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 خبر صحفي 

 

 
 

 IndiGo  توقع اتفاقية إيجار مع "دبي لصناعات الطيران"

 

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم أنها وقعت اتفاقيات إيجار طويلة األجل لسبع    :2021فبراير    23دبي،  

، أكبر شركة طيران للركاب في الهند. وسيتم تشغيل  IndiGoمع شركة    Airbus A321neoطائرات من طراز  

ومن    CFM International( من شركة  LEAPجميع الطائرات السبع بواسطة محركات الدفع الجوي الرائدة )

 .2021املقرر تسليمها في عام 

 

الطائرة   نضيف هذه  أن  الطيران: "يسعدنا  التنفيذي لشركة دبي لصناعات  الرئيس  تارابور،  وقال فيروز 

و  للوقود  الطراز  املوفرة  التزامنا  هذا  يؤكد  االستثمار  هذا  إن  املستأجرة.  طائراتنا  مجموعة  إلى  الشهير 

ديدة ذات كفاءة عالية في استهالك الوقود لتقليل انبعاثات الكربون والنيتروجين باالستثمار في طائرات ج

وكذلك الضوضاء مع زيادة األداء واملوثوقية واالستدامة البيئية في نفس الوقت. عالوة على ذلك، يسعدنا  

  ونحن واثقون ، ونتمنى لهم املزيد من النجاح في مسيرة نموهم IndiGoتعزيز عالقتنا طويلة األمد مع شركة 

 أن طرح هذه الطائرات سيسهم في توسيع نطاق املنتجات املميزة التي تقدمها الشركة". ب

 - 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

في ما يزيد عن    170ألكثر من    من شركات الطيران 
ً
في دبي ودبلن وعّمان وسنغافورة وميامي ونيويورك    65عميال دولة من مواقعها السبعة 

 .   وسياتل

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

ط  مليار دوالر. كما يقدم قسم الهندسة خدماته للعمالء في أوروبا والشرق األوس   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  
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 طراز  13على 
ً
املزيد من املعلومات عبر موقع الشركة اإللكتروني  جهة تنظيمية عاملية.   25من الطائرات، وتحظى باعتماد تنظيمي من أكثر من  ا

www.dubaiaerospace.com 

 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 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.dubaiaerospace.com&d=DgMFAg&c=7563p3e2zaQw0AB1wrFVgyagb2IE5rTZOYPxLxfZlX4&r=Tx2ByP48hnNLelvdAfh1rnDP-7vFin2T0fSclktbeNg&m=AlNm0Pl4XTP3jiJ4s7FCK6L6DLGvEdJ3x-9dY14ODPI&s=3VAWgHK6g1ZbWe_YllK5Ofc_xYGuidPx_GPR_yyJgyw&e=

