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 خبر صحفي 

 

 
 

  8ماكس  737"دبي لصناعات الطيران" تعلن إتمام صفقة طائرات بوينج  

 مع "أمريكان إيرالينز"

إتمامها    :2021  مارس  22دبي،   اليوم عن  الطيران"  تم بشكل كبير  أعلنت "دبي لصناعات  التي  لالتفاقية 

طائرة جديدة من طراز بوينج    18لتسليم    2020الثالث من عام  توقيعها مع شركة "أمريكان إيرالينز" في الربع  

 . 8ماكس  737

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "تعكس هذه الصفقة قدرتنا الكبيرة  

نا الذين  من عمالئ  على التكّيف وقوة ميزانيتنا العمومية، كما تشير إلى إمكانياتنا وقدرتنا على مساعدة واحد  

 عن إيماننا بقوة طائرات    ،نتعامل معهم منذ زمن بعيد 
ً
. ونحن سعداء بأن نرى عودة    8ماكس    737فضال

أمريكان   لشركتي  بالنجاح  تمنياتنا  ماكس.  بطائرات  التحليق  إلى  العاملية  الطيران  متزايد من شركات  عدد 

 إيرالينز وبوينج". 

للمبيع الرئيس األول  نائب  التجارية والتسويق في شركة بوينج: "دبي لصناعات  وأضاف إحسان منير،  ات 

الطيران حريصة على تفعيل استراتيجية الشراء وخطة النمو لديها ملساعدة مشغلي رحالت الطيران خالل 

هذه الفترة الصعبة في قطاعنا. ويسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع دبي لصناعات الطيران لدعم عميل مهم  

 ". 737ينز، ونحن فخورون بالثقة التي منحوها لطائرات بوينج مثل شركة أمريكان إيرال 

 - انتهى-

 نبذة عن دبي لصناعات الطيران 

   170ومقرها دبي. وتقدم الشركة خدماتها ألكثر من  عاملية متخصصة في خدمات الطيران  "دبي لصناعات الطيران املحدودة" هي شركة  
ً
عميال

 دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن وعّمان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.     65من شركات الطيران في ما يزيد عن 

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

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

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=

