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 شـــكـــر وتـــقــــديــــر
من األوىل  السلسلة  هذه  يف  ملشاركتها  جاشنمال  لعائلة  الشكر  بخالص  نتقدم  أن   ننود 
بشكل نثّمن  كما  املنطقة.  يف  العائلية  الرشكات  بتاريخ  ُتعىن  اليت  الحالة  دراسة   مطبوعات 
التاريخ ملقابالت  وقتهم  بتخصيص  تفّضلوا  الذين  العائلة  ألفراد  القيمة  املساهمة   خاص 
 الشفوي بغرض تزويدنا بمعلومات فريدة عن رحلة تأسيس أعمالهم العائلية، وهم: السيد
نتقدم نود أن   موهان جاشنمال، والسيد توين جاشنمال، والسيد شوجا جاشنامال. كما 
 بالشكر إىل السيدة شيفايل جاشنمال لدعمها لهذا البحث، إضافة إىل شكرنا الخاص ملكتبة
 جامعة نيويورك أبوظيب وفريق األرشيف واملجموعات الخاصة، ومركز البحوثات الرقمية يف

الجامعة لدعمهم املستمر يف توثيق وإنتاج دراسة الحالة هذه.ي
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نــبــذة عـــن املــشــروع

كرث من ٪80 من الرشكات يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا من  ُتشري التقديرات إىل امتالك أ
جامعة من  بمبادرٍة   - التخصصات  متعدد  املرشوع  هذا  ويسعى  إدارتها.  على  ترشف  عائالت   قبل 
مجاالت يف  كاديميني  أ باحثني  استقطاب  إىل   - العائلية  للرشكات  ثروات  ومنتدى  أبوظيب   نيويورك 
 العلوم اإلنسانية واالجتماعية من جامعة نيويورك لجمع وتوثيق وتحليل تاريخ الرشكات العائلية يف
 املناطق اإلقليمية املختارة، وذلك بهدف دراسة التحديات السابقة وإلقاء نظرة أقرب على عملية اتخاذ
القرارات يف تلك املؤسسات، إضافة إىل االطالع على املوروث التجاري ملثل هذه املؤسسات العائلية.ي

الرشكات موروثات  معامل  رسم  إىل  نوعها يف سعيها  من  األوىل  هي  الرائدة  البحثية  املبادرة  هذه   ُتَعدُّ 
 عاملي فريٍد من نوعه

ٍ
 العائلية يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا. كما يتمزي هذا املرشوع بنهج

 من ناحية دراسته للتأثريات املتعددة للرشكات اململوكة عائلياً ضمن السياق االقتصادي واالجتماعي
 والثقايف يف املنطقة، وذلك بالزتامن مع سعي املرشوع إىل توثيق تاريخ رّواد األعمال من األفراد، وغري

ذلك من تاريخ أنشطة األعمال الجماعية.ي

 ومع ِذكر كل ما سبق، فال تسعى هذه الدراسة التوثيقية إىل تقديم رؤى مهمة حول التحوالت التاريخية
 يف ثقافة إدارة األعمال والبيئات االجتماعية واالقتصادية يف دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة
 الرشق األوسط وشمال إفريقيا وحسب، بل هي ُتَعدُّ كذلك مصدر دعٍم للرشكات العائلية يف مواجهتها

للتحديات الحالية واملستقبلية.ي

 وبذلك، َيكُمن الهدف الرئيس وراء هذا املرشوع املشرتك يف تسليط الضوء على املساهمات العديدة
 اليت قّدمتها الرشكات العائلية إىل املشهد االجتماعي والثقايف لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة
 الرشق األوسط وشمال إفريقيا باعتبارها ملتقى اقتصادياً عاملياً. ذلك باإلضافة إىل سعي املرشوع إىل
هذه مثل  عليها  تغّلبت  اليت  والتحديات  العائلية،  الرشكات  تطّور  عملية  حول  غنّية  رسدياٍت   توثيق 
املرتبطة التوثيق  عمليات  اليوم، وغريها من  تواجهها  اليت  التحديات  إىل  إضافة  املايض،   الرشكات يف 

بالتقاطعات العديدة بني تلك الرسديات وبني رسديات املدن والدول املرتبطة بتلك الرشكات.ي

 
ياً من التاريخ االقتصادي ملنطقة الرشق  ُيشكّل تاريخ الرشكات العائلية الفردية ومؤسسيها جزءاً محور
خالله من  يمكن  قّيماً  منظوراً  ليقّدم  ذلك  ويتخطى  بل  آسيا،  وجنوب  أفريقيا  وشمال   األوسط 

.استكشاف ثقافة املنطقة وترابطها مع التطورات املحلية والوطنية والعاملية

 ُتَعدُّ الرشكات العائلية ِعَماد اقتصاد منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، كما تلعب
والتقّدم النمو  يف  ياً  محور دوراً  التجارية  عملياتها  سري  وُحسن  املؤسسات  من  الفئة  هذه   استدامة 
قّيمة  

ٍ
دروس استخالص  يف  العائلية  األعمال  رشكات  موروثات  دراسة  تساهم  حني  يف   اإلقليميني. 

 ُنُظم ألفضل املمارسات على مستوى املنطقة
ِ
.للمستقبل، وَوْضع

 نأمل من خالل هذه السلسلة مشاركتكم النتائج األوىل ألبحاثنا املستمرة حول تاريخ الرشكات العائلية
 يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وذلك على أمل إلهام ُكلٍّ من قادة األعمال
املنطقة تاريخ  من  املستكشف  غري  املجال  لهذا  أفضل  فهٍم  وتقديم  سواء،  حد  على   والباحثني 

االقتصادي.ي

مارتن كليميك
علوم يف  مشارك  جامعي  أستاذ  و  التاريخ  قسم   رئيس 

التاريخ

 نائب عميد الجامعة لشؤون الحوكمة و تطوير السياسات
 الجامعية

جامعة نيويورك أبوظيب

يدة العجمي فر
املديرة العامة

منتدى ثروات للرشكات العائلية
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املــقــر الرئــيــســـي:ي
دبـــي

يـــع لتجـــارة   تأسســـت مجموعـــة جاشـــنمال يف عـــام 1919 يف البـــرة يف العـــراق، وهـــي رشكـــة توز
كـــرث مـــن 150 متجـــراً يف منطقـــة الخليـــج العـــريب.  ـــة والبيـــع بالجملـــة تمتـــد عملياتهـــا اليـــوم عـــرب أ التجزئ
ـــل املســـؤولني الربيطانيـــني  ومـــع النجـــاح األّويل ملتجـــر البـــرة، تـــم تشـــجيع راو صاحـــب جاشـــنماملن ِقَب
ـــاء راو صاحـــب  ـــة، تـــوىل أبن ي للتوســـع إىل الكويـــت يف عـــام 1934.  ومـــع النمـــو الرسيـــع لألعمـــال التجار
ينـــداس وأتمـــا وهـــريو، وموهـــان يف وقـــت ٍالحـــق - زمـــام األعمـــال، متمكنـــني مـــن توســـيعها ومـــّد  - نار
الرشكـــة إىل أجـــزاء أخـــرى مـــن منطقـــة الخليـــج. وقـــد تتّبعـــت رحلـــة مجموعـــة جاشـــنمال اكتشـــاف 
النفـــط يف الخليـــج العـــريب مـــن خـــالل مشـــاريعها يف العـــراق والكويـــت والبحريـــن وديب ومـــن ثـــم أبوظـــيب. 
وبعـــد ذلـــك املتجـــر التأســـيي يف العـــراق، يقـــع املقـــر الرئيـــي لألعمـــال الدوليـــة للمجموعـــة اليـــوم يف ديب، 
يـــن وُعمـــان وقطـــر والهنـــد. وقـــد  إضافـــة إىل مكاتـــب املجموعـــة األخـــرى يف أبوظـــيب والكويـــت والبحر
احتفلـــت الرشكـــة يف عـــام 2019 بالذكـــرى املئويـــة لتأسيســـها، وهـــي حاليـــاً تحـــت إرشاف الجلـــني الثالـــث 
والرابـــع مـــن عائلـــة جاشـــنمال، إضافـــة إىل خضوعهـــا إلدارة يوميـــة مـــن قبـــل فريـــق محـــرتف مـــن الخـــرباء 

املهنيني.

دراســة حــالــة
مـــجـــمـــوعـة

جـــاشـــنـــمال 

الصناعات: تجارة البيع بالتجزئة، التوزيع، البيع بالجملة

تم آخر تحديث مللف الرشكة يف يناير 2020

موقع األنشطة

 مجموعة
1919جاشنمال

الرشكة العائلية

راو صاحب
جاشنمال 

سنة التأسيساملـــــؤســـــس

 اإلمارات، الكويت،
ين، ُعمان، الهند البحر

عدد املوظفني

5000+3
عدد أفراد العائلة املسؤولني يف الرشكة
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ُولِد راو صاحب جاشنمال يف عام 1895 يف مدينة كراتيش يف جنوب باكستان، واليت كانت خاضعة سنوات التأسيس
للحكم الربيطاين يف تلك الفرتة. وترعرع يف كنف عائلة مثقفة شغل فيها والده منصباً تدريسياً يف 

إحدى الجامعات. عمل راو صاحب جاشنمال بعد إتمام دراسته كمدير ملكتب الربيد يف املدينة2. وعند 
بلوغه العرشين عاماً اقرتن راو بروكماين )ليلي( فاسواين وُولَِد ابنهم البكر نارينداس جاشنمال عام 

واحد بعد ذلك. وتبعه والدة ابنه الثاين، أتما جاشنمال بعد سبعة أعوام3. 
 

انتهزت بريطانيا أُفول الدولة العثمانية وضعفها إبان الحرب العاملية األوىل لتفرض سيطرتها على 
العراق يف عام 1917 بهدف تنمية موارده الطبيعية وباألخص النفط منها. وهكذا َحَكم الربيطانيون 
العراق من مقّرهم يف دلهي، العاصمة الهندية، وذلك نظراً لُقرب موقعها الجغرايف وسهولة إجراءات 
الشحن التجاري بني العراق والهند. وبذلك تمّتع الَبَلدان لفرتة من الزمن بعالقات وطيدة وصلت 

إىل تغيري العراق عملته النقدية اىل الروبية الهندية 4. 

رأى راو وجود بريطانيا يف العراق كفرصة استثمارية ال تعوض ، كما توقع بزوغ العديد من التحديات 
مع اقرتاب الهند من نيل استقاللها عن االمرباطورية الربيطانية. فتوّقع حالة “عدم االستقرار 

 لكل تلك 
ٍ

 اقتصادي ُمصاحب
ٍ
والفوىض”5  اليت أصابت البالد الحقاً، كما تنّبأ وقوع تدهور

التغيريات6، وهو ما دفعه إىل االنتقال إىل البرة يف العراق، وهكذا كانت بداية رحلته.
 

كانت البرة آنذاك هي امليناء الوحيد يف العراق املُِطل على الخليج. وقد أرشف الربيطانيون على 
إصالحه وتحديثه بعد إصابته بأرضار خالل فرتة الحرب ليعمل كميناٍء عسكري بحري يف الخليج 

العريب، وهو ما جاء بالزتامن مع تكثيف عمليات التنقيب عن النفط واستخراجه يف العراق يف أوائل 
القرن العرشين7. َفَلَفت موقع امليناء املمزي عند َمَصب نهر الفرات انتباه راو جاشنمال، ومع نمو 
صناعة البرتول يف العراق ووفرة الُتّجار ونشاطاتهم يف املنطقة8، كانت البرة موقعاً مثالياً لراو 

الستهالل أعماله التجارية.

1917

1895

صورة 1: املؤسس راو صاحب جاشنمال جانجياين, 1966.
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.1978, pp. 171–81. Cambridge Core, doi:10.1017/S0020743800000040
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وهكذا سافر راو صاحب جاشنمال إىل العراق مع مجموعة من األصدقاء يف عام 1919 بعد أن 
اسَتشفَّ برؤيته وجود إمكانيات كبرية للنجاح يف مدينة البرة. فقرر التعاون مع شقيقه الفتتاح 

متجر بيع بالتجزئة يقّدم املواد املزنلية االستهالكية العامة واملالبس والقرطاسية والكتب والصحف. كما 
اعتمد جاشنمال يف البداية على معارفه من األشخاص الذين تعامل معهم خالل فرتة عمله يف 

مصلحة الربيد الهندية، وهو ما كان له عظيم الفائدة يف تأسيس عمله يف البرة9. 

ر راو صاحب جاشنمال متجراً متعدد األقسام ُيَليّب احتياجات املغرتبني العاملني يف صناعة  تصوَّ
 عند السفر بني 

ٍ
النفط وضباط الجيش الربيطاين، واملسافرين الذين استخدموا البرة كنقطة ُعبور

بريطانيا وآسيا أو منطقة الخليج العريب، إضافة إىل تلبية احتياجات سكان البرة املحليني10. وقد 
كان مفهوم متاجر البيع بالتجزئة آنذاك جديداً نسبياً يف املنطقة، إذ كانت ُتباع معظم السلع يف 

األسواق لدى التجار. وهكذا حقق متجرهما األول والفريد من نوعه يف البرة، “ اإلخوة 
جاشنمال“11،  نجاًحا هائاًل.

أرىس راو جاشنمال منذ البدايات نهجاً قوياً ألعماله وخدماته َوَضع من خالله خدمة العمالء يف املقام 
األول. فكان على سبيل املثال يسارع إىل تسجيل طلبات الزبائن من منتجات أو عالمات تجارية ال 

يحملها متجره، ومن ثم يسارع إىل تسليمها إليهم يف أقرب وقٍت ممكن12. وقد اكتشف جاشنمال 
كذلك رغبة املسؤولني الربيطانيني املقيمني يف الخليج االطالع على أحدث األخبار األوروبية، وهو ما 

عكسه زيادة الطلب على الصحف واملجالت والكتب بني الجنود الربيطانيني وغريهم من املسافرين 
مع النمو املزتايد للحركة البحرية القادمة من قارة أوروبا. األمر الذي استجاب له راو جاشنمال رسيعاً 

من خالل إطالق عملية استرياد وتوزيع لتلك املواد اإلعالمية. وبذلك َعِمَلت فطنته وقدرته على 
إدراك احتياجات السوق واالندماج مع الثقافة املحلية على نمو أعماله يف مقّره الجديد. كما أدى 

اهتمامه بالعمالء وبتكوين عالقات حقيقية مع الناس إىل اشتهاره يف املجتمع املحلي وبني كبار 
املسؤولني الربيطانيني على حدٍّ سواء13. وعلى الرغم من نجاح أعمالهما، غادر شقيق راو ورشيكه 

 كضابط رشطة14. وبعد مرور عرشة أعوام على فّض 
ٍ

التجاري يف عام 1922 لاللتحاق بمنصب
الرشاكة بني الشقيقني، طلب راو صاحب جاشنمال من ابنه األكرب نارينداس القدوم من كراتيش 

ملساعدته يف إدارة األعمال املتنامية15، ليلتحق به كٌل من زوجة راو و بايق أبنائه يك يستقروا جميعاً يف 
البرة. وبهذا، انعكس هذا التغيري اإلداري على تمثيل الرشكة أيضاً لتظهر باسمها الجديد: جاشنمال 

. 16وأوالده

9.    مقابلة مع موهان جاشنمال. 6 مارس 2018.

10.    مقابلة مع توين جاشنمال. 15 أبريل 2019.

11.    سوشيرتا باجباي تشودري. “موهان جاشنمال هو رجل الرشكة”. صحيفة غلف نيوز، 15 أبريل

Suchitra Bajpai Chaudhary. ”Mohan Jashanmal Is the Company Man.“ 2011.http://gulfnews.com/culture/people/mohan-jashanmal-is-
the-company-man-1.789955. تم الحصول على املعلومات يف 27 مايو 2019.

12.    مقابلة مع موهان جاشنمال. 6 مارس 2018.

13.    مقابلة مع توين جاشنمال. 6 مارس 2018، تاريخ الرشكات العائلية، مرشوع البحث، منتدى ثروات للرشكات العائلية وجامعة نيويورك-أبوظيب.

14.    مقابلة مع موهان جاشنمال. 6 مارس 2018.

15.    بيان من توين جاشنمال. 23 يوليو 2019.

16.    سوشيرتا باجباي تشودري. “موهان جاشنمال هو رجل الرشكة”. صحيفة غلف نيوز، 15 أبريل 2011.

التوسعات العاملية والنمو
بدأ االهتمام الربيطاين باملنطقة مع اكتشاف النفط يف دولة الكويت يف أوائل 

ب 
ِ
الثالثينات من القرن العرشين، فأضحت الكويت محمية بريطانية. وقد أُعج

الكولونيل هارولد ديكينسون - أحد نخبة قيادييّ الجيش الربيطاين يف البرة - 
بالجودة العالية لخدمات محالت جاشنمال وأوالده، فطلب من راو جاشنمال 

 متعدد األقسام يف الكويت لخدمة الجالية الربيطانية واألمريكية 
ٍ
افتتاح أول متجر

وعوائلهم17. وهو ما توافق مع اهتمام راو بفرص التوسع يف املنطقة.  وبذلك 
دخلت أعمال جاشنمال السوق الكوييت يف عام 193418 افتتاح متجر يف منطقة 

الصفاة19 اليت تمزّيت بكونها امللتقى الرئيي لقوافل الجمال اآلتية من اململكة 
العربية السعودية، وكونها موقعاً لتوظيف عّمال تلك القوافل، وهو ما َعَن وفوَد 

 يف الكويت قام باسترياد 
ٍ
الكثري من الزبائن إىل املتجر. وكان جاشنمال أول متجر

األطعمة املُعّلبة وعصائر الفواكه املركزة ورشاب الشعري بالزنجبيل الذي نال شهرة 
واسعة20.  وخّول راو جاشنمال عمليات متجر البرة إىل موّظفه الشاب األمني 
تاحل تاداين - وهو صديق قديم لنارينداس جاشنمال - والذي استمر بعد ذلك 

يف إدارة كافة أعمال جاشنمال يف العراق حىت إغالقها يف عام 196421.

وَدَفع الطموح الريادي راو جاشنمال، فَسعى يبحث عن الفرصة التالية واليت 
بّينت معرفته بأمور املنطقة، إذ رسعان ما سافر إىل مملكة البحرين يف عام 1935 

لبحث إمكانية التوسع هناك، ُمسلِّماً ابنه األكرب نارينداس جاشنمال مسؤولية 
إدارة األعمال يف الكويت على الرغم من صغر سّنه، وذلك نظراً النخراطه يف 

نشاطات العمل خالل السنوات الثالثة السابقة ولكونه على دراية ومهارة كافية 
تتيح له أخذ زمام األمور نيابًة عن والده22. 

1934

1935

1922

ومنذ البدايات، 
ارتأت العائلة 

جدوى التوّسع يف 
 أخرى فقط يف 

ٍ
دول

حال انتقال أحد 
أفرادها لالستقرار 

يف ُكلٍّ من تلك 
الدول، وهو ما 

ثبت بالفعل على 
أنه القرار األَصح 
لضمان تحقيق 

النجاح.

1919
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17.    مقابلة مع توين جاشنمال. 15 أبريل 2019.

18.    حسن، س. شامري. “بريطانيا وخالف العراق - الكويت”. وقائع مؤتمر التاريخ الهندي، مجلد 56، 1995، ص. 188-88. جايستور.

 Hasan, S. Shamir. ”Britain and the Iraq-Kuwait Dispute.“ Proceedings of the Indian History Congress, vol. 56, 1995, pp.
.881–88. JSTOR

19.    مقابلة مع توين جاشنمال. 6 مارس 2018.

Jashanmal: The Master of Retail .20.    جاشنمال: الريادي يف مجال البيع بالتجزئة

 https://gulfnews.com/business/jashanmal-the-master-of-retail-1.611464. تم الحصول على املعلومات يف 27 مايو 2019.

21.    بيان من توين جاشنمال. 23 يوليو 2019.

22.    مقابلة مع توين جاشنمال. 6 مارس 2018.
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أثبتت البحرين من جديد بصرية راو جاشنمال النافذة للسياسات الجيوغرافية يف املنطقة. ففي عام 
1935، استضافت البحرين كافة القوات العسكرية البحرية يف الرشق األوسط، وَعِمَلت بمثابة 

 جديٍد ذو 
ٍ
القاعدة العسكرية الرئيسية لربيطانيا يف الخليج23. وقد َعَنت تلك الوقائع ضماَن سوق

إمكانات كبرية، وتوسيع الفرص التجارية ملتاجر جاشنمال. ومع حلول عام 1946، قررت العائلة منح 
الفرصة البنها الثاين أتما جاشنمال - الخريج الجامعي الحديث - للذهاب إىل البحرين للمساهمة يف 
 أخرى فقط يف حال 

ٍ
العمليات اإلدارية هناك24. ومنذ البدايات، ارتأت العائلة جدوى التوّسع يف دول

انتقال أحد أفرادها لالستقرار يف ُكلٍّ من تلك الدول، وهو ما ثبت بالفعل على أنه القرار األَصح 
 من فروع 

ٍ
لضمان تحقيق النجاح. فقد حّتمت صعوبات السفر يف بدايات القرن العرشين عمل ُكل

جاشنمال بشكل مستقل عن فروع الدول األخرى. وعلى الرغم من اختالف أسلوب الحوكمة 
واإلدارة يف ُكلٍّ من تلك الفروع، إال أن تواجد أحد أفراد العائلة يف كل دولة قد ساعد على توحيد 

 25العالمة التجارية للمجموعة وتعزيز عملياتها

1946

االنتقال إىل الجيل الثاين 
مر عام 1942 بصعوبة شديدة على عائلة جاشنمال، حيث توفيت زوجة راو جاشنمال تاركًة له 
سبعة أبناٍء لرعايتهم كان أصغرهم حينها، موهان جاشنمال، يف الثالثة من عمره26. ومع اقرتاب 

نهاية الحرب العاملية الثانية بعدها بوهلة قصرية، قرر راو جاشنمال التقاُعد والعودة إىل الهند لرعاية 
ابنه األصغر. فتّوىل ابنا راو، نارينداس وأتما، إدارة األعمال يف العراق والكويت والبحرين، واستقر راو 

صاحب جاشنمال يف قرية ديواليل يف ضاحية ناشك الواقعة غريب الهند )واليت تبعد عن مومباي 
حوايل أربعة ساعات بالقطار(27. وعلى الرغم من تقاعده، ظل راو جاشنمال محتفظاً باسمه يف 

يارته يف مقره الجديد،  السوق الخليجي كرجل أعمال معروف ذو سمعة طيبة، واستمر الناس يف ز
وكان منهم أفراد من العائلة الكويتية الحاكمة ممن قاموا برحلة القطار الطويلة من بومباي للقائه 

واستذكار األيام الخوايل ومناقشة آخر األحداث الجارية28. 

1942

صورة 3: راو صاحب جاشنمال و عائلته. 1958.
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شملت الزيارات املرتددة على بيت راو جاشنمال أبناءه كذلك بالرغم من انشغالهم بتويّل 
يارته  مسؤوليات الرشكة كاملة يف الرشق األوسط من بعد تقاعد والدهم، فواظبوا على ز

واالستعانة برأيه يف أعمال الرشكة29. كما َحرص األبناء على متابعة بناء ثقافة إدارة 
األعمال اليت أرساها والدهم والسري على نهج فلسفته. وبحكم استمرارهم يف تطبيق 

فلسفة أبيهم، فقد تمكّن األبناء أيضاً من املحافظة على حسٍّ عال من املجتمعية 
والتسامح، كما حرصوا أن يسود االحرتام بني كافة املوظفني. و قد انخرطوا بشكل 

خاص يف قطاعات التعليم والرياضة كمؤسسني ملنظمات ومشاركني يف املؤسسات 
. وكان من ضمن سياستهم تشكيل اجتماعاٍت دورية  القائمة يف البلدان املعنية 

التخاذ القرارات املحورية حول الرشكات وإمكانات تطويرها.
 

ويف عام 1953، أجرى نارينداس جاشنمال مقابلة مع جانجو باترا - وهو مهين مبتدئ 
من مومباي - لينضم إىل مجموعة جاشنمال يف الكويت كموظف مبيعات30.ومن 

البداية، أثبت جانجو  فطنته العالية يف العمل وتمّلكه لصفات احرتافية وقيادية وبذلك 
بدأ رحلته املهنية مع املجموعة، واليت امتدت لعدة عقود لتشهد العديد من اإلنجازات 

الحاسمة.
 

ومع أوائل خمسينيات القرن املنرم، رشعت مجموعة جاشنمال يف إعادة هيكلة 
محفظتها وتأسيس أقساٍم جديدة لتوفري مجموعة واسعة من السلع االستهالكية 

ومواصلة مسريتها يف النمو. ويف عام 1953، قام املغفور له صاحب السمو الشيخ راشد 
كرث ازدهاراً بشكل نسيب من إمارة ديب يف  آل مكتوم بزيارة مملكة البحرين، واليت كانت أ

ذلك الحني. وَتَفّقد الشيخ راشد سوق البحرين الرئيي ومتجر جاشنمال هناك، والذي 
ترك عند سموه انطباعاً بحاجة ديب املاّسة إىل مرافق تسوق حديثة مماثلة. فوّجه سمو 

يارة أتما  الشيخ راشد دعوة لإلخوة جاشنمال الفتتاح متجر يف ديب. وهكذا وبعد ز
 
ٍ
جاشنمال لديب وتقييمه ألوضاع السوق فيها، قرر األخوة اغتنام الفرصة وافتتاح فرع

ألعمالهم يف ديب، ُمفوِّضني أخاهم هريو جاشنمال إدارة أعمال متجر ديب الجديد.
 

مرَكـَزي  باعتبارهمـا  املواقـع حيويـًة  كـرث  أ الفـرتة مـن  تلـك  وبـر ديب يف  الخـور  كانـت منطقتـا 
التجـارة الرئيسـيني يف ديب، يف حـني مل تتمّتـع منطقـة ديـرة بالتطـّور الـكايف يف ذات الفـرتة، 
مـال. ومـع اتفـاق األخـوة على عـدم افتتاح متجر 

ِ
وليقتـر اسـتخدامها باعتبارهـا موقفـاً للج

يف منطقـة تزخـر بالعديـد مـن األعمـال واألنشـطة املسـبقة، فقـد وقع اختيارهـم على منطقة 
ديـرة الفتتـاح متجرهـم األول يف ديب بـداًل مـن املناطـق املعهـودة األخـرى واملتعـارف عليهـا31. 
ر  وحـني اسـتفهم سـمو الشـيخ راشـد عـن هـذا القـرار، بـنّي لـه هـريو جاشـنمال رؤيتـه لتطـوُّ

1953

وحني استفهم 
سمو الشيخ راشد 

عن هذا القرار، بنّي 
له هريو جاشنمال 

ر  رؤيته لتطوُّ
منطقة ديرة، 
وتّوقعه بأنها 
ستكون مركزاً 

لرشكات النفط 
وموظفيها نظراً 
لقربها من مطار 

الشارقة
منطقـة ديـرة، وتّوقعـه بأنهـا سـتكون مركـزاً لـرشكات النفـط وموظفيهـا نظـراً لقربهـا مـن مطـار الشـارقة، وهـو مـا 
علـى  الطلـب  معـدالت  مـن  بالتـايل  سـريفع  ممـا  ديـرة،  يف  لإلقامـة  السـكّان  مـن  العديـد  انتقـال  إىل  سـيؤدي 
 جاشـنمال يف منطقـة ديـرة يف الحـي املعـروف اآلن ببـين يـاس أو 

ِ
املنتجـات32. وبالفعـل، فقـد تـم افتتـاح أول متجـر

“سـاحة النـر”. كمـا شـكّلت منطقـة مينـاء الخـور - مركـز االسـترياد والتصديـر يف املنطقـة نظـراً لرضائبهـا املتدنيـة - 
قاعـدة الطلـب ألعمـال جاشـنمال. وكان بذلـك متجـر جاشـنمال يف ديـرة هـو أول مبـن ُشـيِّد علـى جهـة الخـور 

 لعائلة هريو جاشنمال يف الطابق العلوي33.
ٍ
 يف الطابق األريض ومسكن

ٍ
متكّوناً من متجر

وعلى الرغم من النمو اليت شهدته مناطٌق أخرى من الخليج العريب، إال أن ممارسة األعمال يف العراق واسترياد 

البضائع إليها من الغرب قد أصبح عملية صعبة بحلول أواخر خمسينات القرن العرشين، وخاصة بعد اإلطاحة 

بالعائلة امللكية الهاشمية يف العراق ووقوع العراق يف حالة من التدهور االقتصادي وعدم االستقرار34. ويف ظل 

هذه الظروف االقتصادية الصعبة، اضطر األخوة جاشنمال إىل اتخاذ القرار الصعب باغالق أعمال الرشكة يف 

البرة35. ولحسن الحظ، فلم يؤثر هذا القرار بسلبية كبرية على مبيعات بايق املتاجر املتواجدة يف دول الخليج 

األخرى نتيجًة لتنوع املشاريع وأعمال مجموعة رشكات جاشنمال36. فبعد أن تم إغالق متاجر العراق، انتقل 

بالشكل  وتعزيز عملياتها  الرشكة هناك  توسيع  املساهمة يف  ركّز على  الكويت، حيث  اىل  نارينداس جاشنمال 

األفضل.

 آخر يف أبوظيب يف عام 1964 يف املنطقة املعروفة 
ٍ
 ورسعان ما تلى افتتاح متجر ديب يف عام 1956 افتتاح فرع

صورة 4: قافلة من الجمال تمر أمام متجر جاشنمال وأوالده يف ديب، ويبدو محل سكن الراحل هريو جاشنمال فوق املتجر. ديب، 1956.
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29.    مقابلة مع توين جاشنمال. 6 مارس 2018 .
30.    وفاة رجل األعمال الهندي جانجو باترا يف نيويورك.

.Indian Businessman Gangu Batra Dies in New York
.https://gulfnews.com/uae/indian-businessman-gangu-batra-dies-in-new-york-1.1210195 

 تم لحصول على املعلومات يف 27 مايو 2019.
31.    مقابلة مع شوجا جاشنمال. 25 مارس 2018.

32.    مقابلة مع شوجا جاشنمال. 25 مارس 2018.

33.    املصدر نفسه

34.    سيمون ، ريفا س. “املؤامرة” الهاشمية: محاوالت االتحاد الهاشمية، 1958-1921”. املجلة الدولية لدراسات الرشق األوسط، مجلد 5، عدد 3، 1974، ص. 
314–327. جايستور

35.    ”The Jashanmals on Ketting Business in and out - the Family.“ Knowledge @ Wharton، http://knowledge.wharton.upenn.edu/
article/the-jashanmals-on-keeping-business-in-and-out- 2019 من العائلة/. تم الوصول إليه يف 27 مايو.

36.    مقابلة مع توين جاشنمال. 25 مارس 2018.
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1958

حالياً باسم الكورنيش. حيث تواصلت رشكة أبوظيب لالستكشاف البحري مع مجموعة جاشنمال الفتتاح 

 جديد مع بدء عمليات التنقيب عن النفط يف اإلمارات. وَتَسّلم موهان جاشنمال، االبن األصغر لراو 
ٍ
فرع

صاحب جاشنمال، مسؤولية إدارة املتجر يف أبوظيب، والذي عمل على استرياد معظم إمداداته من 

يباً مهنياً يف العاصمة الربيطانية  البحرين37. وتجدر اإلشارة إىل تلّقي موهان جاشنمال بعد مغادرته الهند تدر

لندن يف عام 1958 يف رشكة هوفر املحدودة، واليت أصبحت بعدها رشيكاً ملجموعة جاشنمال38. وعلى مر 

السنني اليت تلت ذلك، أرشف موهان جاشنمال على تطوير عمليات مجموعة جاشنمال يف أبوظيب، 

متماشياً مع فلسفة والده يف تقديم أعلى مقاييس القيمة والجودة للعمالء مقابل أموالهم39. وبحلول 

الوقت الذي تويف فيه راو صاحب جاشنمال يف عام 1969، كان العمل املتواضع الذي أسسه يف عام 1919 

قد نما إىل مجموعة كبرية من املشاريع واألعمال ذات النشاطات الواسعة يف املنطقة والعامل، واليت تأسست 

واستمرت يف العمل وفقاً لقيمه وطموحاته.

صورة 5: صاحب السمو الشيخ سعيد بن شخبوط آل نهيان ويل عهد أبوظيب مع العقيد هيو بوستيد، املمثل السيايس الربيطاين يف 
أبوظيب، خالل فعاليات افتتاح متجر جاشنمال وأوالده. أبوظيب، 1964.

صورة 6: سمو الشيخ مبارك بن دمحم آل نهيان خالل فعاليات افتتاح جاشنمال وأوالده. أبوظيب، 1964.

37.    بيان من توين جاشنمال. 23 يوليو 2019.
38.    سوشيرتا باجباي تشودري. “موهان جاشنمال هو رجل الرشكة”. صحيفة غلف نيوز، 15 أبريل 2011.

39.    مقابلة مع موهان جاشنمال. 25 مارس 2018.

1819

صورة 7: الرحلة األوىل لرشكة الخطوط الجوية الربيطانية ملا وراء البحار )BOAC(من بومباي إىل ديب. ديب، أبريل 1967.



2021

مـــجـــمـــوعة جـــاشـــنـــمال يــــخ الشــــركــــات العــــائــــلــيـــــة FAMILY BUSINESS HISTORIESتــــار

1986

1990

ووفر االتحاد وتأسيس دولة اإلمارات العربية بعد ذلك يف عام 1971 فرصاً كبرية يف مجال األعمال 
التجارية ملجموعة جاشنمال. ونظراً للجهود الطويلة اليت بذلتها عائلة جاشنمال يف ُكلٍّ من إماراَت 

أبوظيب وديب سابقاً، فقد كان من الطبيعي تواصل قادة الدولة الحديثة بمجموعة جاشنمال 
للمساهمة يف تطوير مجال البيع بالتجزئة يف البالد. ومع ارتفاع أسعار النفط العاملية يف سبعينيات 
القرن املايض، َنَهَضت التنمية يف دول الخليج بشكل متسارع للغاية. فأخذ  النمو الُسكّاين ونسبة 

األفراد من ذوي الدخل املُتاح بالزتايد بشكل كبري ورسيع، مما أدى انتشار املحالت التجارية الجديدة 
يف كل مكان وبمعدل مل يسبق له مثيل. فسارعت مجموعة جاشنمال لالستفادة من هذا النمو من 

ر بها يف 
ِ
خالل الدخول يف مجال تجارة الجملة والتوزيع للعديد من املنتجات اليت كانت فقط ُتَتاج

السابق. وقد شكََّلت هذه االسرتاتيجية طفرة تجارية نظراً لشعبية العالمات التجارية اليت كانت 
ُتَمّثلها املجموعة بني املتسوقني يف تلك الفرتة. كما استهّلت مجموعة جاشنمال نشاطاتها يف ذات 
 ،) )OCSالفرتة يف خدمة الربيد الرسيع بالرشاكة مع الرشكة اليابانية لخدمات الربيد الرسيع الدويل

وذلك يف مسعى لترسيع عمليات تسليم املستندات واملنتجات.

1971

صورة 8: موهان جاشنمال يشهد وصول أول رحلة من بومباي إىل مطار ديب. ديب، أبريل 1967.
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الـــرحــــلة

الشكل  2: أول متجر لجاشنمال )جاشنمال وأوالده( يف ساحة الصفاة، مدينة الكويت. غري مؤرخ. املصدر: تلفزيون البحرين

 Archive.org :الشكل  3: إعالن ملتجر جاشنمال يف مجلة كاظمة. الكويت، أغسطس. 1948. املصدر

الشكل  1: النقاط االنتقالية يف حياة الشيخ علي املَُبكّرة

العراق
تم افتتاح متجرين لجاشنمال يف البرصة بني عام 1919 و أواخر الخمسينات. كان يقع الفرع األول يف منطقة العشار و 
اآلخر يف منطقة املعقل. ولكن نظراً لفرتات االرتباك اليت مر بها تاريخ العراق الحديث، فقد اختفت آثار هذين الفرعني من 

األرشيفات.

اململكة العربة السعودية

يا سور

تركيا

عمان

اليمن

أفغانستان

تركمنستان

بكستان

العراق 1919

اإلمارات العربية املتحدة 1953

الهند

الكويت 1934

ين 1935 البحر

إيران

2223

الكويت
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ين البحر

Dubaiasitusedtobe.net :الشكل  4: أول متجر لجاشنمال يف املنامة، البحرين. غري مؤرخ . املصدر

الشكل  5: إعالن عطور مارسيل روشاس باريس واملعروضة يف متاجر جاشنمال و أوالده. مجلة راوندل للقوات الجوية امللكية. 
 AGDA :املجلد 1. العدد  الثامن. املنامة، البحرين، سبتمرب 1962. املصدر

الشكل  6: أول متجر لجاشنمال ) جاشنمال و أوالده( يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة. 1956. املصدر: دائرة السياحة والتجارة بديب.

الشكل  7: إعالن ملتجر جاشنمال يف دليل الهاتف. ديب، يناير 1961.

اإلمارات العربية املتحدة
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التشكيل الرسمي والجيل الثالث

صورة 9: سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع موهان جاشنمال. 1968.

التحق َبهَرت جاشنمال، َنجُل أتما جاشنمال، بأعمال العائلة يف البحرين يف عام 
1970 بعد إتمامه دراسته يف جامعة بابسون يف الواليات املتحدة. وتبع ذلك 

وفاة نريانداس جاشنمال يف عام 1972 بعد قيادته أعمال املجموعة لعدة عقود. 
مواجهاً هذا الواقع الجديد، انضم توين، ابن نريانداس جاشنمال، للمجموعة على 

رغم من عدم تخطيطه لذلك40، مضطراً إىل ترك دراسة الدكتوراه يف أملانيا 
للمساعدة يف األعمال التجارية للعائلة يف الكويت41.  وهكذا أصبح الجيل الثالث 

عنراً نشطاً يف العمل مع انضمام َبَرت وتوين إىل أعمال املجموعة التجارية42.
 

َعَقدت العائلة بحلول نهاية تلك السنة الصعبة اجتماعاً يف البحرين قّرر فيه 
م بالتساوي  األخوان جاشنمال تحويل الرشكة العائلية إىل رشكة مساهمة ُتَقسَّ

 
ٍ
بني األبناء الخمسة املتواجدين، وذلك بهدف إنشاء أساس قوي لبناء نجاح
تجاري على األمد الطويل43. ويف خطوة سابقة لعرها، اشرتط أول هيكل 

للحوكمة حصول أفراد العائلة العاملني يف املجموعة على رواتب وأرباح، يف حني 
يحصل أفراد العائلة من غري العاملني يف املجموعة على نسبة من األرباح فقط44.

 
و قد قررت العائلة كذلك دمج وَمرَكَزة العمليات الفردية للرشكة: إذ ساهمت 
تقنيات العر يف تسهيل عمليات السفر والتواصل وإلغاء حاجة ُكلِّ رشكة إىل 
العمل ككيان منفصل. كما توصلت العائلة يف ذات االجتماع إىل قرار آخر مهم 

مفاده عدم تَقّلد أفراد العائلة ملناصب تنفيذية من ذاك الوقت فصاعداً، 
وتفويض تلك املناصب اىل أفراد من ذوي املؤهالت العليا، مع استمرار أفراد 

العائلة يف لعب دورهم املحوري يف مجلس إدارة املجموعة. وعند النظر اليوم إىل 
 على 

ٍ
تلك التغيريات اليت تم املوافقة عليها، فإن هذه الخطوات ُتمّثل خري مثال

االبتكار يف مجال تطوير حوكمة األعمال األرسية يف املنطقة. 

كما توصلت العائلة 
يف ذات االجتماع 
إىل قرار آخر مهم 
مفاده عدم تَقّلد 

أفراد العائلة 
ملناصب تنفيذية 
من ذاك الوقت 

فصاعداً، وتفويض 
تلك املناصب اىل 

أفراد من ذوي 
املؤهالت العليا

1972

1970

40.    مقابلة مع توين جاشنمال. 15 أبريل 2019.

41.    بيان من توين جاشنمال. 23 يوليو 2019 

42.    نفس املصدر

43.    نفس املصدر

44.    “عائلة جاشنمال حول إبقاء األعمال داخل العائلة أو خارجها” نوليدج آت وارتون،
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ع هذه القرارات يف عام 1977 تنفيذ هيكل جديد للرشكة َجَمع بني كافة الوحدات 
ِ
َتب

التشغيلية املختلفة ضمن مجموعة موحدة. وتلى ذلك تأسيس الرشكة بشكل رسمي يف 
عام 1980 لضّم كافة عملياتها املختلفة تحت سقف واحد بقيادة جانجو باترا كرئيس 

تنفيذي للمجموعة45. وبذلك تضّمنت الرشكة عدة رشكاء محليني من الكويت والبحرين 
واإلمارات َشَغل بعٌض منهم مناصب كأعضاء يف مجلس اإلدارة. ونظراً لزتاُيد نشاط 

األفراد من خارج العائلة يف الرشكة، فقد غرّيت الرشكة اسمها من جاشنمال وأوالده إىل 
رشكة جاشنمال الوطنية46. 

وبالعودة إىل جانجو باترا ، وقبل تعيينه رئيساً تنفيذياً، فقد بدأ رحلته يف الرشكة كموظف 
مبيعات لها يف الكويت يف عام 1953، لَيُشّق طريقه إىل منصب املدير العام ألعمال 

الكويت. وقد أثبت باترا كونه رئيساً تنفيذياً ذو بصرية نافذة، إضافة إىل اكتسابه امتنان 
عائلة جاشنمال الدائم نظراً لخدمته وتفانيه تجاه املجموعة. ويف عام 2010 ، تقاعد باترا 

 يناهز 80 عاماً بعد رحلة امتدت 57 عاماً يف رشكة جاشنمال47. 
ٍ
عن عمر

ويف عام  1987 ، التحق العضو الثالث من الجيل الثالث لعائلة جاشنمال، شوجا، 
حفيد راو صاحب جاشنمال وابن هريو جاشنمال، بأعمال الرشكة يف ديب بعد تخرجه من 

جامعة جنوب كاليفورنيا. وقد نشأ شوجا فوق املتجر الذي أسسه والده يف ديرة يف 
مسكنهم يف الطابق الثاين، حيث عمل كمندوب للمبيعات حىت َعَرَض والده وعّمه 

 ملستحرضات التجميل، وكانت مجموعة جاشنمال 
ٍ
موهان عليه فرصة شغل وظيفة مدير

تلك الفرتة موزعاً رئيسياً للعطور ومستحرضات التجميل من العالمات التجارية يف 
منطقة الخليج48. وتحت قيادة شوجا، نما قسم مستحرضات التجميل ليتوّسع ويدخل 
األسواق الُعمانية والقطرية. وقد أيّد شوجا وأفراد الجيل الثالث من العائلة رؤية الجيل 

األكرب بَكون الخربة عاماًل أساسياً يف تنمية الرشكة العائلية خالل ذلك الوقت الذي كان 
يمر فيه هذا القطاع بتعقيدات ومشاكل. مما عن “وجوب انتقال اإلدارة من أفراد 

العائلة إىل املختصني” يف بعض األحيان49.

لطاملا كانت قوة رشكة جاشنمال تكُمن يف بصمتها الجغرافية الواسعة. فقد ساهم تعدد 
جنسيات املجموعة والدول العاملة فيها - إىل جانب اسرتاتيجيتها يف تنويع املنتجات - 

على صمود املجموعة أمام االضطرابات السياسية يف املنطقة ومنها الغزو العرايق للكويت 
يف عام 1990، والذي قىض على سبعني عاماً من جهود الرشكة يف ذلك السوق 

الحيوي. وعلى الرغم من تلك الخسارات، َتمكَّنت الرشكة من استعادة حجم العمل يف 
الكويت إىل ما كان عليه ما قبل الغزو يف غضون بضع سنوات نتيجة للدعم املقدم من 

فروع جاشنمال األخرى. ومن خالل هذا األسلوب املُتََّبع، مكَّنت هذه العوامل مجموعة 

جاشنمال من التغلب على فرتات الركود االقتصادي. 

1987

1990

لطاملا كانت قوة 
رشكة جاشنمال 

تكُمن يف بصمتها 
الجغرافية 

الواسعة. فقد 
ساهم تعدد 

جنسيات املجموعة 
والدول العاملة 

فيها - إىل جانب 
اسرتاتيجيتها يف 

تنويع املنتجات - 
على صمود 

املجموعة أمام 
االضطرابات 
السياسية يف 

املنطقة

صورة 10: مل مورجان، هريو جاشنمال، جانجو باترا، توين جاشنمال، موهان جاشنمال. الذكرى ال25 للتعان بني “كروس” و جاشنمال. 
اململكة املتحدة. 1985.

1919

يرتأس مجموعة جاشنمال اليوم الجيالن الثالث والرابع من عائلة جاشنمال، إىل جانب مهنيني مختصني من 
خارج العائلة. ويف عام 2019، احتفلت مجموعة جاشنمال بمرور مئة عام على تأسيسها. إذ استهّلت رشكة 

 واحد بالتجزئة لَتُضم متاجر متعددة 
ٍ
جاشنمال أعمالها عام 1919 يف البرة، وَنَمت من متجر بيع

م مجموعة جاشنمال اليوم  ومتخصصة يف البيع بالجملة يف العديد من دول الخليج إضافة إىل الهند. ُتقدِّ
ياء العاملية الفاخرة واألحذية ومحالت املالبس  تشكيلة واسعة من املنتجات والخدمات بما يف ذلك األز

ومستحرضات التجميل والعطور والَجمال، إضافة إىل االلكرتونيات االستهالكية واألجهزة املزنلية واألمتعة 
كرث من 150 متجرا50ً يف اإلمارات العربية  وأدوات السفر، وعدٌد من كبري من املنتجات األخرى. تدير املجموعة أ

كرث من 2000 متجراً . وبعد مرور مئة عام  املتحدة والكويت والبحرين وُعمان، كما تمتد شبكة توزيعها إىل أ
من احرتاف التجارة النشطة يف أنحاء املنطقة، من املمكن مالحظة ثالثة خصائص حول رشكة جاشنمال هي: 

اإلطار األخاليق القوي للمؤِّسس، والقيم اليت أرساها للتكّيف مع الثقافات املختلفة واحتضانها، ورغبته 

 .51الصادقة يف تحسني املجتمعات

1977

.https://gulfnews.com/business/jashanmal-the-master-of-retail-1.611464 .45.    جاشنمال: ماجستري يف البيع بالتجزئة
 تم الوصول إليه يف 27 مايو 2019.

46.    سوشيرتا باجباي تشودري. “موهان جاشنمال هو مدير الرشكة”. أخبار الخليج ، 15 أبريل 2011 ،
 http://gulfnews.com/culture/people/mohan-jashanmal-is-the-company-man-1.789955. تم الوصول إليه يف 27 مايو 2019

47.    مقابلة مع توين جاشنمال. 15 أبريل 2019 ، تاريخ الرشكات العائلية ، مرشوع البحث ، منتدى ثروات للرشكات العائلية وجامعة 
نيويورك أبوظيب.

48.    مقابلة مع شوجا جاشنمال. 25 مارس 2018 ، تاريخ الرشكات العائلية ، مرشوع البحث ، منتدى ثروات للرشكات العائلية وجامعة 
نيويورك أبوظيب.

49.    “عائلة جاشنمال حول إبقاء األعمال داخل العائلة أو خارجها” نوليدج آت وارتون،

50.  بيان من توين جاشنمال. 28 يوليو 2020، تاريخ الرشكات العائلية، مرشوع بحيث، منتدى ثروات للرشكات العائلية وجامعة نيويورك-أبوظيب.

51.    مقابلة مع موهان جاشنمال. 25 مارس 2018.
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الجــــــدول الزمـــين

1890

1940

والدة راو صاحب جاشنمال يف الهند  1895
الكويت تصبح محمية بريطانية بعد توقيع االتفاقية األنجلو-كويتية   1899

وفاة روكماين فاسواين  1942
  )زوجة راو صاحب جاشنمال(

1946  انضمام أتما جاشنمال إىل رشكة العائلة

زواج راو صاحب جاشنمال  1915

سقوط بغداد خالل الحرب العاملية األوىل  1917

تأسيس مجموعة جاشنمال  1919
)افتتاح أول متجر يف البرصة، العراق(   

اكتشاف النفط يف مملكة البحرين تحت جبل دخان  1931

ينداس جاشنمال إىل رشكة العائلة انضمام نار  1932

توّسع العمليات يف الكويت  1934
نقل القاعدة البحرية الربيطانية الرئيسية يف الرشق األوسط إىل البحرين  1935

توسيع العمليات إىل البحرين  1935

االكتشاف املبكر للنفط يف الكويت  1938

1922  َتْرك شقيق راو صاحب جاشنمال أعمال العائلة

1910

1930

1920

1950

1960

1970

1980

2000

1990

توسيع العمليات إىل ديب، اإلمارات العربية املتحدة  1955

انضمام هريو جاشنمال إىل رشكة العائلة  1956

اإلطاحة بامللكية الهاشمية يف العراق  1958

استقالل الكويت بعد انتهاء الوصاية الربيطانية  1961

ية  يف البرصة  إغالق عمليات جاشنمال التجار  1964
توسيع العمليات إىل أبوظيب، اإلمارات العربية املتحدة  1964

انضمام موهان جاشنمال إىل رشكة العائلة  1964

وفاة راو صاحب جاشنمال  1969

انضمام َبهَرت جاشنمال لرشكة العائلة  1970

استقالل البحرين عن الحكم الربيطاين   1971
تأسيس دولة اإلمارات العربية املتحدة  1971

ينداس جاشنمال وفاة نار  1972
انضمام توين جاشنمال إىل رشكة العائلة  1972

ارتفاع أسعار النفط بنسبة ٪400 نتيجة الحظر النفطي   1974
الذي أعلنه أعضاء مؤسسة أوبيك  

تأسيس مجموعة جاشنمال رسمياً   1980
وتّويل جانجو باترا إدارتها كرئيس تنفيذي  

تأسيس مجلس التعاون الخليجي   1981

انخفاض أسعار النفط إىل أدىن مستوياتها منذ السبعينيات  1986
1987  انضمام شوجا جاشنمال إىل رشكة العائلة

كرث من 30 دوالراً للربميل ارتفاع أسعار النفط إىل أ  2000

كرث من 143 دوالراً للربميل،  ارتفاع أسعار النفط إىل أ  2008
ثم انخفاضها إىل 33 دوالراً يف العام ذاته نتيجة لألزمة املالية العاملية  

حرب الخليج  1990
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األرشيف
مجموعة من السجالت التاريخية اليت وثَّقت أنشطة عائلة 

جاشنمال وأوالده يف مملكة البحرين

يق بومباي مساهمات ملعونة ضحايا حر

ين 1944, البحر

يـــن يدعـــى راو  مجموعـــة مـــن املراســـالت الـــيت تلّقتهـــا الوكالـــة السياســـية حـــول تـــربّع تاجـــر مـــن البحر
ـــاي[  ـــاي ]مومب ـــة يف بومب ـــة، وتأســـيس صنـــدوق إغاث ـــة هندي صاحـــب جاشـــنمال بخمســـمائة روبي
يـــل  ـــا انفجـــار حـــوض بنـــاء الســـفن يف بومبـــاي والحرائـــق الـــيت تلـــت ذلـــك يف 14 أبر لصالـــح ضحاي

.1944

حقوق الطبع والنرش: غري معروفة
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إعالن صندوق دارا
ين يوليو 1961 ، البحر

أنبـــاء عـــن صنـــدوق دارا لإلغاثـــة مـــن الكـــوارث الـــيت أنشـــأه آتمـــا جاشـــنمال رئيـــس الجمعيـــة 
الهندية يف ذلك الوقت.

حقوق النرش: األرشيف الرقمي للخليج العريب
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االحتفاالت واملراسم:

االحتفاالت السنوية بذكرى ميالد إدوارد الثالث ملك إنجلرتا من 
ِقَبل الوكالء السياسيني

ين يوليو 1961 ، البحر

يقوم سكرتري حكومة الهند يف إدارة الشؤون الخارجية كل عام بإرسال إشعار إىل املقيم السيايس 
يف منطقة الخليج إلعالن اليوم الذي سيتم االحتفال به بذكرى ميالد امللك يف يونيو من ذلك 

 )Nice( العام. وعادة ما يتم الطلب من جاشنمال وولده تزويد املرطبات من بسكويت
والقهوة والعصري وحلوى الكرز وحلوى “ماكنتوش” والبسكويت غري املحلى بشكل أسايس.

حقوق النرش: رخصة حكومية مفتوحة
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دعوة الحتفاالت بذكرى ميالد إدوارد الثالث ملك إنجلرتا من ِقَبل 
الوكالء السياسيني

ين 23 يونيو 1936، البحر

قام الوكالء باإلعالن عن هذه املناسبة كعطلة رسمية، كما قاموا بسلسلة من الرتتيبات 
لالحتفال بها. ومن الواضح حرصهم على جعلها مناسبة شاملة ومنظمة بقدر املستطاع. تم 
طلب بطاقات دعوة باللغة العربية من “تايمز بريس ملتد” يف بغداد والبرصة، وأرسلت الوكالة 
دعوات شخصية ألعضاء حكومة البحرين بمن فيهم الشيخ عبد هللا بن عيىس وسلمان بن 

حمد آل خليفة.

حقوق النرش: املكتبة الربيطانية
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تسجيل املستندات

ين 1944، البحر

مراسالت حول منح األلقاب والشارات إىل عدد من األفراد يف منطقة الخليج. من الوارد أن 
يكون لها عالقة بمنح لقب “راو صحب” لجاشنمال.

حقوق الطبع والنرش: غري معروفة
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يات استعراضية العبو كأس ديفزي يف مبار
ين أغسطس 1961، البحر

يات التنس لفريق كأس ديفزي الهندي، واليت نظمها نادي البحرين الريايض  اإلعالن عن مبار
)املعروف اآلن باسم النادي الهندي يف البحرين( بالتعاون مع جاشنمال.

حقوق النرش: األرشيف الرقمي للخليج العريب
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واردات السلع املوىص بها تحت فئة املتفرّقات - اململكة املتحدة
ين 1947، البحر

طلبات تم إرسالها من قبل عدد من التجار العاملني يف البالد إىل الوكالة السياسية يف البحرين 
للحصول على تراخيص االسترياد/التصدير ومساحة للشحن. تتعلق الطلبات باسترياد عدد 
من السلع املختلفة ومنها املالبس واملواد الكيميائية والذخائر من مختلف املوردين يف اململكة 

املتحدة.

حقوق النرش: رخصة حكومية مفتوحة
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4849

يمات، األلقاب، واألوسمة يفات: التكر املراسم والترش
ين غري مؤرخة، البحر

مراسالت حول منح األلقاب والشارات إىل عدد من األفراد يف منطقة الخليج. من الوارد أن 
يكون لها عالقة بمنح لقب “راو صحب” لجاشنمال.

حقوق النرش: رخصة حكومية مفتوحة
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ين السيطرة على املركبات يف البحر
ين 1948، البحر

مراسالت بخصوص استرياد السيارات إىل البحرين.

حقوق الطبع والنرش: غري معروفة
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تسجيل املستندات
ين 1944, البحر

مراسالت بني املتقدمني لتسجيل املستندات يف الوكالة السياسية، البحرين.

حقوق الطبع والنرش: غري معروفة
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مصادر األرشيف

»  IOR / R / ،2(، املكتبة الربيطانية: سجالت مكتب الهند واألوراق الخاصةr[ )3/16[“ 16/58 مساهمات لصالح ضحايا حريق بومباي
15/2/1570، مكتبة قطر الرقمية. https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100040032099.0x000004. تم الحصول 

على املعلومات يف 22 يناير 2020.
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»  IOR / R / ،163(، املكتبة الربيطانية: سجالت مكتب الهند واألوراق الخاصةr[ )323/428[ ملف 18/5 مالعب التنس
15/2/1634، مكتبة قطر الرقمية. https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100072814970.0x00007c. تم الحصول 

على املعلومات يف 23 يناير 2020.
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15/2/1634، مكتبة قطر الرقمية. https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100072814970.0x00007c. تم الحصول 

على املعلومات يف 23 يناير 2020.

ملف 36/48 ثالثاً: واردات السلع املوىص بها تحت فئة املتفرّقات - اململكة املتحدة «
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ملف 20/5 املراسم والترشيفات: التكريمات، األلقاب، واألوسمة ]75r[ )149/254(، املكتبة الربيطانية: سجالت مكتب الهند واألوراق  «
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عـــن املـــــؤلـــفـــني

تمثل جامعة نيويورك أبوظيب أول حرم جامعي شامل لآلداب والعلوم اإلنسانية يف الرشق 
أبوظيب  نيويورك  جامعة  وتقوم  رائدة.  أمريكية  بحثية  جامعة  بإدارته  تقوم  والذي  األوسط، 
واملنح  املتقدمة  لألبحاث  عاملي  مركز  مع  والعلوم  والهندسة  لآلداب  مختارة  مناهج  بدمج 
الدراسية، سعياً لتمكني طالبها من النجاح يف ظل عامل مرتابط، والتعاون بشكل وثيق ملواجهة 

التحديات املشرتكة اليت تواجه البرشية يف العرص الحايل.

منتدى ثروات للرشكات العائلية هي جمعية غري ربحية مستقلة ُتَكرِّس جهودها لدعم استدامة 
وابتكار ونمو الرشكات العائلية يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا. تأسست الجمعية 
عام 2006 من قبل 15 رشكة عائلية رائدة من جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط تشارَكت 
تبادل  من  خالله  من  التجارية  العائالت  تتمكن  النظراء  من  قوي  مجتمع  تكوين  يف  الرؤية 
الخربات واملعلومات. أما اليوم وبعد 10 أعوام من تأسيسها، فقد أصبح منتدى ثروات منصة 

أساسية للتعليم والفرص ضمن هذا املجتمع من الرشكات. 
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