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Moorebank Logistics Park أطيب التمنيات من

شهد عام 2020 قيام مستأجرين جدد ببدء العمل انطالًقا من Moorebank Logistics Park وتحقيق مزيد من التقدم نحو أتمتة محطة 

السكك الحديدية لدينا وذلك بتركيب رافعات Kalmar الجسرية هذه.

مع نهاية هذا العام المليء بالتحديات، نوّد أن نتقّدم من جميع 

المجتمعات المجاورة لنا بأطيب التمنيات بقضاء عطلة مكّللة 

بالسالمة والسعادة.

على الرغم من تأّثر العديد من القطاعات وحياة الكثيرين، كان 

Moorebank Logistics Park محظوًظا لتمكنه من االستمرار في 

عملياته ومواصلة أنشطة اإلنشاء لدعم مئات الوظائف واالستثمار 

المستمر  الكبير في االقتصاد المحلي. وبالنسبة للمشروع لغاية اآلن، 

قامت شركة Qube ومقاولوها بإنفاق 28% من إجمالي استثمار 

المشروع مع مؤسسات تجارية كبيرة وصغيرة من مناطق بلديات 

ليفربول وكامبلتاون وفيرفيلد وكانتربري بانكستاون.

وقد تّم إحراز تقدم كبير في إكمال إنشاء مزيد من المستودعات، 

مع بدء شركات جديدة لعملياتها في الموقع، كما بدأ العمل في 

تحسينات الطرق على طول Moorebank Avenue الحالي. كذلك 

فإننا نعمل مع Transport for NSW )دائرة النقل لوالية نيو ساوث 

ويلز( لتنسيق أعمال الطرق المفروض على المشروع تمويلها 

وتسليمها مع مشروع تحسين الطريق السريع M5 الذي أعلنت عنه 

حكومة نيو ساوث ويلز مؤخًرا.

كما تّم تنفيذ عدد من مبادرات التدريب والتعليم خالل العام. ففي 

اآلونة األخيرة، دخلت Qube في شراكة مع TAFE  إلبراز فرص 

العمل في قطاع الخدمات اللوجستية وتشجيع الطالب المحليين على 

استكشاف الدورات المتاحة والنظر في الخدمات اللوجستية كمسار 

وظيفي لهم )انظر المقالة في الصفحة الخلفية(.

إننا نتطلع إلى مواصلة العمل مع جميع المجتمعات المحلية 

المجاورة لنا في عام 2021.
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حّقق مقاولنا BMD تقدًما كبيًرا خالل عام 2020 استعداًدا لتحديث شارع Moorebank Avenue، مع إنشاء التحويلة المؤقتة على 

الجانب الغربي من الطريق.

تّم إكمال مستودعين جديدين في Moorebank Precinct East  في عام 2020، مع وجود مستودع ثالث في المراحل النهائية من 

إنشائه. هناك مستأجرون جدد يعملون اآلن من الموقع، وهم بذلك ينضمون إلى Target ، الذي كان أول مستأجر أقام منشأته في 

.Moorebank Logistics Park

التقّدم الذي حققناه يف 2020 يف صَور
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حضرت فرق السكان األصليين المسجلة لدينا إلى الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر لإلشراف على نقل شجرتين متندبتين، مع تولي 

مجلس أرض Tharawal )ثاروال( ملكية الِقطع.

 تمّثل قدر كبير من عملنا في Moorebank Precinct West  في عام 2020 في تحضير الموقع إلقامة مركَزي توزيع جديدين تابَعين

لـWoolworths ، وهما سيغطيان جزًءا كبيًرا من وسط موقعنا بجوار محطة السكك الحديدية المستقبلية عبر الواليات.



Green Light Day يحتضن عمال شحن املستقبل
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أعمال اإلنشاء خالل العطل 

سيعمل مقاولونا أياًما أقل خالل فترة عطلة عيد الميالد ورأس السنة الجديدة.

ستجري هذه األعمال حتى وقت الغداء تقريًبا يوم األربعاء 23 كانون األول/ديسمبر، وسيكون هناك عمل خالل النهار من 29 إلى 31 

كانون األول/ديسمبر، ثم يعود العمل حسب ساعات اإلنشاء العادية ابتداًء من يوم االثنين 4 كانون الثاني/يناير.

.simta@elton.com.au إذا كانت لديك أية أسئلة حول إنشاء مشروعنا، اتصل على الرقم 465 986 1800 أو بالبريد اإللكتروني على العنوان

أعطت Qube طالب المدارس الثانوية نظرة دقيقة لالنخراط في مهنة الشحن والخدمات اللوجستية من خالل  

Green Light Day 2020 )يوم الضوء األخضر 2020(.

Green Light Day هو مبادرة تعاونية بين حكومة نيو ساوث ويلز 

والقطاع تهدف إلى تعزيز الوظائف في مجال النقل والخدمات 

اللوجستية. يعمل حالًيا أكثر من 500000 شخص - ما يقرب من 14 في 

المائة من القوى العاملة في نيو ساوث ويلز - في مجال النقل والخدمات 

اللوجستية.

تقّدم مبادرة Green Light Day، التي تستهدف طالب المدارس الثانوية 

في السنوات من 9 إلى 12، للطالب الراغبين فرصة للحصول على خبرة 

عملية في مهنة النقل والخدمات اللوجستي.

تفخر Qube بالمساهمة في Green Light Day هذا العام، من خالل 

تزويد الطالب في جميع أنحاء سيدني ومناطق نيو ساوث ويلز اإلقليمية 

بفرصة إللقاء نظرة مباشرة على األدوار في قطاع النقل والخدمات 

اللوجستية، بما في ذلك مديرو الخدمات اللوجستية، وعمال التحميل 

للشحن، ومشغلو الرافعات الشوكية، باإلضافة إلى سائقي القطارات 

 Moorebank Logistics والشاحنات. وقد تّم بث هذا الحدث مباشرة من

Park  يوم الجمعة وسجل أكثر من 500 طالب اهتمامهم بالحضور.

يتّم تنسيق مبادرة Green Light Day بواسطة TAFE NSW ، ووزارة 

التربية والتعليم في نيو ساوث ويلز، ودائرة النقل لوالية نيو ساوث ويلز.

فيما يتعلق باألسئلة المحّددة، الرجاء الرجاء زيارة موقعنا اإللكتروني 

االتصال على الرقم  465 986 1800

PO Box 1488  
Bondi Junction NSW 2022

اتصل بنا
أو أرسل االستفسارات أو التعليقات 

 والمالحظات الخطية إلى  

simta@elton.com.au

www.simta.com.au 
للمزيد من المعلومات


