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الشركة التابعة لـ "دريك آند  "نخيل" تمنح "جلف تكنيكال كونستركشن"

مليون درهم لمشروع "ذا سيركل  353,75سكل" عقد مقاوالت عامة بـ 

 مول" بدبي

 

مليار درهم قيمة محفظة "دريك آند سكل إنترناشيونال" من المشاريع الجديدة  2,43

 2015منذ بداية 

 

 
كشفت "دريك آند سكل إنترناشيونال"، الشركة الرائدد  إلييييداف  دج ي دال  -] 2015أكتوبر، 21 اإلمارات، [

أنظية التصييم والهندسة والبناء اليتكايية الخاصدة باعميدال الييكانيكيدة والكهربائيدة والصداية والي داو ت 

 وز "شركة  يف من  العاية واليياه والطالة والسكك الاديدية والنفط والغاز واليياه ويعال ة اليياه العادية،

(، الشركة الفرمية التابعة لهدا واليتخصصدة بمميدال الي داو ت العايدة، بع دد GTCCتكنيكال كونستركشن" )

 Theتنفيد  أميدال الي داو ت العايدة ليشدرو  " ا سديركل يدول" )ل يييدون درمدم إيداراتج  353,75ب يية 

Circle Mall( "التداب  لد" "نخيدل )Nakheelرا سديركل" )(، و لدك  دج "لريدة  ييدJumeirah Village 

Circle  الوالعة بين شار  الشيخ يايد بن زايد وشار  الخيل وشار  اصدة  دج دبدجس وسديخدم اليشدرو )

ال ديددد سددكان "لريددة  ييددرا" واليندداطب اليايطددة بهددا، ايددج سدديكون بيجابددة و هددة تر يهيددة  ديددد  ليي ييددين 

 .دبج ج والسياح 

 

يادل ت داري وسدينيا وميداد  طبيدة  235وي سيضم، م ب إسدتكيال،، ويعتبر " ا سيركل يول" يشرو  اي

لددم يربد س وكشدفت  432,000وسيسية ين الي امج واليطامم وردمة طعام ييتد ميى يسااة إ يالية تبيد  

"نخيدل" مدن ا دز نادو نصددف اليسدااات الت اريدة اليخصصدة لقي دار يددن لبدل أبدرز الع يدات الت اريددة 

(، و"سددبورت  ياركددت" Oscar Cinemas(، و"أوسددكار سددينيا" )Spinneysالرائددد ، يجددل "سددبيني " )

(Sports Market( "و"يركدددز التعيددديم اليبكدددر ،)Early Learning Centre ،) "و"يايددداز آندددد بابددداز

(Mamas & Papas( " و" راند أوبتك ،)Grand Optics( "و"تيب  آند توز ،)Tips & Toes و"بير ،)

 (سSupercare Pharmacyة سوبركير" )( و"صيدليBare Salonصالون" )

 



                  
للنشر صحفي بيان   

 

وأمرب خيدون الطبري، الرئي  التنفي ي ونائب رئي  ي ي  إدار  شركة "دريك آند سدكل إنترناشديونال"، 

يييدون  353,75من سعادت، بفوز "شركة  يف تكنيكال كونستركشن" بع د إنشداء " ا سديركل يدول" ب ييدة 

خد ل الربد  الرابد  يدن العدام   ر  ود عدة لويدة ليافظدة اعميدالدرمم إياراتج، يؤكداف بمّند، ييجدل بدايدة يبشد

س ولفت إلى أّن الع د ال ديد سامم  ج تعزيز ليية إ يالج اليشاري  ال ديد  التج اازت مييهدا "دريدك 2015

يييدار درمدم إيداراتج اتدى ا ن،  2,43آند سكل إنترناشيونال" ين  بداية العام ال اري، والتدج وصديت إلدى 

 ج ت، بيواصية م ا الزخم والدخول  ج اليزيد ين كبرى اليشاري  الرائد  بايول نهاية السنة الااليةسيؤكداف 

 

وأضاف الطبري: "ييجل يشرو  " ا سديركل يدول"  رصدة يجاليدة بالنسدبة لندا لترسديخ ريداد  "شدركة  يدف 

عمم اليشاري  الايوية  ج  تكنيكال كونستركشن" التابعة لنا كشريك رئيسج  ج تنفي  أميال الي او ت العاية

دولة اإلياراتس وييا   شك  ي، بمّن يا تتيت  "دريدك آندد سدكل إنترناشديونال"، يدن خبدر  واسدعة  دج تسدييم 

أبرز يشاري  التطوير الع اري ولوى مايية يؤمية و ب أميى يعدايير الكفداء  اليهنيدة،  دج سدبيل إن داح " ا 

ين السوب اإلياراتيةس ونتطي  يدن  انبندا إلدى يواصدية العيدل سيركل يول" وغيره ين اليشاري  الايوية ض

ميددى اليسددامية بفعاليددة  ددج تا يددب اعمددداف التنيويددة  ددج دولددة اإليددارات، بددالتزاين يدد  تسددار  وتيددر  

 دبج"س" 2020ا ستعدادات ال ارية  ستضا ة "إكسبو 

 

تسييم مدد ين اليشاري  الرئيسية  دج وي در ال كر بمّّن "شركة  يف تكنيكال كونستركشن" تعيل االياف ميى 

( Binary Tower( و"يستشددفى ييياددة" و"بددرر بيندداري" )The Pointeاإليددارات، يجددل " ا بوينددت" )

و"الريددف ريزيدنسددز تدداور"س وتشددتيل يافظددة يشدداري  الشددركة ميددى مدددد يددن أبددرز اليعددالم الرائددد   ددج 

( و" نددب Royal Amwaj Resort and Spaاإليارات، و ج ي دديتها "رويدال أيدوار ريدزورت آندد سدبا )

(  دج "نخيدة  ييدرا"، Oceana Residences( و"أوشديانا ريزيدنسدز" )Movenpick Hotelيو نبيدك" )

(  ج الخييج الت اري، و"بارك The Cornerو"  ونا تاورز"  ج "أبرار بايرات  ييرا"، و" ا كورنر" )

(  ددج Lakeside Towersك سددايد تدداورز" )(  ددج "لريددة  ييددرا  ندوب"، و"ليددPark Cornerكدورنر" )

( و"يركدز كيدان لمميدال"  دج "تيكدوم"  دج دبدج، و"يدان روف IMPZ"الينط ة العاليية لقنتار اإلم يج )

 (  ج " زير  الريم"  ج أبوظبجسMangrove Developmentديفيوبينت" )
 

 

 -إنتهى-
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 :دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع""شركة  عننبذة 

تعتبددر "دريددك آنددد سددكل إنترناشدديونال" )ةسمس ( شددركة رائددد  إلييييدداف، ومددج ت ددوم بتددو ير الخددديات اليتكاييددة يددن التصددييم، 

لييداه والطالدة والسدكك والبنيدة التاتيدة وايدول ا واليدنيدةوالهندسة، والبناء  ج ي ال الهندسة الييكانيكية والكهربائيدة والصداية 

كدوادر البشدرية واإلبددا  الاديدية والنفط والغاز ويعال ة يياه الصرف الصاج وتاويل النفايات إلى طالة، و لك يدن خد ل ال

 والشغفس 

 دج العاصدية اإلياراتيدة أبدوظبج، ون ادت يند   لدك  1966وأّسست شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" أّول يكتٍب لها مدام 

يدان والسدعودية ولطدر واعردن الاين   ج توسي  نطداب مييياتهدا لتشديل كدل يدن: دبدج وأبدوظبج ويصدر والكويدت وسديطنة مو

 ا ويناطب أخرى  ج شيال أ ري ياس وتاي ند، باإلضا ة إلى إدار  اليشاري   ج أوروب والعراب والهندوال زائر 

" اليتخّصصدة  دج ي دال أميدال لمميال الهندسيةآند سكل " ين شركة "دريك إنترناشيونالوتتملف ي يومة  "دريك أند سكل 

الهندسدددة الييكانيكيدددة والكهربائيدددة والصددداية والييددداه والطالدددة،  وشدددركة "دريدددك آندددد سدددكل لقنشددداءات" التدددج توعتبدددر الوادددد  

ب خطوط اعنابيدب اليعنّية بتركي" لينفط والغازاليتخّصصة  ج ي ال ي او ت الهندسة اليدنية العاية، وشركة "دريك آند سكل 

النالية لينفط وتنفي  اليشاري  البتروكيياوية  ات الصية، باإلضا ة إلى الشركة اعليانية "باسا انت ليطالدة والبيئدة" اليتخّصصدة 

ترّكز ميى لطا   ليتطوير" التج دريك آند سكل" شركةو ، وتاويل النفايات إلى طالة ج يعال ة اليياه ويياه الصرف الصاج 

 لتاتيةسالبنية ا

% ين أسهيها ل كتتاب العام،  وصل ا م الطيب إلى 55، طرات شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال" 2008و ج مام 

ير  أكجر ين ال يية اليعروضةس و ج تيك السنة لايت شركة "إرنست آند يون " بتصنيف م ا ا كتتاب ضين اليراتب ال"  101

 ميى يستوى العالمساعولى  20

الاين، ت وم شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال" باستجيار أيوالها  ج ميييات ديج ي  شركات أخرى، وتمسي  وين   لك 

شركات  ديد ، واستاوا  ميى شركات لائية، بغية إستكيال إستراتي يتها التوسعية ناو أسواب  ديد ، و النيو من طريب 

 ليها أم هس    موايل داخيية وأخرى خار ية يرتبطة بالعيييات اليشار إ

، 9001:2008م ا وت در اإلشار  إلى أن اعنظية اإلدارية اليتكايية  ج الشركة واليطبَّ ة و  اف ليعايير آيزو 

ليصاة والس ية اليهنية، تتوا ب ي  اعنظية واليوائح  OHSAS 18001:2007، و27001:2013، و14001:2005و

  ية،  ض ف من اإل راءات السييية ميى صعيد البيئة و إدار  الطالةس الرائد  ماليياف  ج ي ال البناء والصاة والس

سدنة،  49وتبوأت شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال" يولعها الطييعج إليييياف ين خ ل خبرتها الواسعة، التج تيتد عكجر ين 

ات اليخصصة، وبيا يتوا ب ي  يعدايير ال دود  ايج ن ات  ج إن از أكجر اليشاري  تع يداف  ج أولاتها اليادد ، وو  اف ليييزاني

 اليوضومةس

يشرو  ضين أمم ال طامات  700وتاظى "دريك آند سكل إنترناشيونال" بس ل اا ل ييتد عكجر ين خيسة م ود  ج تنفي  

الطالة الايوية  ج يختيف أنااء العالم، بيا  ج  لك لطامات الطيران والسكن واليشاري  يتعّدد  اإلستخدايات وياطات 

وياطات تبريد اليناطب، والضيا ة والرماية الصاية، والطالة اليت ّدد ، ويراكز البيانات، وصنامة البتروكيياويات 

ويشاري  السكك الاديدية والت ارية والاكويية، والتر ي،، ولطامات البنية التاتية؛ ييا سامم بشكٍل  ومري  ج بيور  أ اب 

 النشاط العيرانج  ج الينط ةس

http://www.gulftcc.com/
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 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:ل

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

 ربيع أبوديوان

 971528003412+  ماتف:

 البريد اإللكترونج:

rabih.aboudiwan@drakescull.com 

 أورينت بالنيت للعالقات العامة والتسويق
 

 دبج، ا يارات العربية اليتاد 
  0097144562888ماتف: 

  media@orientplanet.comالبريد ا لكترونج: 

 www.orientplanet.comاليول  ا لكترونج: 
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