
 
 

 للنشر الفوري/خبر صحفي
 

 "تاليفيريتاس كاب"لشركة  "ستاندارد آيرو"تبيع  "دبي لصناعات الطيران"
 

 يروآستاندرد شركة  لبيع نهائية اتفاقية توقيع الطيران عن لصناعات دبيأعلنت  :6102مايو  62دبي، 
 .بنود الصفقة عن الكشف يتم ، ولمكابيتالشركة فيريتاس إلحدى الشركات الحليفة لبالكامل 

 
وحدات  أكبر منتعد شركة ستاندرد آيرو " :دبي لصناعات الطيرانفي العضو المنتدب وقال خليفة الدبوس، 

 07حيث تمتلك قاعدة عمالء ضخمة في أكثر من  العالم فيمستقلة ال( MRO) الصيانة واإلصالح والتشغيل
 ذلك منذوقد نجحت  7770 عامآيرو في القد استحوذت على ستاندرد  الطيران لصناعات دبيوكانت . دولة

سوف تساهم هذه الصفقة في تسريع وتيرة نمو و في دعم فرص نموها وتعزيز مكانتها في السوق،  الحين
 ". العالمية هاعالقاتوشبكة  فيريتاسالحضور القوي ل من االستفادةالشركة عبر 

 
حضور  بناء على جهودها وتركيز اهرأسمالتوزيع  إعادةعلى  الطيران لصناعات دبيستعمل : "وأضاف

كما ستعمل . وسيشمل تركيزنا فرص األعمال المستقلة أو المشتركة ،لصناعات الفضاء في دبيعالمي قوي 
 الطائرات تأجير محفظة توسيعبهدف  الطائرات ها منأصولعلى تعزيز  أيضا   كابيتال الطيران لصناعات دبي

 ".رمليار دوال 7.0إلى  الحالية الصافية الدفترية التي تصل قيمتها

 
 لخدماتتحظى ستاندارد آيرو بمكانة رائدة كمزود مستقل : "وقال رمزي مسلم، الشريك اإلداري في فيرتاس

يسعدنا أن تتاح لنا فرصة التعاون مع و  ،الشمالية أمريكا في الطائرات محركاتالصيانة واإلصالح والتشغيل ل
 توسيعذلك يتضمن و  النمو،ة على االنتقال إلى المرحلة التالية من ستاندارد آيرو لمساعدة الشرك فريق

 ونتطلع ،يها ذوي الكفاءات العاليةموظفستاندرد آيرو هو قاعدة  أصولإن أهم . الحضور العالمي للشركة
العريق الذي يمتد ألكثر  تاريخهامدى  علىاألسس القوية التي أرستها الشركة  على البناءمواصلة  إلىقدما  
 تقديم خالل من ساعدة ستاندرد آيرو على تعزيز قدراتها التنافسية في السوقمملتزمون ب ونحن. عام 077من 

 ". على أكمل وجه ءعمالال متطلباتتكنولوجية فائقة تلبي  حلول
 



 
 

 منصةال سيما أنها توفر  كابيتال فيريتاستمثل ستاندرد آيرو إحدى أهم استثمارات صندوق : "وأضاف
كلنا ثقة بأن و . والعسكري التجاري الطيران مجالعلى تعزيز حضورها في  فيريتاستساعد  جديدة استراتيجية

 ".ستاندرد آيرو نمول ا  كبيرا  دعمستوفر  الطيرانالواسعة في سوق  االستثماريةخبراتنا 
 

بينما  ،كومباني دشركة مويلس آنوقد حصلت دبي لصناعات الطيران على االستشارات الخاصة بالصفقة من 
 . قامت شركة فريشفيلدز بروكهوست بدور المستشار القانوني

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

يغطي نشاط الشركة، التي و . وتأجير الطائراتاستكمال تجديد، و الصالح و اإلصيانة و الطيران، بما في ذلك ال
ويمكن االطالع على المزيد من . موظف 0033أكثر من يعمل لديها قارات و  4بي مقرا  لها، تتخذ من د

 .www.dubaiaerospace.com: لشركةاإللكتروني لموقع الالمعلومات على 
 

وتركز على االستثمار في شركات  الخاصة،من الشركات الرائدة في مجال االستثمارات  كابيتال وتعد فيريتاس
ويشمل ذلك قطاعات  العالم، أنحاء جميع والقطاع الخاص في للحكومات حيوية وخدمات تقدم منتجات

 وتسعى. والتعليم والطاقة واالتصاالت، القومي، واألمن والتكنولوجيا، الصحية، والرعاية والدفاع، الطيران
 لمزيد. فيها تستثمر التي الشركاتوأعمال يق تحول استراتيجي في أداء واضحة عبر تحق لتوفير قيمة فيريتاس

: الموقع اإللكتروني زيارةيرجى  والسابقة، الحالية واستثماراتها كابيتال فيريتاس حول المعلومات من
www.veritascapital.com.  

 
 press.office@dubaiaerospace.com: لالتصال

 -انتهى -
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