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 صحفي خبر
 

الوكالة األوروبية لسالمة  اعتمادنال "جورامكو" التابعة لـ"دبي لصناعات الطيران" ت
 787لطائرة بوينج الطيران 

 
اليوم أن الشركة األردنية لصيانة الطائرات "جورامكو"،  "دبي لصناعات الطيران"أعلنت  :2018 سبتمبر 3دبي، 

وهي قسم الهندسة التابع لها والذي يتخذ من األردن مقرًا له، قد نجحت في الحصول على اعتماد الوكالة 
. ويأتي ذلك عقب حصول "جورامكو" على 787( لطائرة بوينج EASA Part 145األوروبية لسالمة الطيران )

دارة الطيران الفدرالية األمريكية  اعتماد مماثل لهذا الطراز من الطائرات من هيئة تنظيم الطيران المدني األردنية، وا 
 في شهر أبريل من هذا العام. 

 
 EASAوبهذه المناسبة، قال جيف ويلكنسون، الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو: "يسعدنا أن نحصل على اعتماد 

والذي من شأنه أن يتيح لنا إمكانية تعزيز خدماتنا وتوسعتها لتشمل قاعدة عمالء أكبر،  787لطائرة بوينج 
ة رائدة لعمليات الصيانة واإلصالح وذلك وسط مساعينا لمواصلة النجاح الذي تحققه الشركة بصفتها منشأ

 تقدم خدمات منافسة عالميًا". والتي والَعمرة 
 

لطائرة  EASA: "يأتي اعتماد الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران ،فيروز تارابورمن جهته، قال 
ثة ومتطورة. ويعكس في صيانة الطائرات التي تتمتع بتقنيات حدي المتقدمةتقديرًا لقدرات جورامكو  787بوينج 

هذا النجاح أهداف شركة دبي لصناعات الطيران الرامية إلى تطوير منصة عالمية المستوى في منطقتنا تقدم 
صالح وَعمرة تنافسية من شأنها أن تكمل منصتنا المرموقة لتأجير الطائرات".   خدمات صيانة وا 

 -انتهى -
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 نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة معترف بها عالميًا ومقرها دبي وتعد من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم. 
عمياًل من شركات الطيران حول العالم من مواقعها السبعة في  125وتقدم أقسام التأجير والهندسة في الشركة خدماتها ألكثر من 

 والواليات المتحدة. دبي ودبلن وعّمان وسنغافورة 
 

 نبذة عن جورامكو
بمكانة بارزة كشركة رائدة الشركة األردنية لصيانة الطائرات )جورامكو( تحظى بتاريخها العريق الممتد ألكثر من خمسين عامًا، 

صالح وتجديد الطائرات التجارية لمجموعة واسعة من العمالء في منطقة الشرق األوسط  وأوروبا وجنوب تقدم خدمات صيانة وا 
خدماتها لعدة نماذج من الطائرات المصنعة من قبل شركات إيرباص ، حيث تقدم آسيا وأفريقيا وروسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة

مبراير  .وبوينغ وا 
 

وتضم مرافق  مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة األردنية عّمان،ضمن تتخد الشركة موقعًا استراتيجيًا في المنطقة الحرة 
 .طائرةخمسة عشر تستوعب حتى  هناجرالشركة خمسة 
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