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 خبر صحفي

 

 طائرة 18" توقع صفقة بيع محفظة تضم دبي لصناعات الطيران"
 
 الطائرات محفظةإدارة الشركة تحتفظ بمهمة 

 
طائرة  18اتفاقية بيع نهائية لبيع محفظة تضم  "دبي لصناعات الطيران"أبرمت  :2018ديسمبر  17دبي، 

شركة طيران  15ـ لؤجرة المحفظة مضمن  18الـ الطائرات يين، علمًا أن متوسطة العمر لمستثمرين مؤسس
سنوات.  4.5تبلغ  ةسنوات بمتوسط مدة إيجار متبقي 9بلدًا ويبلغ متوسط العمر المتوقع لها حوالي  13في 

٪ من الطائرات ذات 24ضيق من الجيل الحالي، والجسم الالطائرات ذات  ٪ من69وتتكون المحفظة من 
 .ATR72-600٪ من طائرات 7الجسم العريض، و

 
 .الطائرات محفظةإدارة "دبي لصناعات الطيران" مهمة وف تتولى وس
 

طائراتنا نواصل بناء محفظة في حين وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "
 المتمثل في امتالك أصول طائرات مدارةو هدفنا المعلن تحقيق إلى ، فإن هذه الصفقة تجعلنا أقرب المدارة

متزايد قيمة منصة خدمات مستثمري الطائرات بشكل يدرك المستثمرون حيث مليارات دوالر. بقيمة خمسة 
حتى نجحنا قد و إدارة أصول طائراتهم. ي وبالتالي فإنهم يمنحونا الثقة ف ،دبي لصناعات الطيرانالتابعة ل
 ". المستثمرين في جميع المحافظ التي نديرهافي تخطي توقعات اآلن 

 -انتهى -
 

 نبذة عن دبي لصناعات الطيران
"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة معترف بها عالمياً ومقرها دبي وتعد من أكبر شركات تأجير الطائرات 

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

 

http://www.dubaiaerospace.com/
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وتمتلك وحدة تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال" الحائزة على الجوائز أسطول طائرات مملوكة ومدارة 
يه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية تبلغ  365وقيد الطلب يضم نحو  مليار دوالر  14طائرة من طراز إيرباص وا 

المعلومات على موقع الشركة على شبكة اإلنترنت:  أمريكي. ويمكن االطالع على المزيد من
www.dubaiaerospace.com . 

 
 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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