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"االتحاد للقطارات" تستضيف وفداً من جامعة "ميريالند" األمريكية
 11يناير  ،2016اإلمارات العربية المتحدة – أبوظبي :استضافت شركة "االتحاد للقطارات" ،المطور والمشغل الرئيس للسكة الحديدية
الوطنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وفدا رسميا من طلبة ماجستير إدارة األعمال ،من كلية "روبير إتش -سميث" لألعمال التابعة
لجامعة ميريالند األمريكية ،للتعرف على كيفية دراسة الفرص المتاحة واستغاللها بالشكل األمثل عند القيام باألعمال والمشاريع التجارية في
الدولة.
وقد حصل الطلبة خالل زيارة استمرت لمدة  10أيام على معلومات متكاملة عن رحلة التطوير ضمن نظم األعمال التجارية لدى شركة
"االتحاد للقطارات" ،حيث قدمت الشركة لمحة عامة عن تاريخ تأسيسها و ما حققته من إنجازات حتى اآلن.
وتخللت الزيارة جلسة خاصة لتلقي استفسارات الطالب مع تسليط الضوء على مختلف الجوانب الفنية والتجارية لتطوير شبكة السكك الحديدية
التابعة لشركة "االتحاد للقطارات" والتي تغطي التصاميم األولية ومراحل التخطيط ،بما في ذلك مراحل البناء والتشغيل والصيانة.
وأشار المهندس فارس سيف المزروعي ،الرئيس التنفيذي لشركة االتحاد للقطارات إلى أن شركة االتحاد للقطارات تحرص على تقديم الدعم
لقطاع التعليم باعتباره جزءا أساسيا من مسيرة نجاحاتها ،وذلك من خالل التزامها المستمر في التواصل مع المؤسسات التعليمية في المنطقة

والعالم".
وأضاف المزروعي" :في إطار خططنا المتعلقة بتطوير فرص التواصل المعرفي ،قدمنا للطلبة ضمن الوفد الزائر لمحة حول األسلوب
والطريقة التي غيرت فيها شركة االتحاد للقطارات خارطة األعمال في الدولة والمنطقة بشكل عام .كما تعرفوا على كيفية الربط بين المناطق
السكانية والقطاعات الصناعية والتجارية الرئيسية ،لتمكين الشركات من العمل بكفاءة عالية والمساهمة في دعم رؤية الدولة في التنمية
االجتماعية المستدامة".

انتهى-نبذة عن االتحاد للقطارات:
تم تأسيس شركة االتحاد للقطارات في يونيو من عام  2009عمالً بالمرسوم االتحادي رقم  ،۲لتقوم بتطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب
والبضائع لدولة اإلمارات العربية المتحدة .وسيتم إنشاء شبكة سكك الحديد على ثالث مراحل بهدف ربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة ،والتي
ستشكل جزءاً مهما ً من شبكة السكك الحديدية المخطط إنشاؤها للربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
تم االنتهاء من العمليات اإلنشائية للمرحلة األولى ،حيث بدأت العمليات التجريبية بين حبشان والرويس بالفعل منذ سبتمبر  .2013وستربط المرحلة الثانية شبكة
السكك الحديدية بمدينة مصفح ومينائي خليفة وجبل علي ،وستمتد هذه الشبكة لتصل للحدود السعودية والعُمانية.
وقد وقعت شركة االتحاد للقطارات مؤخراً اتفاقية تشغيل وصيانة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لنقل الكبريت من شاه وحبشان إلى الرويس .كما
تخوض االتحاد للقطارات مفاوضات تجارية وتقنية في مراحل متقد مة مع شركاء آخرين محتملين ،منهم موانئ دبي العالمية ،شركة حديد اإلمارات ،مجموعة
أركان باإلضافة إلى آخرين.
وحتى اليوم ،وقعت شركة االتحاد للقطارات أكثر من  50مذكرة تفاهم مع عدد من الشركاء من مختلف اإلمارات ،والذين يعملون في قطاعات صناعية مختلفة
تشمل البتروكيم اويات ،والزراعة والمنتجات المعدنية ومواد اإلنشاء والصخور والنفايات ،حيث يدرك جميعهم أن القطارات تعد الوسيلة األمثل لنقل بضائعهم.
سوف تعمل شبكة القطارات وفقا ً ألحدث التقنيات المعتمدة ألنظمة التشغيل ،وطبقا ً ألعلى المستويات العالمية .وستمتد شبكة السكك الحديدية لتغطي مسافة تقدر
بـ  1,200كيلومتر ،دافعة بذلك عجلة النمو االقتصادي ومعززة من واقع التنمية االجتماعية المستدامة .وعند اكتمال المشروع سوف تغير السكك الحديدية من
طبيعة الخدمات اللوجستية والنقل في المنطقة ،حيث ستوفر شبكة حديثة وآمنة وفعالة ومستدامة من شأنها ربط جميع مناطق دولة اإلمارات العربية المتحدة
بدول في مجلس التعاون الخليجي المجاورة.
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