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البحرين سوق لدخول

تيليكوم» «بريتيش مع شراكة اتفاقية توقع «توكونيكت»
سلمان عباس - المنامة §

اتفاقية البحرين ومقرها كونيكت»، «تو االتصاالت شركة وقعت  ]
إلى تهدف (British Telecom) تيليكوم بريتيش شركة مع شراكة
الشركات وتمكين البحرين، في العالمية الشركة أعمال نطاق توسيع
القدرات من مطلقة وفاعلية بسهولة االستفادة من المملكة في  العاملة 

واالتصاالت. المعلومات تقنيات مجال في العالية
العام منذ ــط األوس الشرق منطقة في تيليكوم» «بريتيش وتعمل

في المنطقة. شركة ٣٠٠ من ألكثر خدماتها م ١٩٨٥، وتقدِّ
عن الشيراوي  فهد كونيكت تو لشركة التنفيذي الرئيس يفصح ولم 

أرقام. ٧ عن يقل ال أنه ذكرت مطلعة مصادر ولكن العقد قيمة
من أهمِّ الشركاء الداعمين تعد كونيكت» شركة «تو أن أفاد رسمي بيان
الذي الشركة  لشركاء العالمي والبرنامج تيليكوم» «بريتيش لشركة 
الشبكية والخدمات المعلومات تقنية لخدمات دة المزوِّ للشركات يتيح
تقنية خــدمــات مجموعة وتسويق وأســواقــهــا بلدانها  فــي لها  تمثِّ أن 

وبيعها. البريطانية الشركة من العالمية الشبكية المعلومات
العام في رسميًا تيليكوم» «بريتيش تحالف برنامج ــالق إط ــمَّ وت
هذا إلى ين المنضمِّ الشركاء أول هي كونيكت «تو شركة وأن ،٢٠٠٨
أكثر عضويته فــي يضم ــذي ال ـــط، األوس الــشــرق منطقة فــي  التحالف 
ركائز  ــدى إح ويشكل العالم، دول مختلف فــي الشركاء مــن   ١٠٠ مــن
الحاليين زبائنها ــى إل للوصول تيليكوم» «بريتيش استراتيجية

والمحتملين وتزويدهم بخدماتها المتكاملة.
الشرق «بريتيش تيليكوم» األعمال في تطوير مدير إلى البيان ونسب
منظومة «تعتبر قوله القباني ــل  وائ (مينا) إفريقيا وشمال ــط األوس
لالستفادة الشركات ــام أم الفرصة إلتاحة مثالية المحلية الشراكة
هذه مثل وأن السيما العالمية، الشبكية الخدمات من األمثل بالشكل 

المحليين الموثوقين». الشركاء أحد تتم عبر العالقة
بين والتواصل االتصال لغة  أن العالقة هذه يميز ــذي  «ال ــاف وأض

وأنَّ المحلية، اللغة  هي تيليكوم) (بريتيش وشركاء المعنية  الشركة
الشراكة هذه أن  من  واثقون ونحن المحلية، العملة هي  الصفقات  عملة
المجال، هذا في احتياجاتها كلَّ المملكة في العاملة للشركات ستوفر

وعالميًا». إقليميًا اسمين مرموقين بين تجمع أنها وخصوصًا
تحالف إلــى انضمامنا  عبر «نؤكد بالقول: بين فقد الشيراوي  أمــا
بخدمات فريدة، زبائننا تزويد الرامية إلى مساعينا (بريتيش تيليكوم)
البحرين، مملكة في المعايير أعلى  على  المعلومات تقنيات وتوفير
خبرتنا من البحرين مملكة في زبائننا استفادة من ثقة على ونحن

عالميًا الرائدة تيليكوم) (بريتيش مع شراكتنا ومن الواسعة المحلية
توفير في الصدارة مكان كذلك تتبوأ والتي مة المتقدِّ االتصال حلول  في

المضافة». القيمة ذات والحلول الخدمات من متكاملة مجموعة
مجال فــي العمالقة العالمية الشركة تيليكوم» «بريتيش وتعد
العالم،  حول بلداً  ١٧٠ في المتكاملة االتصاالت وخدمات حلول توفير
والخدمات المعلومات الشبكية، تقنية خدمات أنشطتها في أهم وتتمثل
القيمة ذات  العريضة الحزمة وحلول  والدولية،  والوطنية المحلية 
الثابتة واالتصاالت اإلنترنت ومنتجات خدمات باإلضافة إلى المضافة

الُمدمجة. والنقالة
بريتيش هي: أساسية، شركات أربع من تيليكوم» «بريتيش وتتألف
وبريتيش تيليكوم لخدمات ريتش، وأوبن تيليكوم الخدمات العالمية،

الجملة. لخدمات تيليكوم وبريتيش التجزئة،
تعمل ــاالت  ــص ات ــات ــرك ش ــدة  ع ــن م ـــدة واح ــي ه كونكت  ــو  ت ــة  ــرك وش
سمح ما االتصاالت، قطاع أبــواب المملكة فتحت أن بعد البحرين في

من هيئة  الصادرة الرسمية األرقام لكن مختلفة؛ شركة ٦٣ نحو بدخول
خدمات  تقديم على تعمل فقط شركة  ١٧ نحو أن تفيد االتصاالت تنظيم 

الحاضر. الوقت في البحرين في االتصاالت
الصوت خدمات من متكاملًة مجموعًة لزبائنها كونكت» «تو وتقدم
المتقدمة اإلنترنت  خدمة تشمل التي رة والمتطوِّ المبتكرة والبيانات
استشارية وخدمة مستقلة شبكة عبر  اإلنترنت بروتوكول  وحلول
دخــول أن محللون ويـــرى المعلومات. تقنية مــجــال فــي صة  متخصِّ
التي المنافسة شدة من سيزيد البحرين سوق إلى تيليكوم» «بريتيش
سكانها عدد البالغ  البحرين سوق صغر بسبب قوية األصــل  في هي
الثالثة  الرخصة «الهيئة» منح بعد وخصوصا نسمة، مليون  ١,١ نحو

النقال. الهاتف لمشغل
مزاد في  بالرخصة ــازت ف قد السعودية االتــصــاالت شركة وكانت
بعد المملكة، في االتصاالت قطاع  على تشرف  التي «الهيئة»  طرحته

مليون دوالر). ٢٣٠) دينار مليون ٨٦,٧ يبلغ ماليًا عرضًا تقديمها

الرخصة، لنيل تقدمت  التي األربــع الشركات  بين من هي والشركة
الشركات بقية تتمكن لم  إذ ماليًا؛ عرضًا قدمت التي  الوحيدة ولكنها

مالي. عرض تقديم من المزاد في شاركت التي الثالث
أورانج وشركة تيليكوم ومينا كونيكت، تو هي: الثالث والشركات

.(Orange)
في خاصة اتــصــاالت شبكة بإنشاء السعودية الشركة وتعهدت 
دوالر  مليون ٣٠٠ تبلغ باستثمارات البحرين فــي منفصلة شــركــة
تطوير بهدف وذلــك  البحرين فــي االستثماري  الــمــال رأس «لتمويل 
بإنشاء تعهدت كما المملكة». داخل واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
للتركيز رئيسي بشكل مصممة عالية بقدرة متطورة اتصاالت «شبكة
يتضمن كما السوق. احتياجات تلبية في والسرعة الخدمات جودة على
من  كجزء  إيراداتها من المئة في   ١ بتخصيص الشركة «التزام  العطاء
االلكترونية الصحة وتطوير، ودعم لتشجيع االجتماعية مسئوليتها

المملكة». داخل الرياضية والمرافق والتعليم االلكتروني

حيدر) آل (تصوير: أحمد تذكارية  لقطة في االتصاالت تنظيم هيئة مع البحرينية والبريطانية مسئولو الشركة

٪20 األسعار وانخفاض المضاربة نشاط بتقلص توقعات

االعتدال على تدل بعالمات تظهر البحرين في أسعار العقارات «غلوبل»:

السكنية ــدات  ــوح ال أســعــار تنخفض أن تــوقــع  كما 
حيث  المئة في و٢٠  ١٥ بين تتراوح بنسبة الممتازة

السوق. في عقاراتهم تصريف إلى المطورون سيسعى
على متزايدا نشاطا البحرينية العقار سوق وشهدت
البحرين حكومة وكانت األخيرة.  األربعة األعوام  مدار
نشاط تحفيز ــادة زي في أسهمت متنوعة قوانين سنت
تملك تجيز قوانين  أقرت حيث البالد، في العقار سوق

البحرين. في للعقارات األجانب
قطاع عــلــى  البحرينية الــحــكــومــة تــركــيــز  ــزى  ــع وي
تنويع في  بالتوسع رغبتها إلى أساسية بصفة العقار 
المشاريع في االستثمار خالل  من االقتصادية قاعدتها
اإلقليمية الفئتين جذب تهدف إلى التي الكبرى العقارية

والدولية.
كبيرا ارتفاعا البحرين في العقارات أسعار وحققت
االرتــفــاع ــذا ه ويــعــزى  الماضية، ــة  ــع األرب األعـــوام  فــي 
إذ الـــعـــرض، الــطــلــب عــن ــــادة ـــى زي ــة إل ــي ــاس بــصــفــة أس
البحرين فــي الــجــديــدة السكنية الــعــقــارات  معظم  إن 
وشهدت ـــذا، ه الــمــرتــفــع. ــل ــدخ ال ذوي  فئة  استهدفت 
السكان، غالبية فيها يتركز التي (المنامة)، العاصمة
 ٤٠٠ نحو بلغ  العقارات أسعار في ارتفاع معدل أعلى 
في  الماضية.  األربعة األعوام خالل المئة  في  ٦٠٠ إلى
ما إلى  األخرى الدول في العقارات أسعار ارتفعت حين
أسعار  بدأت ذلك، رغم وعلى المئة. في و٤٠٠  ٢٥٠ بين
تدل عالمات المالية األزمة  ظل  في اآلن تظهر العقارات 
الشحيحة السيولة ظل في  وخصوصا  اعتدالها على
األمر العقارية، السوق في المستثمرين ثقة وضعف
مبيعات فــي التعامالت  حجم تــراجــع ــى  إل أدى الـــذي 

السكنية. العقارات

ألســعــار ــاري ــق ــع ال ــا ــزاي ــم ال ـــل مــؤشــر ـــذا، وقـــد واص ه
الشهور ــالل خ االنخفاض فــي البحرين فــي الــعــقــارات
األول تشرين أكتوبر/ من (الممتدة الماضية الثالثة
مسجًال (٢٠٠٨ األول  كــانــون ديسمبر/ حتى  ٢٠٠٨
فئتي  فــي المئة فــي و١٢  ١٠ بين مــا تـــراوح انخفاضًا
«أستيكو» لشركة ووفقًا  والتجارية. السكنية  األراضي
الوحدات بيع سعر متوسط ظل العقارية، للخدمات
المملكة مواقع مختلف في المشاريع معظم في السكنية
انخفضت حين فــي  ،٢٠٠٨ المالي الــعــام ــالل خ ثابتا 
على المقامة الفاخرة السكنية المشاريع بعض أسعار

المئة.  ٢٠ في بنحو المستغلة غير األراضي
السكنية الــعــقــارات ــوق س تركيبة تصنيف ويمكن 
والمملوكة المؤجرة  المساكن  فئة  ضمن البحرين  في
الفاخر، اإلسكان فئة ضمن أيضا  تصنيفها يمكن والتي
منخفض ــان  ــك واإلس المتوسط، الــدخــل ذوي وإســكــان 
من ــروض ــع ــم ال كـــان   ،٢٠٠٤ ــام ــع ال ومــنــذ الــتــكــالــيــف.
بصفة يلبي  (والــذي الحر للتملك المخصصة الشقق
محصورا تقريبا الدخل المرتفع) ذوي تطلعات أساسية
زيادة  شهد  ٢٠٠٨ العام مطلع أن غير أمواج، جزيرة في
التملك بنظام  السكنية الشقق من المعروض في  حادة
عن  المئة  في   ٣٦ نسبته بلغت ارتفاعا سجل حيث الحر

.٢٠٠٧ العام
(تعمير «إنوفست» شركة عن  الصادر  للتقرير ووفقًا
أكثر والسنابس السيف، الجفير، مناطق تعد سابقًا)،
المخصصة السكنية البنايات فيها تتركز التي المناطق
أعلى على الجفير منطقة تستحوذ  إذ ــر، ــح ال للتملك
في   ٤١ نسبتها وتبلغ الغرف من المعروض من حصة
المعروض من األكبر  الجزء فإن ذلك، رغم وعلى المئة.

من سيتوافر البحرين فــي الــعــقــارات  مــن المستقبلي 
الفترة في تنفيذها سيتم التي الضخمة المشاريع خالل
دوان  مشاريع تسليم مع و٢٠١٠  ٢٠٠٩ العام بين  ما
ــراج أب ــت، وس المارينا  هيلز،  ســت ســن العرين، ــاون  ت
مجموعه ما تقدم والتي أمواج بوابة ومشروع سكون،

الحر.  التملك بنظام ٢٫٢٨٢ وحدة
أحد ــو وه سيتي، فقيه بــن  مــشــروع  سجل  وحــالــيــًا، 
في وأحدثها الحر التملك بنظام سكنية مشاريع ثالثة
 ١,٨٠٠ بلغ بسعر مبيعات نسبة أعلى السيف، منطقة
الربع  خالل المربع للمتر دوالراً) ٤,٧٧٥) بحريني دينار
مراكز من  وقربه موقعه بفضل  ،٢٠٠٨ العام من  الرابع 
أسعاره في ارتفاعا المشروع شهد كما بالتجزئة. البيع
خــالل  ــاره ــع أس ــن ع الــمــئــة ــي  ف  ١٢ نــحــو نسبته بلغت 

المشروع. تدشين
سعر بلغ الضخمة، السكنية  المشاريع  ضمن ومن
 ١,٦٠٠ وبورتاريف فيالمار مشروعي في المربع المتر
بحريني  و١,٤٠٠ دينار (٤,٢٤٤ دوالراً)، بحريني دينار
تسجيل  في استمرا  كما التوالي على دوالراً)  ٣,٧١٤)
مستوى ذات شققا يوفران إنهما إذ مبيعات، نسب أعلى
البحر على بإطاللتها  تتميز مفروشة وشبه وعاٍل راٍق
ضاحية من القريبة الرئيسية المناطق في وبوقوعها

المالي. البحرين ومرفأ السيف
ــي تم ــت ال ــاري ــق ــع ال ــع الــتــطــويــر ــاري ــش ـــن ضــمــن م وم
خليج في سيتي رافلز مشروع سجل مؤخرا، تدشينها
 ١,٨٠٠ ويبلغ المربع للمتر بيع سعر أعلى البحرين
الممتاز  موقعه بفضل  دوالراً) ٢,٥٢٠) بحريني دينار
النوعية ذات  الفاخرة  السكنية الشقق إلــى  باإلضافة
تراوح كما البحر. على المطلة البنتهاوس وشقق العالية
السكنية المشاريع في المربع المتر بيع سعر متوسط
دار ميناء الضفاف، مثل حديثا  إطالقها  تم التي األخرى
تاور، أيه الريف، جزيرة في فينيسيا وحــدات السالم،
 ٢,٥٢٠) بحرينيًا ديناراً ٩٥٠ بين ما ودلمار ويفز، أمواج

دوالراً). ٤,٧٧٥) بحريني دينار و١,٨٠٠ دوالراً)
المنطقة أنحاء جميع في العقارات ــواق أس وتلقت
العدد إلى وبالنظر العالمية. االقتصادية األزمة صدمة 
أن يحتمل التي الــفــاخــرة السكنية للمشاريع  الكبير 
المطورون يواجه أن  المرجح  من  فــإن  السوق،  تدخل

أسهمهم. لتصريف ضغوطًا

البحرين في مرتفعة العوائد
في الــعــقــاريــة  ــد ــوائ ــع ال المحليون الــســمــاســرة  قـــدر 
العقارات  في للنقض نظراً المئة، في بنحو١٠  البحرين
على األجانب ويقود وارتفاع الطلب. لإليجار المعروضة
البحرين، في اإليجار  سوق  في النشاط  كامل شبه نحو
في الهائلة  الزيادة بسبب  كبيرا نموا  السوق شهدت فقد 
في معظمها تعيش التي األميركية القوات أعــداد زيــادة
مستوى النشاط ارتفاع دلل األخيرة، وفي اآلونة الجفير.
عدد فــي كبيرة  زيـــادة على السعودية فــي  االقــتــصــادي

الجدد. المقيمين
لشقة الشهري  اإليجار متوسط  بلغ ،٢٠٠٨ العام في
 ) بحرينيًا ديناراً  ٧٨١ المنامة في نوم  غرف  ثالث من
المئة  في  ١١٫٣ نسبته  بلغت بارتفاع دوالراً) ٢,٠٧٢
المدنية الخدمة  لجنة تقرير بحسب السابق، العام  عن
لتقرير ووفقًا  المتحدة. األمــم لمنظمة التابعة  الدولية
وجــزيــرة السيف منطقتا سجلت «أســتــيــكــو»، شــركــة 
إيجار  قيمة ٢٠٠٧ أعلى العام من الثالث الربع في أمواج
دنانير   ٧١٠ بين المتوسط في تــتــراوح وهــي شهري، 
الواحدة  الغرفة ذات  للشقة  دوالراً) ١,٨٨٣) بحرينية

غرف.  الثالث للشقة ذات دوالراً) ٣,١٨٣) ١,٢٠٠ إلى
به تتمتع ما إلى واضحًا مؤشراً االرتفاع هذا ويعتبر
جديدة سكنية مناطق بوصفها شعبية من المناطق هذه
تشكيلة إلى الوصول سهولة للسكان تتيح ومستقبلية

بالتجزئة. البيع مراكز من متنوعة
من الــمــعــروض ــي ف نقصا حاليا  البحرين وتشهد 
الكبير لألجانب التدفق إلى وبالنظر الوحدات السكنية.
على الطلب يبقى أن المحتمل مــن ــإن ف المملكة، على 
محدودية ستؤدي حين في ثابتا  السكنية ــدات ــوح ال
أسعار ارتــفــاع ــى إل السكنية ــدات ــوح ال مــن  المعروض 
العقارات من الكبير المعروض سيسهم ولكن، اإليجار.
بين ما الفترة  في تسليمها يتم  أن يتوقع التي السكنية 
جميع في العمل ينتهي عندما و٢٠١٢، ٢٠١٠ العامين
في الــمــحــدد، مــوعــدهــا ــي ف تقريبا الحالية الــمــشــاريــع 

والعرض. التوازن بين الطلب تحقيق

البحريني العقار قطاع على مستقبلية نظرة
تمتعت الــتــي البحرينية ــارات ــق ــع ال ــار  ــع أس تشهد 

الوقت في االعتدال  بعض  قريب وقت  حتى كبير بنمو
وهبوط العالمي االقتصادي التباطؤ  أدى فقد الحالي،
المالية. ــروات ــث ال في كبير انحسار ــى إل النفط أسعار 
تمويل الــصــعــب  ــن م بـــات الــســيــولــة، ــح  ش إلـــى  ونــظــراً 
مترددين المستثمرون  أصبح كما العقارية المشاريع 
انخفاض عليه ترتب ما العقارات، سوق دخــول بشأن
الساكنون قام ذلك، مع العقارية. التداوالت نشاط في
البحرين في  الجديدة المساكن غالبية بشراء المالكون 
السكنية الوحدات على المضاربة نشاط اقتصر حين في

الفاخرة.
في ليبقى المضاربة نشاط سيتقلص لذلك، ونتيجة
في يستثمرون الذين الحقيقيون المستثمرون السوق
المطورون إلنجاز وسيضطر الطويل. المدى القطاع على
عليهم سيتعين كما لها  المحدد ــل  األج في مشاريعهم
الجتذاب راقية سكنية  ــدات  وح تقديم ــه ذات الوقت في 
المطورين تركيز وسيتحول العقارات.  في المستثمرين
الدخل ذوي فئة من وخصوصا النهائيين المشترين على
كاٍف بقدر السكنية احتياجاتها تحظ لم التي المتوسط

العقارية. الطفرة سنوات خالل االهتمام من
المحتمل فمن التشاؤمية، التوقعات إلــى وبالنظر
بنسبة الممتازة السكنية الوحدات أسعار تنخفض أن
سيسعى المطورون  المئة حيث و٢٠ في ١٥ بين تتراوح
المرجح أن من أن غير السوق. في عقاراتهم إلى تصريف
ذوي لفئة  المخصصة السكنية الوحدات أسعار تبقى 
بين تتراوح بنسبة ترتفع وربما ثابتة المتوسط الدخل
سيبقى  عليها الحقيقي الطلب إن إذ المئة، في و٢٠  ١٠

السكان الشباب. لتزايد مرتفعًا نظراً
فهي والمكتبية، التجارية بالعقارات يتعلق وفيما
لتبقى منها المعروض في نقصًا الجاري الوقت في تشهد
التي المشاريع الجديدة طرح يتم أن ثابتة إلى أسعارها

السوق. في التطوير قيد حاليا مازالت
ــارات ــق ــع ال عــلــى الــطــلــب ـــم ذلــــك، ســيــتــأثــر ــى رغ ــل وع
ضمنها من العوامل المستقبل بمجموعة من في التجارية
وكذلك واإلقليمي المحلي  االقتصادي النمو تباطؤ مدى
الطلب. فــي انخفاض عنها سينتج التي النمو وتــيــرة
العقارات ألسعار المحتملة االتجاهات ستحدد لذلك،
العرض نتيجة المحقق التوازن لمستوى وفقًا التجارية

والطلب.

االستثمار العالمي بيت - الكويت §

كبيرا ارتفاعا شهدت البحرين  في  العقارات أسعار  إن  (غلوبل)، العالمي  االستثمار  بيت قال  ]
السكنية العقارات معظم إن إذ العرض، عن الطلب ــادة زي بسبب الماضية األربعة ــوام األع في 
تظهر العقارات أسعار بدأت حين في المرتفع، الدخل ذوي فئة استهدفت البحرين في الجديدة
الشحيحة السيولة ظل في وخصوصا اعتدالها، على تدل عالمات المالية ــة األزم ظل في اآلن
في التعامالت حجم تراجع إلى  أدى الذي األمر العقارية، السوق في المستثمرين ثقة وضعف

السكنية. العقارات مبيعات

البحرين في العقارية المبايعات انخفاض


