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مليون درهم  123"دريك آند سكل لألعمال الهندسية" تفوز بعقد بقيمة 

 في دبي على الواجهة الشاطئية االستخدامات متعدد ضمن مشروع 

 

حية لمساحات تستعد لتنفيذ أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصالشركة 

 في منطقة جميرا مربع متر 72,000على ممتدة  تجارية

 
ما  دمتزبعال "دريا  نداد لالأل مال ازأل دميددلايل"ر دماارلل دم رليال  حازت  - [2015 سببتمبر 28 اإلمارات،]

"ر دمارلل دمردئدة إقلي يزً في  جزأل أدظ ال دمتما يو ودميددلال ودمبدازم دم تلز لال "دري  ندد للأل إدتردزايودزأل

ودمطزقاال ودملاال  دمحديدياال  دمخزماال بزمل اازأل دم يلزديلياال ودمليربزئياال ودممااحيل ودم ماازول  دمعز اال ودم يااز 

 لياو  درماو إ ازردتي  اا    123 اخخردً للاع لماد بمي ال  رودماد ط ودماازت ودم ياز  و عزمجال دم ياز  دمعزد ال

 دً بعاد لُي ا يودماي  فاي  دطمال ج يارد فاي دباير  للع دمودجيال دماازطئيل  اروع ردٍق  تعدد دللتخدد ز 

 . زرد في دومل دإل ودمترفيه زرةي دمتجللع قطزل دً جديد

 

 تجزرياالدم دطماال دم لااخوميل تطااوير "درياا  ندااد لاالأل مال اازأل دميددلاايل" لااتتومع دمعماادر  أحلاازووب وجاا  

 ربعر إمع جزدا   ودقاا دملايزرد    تر 72,000تتجزوت  لدم  تدة للع  لزحل إج زمي ردم طزلو ودم مزميو

ترليا  ودلختبازر ودمتعيياد ودمتلاليو تد يي ل لياز  دمتورياد ودمويات أل دطزق دمع أل للع دمرئيليل ودم رليل. 

ودممحيلر ولط دمتوقعز  بأ  ياتو تلاليو دم ااروع خالأل دمعازو  ملزفل أل زأل دميددلل دم يلزديليل ودمليربزئيل

2016. 

 

ختيزرداز  ا  قباأل إ": "يلاعددز دميددلايل مال ازأل دري  نداد لالأل"دم دير دمتد يي  مارلل أح د دمدزمرر  وقزأل

ري  دمعماازريي  د مل ااازريع دمتجزرياال ع لااو  للااع إرلاادماايي  ي دم طااوي دمردقياال للااع دمودجياال زم   يااوو  ت ااري

لااي  أل باال ااا  أحااد أمااو دم عاازمو دمع رددياال دمتااي ترلااو  لباار دم اااروع دمجديااد دمااي دمااازطئيل إل اازرة دبااير 

لاعل  ا  دمعماود م ح ظتداز دمودب  زبل إ زفل مز ال  دمخيرويأتي دم وت بزمعمد  دطمل ج يرد. م دم  يتة  ل حدم

 لياو  درماو  ا    395دم خ ل ودم ازريع دمحيويل في دومل دإل زرد ر ودمتي ت و دمعماد دمرئيلاي بمي ال 

ر و اروع فزخر في  وقع دلتردتيجي في " يدزم لعيد"ر دللتخدد ز   تعدد"ر ومو  اروع جومرة دمخور"

 لياو  درماو  ا    334ماد بمي ال ول  لياو  درماو فاي ولاط  ديدال دباير 290 تعدد دللتخدد ز  بمي ال 

 لاتو   ا  مايد دموتعتبر  ازرلتدز في تطوير  ااروع حياو  للاع  ". اروع فددقي ردٍق في "دخلل ج يرد

د دمرقي  دفعل قويل م لايرتدز ددز للع  مل تز ل بأده ليلو  عل مدزر إلي أماقلزو دميددليل دمتزبتحديزً لبيردً ودمت ري

 دمحزفلل بزمدجزح ودإلدجزت."
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دممطازع دمتجازر  ت  أل خبرتدز دمودلعل في تطوير لدد    أمو دم ازريع دم ر وقل  ا   وأ زا دمدزمر: "

ر رلياتة ألزلايل دإلقلي ير   أل  اروع تولعل " وأل دإل زرد " في دبي و اروع "قطر  اوأل" فاي دمدوحال

أل دداز فاي "دريا  نداد لالوي لدداز دمتألياد للاع أفاي  دطمال ج يارد. دم اروع دمردقي دمجديد  أل زألللتل زأل 

ل زأل دميددليل" للع أتوي دللتعددد ملدخوأل في دم تيد    دم ازريع دمبزرتة دمتي تددرج في إطزر دمبردز ج ما

لتعددددً للت زفل " عرض إ ردمط وح مدفع لجلل دمتطوير دمعمزر  وتحديث دمبديل دمتحتيل في دومل دإل زرد 

خأل حيازأل دففازق دم تزحال أ ز داز مل اوت بعماود جديادة  ا   دملاودق ". ودتطلع بت ز2020إللبو دمدومي دبي 

دمودلدة في  دطمل دمارق دمولط وا زأل أفريميزر ت زايزً  ع  لزليدز مترلاي   لزدتداز دمريزديال  ا   قطازع 

 ."إقلي يزً دمل زأل دميددليل 

 
 

 -إنتهى-

 

 

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

 

  ندااد لاالأل إدتردزااايودزأل" ( .و.ع  ااارلل ردئاادة إقلي ياازًر ومااي تمااوو بتااوفير دمخااد ز  دم تلز لاال  اا  دمتماا يور تعتباار "درياا
زقال ودملال  ودمبديال دمتحتيال وحلاوأل دم ياز  ودمط ودم دديالودميددللر ودمبدزم في  جزأل دميددلل دم يلزديليل ودمليربزئيل ودممحيل 

دمحديديل ودمد ط ودمازت و عزمجل  يز  دممرا دممحي وتحويأل دمد زيز  إمع طزقلر ويم   ا  خالأل دملاوددر دمبااريل ودإلباددع 
 ودمااا. 

 
أل  لتٍ  ميز لازو وأليل  ارلل "دري  ندد للأل إدتردزايود فاي دمعزما ل دإل زردتيال أباوظبير ودجحا   داي يما   1966زأل" أوي

دمحي  في توليع دطازق ل ليزتياز متاا أل لاأل  ا : دباي وأباوظبي و مار ودملويا  ولالطدل ُل از  ودملاعوديل وقطار ودمرد  
 ر  في ا زأل أفريميز. وتزيلددر بزإل زفل إمع إددرة دم ازريع في أوروبز و دزطق أخ ودمعردق ودميددودمجتدئر 

 
مال فاي  جازأل أل ازأل مال زأل دميددليل"    ارلل "دري  ندد للأل إدتردزايودزألوتتأما  ج ولل  "دري  أدد للأل  " دم تخمي

دميددلااال دم يلزديليااال ودمليربزئيااال ودمماااحيل ودم ياااز  ودمطزقااالر  واااارلل "دريااا  نداااد لااالأل م داااازمد " دمتاااي ُتعتبااار دموحااادة 
دم عدييل بترلي  خطوط دمدزبيا  " ملد ط ودمازتمزول  دميددلل دم دديل دمعز لر وارلل "دري  ندد للأل دم تخميمل في  جزأل  

مال  دمدزقلل ملد ط وتد يي دم ازريع دمبترولي زويل يد  دممللر بزإل زفل إمع دمارلل دمم زديل "بزلزفزد  ملطزقال ودمبيئال" دم تخمي
ملتطوير" دمتي ترليت للع قطزع  دري  ندد للأل" ارللو ر أل دمد زيز  إمع طزقلوتحويفي  عزمجل دم يز  و يز  دممرا دممحي 

 دمبديل دمتحتيل.
 

%    ألي يز مللتتز  دمعزور فومأل حجو دمطل  إمع 55ر طرح  ارلل "دري  أدد للأل إدتردزايودزأل" 2008وفي لزو 
يودغ" بتمديا ميد دللتتز      دم ردت  دم    رة أل ر    دممي ل دم عرو ل. وفي تل  دملدل قز   ارلل "إردل  ندد 101
 دمومع للع  لتو  دمعزمو. 20
 

http://www.gulftcc.com/
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و دي يم  دمحي ر تموو ارلل "دري  أدد للأل إدتردزايودزأل" بزلت  زر أ ودميز في ل ليز  د ج  ع ارلز  أخر ر وتأليس 
ألودق جديدةر و دمد و ل  طريق  ارلز  جديدةر ودلتحودي للع ارلز  قزئ لر بايل إلتل زأل إلتردتيجيتيز دمتولعيل دحو

 لود أل ددخليل وأخر  خزرجيل  رتبطل بزمع ليز  دم ازر إمييز ألل .    
 

ر 9001:2008ميد وتجدر دإلازرة إمع أ  دمدظ ل دإلددريل دم تلز لل في دمارلل ودم طبَّمل وفمزً م عزيير نيتو 
 ل دم يديلر تتودفق  ع دمدظ ل ودملودئح ملمحل ودملل OHSAS 18001:2007ر و27001:2005ر و14001:2005و

 دمردئدة لزم يزً في  جزأل دمبدزم ودممحل ودملل لر ف لً ل  دإلجردمد  دمللي ل للع معيد دمبيئل و إددرة دمطزقل. 
 

لادلر  49وتبوأ  ارلل "دري  أدد للأل إدتردزايودزأل"  وقعيز دمطليعي إقلي يزً    خلأل خبرتيز دمودلعلر دمتي ت تد مل ر  ا  
حيث دجح  في إدجزت أل ر دم ازريع تعميددً في أوقزتيز دم حددةر ووفمزً مل يتدديز  دم خمملر وب ز يتودفق  ع  عازيير دمجاودة 

 دم و ولل.
 

 اروع     أمو دممطزلز   700وتحظع "دري  ندد للأل إدتردزايودزأل" بلجأل حزفأل ي تد مل ر    خ لل لمود في تد يي 
دة دإللتخدد ز  و حطز  دمطزقل دمحيويل في  ختلا  أدحزم دمعزمور ب ز في يم  قطزلز  دمطيرد  ودملل  ودم ازريع  تعدي

دةر و ردلت دمبيزدز ر ومدزلل دمبترولي زويز   و حطز  تبريد دم دزطقر ودم يزفل ودمرلزيل دممحيلر ودمطزقل دم تجدي
ز  دمبديل دمتحتيل؛   ز لزمو بالأٍل جومر  في بلورة أفزق و ازريع دملل  دمحديديل ودمتجزريل ودمحلو يلر ودمترفيهر وقطزل

 دمدازط دمع رددي في دم دطمل.
 
 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

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

 ربيع أبوديوان

 971528003412+  مزتا:

 دمبريد دإلملترودي:

rabih.aboudiwan@drakescull.com 

 أورينت بالنيت للعالقات العامة والتسويق
 

 دبير دل زرد  دمعربيل دم تحدة
  0097144562888مزتا: 

  media@orientplanet.comدمبريد دلملترودي: 

 www.orientplanet.comدم وقع دلملترودي: 
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