
 
 

 
 

 خبر صحفي

 

 لصناعات الطيران كابيتال تؤسس وحدة مستقلة إلدارة أصول الطيران  دبي

 خمسة مليارات دوالر القيمة المستهدفة ألصول الطيران المدارة

 
التابعة لشركة دبي لصناعات  وحدة التأجير كابيتال"،لصناعات الطيران  "دبي أعلنت :2018يناير  16دبي، 

متخصصة في تلبية  مستقلة وحدة تأسيس وحدة "خدمات مستثمري الطيران"، وهي اليوم عن الطيران،

 .الطيران أصول في نمستثمريال احتياجات

 

تقدمها دبي لصناعات الخدمات الشاملة التي  من االستفادةتشمل وسوف تتولى الوحدة الجديدة مهاماً متعددة، 

الطيران،  أصول في للمستثمرين األصول عالية الكفاءة في مجال إدارة حلول لتوفير الطيران ومنصتها العالمية

أعلى  وضمان ،ككل دبي لصناعات الطيرانمنصة  مكرسة لتلبية متطلباتهم ضمن واحدة اتصال وتوفير نقطة

 .المستثمرين أصول رعايةلجودة في امعايير 

 

ً على تأسيس الوحدة الجديدة، قالوتعل : لشركة دبي لصناعات الطيران التنفيذي الرئيس تارابور، فيروز يقا

 مع وحدة لمنصتنا الكاملة وحدة خدمات مستثمري الطيران محفظة خدمات فريدة تجمع القدرات تقدم سوف"

التي تتم إدارتها  األصول زيادة مسؤوالً عن دان حيث سيكون ستون القطاع دان الخبير في يقودها متخصصة

 ".القطاع هذا في للمستثمرين المتزايدة االحتياجات لتلبية دوالر مليارات 5 لىإ دوالر مليون 850 حوالي من

 

ً فريقدبي لصناعات الطيران  منصةوتضم   30 من أكثرموظفاً يمتلكون  140مكون من  التخصصات متعدد ا

 ً الشركة  فريقكما يتمتع . الطائرات أصول من واسعة مجموعة وإدارة االستثمارمجال  في الخبرة من عاما

بدءاً  الطائراتويشمل ذلك جميع أنواع  وإدارتها، الطائرات تأجيرالمتعلقة ب جوانبال جميع في بخبرات غنية

أو  الجديدةوبمختلف أعمارها سواء  العريض الجسم ذاتالتوربينية إلى الطائرات المحركات  طائراتمن 

 القديمة.

 -انتهى -

 

 

 نبذة عن دبي لصناعات الطيران

مقرها دبي وتعد من أكبر شركات تأجير الطائرات معترف بها عالمياً و"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة 

عميالً من شركات الطيران حول العالم من  125في العالم. وتقدم أقسام التأجير والهندسة في الشركة خدماتها ألكثر من 

ان وسنغافورة والواليات المتحدة. وتمتلك وحدة تأجير الطائرات "دبي لصناعات السبعة في دبي ودبلن وعم  مواقعها 

طائرة من طراز  400الطيران كابيتال" الحائزة على الجوائز أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد الطلب يضم نحو 

أمريكي. ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات مليار دوالر  14تبلغ إيرباص وإيه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية 

 . www.dubaiaerospace.comعلى موقع الشركة على شبكة اإلنترنت: 
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