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 خبر صحفي 

 
 

دبي لصناعات الطيران تعلن تعيين عضوين جديدين  
 في مجلس اإلدارة

 
أعلنت دبي لصناعات الطيران المحدودة، شركة خدمات الطيران العالمية، اليوم   :2021سبتمبر    27دبي،  

،  2021أكتوبر    1عن تعيين السيد وسيم يونان والسيد فيروز تارابور في مجلس إدارة الشركة اعتبارًا من  
  أعضاء غير تنفيذيين، وعضو   4أعضاء، منهم    6وبذلك يرتفع عدد أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة إلى  

 غير تنفيذي مستقل، وعضو تنفيذي واحد. 
 

وعلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي لصناعات الطيران قائاًل: "ترحب دبي  
. ونحن على ثقة بأن  اوأتطلع إلى العمل معهم  لصناعات الطيران بوسيم وفيروز في مجلس إدارة الشركة

أن الشركة ستستفيد من األفكار والرؤى  و   ات الحالية في المجلسستشكل إضافة مهمة إلى الخبر   اخبراتهم
 الجديدة التي سيقدمانها إلى مجلس اإلدارة".

 
رئيس  لشريك ونائب  ك  HPS Investment Partnersشركة  إلى  السيد وسيم يونان  ومن المقرر أن ينضم  

عامًا،    29شغل سابقًا مناصب مختلفة في غولدمان ساكس على مدار قد ، و للشؤون الدولية دارةاإلمجلس 
عامًا في    37الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وبخبرته التي تمتد ألكثر من  في  كان آخرها الرئيس التنفيذي  

قطاع الخدمات المالية، عمل وسيم في ستة مراكز مالية مختلفة في الواليات المتحدة وأوروبا وآسيا، وهو  
إدارة  حاصل   في  وبكالوريوس  شيكاغو،  في  لويوال  من جامعة  األعمال  إدارة  في  الماجستير  درجة  على 

 األعمال من الجامعة األمريكية في بيروت.
 

سابقًا    تولىبينما يشغل السيد فيروز تارابور منصب الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، وقد  
ة دبي لصناعات الطيران. ويعد السيد تارابور خبيرًا محنكًا في  منصب رئيس العمليات والمدير المالي لشرك
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عامًا في إدارة األعمال التجارية العالمية المعقدة.    35المجالين المالي والتشغيلي ويمتلك خبرة تزيد عن  
السيد تارابور حاصل على ماجستير إدارة األعمال في الشؤون المالية من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، 

 كالوريوس التجارة من جامعة بومباي. وب
 - انتهى  -

 
 نبذة عن دبي لصناعات الطيران 

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران ومقرها دبي. وتقدم الشركة  
دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن    65عمياًل من شركات الطيران في ما يزيد عن    170خدماتها ألكثر من  

 وعّمان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.   
 

طائرة من   425ئرات في الشركة الحائز على الجوائز، بامتالك وإدارة أسطول يتألف من نحو يقوم قسم تأجير الطا 
مليار دوالر. كما يقدم قسم الهندسة    16طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، حيث تتجاوز قيمة أسطول الشركة  
لمتطور الذي يمكنه استيعاب ما يصل  خدماته للعمالء في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من مركزه ا 

للعمل على    15إلى   الشركة  أو ضيق. وتم اعتماد  الطائرات، وتحظى    13طائرة ذات جسم عريض  طرازًا من 
من   أكثر  من  تنظيمي  اإللكتروني    25باعتماد  الشركة  موقع  عبر  المعلومات  من  المزيد  عالمية.  تنظيمية  جهة 

www.dubaiaerospace.com 
 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 
 شؤون مستثمري الدخل الثابت الشؤون اإلعالمية 

 ديون مكارثي  آرني بيفارت
+971 4 428 9591 +971 4 428 9576 

press.office@dubaiaerospace.com investorrelations@dubaiaerospace.com 
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