
 

 
"مطالبات الدائنين" لشركة دريك  واملتعلقة بالهيكلة  اعادة عمليةإفصاح عن آخر مستجدات ضووضو:  امل

 وشركاتها التابعةآند سكل إنترناشيضونال )"الشركة"( 

 

 بأن الشركة قد استكملت بحمد هللا املرحلة 
ً
خطة اعادة  األولى منباإلشارة الى املوضوع أعاله، نود إحاطتكم علما

التواصل مع جميع الدائنين )الدائنين املاليين  عملية "مطالبات الدائنين"، حيث تم واملتعلقة فيالهيكلة 

لب منهم تسجيل إثبات مطالباتهم. 
ُ
ي صحيفتين ف تسجيل مطالبات الدائنين إعالناتنشر  وقد تموالتجاريين( وط

تدعو جميع دائني الشركة  )واحدة باللغة العربية واألخرى باللغة اإلنجليزية( 2020سبتمبر  2بتاريخ محليتين 

إعادة  وتسليمها الى الخبير املعتمد من قبل لجنة تقديم نماذج إثبات لتسجيل مطالباتهمالى  وشركاتها التابعة

 التنظيم املالي )"اللجنة"(.

 

ذي يحتوي على ال تقريرال وبعد أن قام الخبير املعتمد بمراجعة كافة املطالبات وتوثيقها وتسجيلها، تم تسليم 

مطالبات  بنشر نتائجخبير وبتوصية من ال 2020نوفمبر  29 بتاريخ اللجنةإلى قائمة بالدائنين ومبالغ املطالبات 

 . 2020ديسمبر الصحف املحلية بنهاية شهر  واعتمادها فيالدائنين بعد مراجعتها 

 

هذا، وستتم املباشرة بتنفيذ املرحلة الثانية من خطة اعادة الهيكلة بعد الحصول على موافقة اللجنة لإلعالن 

الجمعية العمومية الخاص بدائني الشركة  اجتماععن النتائج، حيث ستقوم الشركة بدعوة الدائنين لحضور 

 خطة إعادة الهيكلة لعرضوذلك  2021يناير "( في شهر جميع الدائنيناجتماع )" لها والشركات التابعة

 الجهات على موافقةوستقوم الشركة بعد ذلك باإلفصاح عن نتائج التصويت بعد الحصول  .عليها التصويتو 

  والسلع.وراق املالية األ  والسادة هيئةالحكومية املختصة 

 

 و 
ً
، نود اعالم السادة املساهمين الكرام ان عمليات الشركة وشركاتها التابعة التشغيلية ما زالت قائمة اخيرا

ة مثل الريم مول وعقود ذراع الشركة العامل أبو ظبيوخصوصا عقود مشاريع الشركة في التنفيذ  ومشاريعها قيد

 املساهمين على اطالع باخر املستجدات املتعلقة بإبقاءوان الشركة سوف تقوم في املياه والطاقة في عدة دول، 

 الشركة على موقع سوق دبي املالي. إفصاحاتالهيكلة عن طريق  وعملية اعادةباملشاريع 

 

 – انتهى

 
 

 

 



 
 

 

 

  ":.م.دريك آند سكل إنترناشيضونال ش"شركة  عننبذة 

، تقوم بتوفير الخدمات املتكاملة في مجال أنظمة التصميم والهندسة و 
ً
لبناء اتعتبر "دريك آند سكل إنترناشيونال" )ش.م.ع( شركة رائدة إقليميا

 والصحية والنفط والغاز واملياه ومعالجة املياه العادمة.  وتتخّصص أعمال "دريك أند سكل الكهروميكانيكيةاملتكاملة الخاصة باألعمال 

 والصرف الصحي والهندسة، واإلنشاءات، والنفط والغاز، ومعالجة املياه واملياه العادمة.  الكهروميكانيكيةإنترناشيونال" في مجال األعمال 

د سكل وتحظى "دريك آن وتعمل الشركة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط باإلضافة إلى إدارة املشاريع في أوروبا.

مشروع ضمن أهم القطاعات الحيوية في مختلف أنحاء العالم، بما في  700إنترناشيونال" بسجل حافل يمتد ألكثر من خمسة عقود في تنفيذ 

ة، يومحطات الطاقة ومحطات تبريد املناطق، والضيافة والرعاية الصح االستخداماتذلك قطاعات الطيران والسكن واملشاريع متعّددة 

 ةوالطاقة املتجّددة، ومراكز البيانات، وصناعة البتروكيماويات ومشاريع السكك الحديدية والتجارية والحكومية، والترفيه، وقطاعات البني

 التحتية.
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