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 خبر صحفي
 

 جددة تتغلق بنجاح صفقة تمويل م "دبي لصناعات الطيران"
 مليون دوالر 800بقيمة 

 
 حققت نسبة تغطية تجاوزت بكثير القيمة المستهدفةالشهية القوية للبنوك 

 
مالية التسهيالت الصفقة بنجاح أنها أغلقت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" أعلنت  :2018أكتوبر  4دبي، 

كشفت الشركة و إطالقها في مايو من العام الحالي. جرى مليون دوالر والتي  800التي تبلغ قيمتها متجددة ال
واسع من قد حظيت باهتمام  مليون دوالر أمريكي، 480بمبلغ أولي قدره صفقة التمويل، التي أطلقت عن أن 

 . تجاوزت بكثير القيمة المستهدفة تغطيةمجموعة كبيرة من البنوك، محققًة نسبة 
 

ويتولى الترتيب لهذه الصفقة البنك األهلي الكويتي باعتباره البنك المنسق والبنك الرئيسي المكلف بالترتيب لهذه 
البنك بدولة اإلمارات مهمة بنك أبوظبي األول بينما يتولى الصفقة والبنك المشارك في إدارة دفاتر اإلصدار. 

بدور نور بنك يقوم ، في حين المشارك في إدارة دفاتر اإلصدار القائد المسؤول عن الترتيب لهذه الصفقة والبنك
وقد دخلت ثمانية بنوك إضافية للمشاركة في الصفقة من خالل ميزة األكورديون ليصل  .وكيل الهيكلة اإلسالمية

 مليون دوالر. 800الصفقة إلى إجمالي حجم 
 

تجاوز الحد وعّلق فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "إن اإلغالق الناجح، و 
أظهرتها البنوك في أداء دبي لصناعات التي  ةالكبير الثقة في الصفقة يعكس تغطية االكتتاب المستهدف ل
السيولة تؤكد على مجموعة كبيرة من البنوك التي أبدتها الشهية القوية وال شك أن االستراتيجية. تها الطيران وخط
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شراكات مع هذه البنوك في السنوات المزيد من النتطلع إلى إقامة و القوية المتاحة في السوق المحلية واإلقليمية. 
 ".نحو المزيد من النموأعمالنا للمضي بالمقبلة 

 
بأننا استطعنا : "سعداء للغاية لرئيس التنفيذي لمجموعة البنك األهلي الكويتيميشال العقاد، امن جانبه، قال 

متنوعة من البنوك العالمية لتشكيل مجموعة مقرضة قوية لشركة دبي لصناعات الطيران. المجموعة هذه الجذب 
سية المكلفة البنوك الرئيمع الفريق المالي لشركة دبي لصناعات الطيران و تعامالت لدينا إن تعاون فريق ال
 ".سالسة تامةبنجاح و ضمن تنفيذ هذه الصفقة قد  ومؤسسات األكورديون المقرضة،بالترتيب للصفقة 

 -انتهى -
 

 نبذة عن دبي لصناعات الطيران
"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة معترف بها عالميًا ومقرها دبي وتعد من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم. 

عمياًل من شركات الطيران حول العالم من مواقعها السبعة في  125وتقدم أقسام التأجير والهندسة في الشركة خدماتها ألكثر من 
 والواليات المتحدة. دبي ودبلن وعّمان وسنغافورة 

 
وتمتلك وحدة تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال" الحائزة على الجوائز أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد الطلب 

يه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية تبلغ  400يضم نحو  مليار دوالر أمريكي. ويمكن االطالع على  15طائرة من طراز إيرباص وا 
 . www.dubaiaerospace.comلشركة على شبكة اإلنترنت: المزيد من المعلومات على موقع ا

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

  press.office@dubaiaerospace.com|  9591 428 4 971+آرني بيفارت 
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