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 خبر صحفي
 

 

غير متجددة "دبي لصناعات الطيران" توقع صفقة تسهيالت ائتمانية 
 مليون دوالر 535مضمونة بقيمة 

 مليون دوالر 600تتضمن إمكانية رفع القيمة إلى 
 

تسهيالت ائتمانية صفقة اليوم توقيع  "لصناعات الطيران المحدودةدبي "أعلنت  :2018ديسمبر  12دبي، 
البنك باعتباره بترتيب الصفقة  بنك اإلمارات دبي الوطنيقام . و لمدة أربع سنواتمونة غير مضمتجددة 

مليون  535قدره أولي بمبلغ و  ،والجهة المكلفة بإدارة دفاتر اإلصدار الرئيسي المكلف بالترتيب لهذه الصفقة
ميزة األكورديون التي تسمح بزيادة  الصفقةتتضمن و سيتم تقديمه عبر ثمانية بنوك إقليمية. ر أمريكي دوال
احتياجات الصفقة تدعم سوف و  في أي وقت عقب اإلغالق األولي. مليون دوالر أمريكي 600إلى  تهاقيم

 .التمويل المستقبلية للشركة
 

يسرنا أن نوقع هذه الصفقة مع بنك "وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: 
إن هذه الصفقة تؤكد اإلمارات والشرق األوسط. دولة في  ةرائدمن البنوك الاإلمارات دبي الوطني، وهو 

ستعزز كما  الطيران وسمعتها، الثقة في استراتيجية دبي لصناعاتتعكس في السوق و  ةتوفر سيولة قويعلى 
 ."في الشركة ستراتيجية التمويلاآخر للتنويع في  ا  وفر عنصر تإلى حد كبير من مرونتنا المالية و الصفقة 

 
من جانبه، قال أحمد القاسم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك اإلمارات 

في  ‘دبي لصناعات الطيران’هذه الصفقة التزام بنك اإلمارات دبي الوطني بدعم تعكس دبي الوطني: "
 ".مع الشركة شراكتنا االستراتيجية طويلة األمدإطار 
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لشركة دبي لصناعات غير المضمونة المتجددة االتئمانية التسهيالت إجمالي ع رتفيوبموجب هذه الصفقة، 
 .مليار دوالر 2.1الطيران إلى 

 -انتهى -
 

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

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

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

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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