خبر صحفي

"دبي لصناعات الطيران" تكمل تسليم ست طائرات بوينج  787لطيران الخليج
دبي 13 ،مارس  :2019أعلنت "دبي لصناعات الطيران" أنها أكملت تسليم ست طائرات من طراز بوينج

بناء على اتفاقية تأجير الطائرات الموقعة في نوفمبر  ،2017وقد جرى
 9-787دريمالينر لطيران الخليجً ،
تسليم الطائرات في الفترة بين أبريل  2018وفبراير .2019

وقال فيروز تارابور ،الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران" :يسعدنا أن نتشارك مع طيران الخليج

عبر تقديم هذه الطائرات المجهزة بتكنولوجيا متطورة لمساعدة شركة الطيران في استراتيجية تحديث أسطولها.
إن هذه الصفقة تعكس قدرتنا على الوفاء بالتزامات كبيرة وتوفير مجموعة كاملة من الحلول ،بما في ذلك
تمويل مدفوعات ما قبل التسليم .ونتطلع قدماً إلى مواصلة تعزيز عالقاتنا المتينة مع طيران الخليج".
وقال كريشيمير كوتشكو ،الرئيس التنفيذي لطيران الخليج" :إنه لشرف كبير أن نتعاون مع ’دبي لصناعات

الطيران‘ باعتبارها شريكاً استراتيجياً لمملكة البحرين وطيران الخليج ،حيث كان للشركة دور كبير في توجهنا
االستراتيجي نحو تحديث أسطولنا وإثراء راحة الركاب وتوسيع شبكتنا ضمن مساعينا إلى تعزيز حضورنا

يادة في رضا العمالء عن طائرات بوينغ  9-787دريمالينر
في جميع أنحاء العالم .وقد شهدنا بالفعل ز ً
الحديثة ذات الكفاءة العالية في استهالك الوقود ،حيث يجري تسيير هذه الطائرات إلى وجهات شهيرة ،مثل
لندن والدار البيضاء وبانكوك ومانيال .إننا نقدر كثي اًر العالقة المميزة التي تربطنا مع دبي لصناعات الطيران
ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه العالقة عبر مشاريع مستقبلية".
 انتهى-نبذة عن دبي لصناعات الطيران
"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة معترف بها عالمياً ومقرها دبي وتعد من أكبر شركات تأجير الطائرات في
العالم .وتقدم أقسام التأجير والهندسة في الشركة خدماتها ألكثر من  125عميالً من شركات الطيران حول العالم من مواقعها

وعمان وسنغافورة والواليات المتحدة.
السبعة في دبي ودبلن ّ

وتمتلك وحدة تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال" الحائزة على الجوائز أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد
الطلب يضم نحو  355طائرة من طراز إيرباص وإيه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية تبلغ  14مليار دوالر أمريكي .ويمكن
االطالع على المزيد من المعلومات على موقع الشركة على شبكة اإلنترنت.www.dubaiaerospace.com :
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
الشؤون اإلعالمية

شؤون مستثمري الدخل الثابت

آرني بيفارت

سنان كهيا
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