
 
 

 خبر صحفي
 

في عالمیًا تستحوذ على شركة "أواس" الرائدة  "انر دبي لصناعات الطی"
 تأجیر الطائراتمجال 

 
االستحواذ یضع دبي لصناعات الطیران ضمن أهم عشر شركات لتأجیر الطائرات عبر أسطول ضخم 

 ملیار دوالر 14طائرة مملوكة ومدارة وقید الطلب بقیمة تزید على  394یضم 
 

كامل على شكل توقیع اتفاقیة نهائیة لالستحواذ ب "دبي لصناعات الطیران"أعلنت  :2017أبریل  24دبي، 

، الشركة العالمیة الرائدة في مجال تأجیر الطائرات، وذلك عبر تمویل تدیره شركة "أواس"مجموعة شركات 

ومجلس استثمار خطة معاشات التقاعد في كندا. ولم یتم الكشف عن بنود هذه  "تیرا فیرما كابیتال بارتنرز"

 الصفقة.

عامًا كواحدة من شركات تأجیر الطائرات الرائدة في العالم،  30نشاطها منذ أكثر من  "أواس"وتزاول شركة 

لضیق والعریض، من الطائرات المملوكة والمدارة وقید الطلب وبأحجام تتراوح بین البدن ا 263بأسطول یضم 

مجموعة متخصصة  حالیاً  "أواس". وتقدم 2018طائرة جدیدة سیتم تسلیمها قبل نهایة العام  23بما في ذلك 

 .بلداً  45 أكثر من شركة طیران في 85 أكثر من من حلول الطیران لقاعدة عمالء تضم

وقید الطلب یضم  وسوف یكون لدى الشركة التي ستنتج عن االستحواذ أسطول طائرات مملوكة ومدارة

عمالء من  110ألكثر من ملیار دوالر، وسوف تقدم خدماتها  14طائرة بقیمة إجمالیة تزید على  394

 بلدًا عبر مكاتب تابعة لها في دبي وٕایرلندا وسنغافورة والوالیات المتحدة. 55 أكثر من شركات الطیران في

االستحواذ على شركة أواس خطوة یمثل الطیران: "وقال خلیفة الدبوس، العضو المنتدب لدبي لصناعات 

مهمة من الناحیة االستراتیجیة، ویضع دبي لصناعات الطیران بین أهم عشر شركات لتأجیر الطائرات. لقد 



نمت أعمالنا في مجال تأجیر الطائرات بوتیرة متسارعة، وال شك أن هذا االستحواذ سیزید حجم محفظة 

  لعمالئها".معاییر الخدمة أفضل للشركة لتقدم سیوفر النطاق الالزم  أعمالنا بأكثر من الضعف، كما

وقال فیروز تارابور، الرئیس التنفیذي لشركة دبي لصناعات الطیران: "نجحت شركة أواس على مدى العقود 

نتمكن الثالثة الماضیة في بناء عالمة تجاریة محترمة مع قوة عاملة ذات خبرات واسعة. ونحن سعداء بأن 

تقدیم مع خبرتنا الرائدة ل االستحواذ على هذه المنصة في خطوة ستجمع قدرات أواس عالمیة المستوى من

سینتج عن هذا . وباإلضافة إلى ذلك، أنحاء العالملعمالئنا في مختلف  مجموعة أوسع من حلول الطیران

 ".المخاطرومعدلة حسب عوائد قویة قادرة على تحقیق محفظة متنوعة االستحواذ 

تمویل الدین لشركة دبي لصناعات الطیران. تعهدات یتم تمویل هذه العملیة عبر الموارد الداخلیة و وس

 .2017وتخضع الصفقة حالیاً للموافقات التنظیمیة الالزمة، ومن المتوقع أن تكتمل في الربع الثالث من عام 

فریشفیلدس بروكهاوس "من الصفقة بهذه  حصلت دبي لصناعات الطیران على االستشارات الخاصةقد و 

 ."واتكینز"و ،"الثامو" ،"كي بي إم جي" ، وكذلك من شركات"مورغان ستانلي آند كو"و ،"دیرینجر

دبي لصناعات الطیران هي شركة عالمیة تتخذ من دبي مقرًا لها. ویمكن الحصول على المزید من 
 . www.dubaiaerospace.comالمعلومات حول الشركة عبر الموقع اإللكتروني: 

 
 press.office@dubaiaerospace.comلالتصال: 

 -انتهى -
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