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  777-022طائرات شحن بوينغ  3دبي لصناعات الطيران تضيف 
 إلى أسطولها المتنامي

 
 غبوينمن طراز جديدة ثالث طائرات شحن  دبي لصناعات الطيرانمت تسل   :0273نوفمبر  77دبي، 
تأجير ات يالجديدة بموجب اتفاق 022-777الشحن جميع طائرات تأجير وتم . 0202في عام  777-022
حدى الناقلة العالمية و ، األجل مع شركة طيران اإلمارات ةطويل مع و . في العالم أسرع شركات الطيران نموا  ا 

دبي يرتفع العدد اإلجمالي لطائرات الشحن التي قامت ، 0202الثالث الجديدة في عام طائرات الإضافة 
 .اإلمارات، إلى عشر طائراتالتابعة لطيران " سكاي كارجو"بتأجيرها إلى لصناعات الطيران 

 
 777طائرة كما تعتبر . "سكاي كارجو"مليات العمود الفقري لعبمثابة  022-777شحن وتعتبر طائرات ال

حرق الوقود من أي مستوى ل وتتسم بأدنى من الناحية التكنولوجيةاألكثر تطورا  الشحن الحديثة طائرات من 
 .الحجمبطائرة مماثلة 

 
دعم نمو طيران اإلمارات في سوق بنحن سعداء ": لدبي لصناعات الطيرانمدير العام الخليفة الدبوس، وقال 
ن محفظة عمليات او . الجوي الشحن لتلبية متطلبات  ها باضطرادنمو تواصل دبي لصناعات الطيران للتأجير ا 

 ".التشغيلية اتهمرفع قدر و شركات الطيران في جميع أنحاء العالم 

 
القيمة الدفترية الصافية بحسب لطائرات في الشرق األوسط لر الطيران أكبر مؤج  دبي لصناعات وتعتبر 

عادة تأجير  ،عقود التأجير التشغيليص الشركة في صوتتخ. يرادات السنويةاإلكذلك و سطولها أل وبيع وا 
عادة تسويق الطائرات ،، وشراء الطائراتمبيعات الطائراتو لطائرات، ا متوازن  أسطولولدى الشركة حاليا  . وا 

-022، و727-722طائرات بما في ذلك  ،استهالك الوقودالعالية في كفاءة ذات ال لحديثةمن الطائرات ا
يه 727 يه 203، وا  تقدر بنحو صافية  ةإجماليدفترية إف بقيمة  777إي آر،  777-222، و202، وا 



ضل شركات من أف ا  بعضوتضم  لقاعدة عمالء متنوعة جغرافيا  ويتم تأجير الطائرات . مليار دوالر 2.2
 .اإلماراتطيران ، مثل الطيران في العالم

 
يذكر أن دبي لصناعات الطيران هي شركة عالمية توفر محفظة واسعة من الخدمات المتعلقة بصناعات 

ويغطي نشاط الشركة، التي . الطيران، بما في ذلك الصيانة واإلصالح والتجديد، واستكمال وتأجير الطائرات
ويمكن االطالع على المزيد من . موظف 4444قارات ويعمل لديها أكثر من  4مقرا  لها،  تتخذ من دبي

 .www.dubaiaerospace.com: المعلومات على الموقع اإللكتروني للشركة
 ffice@dubaiaerospace.compress.o: لالتصال
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