خبر صحفي

"دبي لصناعات الطيران" تنجز طلبيات طائرات بوينغ
 737ماكس 8
دبي 19 ،يناير  :2022أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" اليوم أنها أنجزت بنجاح طلبيات 14
طائرة بوينج  737ماكس  8مع اثنين من عمالئها القدامى .وكانت الشركة قد قدمت طلبيات الطائرات
لشركة بوينغ في مارس .2021
وبموجب ذلك ،سوف تستلم الخطوط الجوية المكسيكية  12طائرة بينما تتسلم شركة آيسلندا للطيران اثنتين
من الطائرات .وقد بدأت عمليات التسليم في أكتوبر  2021على أن يتم تسليم جميع الطائرات قبل نهاية
النصف األول من عام .2022
وتعليقاً على ذلك ،قال فيروز تارابور ،الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران" :يسعدنا أن نشهد
انتعاشاً في قطاع السفر الجوي وما يرافقه من طلب على هذه الطائرات المتطورة تكنولوجياً والتي تتميز
بكفاءة عالية في استهالك الوقود .ونتوجه بجزيل الشكر إلى شركتي الخطوط الجوية المكسيكية وآيسلندا
للطيران ،وكالهما من عمالئنا ا لقدامى ،على ثقتهما المستمرة في شركة دبي لصناعات الطيران ونتمنى
لهما النجاح مع انضمام الطائرات الجديدة إلى أسطولهما".
يذكر أنه حتى تاريخ  31ديسمبر  ،2021ضم أسطول دبي لصناعات الطيران  153طائرة بوينغ ،بما في
ذلك  30طائرة من طراز بوينغ  737ماكس .8
انتهى
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نبذة عن دبي لصناعات الطيران
"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران وتضم تحت مظلتها قسمين رئيسيين:
قسم تأجير الطائرات وقسم الهندسة .وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مق اًر لها خدماتها ألكثر من  170عميالً من شركات

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

يقوم قسم تأجير الطائرات في الشركة الحائز على الجوائز ،بامتالك وإدارة أسطول يتألف من نحو  425طائرة من ط ارزات
"إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ" ،حيث تتجاوز قيمة أسطول الشركة  16مليار دوالر .كما يقدم قسم الهندسة خدماته للعمالء
في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من مركزه المتطور الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى  17طائرة ذات جسم

عريض أو ضيق .وتم اعتماد الشركة للعمل على  13ط ار اًز من الطائرات ،وتحظى باعتماد تنظيمي من أكثر من  25جهة
تنظيمية عالمية .المزيد من المعلومات عبر موقع الشركة اإللكتروني www.dubaiaerospace.com
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