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البنية التحتية للسياحة

شريكك لحلول السياحة اإلبداعية
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نظرًا لما هو معترف به عالميًا من امتالك سنغافورة لهيئة
جذابة لتطوير صناعة السياحة ،فقد صنفت األولى آسيويًا
والعاشرة عالميًا في تقرير التنافسية في السياحة والسفر
 ۲۰۰٩الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي ،حيث قيم
التقرير الدول من حيث جاذبية بيناتها في صناعة السياحة
والسفر .وقد أدت هذه البيئة إلى نمو عدد من الشركات
التي تتخذ من سنغافورة مق رًا لها والتي تركز على تقديم
الخدمات لقطاع السياحة المتنامي ،ليس فقط في سنغافورة
وحدها بل وفي المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.
وتعمل هذه الشركات مع مجموعة كبيرة من الشركاء في المشروعات
السياحية الخارجية وتقدم سلسلة شاملة من الخدمات عبر قطاع الضيافة وقطاع
االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمناسبات ( )MICEوقطاع البنية التحتية
المرتبطة بالرحالت وقطاع معالم الجذب السياحية .وتعني هذه الخبرة أن في
إمكان الشركات التي تتطلع إلى شركاء يوفرون لها الحلول اإلبداعية والخاصة
أن تجدهم في سنغافورة.

شهرة ترجع إلى التفوق

تجمع سنغافورة بين الخصائص األفضل من الشرق والغرب بوصفها مدينة
عالمية تقع في وسط آسيا .كما ينطبق ذلك على شركات السياحة السنغافورية،
فهي تجمع بين أنظمة اإلدارة ذات األسلوب الغربي والمنتجات والخدمات ذات
الطابع اآلسيوي .ويعمل هذا المزيج من الممارسات المعاصرة والتقنيات الحديثة
والتقاليد الغنية للمنطقة على إيجاد عروض سياحية فريدة.
وقد أكسب االهتمام البالغ بالجودة والتفاصيل شركات الضيافة السنغافورية
تقديراً دولياً يشمل حصولها على جوائز مثل جائزة القائمة الذهبية لمجلة
كوندي ناست وجائزة منظمة جوائز السفر العالمية ألفضل الفنادق .كما تستخدم
الشركات هنا أيضاً تصميماً مستديماً وحديثاً لتوفير حلول إبداعية في عروض
المنتجات والخدمات الخاصة بها.
تمثل سنغافورة ،نظراً لسجلها التتبعي القوي في استضافة األحداث الدولية،
ال لصناعة االجتماعات والمبادرات والمؤتمرات والمناسبات .وبالفعل
مركزاً فعا ً
يشهد تصنيف سنغافورة على أنه مدينة االجتماعات األفضل للعام الثاني على
التوالي في عام  ۲۰۰٨من قبل اتحاد الجمعيات الدولية ،رابطة صناعة عالمية،
على اتساع قطاع الصناعة في سنغافورة وعمقه.

كما حصلت الشركات السنغافورية على جوائز في مجال صناعة البنية التحتية
للرحالت البحرية والنهرية .على سبيل المثال ،فاز مركز الرحالت البحرية في
سنغافورة ،وهي شركة سنغافورية .فازت محطات الرحالت البحرية والنهرية،
ب  ۱٧جائزة من مجلة Dream World Cruise Destination Awards
منذ عام  ۱٩٩٧على إدارتها الفعالة للمحطات والعمليات.
وتتطلع الشركات – التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها -تتطلع دوماً إلى إيجاد
طرق جديدة لدعم التجربة الترفيهية في مجال مناطق الجذب السياحية .وشركة
هاو بار المحدودة هي أحد األمثلة على ذلك ،وهي مجموعة ترفيه ورعاية
صحية في سنغافورة ،وتعد ضمن أوائل الالعبين الصناعيين الذين أدخلوا مفهوم
“عالم البحار” إلى آسيا .تمتلك المجموعة حالياً وتدير مركزين مائيين في كل
من سنغافورة وتايالند.

صورة ممنوحة من شركة بانيان تري

منتجع الجوانا هيو التابع لشركة بانيان تري ،فيتنام
أحد أكبر المنتجعات الفخمة المتكاملة قيد اإلنشاء في فيتنام.

التطلع إلى الخارج

في ظل امتالك السنغافورية للعمالة المدربة على تقديم خدمات سياحية متميزة،
فإن هذه الشركات لديها القدرات المناسبة على تقديم خدمات وحلول عالية
الجودة عبر سلسلة القيمة الخاصة بالسياحة ،بدءاً من االستشارات والتطوير
ال إلى العمليات واإلدارة.
ووصو ً
وتستمر مؤسسات التدريب على الضيافة في سنغافورة في حثها على التفوق
في مجال الضيافة ،وقد بدأت في تصدير هذه الخدمات عبر المنطقة وفي جميع
أنحاء العالم .فهم يتبادلون دوماً برامجهم وخبراتهم مع شركاء أجانب يتطلعون
إلى الرقي بقواهم العاملة في مجال السياحة.
تدير الشركات التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها أكثر من  ٥۰۰فندقاً ومنتجعاً
ومقراً سكنياً مزوداً بالخدمات خارج سنغافورة .وقد أدت خبراتها الواسعة في
أسواق مثل الصين والهند وجنوب شرق آسيا وأبعد كثيراً في دول مثل المغرب
وتونس وجزر فيرجين البريطانية إلى تكوين شبكة عالمية واسعة.
وهذه الروابط العالمية القوية واإللمام بثقافات العديد من الدول األجنبية جعل
كل هذا من الشركات السياحية التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها شركاء العمل
المثاليين للعمالء الخارجيين .فهذه الشركات لديها القدرة على استخدام خبراتها
ِ
بشكل سريع وفعال.
إلدخال تصميمات وخدمات إبداعية في مشروعاتها

ال على الشركات السنغافورية التي تتطلع إلى
وتعد شركة بانيان تري مثا ً
الخارج .تنشؤ الشركة حالياً منتجع الجونا هيو الذي سيصبح أحد أكبر
المنتجعات الفخمة المتكاملة في فيتنام .يضم المنتجع حوالي  ۲۰۰۰غرفة
تديرها سبع عالمات تجارية لفنادق ومنتجعات عالمية متكاملة ،باإلضافة إلى
ملعب جولف ذو  ۱٨حفرة صممه العب الجولف البريطاني نيك فالدو ،وقاعات
للمؤتمرات ومركز تجاري رئيسي به محالت للبيع بالتجزئة وأنشطة استجمامية.
وبوصفها مركزاً نشطاً لالجتماعات والمبادرات والمؤتمرات والمعارض
( ،)MICEتواصل سنغافورة جذب االجتماعات والمبادرات والمؤتمرات
والمعارض ( )MICEاألشعر عالمياً .وقد أظهرت الشركات السنغافورية
العاملة في مجال سوق االجتماعات والمبادرات والمؤتمرات والمعارض
قدرتها على إدارة مراكز المعارض والمؤتمرات وعلى تنظيم وتنفيذ المناسبات
على مستوى عالمي خارج سنغافورة .وقد اضطلع العديد من هذه الشركات
بمشروعات خارجية في دول مثل فيتنام والصين والهند واإلمارات العربية
المتحدة .فعلى سبيل المثال ،تأتي اجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية وحفل
افتتاح معرض شانغهاي العالمي  ۲۰۱۰بين المناسبات العالمية الرئيسية التي
أدارتها الشركات السنغافورية العاملة في صناعة االجتماعات والمبادرات
والمؤتمرات والمعارض.

وبالمثل ،فإن الشركات السنغافورية العاملة في مجال صناعة البنية التحتية
للرحالت البحرية والنهرية ،بسجلها التتبعي المعروف في سنغافورة ،لديها
القدرات والموارد الالزمة لسد الطلب المتزايد على خدمات سياحة الرحالت
البحرية وخبراتها .وبخالف خدمات الرحالت البحرية ،فإن هذه الشركات كانت
لديها اإلمكانيات االزمة لتقديم خدمات تطوير الواجهات المائية التي تحتاج إلى
مجموعة من الخبرات والموارد السكنية والتجارية وتلك الخاصة بالرحالت
النهرية والضيافة.

مجاملة صورة من سنغافورة كروز المركز

محطة الرحالت البحرية  ، SCC@HarbourFrontسنغافورة
سفينة رحالت بحرية في محطة الرحالت البحرية  HarbourFrontالتابعة لمركز سنغافورة للرحالت
البحرية .فاز مركز الرحالت البحرية السنغافوري هذا ب  ۱٧جائزة من جوائز مجلة Dream World
 Cruise Destination Awardsمنذ عام  ۱٩٩٧إلدارتها الفعالة للمحطات والعمليات.

مركز قرية ويسلر التابع لشركة بان باسيفيك ،كندا
 ،۲۰۰٨أفضل أماكن اإلقامة في العالم (رقم ،)۲ .قائمة السفر الذهبية السنوية لمجلة كوندي ناست

صورة ممنوحة من مركز سنغافورة للرحالت البحرية

مجاملة صورة الضيافة Frasers

فندق فريزر سيوتس سيدني ،أستراليا
 ،۲۰۰٩مبنى الشقق المخدومة لهذا العام (فائز)،
جائزة مجلة  HMللتميز في مجال الفنادق واإلقامة

International Enterprise Singapore
مشروع سنغافورة الدولي ( )IEهو وكالة حكومية تقود االقتصاد الخارجي
لسنغافورة .إنها رأس الحربة للنمو الخارجي للشركات التي مركزها
سنغافورة وتروج للتجارة العالمية.
ومن خالل شبكتها العالمية الممتدة في أكثر من  35موقع وكثير منها في
اسواق ناشئة ،فإن الوكالة تربط اصحاب االعمال التجارية مع الشركات
المعنية المتواجدة في سنغافورة من اجل توسعهم في اعمالهم التجارية .يروج
مشروع سنغافورة الدولي.
كذلك لسنغافورة كمركز لالعمال التجارية االجنبية للتوسع في آسيا بالشراكة
مع شركات متواجدة في سنغافورة .فمزايا الموقع االستراتيجي المتميز
لسنغافورة وحكومتها المستقرة والتنافسية في القوى العاملة والبيئة الداعمة
لألعمال التجارية ،كل ذلك يجعل منها منصة انطالق مثالية في المنطقة.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع www.iesingapore.com
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