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 صحفي خبر
 

 لربعل التشغيليةو  االستراتيجية نتائجها أبرز تعلن "الطيران لصناعات دبي"
 2018 الثاني

 
 اليوم المحدودة" الطيران لصناعات "دبي شركة أعلنت :2018 يوليو 12 المتحدة، العربية اإلمارات دبي،
 للربع كابيتال" الطيران لصناعات "دبي الشركة في التأجير ذراعل والتشغيلية االستراتيجية نتائجال أبرز عن

 .2018 عام من الثاني
 

 أهم النتائج االستراتيجية:
 للطيران GOL شركة إلى Boeing 737 MAX 8خمس طائرات تسليم أول طائرة من • 
 إلى شركة طيران الخليج Boeing 787-9 Dreamlinersمن خمس طائرات طائرتين تسليم أول • 
 مع ثالثة أطراف باالتفاق مليون دوالر  900تقدر قيمتها بحوالي طائرة  16اإلعالن عن بيع • 
شرائح تقليدية وتتضمن تمويل تحصل بموجبها على تسهيالت ائتمانية متجددة غير مضمونة صفقة توقيع • 

سالمية تصل   مليون دوالر أمريكي 800إلى قيمتها وا 
 شركة دبي لصناعات الطيران كابيتالرئيس  -في المنصب الذي تم استحداثه مؤخرًا ين ديفيد هوليهان يعت• 
 

 التشغيلية: أهم النتائج
 9جديدة:  شراء طائرات• 
 26إتمام معامالت تأجير: • 
 375: قيد الطلبطائرات مملوكة ومدارة و • 
 56البلدان:  .110العمالء: • 
 ٪99.7: محفظةاستخدام ال• 
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 سنة 5.74متوسط عمر األسطول المملوك: • 
 سنة 5.72ألسطول المملوك: لمتوسط فترة اإليجار المتبقية • 
 

 اتتكريم
، "صفقة القرض المصرفي للعام" ، وهماAirfinance Journalالحصول على جائزتين من جوائز مجلة 

  ."اإليجار التشغيلي للعام صفقة"و
 

 .2018أغسطس  22النتائج المالية نصف السنوية في سيتم إعالن 
 -انتهى -

 
 نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة معترف بها عالميًا ومقرها دبي وتعد من أكبر شركات تأجير الطائرات 
عمياًل من شركات الطيران حول العالم  125والهندسة في الشركة خدماتها ألكثر من في العالم. وتقدم أقسام التأجير 

من مواقعها السبعة في دبي ودبلن وعّمان وسنغافورة والواليات المتحدة. وتمتلك وحدة تأجير الطائرات "دبي لصناعات 
طائرة من طراز  400يضم نحو  الطيران كابيتال" الحائزة على الجوائز أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد الطلب

يه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية تبلغ  مليار دوالر أمريكي. ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات  15إيرباص وا 
 . www.dubaiaerospace.comعلى موقع الشركة على شبكة اإلنترنت: 

 
 ات، يرجى التواصل مع:للمزيد من المعلوم
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