INTERNATIONAL ENTERPRISE SINGAPORE

التنقل
في المناطق الحضرية
تطلع إلى سنغافورة إليجاد حلول عالمية راقية
في مجالي النقل البري والجوي

في المجتمعات الحديثة المتسارعة الخطى ،يحتاج
سكان المناطق الحضرية إلى خدمات مواصالت
فعّالة وموثوق بها لدعم االنتاجية المثالية ولتحسين
مستوى حياتهم .لقد ارتقت سنغافورة لهذا التحدي،
وقامت بتطوير أفكار إبداعية في البنية التحتية
للمواصالت الحديثة ،تركزت حول شبكة متكاملة من
القطا رات والطرقات وقد حاز المطار على جائزة تفوق.
إن الخبرة والمقدرة المتوفرة لمقدمي حلول المواصالت
تجعل خبرتهم عالمية.

صورة ممنوحة من قبل شركة سمرت المحدودة

النقل الجوي

كبلد رائد ومشهود له في قطاع المالحة الجوية العالمية ،فإن سنغافورة تستضيف نخبة من الشركات التي توفر الخبرة لمجموعة واسعة من القطاعات .وهذا يتضمن
التخطيط ،والهندسة واالنشاءات ،وكذلك ادارة العمليات وخدمات الدعم في المطار ومناولة بضائع الشحن .ويعتمد نجاح مطار شانغي على استضافة سنغافورة
لشركات تقدم مجموعة حلول شاملة .فبالخبرة التي اكتسبتها الشركات سواء في داخل البلد أو من خالل توسعها على الصعيد العالمي ،أصبحت هذه الشركات قادرة
على تقديم أفضل الحلول والخدمات للمطارات وخطوط الطيران عبر العالم.

توفر مطارات شانغي العالمية  CAIخدمة إدارة العمليات في مطار الملك فهد الدولي في الدمام في
المملكة العربية السعودية .تتراوح الخدمات ما بين تشغيل المطار وادارة السعة لعمليات بضائع الشحن
باإلضافة إلى تطوير القطاع التجاري وقطاع التجزئة.

خدمة شريحة متنوعة من الزبائن ،من ضمنها قواعد عسكرية متقدمة ،وخطوط طيران رئيسية وشركات
رائدة في الشحن الجوي وناقالت متدنية التكلفة ،وتقدم اس تي للفضاء برامج صيانة مفصلة حسب
احتياجات العمالء تضمن تقديم خدمات عالية الجودة في الوقت المحدد ويمكن االعتماد عليها.

مجموعة مطار شانغي )Changi Airport Group (CAG
مطارات شانغي العالمية )Changi Airports International (CAI
يستفيد من مطار شانغي في سنغافورة والحائز على جائزة ما يقرب من 100
شركة خطوط طيران تربطها بأكثر من  200مدينة في  60بلد ومنطقة ،مما
يجعله البوابة المفضلة لمجموعة دول اسيا والمحيط الهادي Asia – Pacific
وهو سابع أكثر مطار دولي ازدحاماً في العالم.

اس تي للفضاء ST Aerospace
أس تي للفضاء هي واحدة من أكبر الجهات التي يقدمها طرف ثالث لموفري
خدمة صيانة الطيران ،والتصليح والترميم ( )MROعبر العالم ،ولديهم أكثر
من  8,000موظف ومرافق تقع في مواقع رئيسية للطيران على امتداد الكرة
االرضية .تمتد شبكة عملياتها التشغيلية عبر اسيا والمحيط الهادي واوروبا
واالمريكتين واستراليا وتوفر خدمات متكاملة في الصيانة والخدمات الهندسية
للطائرات التجارية والعسكرية والتي تتضمن هيكل الطائرة ،والمحرك ومكونات
الصيانة والتصليح والترميم ،والتصاميم الهندسية والخدمات التقنية ،ومواد
الطيران وخدمات االدارة ،بما في ذلك الدعم الكامل للطيران.
بإستثناء الزبائن الدائمين مثل طيران اليابان ( )JALوطيران ديلتا ،وفيديكس
ويو بي اس ،بإمكانها تفصيل برنامج خدمات بالساعة لتوفير( )MBHTMحلول
ذات جدوى مالية لزبائنها.

بسبب توفر مرافق من الطراز العالمي وعمليات فعالة وخدمة عمالء ممتازة في
المطار ،كل ذلك جعل “خبرة شانغي” معروفة في جميع أنحاء العالم .وكتأكيد
على جهوده ،فقد تلقى مطار شانغي  24جائزة ألفضل مطار ما بين عامي
 2010و .2011
مجموعة مطارات شانغي  CAGهي الجهة التي تملك وتدير مطار شانغي،
وتركز على تشغيل وادارة المطار وتطوير المحطة الجوية واالنشطة التجارية
وخدمات الطوارئ في المطار .تعمل مجموعة مطار شانغي كذلك عن قرب مع
شركات طيرانها والجهات المعنية األخرى في المطار لتحسين وضعية المحطة
الجوية في سنغافورة.
وتعزيزاً لنجاحها في مطار شانغي ،فإن المجموعة تعمل أيضاً على جلب خبرتها
الخارجية من خالل الشركات التابعة لها ومطارات شانغي الدولية  .CAIإن
مطارات شانغي الدولية تستثمر وتدير مطارات خارجية في جميع انحاء العالم،
وخصوصاً في األسواق ذات النمو المرتفع مع امكانية التطور الكبير .كما يوفر
الخدمات االستشارية وخدمة ادارة المطارات ويمتد سجلها الحالي للمشاريع
الخارجية على اقتصادات كبرى كالصين والهند والشرق األوسط وأوروبا.

شركة اس آي ايه الهندسية SIA
تعد شركة اس آي ايه الهندسية ( )SIAECهي شركة رائدة في مجال صيانة
وإصالح وترميم الطيران وتوفر حلول صيانة كاملة لما يزيد عن  80شركة
طيران عالمية حول العالم .توفر شركة  SIAECخدمات خطوط صيانة لما
يزيد عن  50شركة طيران تمر عبر مطار شانغي في سنغافورة ،كما انها شبكة
مطارات سريعة االنتشار في استراليا والواليات المتحدة وهونغ كونغ واندونسيا
والفليبين وفيتنام .وبإستثناء خط الصيانة ،فإن  SIAECتوفر خدمات تصليح
المحرك والمكونات من خالل المشاريع التجارية المشتركة والبالغ عددها 25
والشركات التابعة لها على امتداد  9دول ،تشكلت من مصانع معدات أصلية
مشهورة مثل برات و يتني ورولز رويس وبناسونيك افايونكس الخ.

بيتريس العالمية Pteris Global
يقع المقر الرئيسي لبيتريس العالمية في سنغافورة وهي شركة تقدم حلول
متكاملة ألنظمة اللوجستيات المتعلقة بالمطارات بما في ذلك خدمة التعامل مع
حقائب المسافرين في المطار ،وتزويد الطعام لركاب الطائرة والتعامل مع
الشحن الجوي والتعامل مع نقل الشحنات والبريد السريع .إنها توفر حلول كاملة
للنظام – تقييم النظام والسعة ،وتصميم مفهوم النظام ،نظام هندسي مفصل ،نظام
محاكاة ومضاهات بالحاسوب ،وتصنيع معدات ،وتنفيذ مشاريع ،وأنظمة متكاملة
باإلضافة إلى العمليات والصيانة – مما مكنها من استكمال أكثر من 150
مشروع بنجاح في ما يزيد عن  40دولة .لدى بيتريس العالمية حالياً مكاتب
تابعة لها في كندا والصين وماليزيا والمملكة المتحدة واالمارات العربية المتحدة
والواليات المتحدة االمريكية.

كذراع هندسية لمجموعة  ،SIAفإن شركة SIAالهندسية تضمن السالمة والموثوقية لطيران سنغافورة .و
 SIAECأيضًا هي المقدمة األولى لخدمة الصيانة والتصليح والترميم في العالم لصيانة طائرة االيرباص
 ،Airbus A380وهي من اوائل الشركات في العالم التي قامت بتحويل طائرة الركاب B747 – 400
إلى طائرة شحن.

منحت بيتريس العالمية عقد لتطوير وتركيب أنظمة تحكم بأنظمة تناول األمتعة في المحطة  ،3مطار
فينكس سكاي هاربور الدولي ،في اريزونا في عام  2008وعقب ذلك قامت بتصميم وتصنيع نظامهم
الجديد لتناول األمتعة في المحطة  3و  4في العام .2009

SATS
هي شركة تقدم خدمات البوابات وحلول لألطعمة ،وقد حصلت شركة ساتس
 SATS 13مرة على لقب “أفضل محطة نقل جوي للبضائع في آسيا” .تتراوح
خدمات البوابات لديها من خدمات الركاب ،وساللم الركاب والتعامل مع االمتعة
والحقائب ،والتعامل مع الشحن واألمن الجوي إلى تنظيف الطائرات من الداخل
والخارج؛ وأعمالها التجارية بخدمة توفير حلول لألطعمة تتضمن توفير الوجبات
لخطوط الطيران ،وتوزيع الطعام واللوجستيات ،واألغذية للمصانع ،وتصنيع
األغذية المثلجة والمبردة والقابلة للتخزين وكذلك خدمة غسل بياضات الطيران.
تقوم  SATSفي هذه األيام بخدمة  80%من الرحالت المنتظمة المسافرة من
مطار شانغي ،ولديها شبكة خدمات مناوالت أرضية وتقديم األطعمة لخطوط
الطيران تمتد ألكثر من  30مطار في آسيا.

ميل – كوم للفضاء Mil – Com Aerospace
ميل كوم للفضاء (هي شركة معترف بها بشهادة  CAAS SAR147وموقع
ثاني بشهادة  AAT EASA Pt 147في  )UK CAAهي واحدة من الشركات
الرائدة في سنغافورة في مجال تقديم خدمات الدعم الهندسي للفضاء ،وخدمات
التدريب المالحي واالستشارات في سنغافورة وآسيا.
في مجال التدريب المالحي ،يحظى مركز تدريب ميل – كوم للفضاء
( )MATCبتعاون استراتيجي مع شركة بوينغ مما يجعله من أوائل مراكز
التدريب المعترف بها من بوينغ خارج الواليات المتحدة االمركية .يختص مركز
تدريب ميل – كوم للفضاء في الصين ايضاً في مجال توفير دورات تدريب
واعداد لطاقم طائرات بوينغ وايرباص .وقد وصل االنتشار العالمي للمجموعة
في يومنا هذا إلى الصين والهند والشرق األوسط وكتلة دول جنوب شرق آسيا
اآلسيان  ASEANوتايوان.

فاليت فوكس Flight Focus
فاليت فوكس هي شركة رائدة تقدم خدمة الحلول االبداعية في مجال حقائب
السفر االلكترونية والمالحية وخدمات دعم عمليات الطيران المصاحبة لقطاع
الطيران العالمي .مقرها الرئيسي في سنغافورة ولديها مكاتب حول العالم،
وتدعم فاليت فوكس خطوط الطيران ومشغلي الطائرات على امتداد العالم .إن
حقائب الطيران االلكترونية التابعة لها ،فاليت فوكس بالتفورم PLATFORM
 TMهي حلول متكاملة ويمكن أن تندمج بالكامل مع عمليات أعمال خطوط
الطيران وتأتي كجزء من التثبيت مع برنامج  ،Iridium SATCOMوالتي
تمكنها من التقليل الكبير في الوقت للسوق وكلفة التملك.
ساتس  SATSلديها بصمات وحضور مكثف على امتداد آسيا ،ولديها استثمارات خارجية في الصين
وهونغ كونغ والهند واندونيسيا وماكاو والمالديف والفلبين وتايوان وفيتنام .تمتد شبكة خدماتها للمناولة
االرضية وعمليات تقديم األطعمة لخطوط الطيران ألكثر من  30مطار في منطقة آسيا – الهادي.

النقل البري

تفخر سنغافورة بشبكة نقل بري على مستوى عالمي بحيث تلبي احتياجات حركة
النمو المتسارعة التي تُقدر السرعة والدقة واالنتاجية .وهي تمزج بين التحفة النفية
التكنولوجية ولمسات االبداع ،وقد قامت الشركات السنغافورية بتطوير القدرات
والخبرات لتلبية احتياجات المدن العالمية في يومنا الحاضر .فالخبرة العظيمة التي
اكتسبتها الشركات السنغافورية سواء من السوق المحلي أو العالمي ،فإنها تقدم
خدمات تتراوح بين التخطيط والتصميم والتكامل في المعدات والتشغيل واالدارة.

كومفرتديلغرو ComfortDelgro
كومفرتديلغرو هو أكبر مغشل لحافالت النقل العامة وسيارات األجرة (تاكسي)
من خالل شركات سي بي اس ترانزيت  SBS Transitوكومفرتديلغرو
 Comfortdelgroوسيتي كاب Citycabالتابعة له .أما على صعيد مواصالت
قطارات االنفاق (المترو) فإن سي بي اس ترانزيت مسئولة عن تشغيل خط
الشمال الشرقي في سنغافورة ،وهو أول نظام لقطار انفاق في العالم يعمل بالكامل
بشكل آلي .وكذلك فازت حديثاً بمناقصة لتشغيل خط القطار الخامس  MRTفي
سنغافورة – خط وسط المدينة ،الداونتاون  .Downtown Lineوعند اكتمال
المشروع ،فإن نظامي قطاري االنفاق سيمتدان على مسافة اجمالية قدرها  82كم.
كومفرتديلو هي كذلك ثاني اكبر شركة نقل بري في العالم ،فحجم اسطولها يزيد
عن  44,800حافلة وسيارة أجرة (تاكسي) وعربات للتأجير وتمتد من سنغافورة
واستراليا والصين والمملكة المتحدة  /ايرلندا ،وفيتنام وماليزيا .ولديها تواجد
في  14مدينة صينية ،وكومفورتديلغو هي ثاني اكبر مشغل اجنبي للمواصالت
االرضية في الصين .الشركة كذلك هي واحدة من أكبر مشغالت الحافالت
والتاكسي المزودة بأجهزة اتصال عبر الراديو في لندن ،وهي أكبر مشغل
للحافالت الخاصة في منطقة نيو ساوث ويلز وفيكتوريا في استراليا.

شركة سمرت SMRT Corporation
شركة سمرت هي اكبر مشغل لقطار االنفاق في سنغافورة ،وهي تشغل خطوط
الشمال – الجنوب والشرق – الغرب والخط الدائري في سنغافورة .يصل طول
شبكة ام ار تي لمسافة  110كلم .وسمرت كذلك هي مشغل رائد للحافالت العامة
والتاكسي في سنغافورة ،وذلك عقب استحواذها على شركة تيبس  TIBSفي عام
 .2001المجموعة لديها كذلك سجل نشط للتوسع حول العالم ،بما في ذلك عقد
لمدة عام لتشغيل نظام النقل الشخصي السريع Personal Rapid Transit
 Systemبمدينة مصدر في ابو ظبي ،وخدمات استشارية الدارة مشروع خط
شينبودانغ في سيول ،وهو احد خطوط قطار المترو التي تسير بدون سائق في
جنوب كوريا ،واستحوذ على حصة بنسبة  49%تساوي قيمتها  6.5$مليون في
مجموعة مواصالت شينزهان زونا.
ام اس اي العالمية MSI Global
أم أس أي العالمية هي شركة تابعة لسلطة المواصالت االرضية لحكومة سنغافورة
( ،)LTAوهي توفر خدمات استشارية مهنية للمواصالت األرضية في التخطيط
للمواصالت ،وادارة وتنفيذ المشروع ،وهندسة انظمة القطارات ،وتحصيل
الرسوم األوتوماتيكي وأنظمة البطاقات وادارة البنية التحتية وأنظمة المواصالت
الذكية وادارة الطلب .وباإلضافة إلى صيانة نظام تحصيل الرسوم األوتوماتيكية
في المواصالت العامة في سنغافورة ،فإن سجل ام اس اي يتضمن توفير انظمة
بطاقات متكاملة لالستخدام في المواصالت العامة في دبلن الكبرى بالشراكة مع اي
بي ام ،وكذلك ادارة مشاريع ميكانيكية وكهربائية وخدمات استشارية لخط ميترو
شانغهاي.

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.

في المملكة المتحدة ،فإن الشركات التابعة لكومفرتديلغو ،وكومبيوتر كاب وميرسيسايد راديو ميتر كاب
تشغل اسطول يزيد عن  3,000سيارة تاكسي مزودة بأجهزة راديو لالتصال وأكثر من  3,900عربة
ايجار خاصة .كمبيوتر كاب ،هي الرائدة في السوق في لندن ولديها اربعة ماركات – كومكاب ،داتاكاب،
كول اي كاب ،ولوكل تاكسي وكل واحدة منها لديها هويتها الخاصة.

الصور المستخدمة هي تقدمة من الشركات الظاهر أسمها.

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

ابو ظبي
بانكوك
بكين
شيندو
شيناي
شونغكينغ
ديالن
دوحة
دبي
فرانكفورت
غوانزو
هانوي
مدينة هو شي مين
جاكرتا
جدة
جوهانسبرع
كوااللمبور
لندن

V1/Mar 2012

شبكة سنغافورة العالمية للمشروع الدولي
لوس انجلوس
مدينة المكسيك
موسكو
موباي
نيو دلهي
نيو يورك
غويندوا
الرياض
سان باولو
سيول
شانغهاي
سورابيا
سيدني
تابي
توكيو
تركيا
ويهان
اكسيان

Abu Dhabi, UAE
International Enterprise Singapore
Unit 803, 8th Floor
C-88 Commercial Building – Tower A
Electra St., P.O. Box 35648
Abu Dhabi
United Arab Emirates
T +971 2 650 9550
F +971 2 650 9551
Doha, Qatar
International Enterprise Singapore
Office No. 5 & 6, Ground Floor
Qatar Chambers of Commerce & Industrial
Building
Al Muntaza Street, P.O. Box 37610
Doha
State of Qatar
T +974 455 3421
F +974 455 3802

International Enterprise Singapore
230 Victoria Street #10-00
Bugis Junction Office Tower
Singapore 188024
1800-IESPORE (1800-4377673) local toll-free
T +65 6337 6628
F +65 6337 6898
www.iesingapore.com

هذا الكتيب مطبوع بواسطة حبر الصويا
على ورق معاد التكرير.

Dubai, UAE
International Enterprise Singapore
c/o Consulate of the Republic of Singapore
- UAE (Dubai)
Sultan Business Centre, Unit 209
(Next To Lamcy Plaza)
OUD Metha Road, Dubai UAE
PO Box 14970
Dubai UAE
T +9714 335 3770
F +9714 335 3771
Jeddah, Saudi Arabia
International Enterprise Singapore
c/o Consulate of the Republic of Singapore
- Saudi Arabia (Jeddah)
Villa No. 5, Mohammed Tawfic
Al Abbasi Street
Off Hera’a Street
(Behind Danube Madinah Road)
Opposite Al-Ghais Mosque
PO Box 18294
Jeddah 21415
Kingdom of Saudi Arabia
T +966 2 607 3980 / 81
F +966 2 607 4280

Riyadh, Saudi Arabia
International Enterprise Singapore
Embassy of the Republic of Singapore
Diplomatic Quarter
P.O. Box 94378
Riyadh 11693
Kingdom of Saudi Arabia
T +966 1 480 3855
F +966 1 483 0632

