بيان صحفي للنشر

"دريك آن سكل إنترناشيونال" تفوز بعقد بقيمة  600مليون درهم لتنفيذ
األمعمال الميكانيكية والكرربايية والصحية ل "الريم مول" في أبوظبي
مواصلة جهودها المستمرة في إعادة
تعمل الشركة على إسراع وتيرة تقديم عروض المشاريع في اإلمارات
ِ
الهيكلة

دبي ،اإلمارات؛  05ديسمممممبر  - 2018أعلنت "دريك آند سكككككل إنترناشككككيونال م ع"  ،)DSIالشككككركة
الرائدة إقليميا في مجال الهندسككككككة واتنشككككككا ات ،عن تعيينها بصككككككوة مقاول لألعمال الميكانيكية والكهربائية
والصحية لمشروع "الريم مول" ،والذي سيمثل عقب استكماله وجهة عصرية متكاملة للترفيه والتسوق على
مساحة  2.8مليون قدم مربع في "جزيرة الريم" في أبوظبي

بيان صحفي للنشر
وحازت "دريك آند سككككككككل إنترناشكككككككيونال" على عقد بقيمة  600مليون درهم لتنويذ األعمال الميكانيكية
والكهربائية والصككككحية للمشككككروع بموجب اتواقيه مشككككروع تحالف مشككككترك مع التحالف الرئيسككككي "إيتينيرا
غنتوت" (Itinera Ghantoot
وسككككيحتاككككن "الريم مول" ،عقب اسككككتكماله في قلب "جزيرة الريم" ،نحو  450متجرا ومنوذ بيع 85 ،منها
لألطعمة والمشككروبات ،إلى جانب العديد من مرافا الترفيه العائلي وعلى رأسككها الحديقة الثلجية في أبوظبي
والتي تمتلكها مجموعة ماجد الوطيم
ويتم تطوير "الريم مول" من قبككل "شكككككككركككة الوروانيككة للتطوير العقككاري" ،وهي شكككككككراكككة بين "أجيليتي"
المتخصككصككة بالخدمات اللوجسككتية التابعة لشككركة المشككاريع المتحدة للخدمات الجوية  )UPACو"الشككركة
الوطنيكككة العقكككاريكككة"  )NRECويعتبر تحكككالف "إيتينيرا غنتوت"  (Itinera Ghantootالمؤلف بين
"إيتينيرا" وهي واحدة من كبرى شكككككركات البنا واإلنشكككككا في إيطاليا ومجموعة "غنتوت" اإلماراتية إحدى
أكبر شركات البنا في اإلمارات وهي المقاول الرئيس للمشروع

وتبرز الشككككركة تقدما ملحوظا في جهودها المسككككتمرة إلعادة الهيكلة الشككككاملة ،حيث عينت اللجنة المختصككككة
بإعادة الهيكلة في الشركة عددا من المستشارين الدوليين ،لو اع خطة تشغيلية ومالية شاملة تعيد اتستقرار
إلى عمليات الشككركة كما تهدف الشككركة إلى اإلسككراع في تقديم العروض والمناقصككات ،واككمان المشككاريع
المختارة بعناية ،بالدرجة األولى في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مع وجود العديد من المشككككككاريع الممولة
بالكامل والتي ت تزال في مراحل مختلوة من عمليات تقدُّم المناقصات

-انترى-

نبذة معن شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع":
تعتبر "دريك آند سكل إنترناشيونال"

م ع) شركة رائدة إقليميا ،تقوم بتوفير الخدمات المتكاملة في مجال أنظمة التصميم

والهندسة والبنا المتكاملة الخاصة بالمقاوتت العامة واألعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والسكك الحديدية والبنية التحتية
والنوط والغاز والمياه ومعالجة المياه العادمة ،وذلك من خالل الكوادر البشرية واإلبداع والشغف

بيان صحفي للنشر
صص أعمال "دريك أند سكل إنترناشيونال" في مجال الهندسة ،واإلنشا ات ،والنوط والغاز ،والسكك الحديدية ،ومعالجة
وتتخ ّ
المياه والمياه العادمة ،إاافة الى البنية التحتية وتعمل الشركة في جميع أنحا دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط
وشمال أفريقيا والهند باإلاافة إلى إدارة المشاريع في أوروبا
وتحظى "دريك آند سكل إنترناشيونال" بسجل حافل يمتد ألكثر من خمسة عقود في تنويذ  700مشروع امن أهم القطاعات
الحيوية في مختلف أنحا العالم ،بما في ذلك قطاعات الطيران والسكن والمشاريع متعدّدة اإلستخدامات ومحطات الطاقة
ومحطات تبريد المناطا ،والايافة والرعاية الصحية ،والطاقة المتجدّدة ،ومراكز البيانات ،وصناعة البتروكيماويات ومشاريع
السكك الحديدية والتجارية والحكومية ،والترفيه ،وقطاعات البنية التحتية
نبذة معن الريم مول:
ريم مول هو أحدث وجهات التسككوق والترفيه والمطاعم في إمارة أبوظبي ،وياككم المشككروع  450متجرا ومنوذ بيع 85 ،منها
لألطعمة والمشكككككككروبات ،إلى جانب العديد من مرافا الترفيه العائلي وعلى رأسكككككككها الحديقة الثلجية في أبوظبي والتي تمتلكها
مجموعة ماجد الوطيم
للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال ب :
شركة دريك آند سكل إنترناشيونال (ش .م.ع)
هاتف0097144463444 800 3412:
البريداإللكترونيcorporate@drakescull.com :

أورينت بالنيت للعالقات العامة والتسويق
دبي ،اتمارات العربية المتحدة
هاتف0097144562888 :
البريد اتلكترونيmedia@orientplanet.com :
الموقع اتلكترونيwww.orientplanet.com :

