
  بيان صحفي للنشر

 
 

مليون درهم  175"دريك أند سكل إنترناشيونال" تفوز بعقد بقيمة 

 في دبي

 
 

(، النكرإ  الرادكد  DSI"دريك  ننكد لكإن رنارنونكي"نون"  أعلنت  - 2017 أغسطس 21اإلمارات، 

(، GTCCعككف  كك"ر "نككرإ  الككل اإنيإككون إ"نلارإنككف"   ،ليميككوف  ككا ماككون الااككميس "ال ندلكك رق

مليك"ف درمكس  175 "الماخاا  بأعمكون الماكو" ت العومك ، بعاكد بايمك  النرإ  الفرعي  الاوبع  ل و

لبنكو  البككرل اللكإنا ""يلككت بككوط"  كا منجاكك  الخلككيد الااكورط  ككا دبككا، "الاكوب  لنككرإ  "أ"ريكك"ف 

 (.Orion Real Estate Development  للاج"ير العاورط" 

 

بانفيككأ أعمككون افننككو ات   "نككرإ  الككل اإنيإككون إ"نلارإنككف"أحإككوس افافوقيكك ، لككاا"س  "بم"اكك 

 33"ال ندل  المدني  "األعمون الميإونيإي  "الإ ربودي  "الاحي  للمنر"ع الاا لكياس الكليمخ خك ن 

جوباككوف  34بإرافككوع نككا  لككإني   252نكك راف. "ياميككر البككرل اللككإنا ""يلككت بككوط" الاككا ياككألل مككف 

ر أف اإ"ف عوام  األعمكون الاديكد  بم"ق  رلارااياا  ا منجا  "الخليد الااورط"، الاا مف المار

للمنجا ، "الاا يارط اج"يرمكو لاإك"ف اامك  ااكورط "لكإنا "منجاك  لتعمكون اماكد علك  ملكوح  

 ملي"ف مار مرب  مف رأس الخ"ر رل  نورع النيخ رايد. 5.9

 

 ب أا  "رنو يعابر" :"دري  نند لإن رنارنوني"نون"محمد عجوجر ، عض" مالس ردار  نرإ  قون "

 بررا الاا ،"إ"نلارإنف اإنيإون الل"الاوبع   نرإانو منوري  لمحفظ  موم  رضو   المنر"ع

أان عمن مف ال "اانن أف "يلرنو .افمورات د"ل   ا العوم  الماو" ت ماون  ا مفضن إنري 

الاادس للعديد مف المنوري  األخرى  عل  حوليو . "نعمني افموراا "قالل ا  اديد الف"ر بمنوري  

 .""الاحي  "الإ ربودي  الميإونيإي  أعمون ال ندل  قجوع ضمفبنإن أإبر  اعرير حض"رنومف أان 

 

 كا العديكد مكف المنكوري  ال ومك   كا د"لك  افمكورات "اعمكن  "إ"نلارإنكف اإنيإكون الكل""انور  

(، "مك" مامك  اديكد للبيك  بولااردك  "خكدموت The Pointeمنر"ع "أا ب"ينت"   انفيأ حوليوف عل 

 Al Reefاميكككرا، "ملانكككف  مليحككك  ""الريكككل رريدنلكككر اكككو"ر"   ”النخلككك “الار يكككخ  كككا 

Residences Tower.ا دبا  ) 

 

 -انتهى-

 



  بيان صحفي للنشر

 
 

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

 

اعابر "دري  نند لإن رنارنوني"نون"  ش.س.ع( نرإ  رادد  رقليميوف، اا"س با" ير الخدموت الماإومل   ا ماون أنظم  

الااميس "ال ندل  "البنو  الماإومل  الخوا  بولماو" ت العوم  "األعمون الميإونيإي  "الإ ربودي  "الاحي  "اللإ  

لميوه "معولا  الميوه العودم ، "أل  مف خ ن الإ"ادر البنري  "افبداع الحديدي  "البني  الاحاي  "النفج "الغور "ا

 "النغل. 

 

"ااخّاص أعمون "دري  أند لإن رنارنوني"نون"  ا ماون ال ندل ، "افننو ات، "النفج "الغور، "اللإ  الحديدي ، 

مي  أنحو  د"ن مالس الاعو"ف "معولا  الميوه "الميوه العودم ، رضو   ال  البني  الاحاي . "اعمن النرإ   ا ا

 الخلياا "النرق األ"لج "نمون أ ريايو "ال ند بوفضو   رل  ردار  المنوري   ا أ"ر"بو.

 

منر"ع ضمف أمس  700"احظ  "دري  نند لإن رنارنوني"نون" بلان حو ن يماد ألإثر مف خمل  عا"د  ا انفيأ 

قجوعوت الجيراف "اللإف "المنوري  ماعّدد  افلاخداموت الاجوعوت الحي"ي   ا مخالل أنحو  العولس، بمو  ا أل  

"محجوت الجوق  "محجوت ابريد المنوجق، "الضيو   "الرعوي  الاحي ، "الجوق  المااّدد ، "مراإر البيونوت، 

 "انوع  البار"إيمو"يوت "منوري  اللإ  الحديدي  "الااوري  "الحإ"مي ، "الار يخ، "قجوعوت البني  الاحاي .
 

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

 

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

 مادلين عباسي

 رئيس قسم التسويق واالتصاالت

 3467 800 52 971+  موال:

  Madline.Abbasi@drakescull.comالبريد افلإار"نا: 

 بالنيت للعالقات العامة والتسويقأورينت 

 دبا، ا مورات العربي  الماحد 

  0097144562888موال: 

  media@orientplanet.comالبريد ا لإار"نا: 

 www.orientplanet.comالم"ق  ا لإار"نا: 

 

mailto:Madline.Abbasi@drakescull.com
mailto:media@orientplanet.com
http://www.orientplanet.com/

