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Shanghai Construction Group General Company (SCG) fej-
lesztettek ki több mint 50 éve. Ő ért súlyos zúzta bejegyzé-
sek alatt a nemzeti építési periódus, különösen azokban az 
években 20-ig 90. A Lu Pu-híd, a világ leghosszabb egyet-
len span íves acél híd; A világ első nagysebességű Meg-lev 
vonat kereskedelmi vonalon, az első nemzeti külső tengeri 
híd, a 468 méter magas Shanghai Oriental Pearl TV-torony, 
a 420,5 méter magas Jin Mao nagy toronydaruk est. még 
mindig maradt a világ építési csodája a glob építési korok.
Amióta 1996 Shanghai Construction Group General Com-
pany már folyamatosan rögzítik, és rangsorolva az egyik 
top 50 vállalkozók az amerikai ENR magazinok (a maga-
zin középpontjában 225 világ óriás nemzetközi vállalko-
zók kell választani), és már belép az átfogó vállalkozó kell 
többek között az építési szerződések, ingatlanfejlesztő, a 
helyi infrastruktúra fejlesztési és egyéb kapcsolódó ipar-
ágak tevékenységét. 2005-ben, az éves forgalom elérte 
36600000000 RMB.
 Ennek alapján a dinamikus fejlődést az új technológia 
és a kreatív tudomány, SCG rendelkezett Nemzeti Grade 
Technológiai Központ és az azt követő orvos dolgozik ál-
lomás, amely magában foglalja a tagja, a Kínai Nemzeti 
Tudományos és Technológiai Akadémia és számos veze-
tő szakértői mérnöki kereskedelem és erős csapat építési 
menedzsment, mint a dinamikus biztonsági fejlesztésének 
SCG.
 Shanghai gépek (Group) General Company mindig volt a 
törekvés a koncepciót keresek első, aki a legtöbb Harmo-
nist, vadul elnyeli a sikeres kultúra eredményeit, állandó 
javítása érdekében tudományos, mechanizmus és irányítá-
si kreativitás, hogy hozzájáruljanak csúcspontja remekmű 
a világon.
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Shanghai Construction Group General Company (SCG) has 
been developed more than 50 years. He has made remark-
able serious smashing records during our national con-
struction periods, especially in the years of 20 up to 90. The 
Lu Pu Bridge, the world longest single span arched steel 
bridge; the world first high speed Meg-lev train commercial 
line, the first national external Sea bridge, the 468 meters 
high Shanghai Oriental Pearl TV tower, the 420.5 meters 
high Jin Mao high rise tower est. were still remained as the 
world construction wonders in the glob construction eras.  
Ever since 1996, Shanghai Construction Group General Com-
pany has been continuously recorded and ranked among 
one of the top 50 contractors in the American ENR Maga-
zines (the magazine is focus on 225 world giant international 
contractors to be selected), and has been entering into the 
comprehensive contractor to be including construction con-
tracting, Real estate developing, municipal infrastructure de-
velopment and other relevant industries activities. In 2005, 
the annual turnover has been reached 36.6 billion RMB.
 Based on the dynamic development for its new technology 
and its creative science, SCG has possessed National Grade 
Technology Center and post Doctor Working Station which 
includes the member of China National Science and Tech-
nology Academy and great number of leading experts of en-
gineering trade and strong team of construction manage-
ment as the dynamic backup for the development of SCG.
 Shanghai Construction (Group) General Company always 
was in pursuit the concept for Seeking the first with the 
most harmonist, wildly absorb the successful culture 
achievements, constant improve its scientific, mechanism 
and management creativity to contribute more highlight 
masterpiece to the world.
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