
  بيان صحفي للنشر                  

 

ي في نيودلهي وبنغالور إلنشاء محطات معالجة مياه صرف صحعقود جديدة 

 فلسطينو

 

مليون 246 بقيمة مشاريع رئيسة  3تفوز بـ  "باسافانت للطاقة والبيئة"

 في الهند وفلسطين درهم

 
الودرك  الرادددإ تيميايديي  د  (، DSI"دريك آندد كدكإ تننرنيوديلنيإ"   أكدت -] 2016نوفمبر 1، اإلمارات [

 األلاينيد   وركال (،PE&E"بيكي ينت لمطيي  لالبيد "   لز  ، لالنعهيد لالبنيء لالاونرييت الهندك  اجيالت

لبنديء اططديت اميدل  درمدإ تاديران ، 246 نبمد  عقدلد بقياد  تجايليد   3بد  ، بيلكيادإ لهدي الااملك ل الفرعي 

 الهند لغزإ     مكطي .لر    نيلدله  لبنغيلننلزع بي  اعيلج  اييه صرف صط  

 

ننفيدددع أعاددديإ "الهندكددد  اكددديللي   "بيكدددي ينت لمطييددد  لالبيدددد "العقدددلد الجديددددإ، كدددننلل   أطكددديإ لبالجددد 

لاططيت اعيلج  اييه الصرف الصدط ، تلد  جيند  ااودراف عمد  أعاديإ ( EPCلالاونرييت لالنكميف"  

لنعندزإ الودرك  ننفيدع العقدلد  لتدارإ عاميديت الصديين  لماططديت. النصايإ لالاونرييت لالنركي  لالنكميدف

 د  نيدلدله   ( Larsen & Toubro"الركد  آندد ندلبرل"  اودنرك  ادك كدإ اد   نفيييد ت الجديدإ  د  تطدير

 . مكطي     (MACC"  ورك  اكعلد لعم  لماقيلالتل"

 

نكنكد  العقدلد الجديددإ أمايد  عيليد  بيعنبيرمدي : ""بيكي ينت لمطييد  لالبيدد " ، ادير عيإ يلا  كريس لييإ 

د ع  يلي  لاكيعيني الرااي  تل  نعزيز طصنني الكليي  ضا  أكلاق الورق األلكط لوايإ أ ريقيدي لجندل  

الودركيت  نعزز اليعني القلي    اصيفالن   الانقدا  لنقنييننيآكيي، بيالكنفيدإ ا  خبرنني العيلاي  اللاكع  

الايدديه العيدادد . لننطمددك بفقدد  لنفددييإ طيدديإ اودديريعني الارنقبدد   دد  الهنددد العيلايدد  الراددددإ  دد  اجدديإ اعيلجدد  

ضدا  أكدلايني ل مكطي ، بيلنزاا  اك الدزخإ الكبيدر الدعي يطبد  بدع يطديع اعيلطد  ايديه الصدرف الصدط  

 ال ن     الاكنقبإ القري ." ليفنح بعلك الاجيإ لاكعيي أاياني لنطقيق ننيدج تيجيبي الرديك ، 

 

   اجيإ اعيلجد  ايديه الصدرف النيجاد  عد  النوديطيت  ورك  عيلاي  راددإ لنعد "بيكي ينت لمطيي  لالبيد "

ننخددع ادد  ، الندد  الوددرك  لنوددنهرلايدديه الصددرف الصددط  لالصددرف الصددنيع .  البمديد  لرلاكدد  النكريددر

لالند  ، عيلجد  الايديه العيداد  طدلإ العديلإاططديت ا بدرزأ  رانكفلرت    ألاينيي اقراي لهي، بنصايإ لنركيد 

ايغيلاط ا   600نلليد أكفر ا   ضالي ع  اميل  انر اكع  ا  الاييه  1نعاإ طيلييي عم  اعيلج  أكفر ا  

  ريقيي لجنل  آكيي.أالورق األلكط لوايإ انطق  ألرلبي لعبر  الكهربيء
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 -انتهى-

 

 :"ع.م.إنترناشيونال شدريك آند سكل "شركة  عننبذة 

 

 الهندسةة مجةاتتتعتبر "دريك آند سكل إنترناشيونال" )ش.م.ع( شركة رائدة إقليمياً، وهي تقوم بتوفير الخدمات المتكاملةة فةي 
 .والتعهيد والبناء والمشتريات

 
، ونجحةت منةذ ذلةك فيأبةو فةي العامةمة ااماراتيةة  1966وأّسست شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" أّول مكتٍب لها عةام 

مةان والسةعودية وقطةر وا ردن  الحين في توسيع نطةا  عملياتهةا لتشةمل كةل مةن  دبةي وأبةو بي وممةر والكويةت وسةلطنة عو
 والجزائر والعرا  والهند وتايالند، بااضافة إلى إدارة المشاريع في أوروبا ومناط  أخرى في شمال أفريقيا. 

 
إنترناشيونال" من شركة "دريك آند سكل لألعمال الهندسية" المتخّممةة فةي مجةال أعمةال  وتتألف مجموعة  "دريك أند سكل

الهندسةة الميكانيكيةة والكهربائيةةة والمةحية، وشةركة "دريةةك آنةد سةكل للنشةةاءات" التةي توعتبةر الوحةةدة المتخّممةة فةي مجةةال 
معنّيةة بتركيةب خطةوط ا نابيةب الناقلةة للةنفط وتنفيةذ مقاوتت الهندسة المدنية العامة، وشركة "دريك آند سةكل للةنفط والزةاز" ال

المتخممةةة بمحطةةات وشةةبكات السةةكك  وشةةركة "دريةةك آنةةد سةةكل للسةةكك الحديديةةة"المشةةاريع البتروكيماويةةة ذات المةةلة، 
المةحي بااضةافة إلةى الشةركة ا لمانيةة "باسةافانت للطاقةة والبيئةة" المتخّممةة فةي معالجةة الميةار وميةار المةرف ، الحديدية

 وتحويل النفايات إلى طاقة،  وشركة "دريك آند سكل للتطوير" التي ترّكز على قطاع البنية التحتية.
 

% من أسهمها لالكتتاب العام، فومل حجم الطلب إلى 55، طرحت شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال" 2008وفي عام 
"إرنست آند يونغ" بتمنيف هذا اتكتتاب ضمن المراتب الـ  مرة أكثر من القيمة المعروضة. وفي تلك السنة قامت شركة 101
 ا ولى على مستوى العالم. 20
 

ومنذ ذلك الحين، تقوم شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال" باستثمار أموالها في عمليات دمج مع شركات أخرى، وتأسيس 
لتوسعية نحو أسوا  جديدة، و النمو عن طري  شركات جديدة، واستحواذ على شركات قائمة، بزية إستكمال إستراتيجيتها ا

 عوامل داخلية وأخرى خارجية مرتبطة بالعمليات المشار إليها أعالر.    
 

، 9001:2008هذا وتجدر ااشارة إلى أن ا ن مة اادارية المتكاملة في الشركة والمطبَّقة وفقاً لمعايير آيزو 
70:2:1، و27001:2013، و14001:2004و للمحة والسالمة المهنية، تتواف  مع ا ن مة واللوائح  18001:2007

 الرائدة عالمياً في مجال البناء والمحة والسالمة، فضالً عن ااجراءات السليمة على معيد البيئة و إدارة الطاقة. 
 

سةنة،  49د  كثر مةن وتبوأت شركة "دريك أند سكل إنترناشيونال" موقعها الطليعي إقليمياً من خالل خبرتها الواسعة، التي تمت
حيث نجحت في إنجاز أكثر المشاريع تعقيداً في أوقاتها المحددة، ووفقاً للميزانيات المخممة، وبما يتواف  مع معةايير الجةودة 

 الموضوعة.
1

مشروع ضمن أهم القطاعات  700وتح ى "دريك آند سكل إنترناشيونال" بسجل حافل يمتد  كثر من خمسة عقود في تنفيذ 
الحيوية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك قطاعات الطيران والسكن والمشاريع متعّددة ااستخدامات ومحطات الطاقة 
ومحطات تبريد المناط ، والضيافة والرعاية المحية، والطاقة المتجّددة، ومراكز البيانات، ومناعة البتروكيماويات 

، والترفيه، وقطاعات البنية التحتية؛ مما ساهم بشكٍل جوهري في بلورة أفا  ومشاريع السكك الحديدية والتجارية والحكومية
 النشاط العمراني في المنطقة.
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 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

 
 

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

 ربيع أبوديوان
 971528003412+  هاتف 

  البريد االكتروني 
rabih.aboudiwan@drakescull.com 

 أورينت بالنيت للعالقات العامة والتسويق

 
 دبي، اتمارات العربية المتحدة

  0097144562888هاتف  
  media@orientplanet.comالبريد اتلكتروني  
 www.orientplanet.comالموقع اتلكتروني  
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