.
 �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات جديدة حول اخلدمات امل�رصفية املفتوحة.�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات جديدة ب�ش�أن و�ضع �سقف على بع�ض �أنواع الر�سوماملوحد لعمالء بنوك التجزئة.
على اخلدمات املالية ذات الطابع ّ
 �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات جديدة ب�ش�أن التدقيق الداخلي لكل البنوك.�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات خا�صة ب�ش�أن احت�ساب الغرامات املالية على خمالفاتاملرخ�ص لهم.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )1ل�سنة  2018بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم ()40ل�سنة  2016ب�ش�أن الر�سوم املفرو�ضة على ت�سجيل العهد املالية والرتخي�ص لأمناء العهد.
�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )32ل�سنة  2018بع�ض �أحكام الالئحة رقم ( )1ل�سنة 2007ب�ش�أن اخلدمات اخلا�ضعة لرقابة م�رصف البحرين املركزي.
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العــام

احلــــــدث

2018

 مر�سوم بخ�صو�ص ال�رشوط والأحكام املتعلقة بخدمات الو�صاية.�أ�صدر م�رصف البحرين املركزي قرار رقم ( )33ل�سنة  2018ب�ش�أن �رشوط و�إجراءات الرتخي�صمبزاولة ن�شاط �أمني العهدة.

2019

 �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات جديدة ب�ش�أن م�شغلي من�صات الأ�صول امل�شفرة. �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات جديدة خا�صة بخدمات اال�ست�شارة املالية الرقمية. �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات جديدة خا�صة بو�سطاء الت�أمني عرب املن�صات الإلكرتونية. �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي توجيهات خا�صة مبعامالت الدفع بدون االت�صال (التالم�سية) (.)NFC �أ�صدر م�رصف البحرين املركزي املتطلبات املقرتحة للبنية التحتية لنقاط البيع (.)POS �أ�صدر امل�رصف متطلبات جديدة خا�صة بوظيفة االلتزام يف البنوك.� -إ�صدار الن�سخة املعدلة من دليل البحرين حلوكمة ال�رشكات .2018
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جتدون �أدناه القرارات والتوجيهات ال�صادرة من قبل م�صرف البحرين املركزي ل�شركات الت�أمني:
(قطاع الت�أمني)
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1

قرار رقم  15ل�سنة  2009ب�إ�صدار الئحة ب�ش�أن حتديد �إجراءات البت يف طلبات حتويل �أعمال
املرخ�ص لهم مبزاولة �أعمال الت�أمني يف مملكة البحرين طبقا للمادة  67 , 66من قانون م�رصف
البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية.

�أبريل 2009

2

قرار رقم  11ل�سنة  2009ب�إ�صدار الئحة �رشوط و�إجراءات القيد يف �سجالت خرباء وو�سطاء
الت�أمني وممثلي �رشكات الت�أمني وذلك وفقا للمادة  74من قانون م�رصف البحرين املركزي
وامل�ؤ�س�سات املالية وت�ضمينها يف جملد التوجيهات الثالث اخلا�ص ب�رشكات الت�أمني.

يوليو 2009

3

توجيهات تت�ضمن ميثاق مبادئ حوكمة ال�رشكات ال�صادرة عن وزارة ال�صناعة والتجارة.

يناير 2011

4

قرار رقم  43ل�سنة  2011ب�إ�صدار الئحة �رشوط منح الرتخي�ص بتقدمي اخلدمات اخلا�ضعة
للرقابة طبقا للمادة  44من قانون م�رصف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية.

�سبتمرب 2011

5

توجيهات خا�صة باحلد الأدنى ملتطلبات التعامل مع �شكاوى عمالء �رشكات الت�أمني.

�أكتوبر 2011

6

توجيهات خا�صة ب�أموال املتعاملني مع و�سطاء الت�أمني.

�أبريل 2012

7

قرار رقم  16ل�سنة  2012ب�ش�أن الئحة حظر ت�سويق اخلدمات املالية يف مملكة البحرين
طبقا للمادة  42من قانون م�رصف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية.

يونيو 2012

8

توجيهات ب�ش�أن فر�ض غرامات مالية على �رشكات الت�أمني غري امللتزمة بت�سليم
تقاريرها الدورية يف مواعيدها املحددة.

�أكتوبر 2012

9

تعزيز الإطار الت�شغيلي و�إطار املالءة لقطاع التكافل و�إعادة التكافل.

�أبريل 2014

10

قرار رقم ( )27ل�سنة  2015ب�إ�صدار الئحة تنظيم ال�سيطرة يف ال�رشكات اال�ستثمارية
و�رشكات الت�أمني طبقاً لأحكام قانون م�رصف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية
ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة 2006

مايو 2015
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�إ�صدار جملد التوجيهات اخلام�س اخلا�ص بال�شركات املتخ�ص�صة كالتايل:
1

الف�صول اخلا�صة ب�رشكات ال�رصافة

�أكتوبر 2010

2

الف�صول اخلا�صة مبكاتب التمثيل

دي�سمرب 2010

3

الف�صول اخلا�صة بال�رشكات التي تقدم خدمات �إدارية

4

الف�صول اخلا�صة ب�رشكات التمويل التقليدية والإ�سالمية

5

الف�صول اخلا�صة ب�أمناء العهد

6

الف�صول اخلا�صة مب�ؤ�س�سات التمويل متناهي ال�صغر

مايو 2011
املرحلة الأوىل  -يناير 2013
املرحلة الثانية  -يناير 2014

املرحلة الأوىل � -أبريل 2013
يناير  - 2014يوليو 2014

�إ�صدار جملد التوجيهات ال�ساد�س اخلا�ص ب�أ�سواق ر�أ�س املال كالتايل:
1

الف�صل اخلا�ص بالأ�سواق والبور�صات

�أكتوبر 2008

2

ف�صل الدمج واال�ستحواذ و�إعادة �رشاء الأ�سهم

دي�سمرب 2008

3

ف�صل التعاون وتبادل املعلومات مع ال�سلطات الأجنبية

فرباير 2009

4

ف�صل منع التالعب و�إ�ساءة التعامل مع ال�سوق

�أبريل 2009

5

ف�صل قواعد املقا�صة والت�سوية والإيداع املركزي

�أبريل 2009

6

ف�صل مراقبة ال�سوق والتحقيق والإنفاذ

�أكتوبر 2009

7

ف�صل و�سطاء وممثلي ال�سوق

نوفمرب 2009

8

ف�صل قواعد حل اخلالفات ،والتحكيم والإجراءات الت�أديبية

يونيو 2010

9

ف�صل قواعد مكافحة غ�سيل الأموال واجلرمية املالية

�أكتوبر 2010

10

ف�صل ال�ضوابط عالية امل�ستوى (احلوكمة)

يوليو 2011

11

ف�صل طرح الأوراق املالية

دي�سمرب 2013

مالحظات :اجلدول �أعاله يبني الأحداث الرئي�سية لتطور قطاع امل�صارف يف البحرين من  2019-1919ولي�س بال�رضورة يغطي كل الأمور التي كان القطاع
م�رسحا لها يف الفرتة املذكورة.
الكتاب يحتوي على معلومات �أ�شمل عن ما يتعلق ب�أمور امل�صارف مبختلف �أنواع رخ�صها وكذلك �رشكات الت�أمني مبختلف فروع الرخ�ص والتخ�ص�ص
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االصدار األول للدينار البحريني 1965م
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االصدار األول للمسكوكات النقدية المعدنية 1965م

ال�صفحة على اليمني
يف العام 1965م توىل جمل�س نقد البحرين عملية �إ�صدار الدينار البحريني مبوجب املر�سوم الأمريي بقانون رقم  6مالية ل�سنة 1964م
ويبلغ عدد فئات الإ�صدار الأول للدينار البحريني الورقي �ست فئات تبد�أ بفئة املائة فل�س وتنتهي بفئة ع�رشة دنانري
هذه ال�صفحة
يف العام 1965م توىل جمل�س نقد البحرين عملية �إ�صدار الدينار البحريني مبوجب املر�سوم الأمريي بقانون رقم  6مالية ل�سنة 1964م
ويبلغ عدد فئات الإ�صدار الأول للم�سكوكات املعدنية للدينار البحريني �ست فيئات تبد�أ بفئة الفل�س الواحد وتنتهي بفئة مائة فل�س
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االصدار الرابع للدينار البحريني 2006م
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االصدار الثاني للمسكوكات النقدية المعدنية 2011م

ال�صفحة على اليمني
جمموعة من �إ�صدارات النقد الورقي لفئات خمتلفة مت �إ�صدارها من قبل م�رصف البحرين املركزي منذ تويل ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين
يف عام 1999م حتى عام 2018م ويبلغ عدد فئات الإ�صدار للدينار البحريني الورقي خم�سة فئات تبد�أ بفئة الن�صف دينار وتنتهي بفئة الع�رشين دينار
هذه ال�صفحة
بع�ض امل�سكوكات املعدنية مبختلف الفئات التي مت �صكها و�إ�صدارها من قبل م�رصف البحرين املركزي منذ تويل ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين
ويبلغ عدد فئات �إ�صدار امل�سكوكات املعدنية للدينار البحريني خم�سة فيئات تبد�أ بفئة اخلم�سة فل�س الواحد وتنتهي بفئة مائة فل�س
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هذا الكتاب

يروي هذا الكتاب حكاية مئة عام من عمر القطاع امل�رصيف واملايل يف مملكة البحرين .البداية كانت متوا�ضعة ،لكنها يف الوقت
ذاته ،كانت مبثابة البذرة التي عندما نالت الرعاية التي ت�ستحقها ،منت و�أورقت و�أعطت ،فنعمت البحرين بخرياتها .ا�ستهل
القطاع امل�رصيف البحريني رحلته بخطوة واحدة ،لكنها كانت را�سخة على طريق طويلة مل تكن ممهدة ،بل كانت مليئة باملخاطر
والتحديات ،ومبا حملته من مفاج�آت .ثمرة رخ�صة امل�رصف الأول هي منظومة م�رصفية متكاملة ،حتت�ضن يف ثناياها خدمات
م�رصفية متنوعة تبد�أ بالتقليدي ،وتعرج على الإ�سالمي ،قبل �أن حتط رحالها عند مطلع التقنية املالية مبقايي�سها املعا�رصة املتطورة.
متيز هذا النظام امل�رصيف عن �سواه ،بف�ضل احلا�ضنة التي رعته ،بقوانينها املرنة التي لبت حاجات املا�ضي ،وتفاعلت مع
متطلبات احلا�رض ،وتهي�أت ملقدمات امل�ستقبل .هذا ما تقوله حمتويات كتاب “القطاع امل�رصيف البحريني يف  100عام” ،حينما
وثق وقائع نيل �أول م�رصف حديث رخ�صة حقه يف ممار�سة �أعماله يف البحرين يف �أواخر العقد الثاين من القرن الع�رشين .وقد
�أ�سهب الكتاب يف ر�صد ن�شوء احلركة امل�رصفية الإ�سالمية يف �أواخر ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،التي حولت البحرين �إىل
�أهم مركز لها يف منطقة ال�رشق الأو�سط� ،إن مل يكن يف العامل .وقد ا�ستطرد الكتاب يف و�صف قنوات تفاعل مكونات النظام
البيئي املايل يف البحرين �ساعدها على ت�أدية وظائفها بالت�أين املطلوب ،واملرونة املح�سوبة ،والكفاءة الطموحة.
تتكامل تلك املقومات كافة كي ت�ؤ�س�س حم�صلتها النظام امل�رصيف واملايل الذي ينعم به املقيم يف البحرين قبل �سكانها الأ�صليني.
وهذا ما يثبته التنامي املطرد يف عدد و�أنواع امل�ؤ�س�سات التي ت�ؤدي خدماتها من البحرين ،لكنها ت�صل �إىل �أ�سواق العامل،
متفاعلة باجلدارة املطلوبة ،والطواعية ال�رضورية التي ت�ؤهلها للمزج املبدع ،اخلالق ،بني ما هو حملي ،و�إقليمي ،ودويل على
حد �سواء.
هذا ما ميد البحريـن ،وهـو ما تف�صح عنه مـادة هذا الكتـاب ،بتاريـخ م�صـريف غني ،وحا�رض مايل كفـ�ؤ ،وم�ستقبـل تقني واعـد.
وهذا بدوره ،وهو ما تثبته ف�صول الكتاب ،عزز من مكانة البحرين يف �أ�سواق املال والأعمال ،مبا يتطلبه ذلك احل�ضور من
املحافظة على الأداء احلايل ،و�ضمان النمو املقبل ،والتهي�ؤ ل�صيانة اال�ستمرارية املطلوبة.

