خبر صحفي

"جورامكو" التابعة لـ "دبي لصناعات الطيران" تحصل على اعتماد وكالة سالمة
الطيران األوروبية – البند  145لطائرة بوينغ 777
دبي 3 ،سبتمبر  :2019أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم حصول "جورامكو" المتخصصة في عمليات الصيانة
عمان مق اًر لها ،على اعتماد وكالة سالمة الطيران األوروبية – البند
واإلصالح والعمرة والتي تتخذ من العاصمة األردنية ّ

 145لطائرة بوينغ  .777ويعد هذا االعتماد الرابع من الوكالة الذي تحصل عليه "جورامكو" منذ االستحواذ عليها من

قبل "دبي لصناعات الطيران" ،حيث حصلت سابقاً على اعتماد الوكالة لكل من طائرات بوينغ  737ماكس ،وإيرباص

إيه  320نيو ،وبوينغ  .787وتمتلك "جورامكو" حالياً  12اعتماداً ألنواع مختلفة من الطائرات ،بما في ذلك  5طائرات
إيرباص ،و 5طائرات بوينغ ،وطائرتين من طراز إمبرير.

وعّلق جيف ويلكنسون ،الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو" :عززت جورامكو مؤخ اًر حضورها في سوق الطائرات ذات

وبناء على طلب عمالئنا الحاليين ،أضفنا طائرة بوينغ  777إلى مجموعة أعمالنا الداخلية الواسعة.
البدن الواسع.
ً
ويشكل االعتماد الجديد إضافة هامة إلى االعتمادات التي حصلنا عليها ،حيث يأتي بعد فترة وجيزة من إضافة ثالثة

ط ارزات أخرى في األشهر القليلة الماضية .وتأتي الط ارزات اإلضافية نتيج ًة للطلب العالمي المتزايد من العمالء على
صيانة هذه ا ألنواع الجديدة من الطائرات ،وهذا يتماشى مع رؤية دبي لصناعات الطيران حول توسيع قدرات وخدمات
جورامكو ما من شأنه أن يعزز نمو قاعدة عمالئنا ويمكننا من المحافظة على مكانتنا كمزود عالمي المستوى لخدمات

الصيانة واإلصالح والعمرة بالتزامن مع الوفاء بوعدنا "ملتزمون بالتميز".

وقال فيروز تارابور ،الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران" :إن إضافة هذا االعتماد يدعم طموحنا لمواصلة
بناء مزود خدمات ناجح في المنطقة .وتحظى طائرة بوينغ  777المستخدمة للرحالت البعيدة بشعبية واسعة على
الصعيدين اإلقليمي والعالمي ،ويسرنا أن نتمكن من توسيع نطاق مهاراتنا وخدماتنا لتشمل هذا النوع من الطائرات".
 -انتهى-
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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
وعمان
التأجير والهندسة في الشركة خدماتها ألكثر من  125عميالً من شركات الطيران حول العالم من مواقعها السبعة في دبي ودبلن ّ

وسنغافورة والواليات المتحدة.

نبذة عن جورامكو
بتاريخها العريق الممتد ألكثر من خمسين عاماً ،تحظى الشركة األردنية لصيانة الطائرات (جورامكو) بمكانة بارزة كشركة رائدة تقدم خدمات
صيانة وإصالح وتجديد الطائرات التجارية لمجموعة واسعة من العمالء في منطقة الشرق األوسط وأوروبا وجنوب آسيا وأفريقيا وروسيا وبلدان

رابطة الدول المستقلة ،حيث تقدم خدماتها لعدة نماذج من الطائرات المصنعة من قبل شركات إيرباص وبوينغ وإمبراير .تتخد الشركة موقعاً
عمان ،وتضم مرافق الشركة خمسة هناجر تستوعب
استراتيجياً في المنطقة الحرة ضمن مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة األردنية ّ

حتى خمسة عشرطائرة.
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