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تسهيالت ائتمانية متجددة بقيمة  صفقة"دبي لصناعات الطيران" توقع 

 مليون دوالر 720

تسهيالت ائتمانية متجددة  صفقةأنها وقعت لنت شركة "دبي لصناعات الطيران" أع :2018نوفمبر  15دبي، 

مليون دوالر مع مجموعة مؤلفة من تسعة بنوك دولية تتخذ من الواليات المتحدة  720وغير مضمونة بقيمة 

 وأوروبا وآسيا مقرًا لها، مع فترة استحقاق تبلغ خمسة أعوام. 

التسهيالت االئتمانية صفقة سهم ت: "سفيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيرانوقال 

سيولتنا بشكل كبير وتمكيننا من االستفادة من الفرص المتوفرة في األسواق بهدف محفظة المتجددة في تعزيز 

وقد حصلت "دبي لصناعات الطيران" في شهر أكتوبر الماضي على االستحواذ على األصول وتنمية أعمالنا. 

وضعنا المالي تحسين عزيز محفظة السيولة الخاصة بنا و "بي بي بي+"، كما أن تلها تصنيف استثماري أول 

لدى جميع وكاالت التصنيف االئتمانية تحقيق التصنيف االستثماري العام يتوافق مع مساعينا الرامية إلى 

 الرئيسية". 

 -انتهى-
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 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  365يضم نحو  مليار دوالر أمريكي. ويمكن االطالع على  14طائرة من طراز إيرباص وا 
 . www.dubaiaerospace.comالمعلومات على موقع الشركة على شبكة اإلنترنت:  المزيد من

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 

 شؤون مستثمري الدخل الثابت الشؤون اإلعالمية
 سنان كهيا آرني بيفارت

+971 4 428 9591 +971 4 428 9593 
press.office@dubaiaerospace.com investorrelations@dubaiaerospace.com 
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