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"  8ماكس  737طائرة من طراز "بوينغ  18صناعات الطيران" تسلم أول طائرة من بين ل"دبي 

 لشركة "أميركان إيرالينز"

 737طائرة من طراز "بوينغ    18  طائرة من بين  أعلنت "دبي لصناعة الطيران" اليوم عن تسليم أول   :2020ديسمبر    14دبي،  

في الربع الثالث   شركة الطيران األمريكية " إلى شركة "أميركان إيرالينز" في إطار اتفاق شراء وتأجير تم توقيعه مع8ماكس 

 ومن املقرر تسليم الطائرات الباقية خالل األشهر القادمة. من هذا العام. 

وعلق فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسعدنا املساهمة في توفير حلول مفيدة لشركة  

ماكس إلى الخدمة.   737أميركان إيرالينز التي تعد من عمالئنا على مدى أعوام طويلة، كما يسرنا أن نرى عودة طراز بوينغ 

 مع التزامنا باالستدامة البيئية.  ونحن سعداء كذلك باالستثمار في هذه الطا
ً
 واملوفرة للوقود تماشيا

ً
ئرات املتقدمة تقنيا

ماكس بكفاءة ممتازة في الوقود وانخفاض االنبعاثات وقلة الضجيج، ما يؤكد التزام شركتنا بنقل    737تتمتع طائرات بوينغ  

عمالئنا ألن يصبحوا مشغلين أكثر  أسطولها إلى أصول تقنية أحدث وخفض األثر البيئي ألعمالنا، ودعم طموحات 

 ". 8ماكس  737طائرة من طراز بوينغ  22استدامة. ويتضمن حجم أسطول الشركة الذي تديره أو تملكه  

 عن قدرة شركة   ورئيس الخزانة، قالت ميغان مونتانا، نائب رئيس امن جهته 
ً
في شركة أميركان إيرالينز: "نحن راضون تماما

في   "دبي لصناعة الطيران". كما أن نجاح 18وفير حلول للشراء واالستئجار لهذه الطائرات الـتدبي لصناعة الطيران على 

تسهيل اتفاقية من هذا النوع في بيئة األعمال الحالية هو شاهد حي على سمعتها املرموقة وثقتها بشركة أميركان إيالينز.  

 إلى شراكة ثنائية ناجحة ومستمرة".  
ً
 ونحن نتطلع قدما

 - انتهى -

 نبذة عن دبي لصناعات الطيران

 ومقرها دبي ولديها قسمان للهندسة وتأجير الطائرات. وتقدم الشركة خدماته
ً
ا "دبي لصناعات الطيران املحدودة" هي شركة معترف بها عامليا

 من شركات الطيران في ما يزيد عن  125ألكثر من 
ً
دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن وعّمان وسنغافورة وميامي ونيويورك  60عميال

 .  وسياتل

 

طائرة من طرازات "إيرباص"   425يقوم قسم تأجير الطائرات في الشركة الحائز على عدة جوائز مرموقة، بامتالك وإدارة أسطول يتألف من نحو  

سط مليار دوالر. كما يقدم قسم الهندسة خدماته للعمالء في أوروبا والشرق األو   16و"إيه تي آر" و"بوينغ"، حيث تتجاوز قيمة أسطول الشركة  

طائرة ذات جسم عريض أو ضيق. وتم اعتماد الشركة للعمل  15وأفريقيا وجنوب آسيا من مركزه املتطور الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 

 طراز  13على 
ً
املزيد من املعلومات عبر موقع الشركة اإللكتروني جهة تنظيمية عاملية.   25من الطائرات، وتحظى باعتماد تنظيمي من أكثر من  ا
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