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 خبر صحفي

 

 طائرة 54الطائرات املدارة لشركة دبي لصناعات الطيران إلى محفظة نمو 

 

 دوالر اتمليار إلى خمسة دارة امل طائراتالسطول رفع قيمة أالشركة تستهدف 

 

"دبي لصناعات الطيران املحدودة" تحقيق تقدم كبير في بناء محفظة طائراتها املدارة.  تواصل :2019يناير  21دبي، 

مليون  500التي تزيد قيمتها عن محفظتها طائرة إلى  19إضافة تم بموجبها  الشركة صفقات، أبرمت 2018العام في ف

 .طائرة 54إلى  لشركةالطائرات املدارة لأسطول ليرتفع دوالر أمريكي، 

 

االنسحاب من عبر سواء من خالل بيع األصول  ،محفظتها املدارةزيادة حجم على  "دبي لصناعات الطيران"تعمل و 

. وتناسب احتياجاتهم من خالل العمل مع املستثمرين لتحديد محافظ استثمارية متاحة في السوق  وأاالستثمارات 

كامل فرصة الوصول إلى ن" للمستثمرين "خدمات مستثمري الطائرات"، توفر "دبي لصناعات الطيرافمن خالل خدمة 

، واستراتيجية بإعادة تسويق األصول، وتقييم األصول في ما يتعلق الكبيرة إمكاناتها بما في ذلك  خبرات الشركة،

 .، والتنبؤ بحالة الصيانة وتقييمها، ومراقبة األصول، وتحليل االئتمانالتخلص من األصول 

 

 على نمو أعمال 
ً
شركة دبي لصناعات الطيران، قال الطائرات املدارة عبر "خدمات مستثمري الطائرات" من وتعليقا

للتعرف على استمعت دبي لصناعات الطيران إلى مجتمع املستثمرين لقد : "، فيروز تارابور شركةلالرئيس التنفيذي ل

يريدون منصة فعالة وقادرة على أنهم عن املستثمرون وقد أعرب الطائرات. احتياجاتهم الفعلية في ما يخلص إدارة 

ضمن إلى مهارات متخصصة الوصول املباشر مع إمكانية ة قوية يمعايير خدمالعمل بشكل مستمر في السوق وتوفر 

قدرة "دبي لصناعات الطيران" طائراتهم. إن بما يتعلق  اتخاذ قرارات أفضل في الوقت املناسب فياملنصة، بما يمكنهم من 

 لتالئم الفائقة مع الخدماتالجمع بين منصة التأجير على 
ً
، يضع لمستثمرينالفردية لحتياجات اال  املصممة خصيصا

 مع مساعي الشركة ألن تصبح شركة إدارة 
ً
ستثمري الطائرات، املفضلة ملاألصول الشركة في مكانة متقدمة، تماشيا

 نمو القول أننا حققنا ويسرنا 
ً
 كبير  ا

ً
  خدمات مستثمرين الطائرات".  منصةمنذ أن أطلقنا  ا

 -انتهى -
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 نبذة عن دبي لصناعات الطيران

 ومقرها دبي وتعد من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم. وتقدم أقسام 
ً
"دبي لصناعات الطيران املحدودة" هي شركة معترف بها عامليا

 من شركات الطيران حول العالم من مواقعها السبعة في دبي ودبلن وعّمان  125التأجير والهندسة في الشركة خدماتها ألكثر من 
ً
عميال

 والواليات املتحدة. وسنغافورة 

 

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

املعلومات  مليار دوالر أمريكي. ويمكن االطالع على املزيد من 14طائرة من طراز إيرباص وإيه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية تبلغ  355نحو 

 . www.dubaiaerospace.comعلى موقع الشركة على شبكة اإلنترنت: 

 

 للمزيد من املعلومات، 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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