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 خبر صحفي
 

دريمالينر  9-787بوينغ دبي لصناعات الطيران تؤجر خمس طائرات 
 لطيران الخليج

 
أعلنت "دبي لصناعات الطيران" أن وحدة التأجير في الشركة "دبي لصناعات  :2017نوفمبر  13دبي، 

 مس طائرات من طراز بوينغ  هاتأجير لشررررررررررررررركة طيران ال لي  اتفاقية مع اليوم وقعت الطيران كابيتال"، 
في عام لمملكة البحرين  ةالوطني ةالناقلالتي من المقرر أن تنضررررررررررررررم  ل  أ ررررررررررررررطول و دريمالينر  787-9

. و ررررررت رررررراعد هال الطائرات الحديءة اات الكفاية العالية في ا ررررررترالن الوقود شررررررركة طيران ال لي  2018
 عل  المدى البعيد.لنموها عل  تو يع شبكترا، ودعم المتطلبات الم تقبلية 

 
وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفياي لشركة دبي لصناعات الطيران: "ي رنا أن نكون في وضع ي مح لنا 
بدعم ا ررررررررررررررتراتيجية أ ررررررررررررررطول طيران ال لي  في وقت يتطلعون فير  ل  تطوير  دماترم.  ن تأجير هال 

ناعات للطيران عل  العمل وتقديم الطائرات الحديءة والمتطورة تكنولوجيًا يؤكد قدرة شررررررررررررررركة دبي  لصرررررررررررررر
شرركة طيران ال لي  في  طار الم راعدة للعمالي عل  ا تال  متطلبات أ راطيلرم. ونحن نتطلع  ل  دعم 

 نموها". عيرا لمواصلة 
 

وعّلق الكابتن وليد عبد الحميد العلوي، نائب الرئيس التنفياي لشررررررررررركة طيران ال لي ، عل  ائتفاقية قائاًل: 
قيتنا مع شررررركة دبي لصررررناعات الطيران تشررررير  ل  أن طيران ال لي  ت ررررتعد لد ول مرحلة تاري ية " ن اتفا

دريملينرز في األشرررررررررررررر المقبلة. وتمءل هال  9-787في م رررررررررررريرترا مع ا ررررررررررررتقبالنا ل مس طائرات بوينغ 
وتو ررريع  الطائرات  طوة مرمة في توجرنا ائ رررتراتيجي نحو تحديس أ رررطول طائراتنا وتعزيز راحة الركاب

 شبكتنا تماشيًا مع تطلعنا  ل  تعزيز وجودنا في جميع أنحاي العالم".
 -انتر  -
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 دبي لصناعات الطيران
"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة مت صصة في مجال الطيران مقرها دبي وتعد من أكبر شركات تأجير الطائرات 

عمياًل من شركات الطيران حول العالم من  125في العالم. وتقدم أق ام التأجير والرند ة في الشركة  دماترا ألكءر من 
رة والوئيات المتحدة. وتمتلن وحدة تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران مواقعرا ال بعة في دبي ودبلن وعمان و نغافو 

ير تي  400أ طول طائرات مملوكة ومدارة وقيد الطلب يضم نحو كابيتال" الحائزة عل  الجوائز  طائرة من طراز  يرباص وا 
يد من المعلومات عل  موقع الشركة مز الويمكن ائطالع عل   مليار دوئر أمريكي. 14آر وبوينغ بقيمة  جمالية تزيد عل  

  .www.dubaiaerospace.com :عل  شبكة اإلنترنت
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