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 خبر صحفي
 

 145البند  –"جورامكو" تحصل على اعتماد وكالة سالمة الطيران األوروبية 

 Airbus A320neoو  Boeing 737 MAXلطائرات 
 

في عمليات  ةاملتخصص "جورامكو"أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم حصول  :2019فبراير  18دبي، 

 لهمن العاصمة األردنية عم  التي تتخذ الصيانة واإلصالح والعمرة و 
ً
، على اعتماد وكالة سالمة الطيران اان مقرا

. ويعد هذا Airbus A320neoو  Boeing 737 MAXلنوعين إضافيين من الطائرات هما  145البند  –األوروبية 

في سبتمبر  787األشهر الستة األخيرة عقب استالم اعتماد الوكالة لطائرة بوينغ االعتماد اإلضافي الثالث خالل 

2018. 

هذه االعتمادات الحصول على شكل يوعلق فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "

 ياإلضافية عالمة بارزة في رحلة تحول جورامكو بقيادة رئيسها التنفيذي جيف ويلكنسون، حيث 
ً
عكس مجددا

التزام الشركة بالتميز ويتيح لنا تعزيز عالقاتنا مع العمالء ودعم رؤية دبي لصناعات الطيران بتوسيع قدرات 

 وعروض الخدمات التي تقدمها شركة جورامكو".

 -ىانته -

 نبذة عن دبي لصناعات الطيران

 ومقرها دبي وتعد من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم. وتقدم أقسام 
ً
"دبي لصناعات الطيران املحدودة" هي شركة معترف بها عامليا

 من شركات الطيران حول العالم من مواقعها السبعة 125التأجير والهندسة في الشركة خدماتها ألكثر من 
ً
ان  عميال في دبي ودبلن وعم 

 وسنغافورة والواليات املتحدة. 

 

 نبذة عن جورامكو

 ،
ً
بمكانة بارزة كشركة رائدة تقدم الشركة األردنية لصيانة الطائرات )جورامكو( تحظى بتاريخها العريق املمتد ألكثر من خمسين عاما

وأوروبا وجنوب آسيا وأفريقيا خدمات صيانة وإصالح وتجديد الطائرات التجارية ملجموعة واسعة من العمالء في منطقة الشرق األوسط 
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 .خدماتها لعدة نماذج من الطائرات املصنعة من قبل شركات إيرباص وبوينغ وإمبراير، حيث تقدم وروسيا وبلدان رابطة الدول املستقلة

 في املنطقة الحرة 
ً
 استراتيجيا

ً
ان،ضمن تتخد الشركة موقعا وتضم مرافق الشركة  مطار امللكة علياء الدولي في العاصمة األردنية عم 

 .طائرةخمسة عشر تستوعب حتى  هناجرخمسة 

 

 للمزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع:

 

 شؤون مستثمري الدخل الثابت الشؤون اإلعالمية

 سنان كهيا  آرني بيفارت

+971 4 428 9591 +971 4 428 9593 

press.office@dubaiaerospace.com investorrelations@dubaiaerospace.com 
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