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حـوار

نعتزم استثمار
 1.1 مليار دوالر  
سنغافوري 
في تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت 
خالل 2010

سنغافورة بدأت فعليًا
في تهيئة نفسها 
لتصبح مركزًا 
الستثمارات 
تكنولوجيا المعلومات 

لدينا أكثر من 4500 
شركة لتقديم الخدمات 
المهنية لنصبح المكان 
المثالي للخدمات 
المالية المركزية

كيف تنظر إل��ى أهمية اهتمام 
املعلومات  بصناع��ة  س��نغافورة 

واالتصاالت؟
ال شك أن س���نغافورة تولي 
صناعة املعلومات واالتصاالت 
اهتماما كبيرا، حيث أعلنت حكومة 
سنغافورة انها تعتزم استثمار 
1.1 مليار دوالر سنغافوري في 
املعلومات واالتصاالت اجلديدة 
خالل العام احلالي ويعكس ذلك 
اجتاها نحو استقبال وعقد كثير 
التي  من املؤمترات والن���دوات 
تتناول واقع وأهمية االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات في ظل 
األزم���ة املالية العاملي���ة، ويدل 
تنظيمه���ا للعديد من املؤمترات 
احمللي���ة والعاملية على جديتها 
في هذا األمر، ويجدر أن أش���ير 
إلى استضافة سنغافورة ملعرض 
IMPX مبشاركة أكثر من 350 شركة 
متخصصة في مجال املعلومات 
الذي  وتكنولوجي���ا االتصاالت 
حقق جناحا باهرا عبر احلضور 
الق���وي ال���ذي س���جله جلميع 
اخلبراء واملتخصصني في مجال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من جميع أنح���اء العالم، وهذا 
الوقت نفسه تقدير  يعكس في 
هيئة تنمية املعلومات واالتصاالت 
لسنغافورة، وتأكيد أهميتها في 
صناعة تكنولوجيا االتصاالت 
في هذا املوقع من العالم، كونها 
أحد النمور اآلسيوية التي تولي 
صناعة املعلوم���ات وتطويرها 
أهمي���ة قصوى، حي���ث وفرت 
للشركاء في صناعة التكنولوجيا 
احلديثة فرصة نادرة لدراس���ة 
التي تعان���ي منها  الس���لبيات 
األنظمة اإلشرافية لالقتصادات 
العاملي���ة في الوقت الراهن، كما 
أرى أن س���نغافورة تس���تطيع 
اجتذاب واس���تقطاب الكثيرين 
من املس���تثمرين والعاملني في 

هذا احلقل من وسط وشرق آسيا 
وجنوبها.

مساٍع تكنولوجية

اتخذتها  الت��ي  املس��اعي  م��ا 
سنغافورة للتعاطي مع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت؟
املتوافرة  الثق���ة  أن  أعتق���د 
لدينا حول صناعة تكنولوجيا 
املعلوم���ات واالتصاالت جعلت 
من واقع الصناعة في سنغافورة 
مريحا بل متطورا، إذ إن السنوات 
القليل���ة األخيرة ش���هدت منوا 
وتط���ورا نوعيا وكميا ملحوظا 
في املؤسس���ات املالية وش���كل 
وع���دد منتج���ات تكنولوجيا 
املعلومات لذلك نستطيع القول 
إن س���نغافورة بدأت فعليا في 
تهيئة نفس���ها ألن تكون قبلة 
ومركزا مهما للموارد واملنتجات 
واستثمارات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، كما تسعى في الوقت 
ذاته إلى أن تكون سوقا منفتحة 
على املس���تثمرين اآلس���يويني 
وغيرهم ممن يرغب في استغالل 
الفرص الذهبي���ة، التي توفرها 

تلك الصناعة.

تحديات ومنتجات

تواجهها  الت��ي  التحدي��ات  ما 
سنغافورة فيما يتعلق بتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت؟
ال أعتقد أن هن���اك حتديات 
خاصة بس���نغافورة ف���ي هذا 
الص���دد، لكن هن���اك حتديات 
أخرى تواجهها تتمثل في تسويق 
منتجات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت باإلضافة إلى وضع 
معايي���ر منس���جمة متاما معها 
والتي حتكمها من دون ممارسة 
نوع من احلي���ل عليها، حتى ال 
تفقد مصداقيتها فتكون عرضة 

للسقوط، حيث يجب العمل على 
التي  الكافية،  إشاعة املعلومات 
تسهم بش���كل كبير في تثقيف 
الناس بشكل عام عن أهمية ومزايا 
تكنولوجيا املعلومات، من خالل 
توفير مراكز بحوث خاصة بذلك، 
تعمل وفق ضوابط ذات مرجعية 
واحدة تستطيع توفير إجابات 
لكل األسئلة املتعلقة بهذا الشأن، 
باإلضافة إلى العمل على تأهيل 
وتدريب العاملني في هذا احلقل 
ليكونوا قادرين على استيعاب 
الواقع ومواكبة املستجدات، كما 
يجب توفير كل التسهيالت التي 
تعني املستثمرين على حد سواء، 
والتي تساعدهم على اتخاذ القرار 
املناسب في الوقت املناسب، مع 
متلك املهارات والقدرات التي متكن 
صاحب أو مدير املؤسس���ة من 
إدارة املخاطر التي تواجهه بكل 

ثقة واقتدار.

محافظ »المركزي« السنغافوري: نستهدف ترويج 
المشاريع السنغافورية في منطقة الشرق األوسط

وضع بنك س��نغافورة املركزي تشريعات تس��هل طريقة عرض 
منتج��ات التمويل حيث قام��ت مجموعة دي بي إس، وهي متثل أكبر 
مصرف في جنوب ش��رقي آس��يا، بتوقيع اتفاقي��ة مع مجموعة من 
املستثمرين في منطقة الشرق األوسط، لتأسيس أول مصرف إسالمي 
في سنغافورة، وبحس��ب محافظ بنك سنغافورة املركزي فإن البنك 
شرع في إجراءات وقواعد لتسهيل عرض منتجات التمويل اإلسالمي. 
أيضا، مت العمل على الترويج ملشاريع متويل إسالمي في منطقة آسيا 
عبر مبادرتني هما مبادرة أس��واق الس��ندات اآلسيوية ومبادرة ممر 
آس��يا، بهدف مساعدة تأسيس سوق متويل إسالمي موحد في آسيا. 
كذلك يس��عى املصرف إلى جذب اس��تثمارات خليجية في مش��اريع 
استراتيجية ومشاريع البنية األساسية في الدول اآلسيوية، علما بأنه 
لدى سنغافورة عقارات قيمتها 1.32 مليار دوالر و500 مليون دوالر 

من صناديق التأمني اإلسالمي متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
بجانب أن البنك املركزي بس��نغافورة ش��رع ف��ي تعديل بعض 

القوان��ني املصرفية وحتديد إط��ار لدفع الضرائب، لتس��هيل عملية 
تطوي��ر النظام املالي اإلس��المي، ف��ي الوقت الذي يب��ذل فيه جهودا 
كبيرة في سبيل استقطاب استثمارات خليجية وغير خليجية بصيغ 
متويلي��ة إس��المية، ليتمكن بذلك من حتديد مس��تويات املخاطر في 
ظل األزمة املالية العاملية بش��كل أكثر فاعلية، مع الس��عي لالستفادة 
م��ن اخلبرات الكبي��رة، التي يتمتع بها عدد من الدول اآلس��يوية في 
صناعة املصرفية اإلس��المية واإلدارة االقتصادية والتجارية، إضافة 

إلى الشبكات التقنية.
كما بذل البنك املركزي بس��نغافورة جهودا مقدرة، لتطوير نظام 
رقاب��ي معافى في صناعة املنتجات اإلس��المية، م��ن خالل توجيهاته 
اخلاص��ة بكيفية تطبيق الرقابة املصرفية على املصارف اإلس��المية، 
والتأكيد على املس��اواة الضريبية والتنظيمية، ومعاجلة السيولة من 
خالل الصكوك عبر س��ندات حكومة س��نغافورة، م��ع االجتاه نحو 

تطوير الكوادر البشرية من خالل الدراسة والتدريب.

استثمارات سنغافورة 
في السياحة لـ 2010

االهتمام  الس��نغافورية  احلكومة  قررت 
بقطاع الس��ياحة بش��كل كبي��ر ضمن اطار 
 17 الس��تقطاب  الس��ياحية  اس��تراتيجيتها 
مليون زائر. وتهدف املبادرة املسماة »عمالة 
سياحية مؤهلة« إلى تدريب 74 ألفا من العمالة 
السياحية الواعدة خالل األعوام الثالثة املقبلة 
بغي��ة االرتقاء باخلدمة املقدم��ة إلى ضيوف 
س��نغافورة م��ن جميع أنح��اء العالم، ودعم 
خطته��ا الطموحة الرامية إلى جعل البالد من 

أهم الوجهات السياحية العاملية. 
وتنقس��م املنهجية الش��املة التي تبنتها 
احلكومة السنغافورية لتحقيق هذه الغاية إلى 
ثالثة أقسام، هي: التعليم والتدريب املستمر 
للعمالة احلالية والتدريب املسبق للطلبة قبل 
انضمامه��م إلى العمالة الس��ياحية واالرتقاء 
بالصناعة بغية اس��تقطاب املزيد من العمالة 

املؤهلة الداعمة لهذه الصناعة احليوية.
 وتعليقا على ذلك، ق��ال املدير اإلقليمي 
ملنطق��ة جن��وب آس��يا والش��رق األوس��ط 
وإفريقيا في الهيئة الس��ياحية السنغافورية 
سيو خينج خاجن: تترقب سنغافورة انطالقة 
املزيد من املعالم السياحية الضخمة واملهمة، 
ومنها على س��بيل املثال املنتجعات املتكاملة 
والعمالق��ة التي ستش��كل معلما هندس��يا 
آس��يويا مل��ا توف��ره للس��ائحني م��ن رؤية 
بانورامية أخاذة، وهذا سيجعل الصناع���ة 
الس��ياحية الوطني��ة بحاجة إل��ى املزيد من 

العمالة السياحية املؤهلة.

الرئيس التنفيذي 
لهيئة تنمية 

المعلومات واالتصاالت 
الحكومية  السنغافورية 

أكد في حوار خاص 
أن تكنولوجيا 

المعلومات أبرز 
االستثمارات المتبادلة 

بين البلدين 

سنغافورة ـ محمود فاروق 
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية املعلومات واالتصاالت احلكومية في سـنغافورة التي تسـمى على املستوى العاملي باملؤسسـة الدولية للتنمية روني تاي أن 
سـنغافورة أدت أداء جيدا في جذب اسـتثمارات عالية القيمة في مجاالت التصنيع، واخلدمات وبحوث التنمية بالتعاون مع مختلف الوكاالت احلكومية، مؤكدا أنها 
سوف تستمر في حتسني مركز سنغافورة املالي والتنافسي في تلك األنشطة خالل األعوام املقبلة. وقال روني تاي في حوار خاص لـ »األنباء« ان سنغافورة تسعى لالرتقاء 

بأعلى مستوى عاملي كمدينة للعمل، واإلقامة والترفيه فهي توفر بيئة خصبة لرأس املال، املعرفة واألنشطة.
  من جانب آخر أشار إلى الشركات العاملية التي سوف جتد انه من املفيد لها تأسيس مقر لها في سنغافورة، مبينا أن التجارة واالستثمار اجليد جعال من سنغافورة 
أكثر البلدان منافسة في آسيا مستندا إلى أن البنك الدولي وضع سنغافورة ضمن قائمة أفضل وأكثر البالد مرونة إلقامة أعمال واستثمارات نظرا الن الشركات ستحظى 
عند تأسيسها ملقراتها الرئيسية في سنغافورة باالستفادة من شبكة سنغافورة لالتفاقيات التي حتتوي على أكثر من 50 اتفاقية متكاملة ملنع الضريبة املزدوجة 
عالوة على اسـتفادتهم من العديد من اتفاقيات التجارة احلرة تلك االتفاقيـات للتجارة احلرة تتضمن اتفاقية التجارة احلرة ملجلس التعاون اخلليجي، التي 
تتيح فرص التطلع إلى قطاع خدمات البناء واحلاسوب واخلدمات البيئية واملهنية مثل القانونية واملعمارية والهندسية والتخطيط احلضري، حيث يسعى 
اجلانبان السـنغافوري والكويتي إلى وضع إطار للتعاون في مجاالت واسـعة النطاق، مع االهتمام اخلاص بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات 
اجلوية التجارية والزيارات التجارية وذلك عبر اتفاقية التجارة احلرة التي تسـتهدف إقامة شراكة جتارية واسـتثمارية طويلة األمد، تلك االتفاقية التي 
ال تتعلق بالتجارة والسـلع فقط وإمنا تشمل أيضا اخلدمات وقواعد املنشأ، واملشتريات احلكومية والتجارة اإللكترونية، وتسعى سنغافورة إلى أن 
تصبح دول التعاون والكويت خاصة املنفذ االقتصادي لشـركاتها لتتمكن من توزيع منتجاتها وسلعها في منطقة الشرق األوسط بأكملها، حيث 

إن االتفاقية تتيح للشركات التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها. .. والتفاصيل في احلوار التالي:

تاي في لقطة تذكارية مع الزميل محمود فاروق عقب املؤمتر الصحافي

IMPX روني تاي متوسطا مسؤولي هيئة تنمية املعلومات واالتصاالت السنغافورية خالل املؤمتر الصحافي ملعرض

روني تاي لـ »األنباء«: سنغافورة والكويت 
تستهدفان إقامة شراكة تجارية واستثمارية 

طويلة األمد عبر اتفاقية التجارة الحرة 

روني تاي


