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قطاع الهندسة في اإلمارات  ضمن"دريك آند سكل" ترسخ من مكانتها 

ال الهندسة مليون درهم لتنفيذ مشروع في مج 121بفوزها بعقد بقيمة 

 والتوريد واإلنشاء في دبي

 
منذ بداية العام وحتى درهم إجمالي المشاريع الجديدة للشركة مليار  2.65

 تاريخه

 

(، الشركة DSEكشفت "دريك آند سكل لألعمال الهندسية ) - [2015ديسمبر  23اإلمارات، ]

، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال أنظمة (DSI)الفرعية التابعة لـ "دريك آند سكل إنترناشيونال"

التصميم والهندسة والبناء المتكاملة الخاصة باألعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والمقاوالت 

عن فوزها العامة والمياه والطاقة والسكك الحديدية والنفط والغاز والمياه ومعالجة المياه العادمة، 

 نفيذ مشروع في مجال الهندسة والتوريد واإلنشاء يهدف إلى تصميممليون درهم لت 121بعقد بقيمة 

حصول الشركة  معو. دبي مشروع متعدد اإلستخدامات فيفي  شبكة لتوزيع المياه المبردة وتركيب

منذ صل القيمة اإلجمالية لمشاريعها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا تعلى هذا المشروع، 

 مليار درهم. 2.65 إلىبداية العام وحتى تاريخه 

 

وبموجب أحكام العقد، ستقوم "دريك آند سكل لألعمال الهندسية" بتصميم وبناء شبكة أنابيب تحت 

متفاوتة تتراوح من قطر  بأحجامالعازلة ستخدام األنابيب للمياه المبردة والتي سيتم فيها إ األرض

كم. كما ستقوم الشركة بتوفير كافة األعمال  32طول يصل إلى ملم وب 1.200ملم إلى قطر  100

 .2018المدنية ذات الصلة، حيث من المقرر أن يتم إنجاز هذا المشروع خالل العام 

 

حققنا تقدماً كبيراً وقال أحمد الناصر، المدير التنفيذي لشركة  "دريك آند سكل لألعمال الهندسية": "

في قطاع الهندسة اإلقليمي، حيث نفخر بمحفظتنا القوية من مشاريع تبريد المناطق التي قمنا بتنفيذها 

وأثبتنا خبرتنا في مجال تنفيذ مثل هذه المشاريع المعقدة في كبرى المدن في مختلف أنحاء المنطقة. 
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جميرا بيتش " و"دبي فستيفال سيتيفي " من خالل عملنا المتميز في تنفيذ محطات تبريد المناطق

شبكة األنابيب تحت األرض للمياه المبردة  تنفيذ حتويوي" و"ميدان ند الشبا" في دبي. ريزيدنس

العديد من المصاعب، األمر الذي يتيح أمامنا الفرصة إلثبات كفاءتنا على هذا المشروع  ضمن

وتشتمل بعض أهم مشاريع تبريد المناطق  وقدراتنا في مجال أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء.

لوسيل" في قطر  ومدينةالتي نقوم بتنفيذها حالياً على محطات تبريد المناطق في "دوحة الند" 

ين، األمر صصتونحن واثقون من قدراتنا التقنية وفريق عملنا من المخو"سرايا العقبة" في األردن. 

فوز بعقود كبرى في المشاريع المرتبطة باستضافة الذي يمنحنا ميزة تنافسية في ظل سعينا إلى ال

 دبي". 2020 معرض "إكسبو

 

ستراتيجية بين شركة إوتأسست شركة "دريك آند سكل لألعمال الهندسية" من خالل عملية دمج 

 األعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية وشركة المياه والطاقة التابعتين لـ "دريك آند سكل

هي . ومن بين أهم المشاريع التي نفذتها الشركة في اإلمارات كياناً واحداً بذلك " لتشكال إنترناشيونال

"متحف اللوفر" و"فندق فيرمونت والشقق الفندقية" و"جوهرة الخور" و"مدينة الحبتور" وتوسعة 

 "مول اإلمارات".

 

 -انتهى-
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 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

 شركة دريك آند سكل إنترناشيونال )ش. م.ع( 
د

 ربيع أبوديوان

د971528003412+    تف:

د لب" يد إللات".كو:

rabih.aboudiwan@drakescull.com 

 أورينت بالنيت للعالقات العامة والتسويق
 

ديبوود الم " ةد لع"ب  د لمتحي 
دد0097144562888  تف:د

ددmedia@orientplanet.com لب" يد اللات".كو:د

 www.orientplanet.com لم.قعد اللات".كو:د

د
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