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 خبر صحفي

جديدة لشركة  777تؤجر ثالث طائرات بوينغ "دبي لصناعات الطيران" 
AirBridgeCargo 

أن قسم التأجير في الشركة "دبي لصناعات اليوم  "دبي لصناعات الطيران"أعلنت  :2019و يوني 19 دبي،
مع  جديدة 777 غطائرات بوينلثالث  PDP من نوع تمويلباتفاقية شراء وإعادة تأجير وقع الطيران كابيتال" 

 اتالطائر هذه ستكون و . المملوكة لشركة فولغا دنيبر ومقرها موسكو AirBridgeCargoشركة الشحن الجوي 
 .2020في عام  AirBridgeCargoالثالث األولى من نوعها التي تدخل أسطول 

 AirBridgeCargoوقال فيروز تارابور ، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسعدنا أن نرحب بشركة 
تنويع و  ضمن مساعيه إلى توسيع همتطلبات أسطولقدرتنا على تلبية د من يسيستفعميل لنا باعتبارها أحدث 

 777Fأكبر مؤجر لطائرات  ‘دبي لصناعات الطيران كابيتال’تعد و . من الطائرات مع هذا النوع المحدد عملياته
نتطلع إلى و  .الطويلة مع هذا النوع من الطائرات في تنفيذ هذه االتفاقية بسرعةخبرتنا في العالم، وقد ساعدت 
 بنجاح". مع استمرارها في تطوير عملياتها  AirBridgeCargo شركة عالقة طويلة ومجزية مع

دبي لصناعات الطيران محطة وعلق أليكسي إيسكين، رئيس مجموعة فولغا دنيبر قائاًل: "تمثل اتفاقيتنا مع 
ستدعم هذه الطائرات إن في أسطولنا.  777 غمهمة في تاريخنا حيث نرحب بأول طائرة من طراز بوين

من حيث خدمة ذات فعالية أكبر يسمح لنا بتقديم ستحديثه، مما طائراتنا و ع أسطول يتنو الرامية إلى استراتيجيتنا 
 .التكلفة لعمالئنا"

 .777بوينغ الطلب من طراز قيد طائرة مملوكة و  15وتمتلك دبي لصناعات الطيران حاليًا 

 -انتهى -
 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 
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وتمتلك وحدة تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال" الحائزة على الجوائز أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد الطلب 
مليار دوالر أمريكي. ويمكن االطالع على  13طائرة من طراز إيرباص وإيه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية تبلغ  355يضم نحو 
 . www.dubaiaerospace.comالمعلومات على موقع الشركة على شبكة اإلنترنت:  المزيد من

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 شؤون مستثمري الدخل الثابت الشؤون اإلعالمية

 سنان كهيا  آرني بيفارت

+971 4 428 9591 +971 4 428 9593 
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