خبر صحفي

"دبي لصناعات الطيران" توقع صفقة تسهيالت ائتمانية متجددة غير
مضمونة بقيمة  440مليون دوالر

2.8

مليار دوالر من التسهيالت االئتمانية طويلة األجل غير المضمونة الجديدة في األشهر الـ 12
الماضية

دبي 27 ،يونيو  :2019أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم عن توقيع صفقة تسهيالت ائتمانية طويلة

األجل غير مضمونة جديدة ("الصفقة") مع بنك أبوظبي األول وبنك  HSBCالشرق األوسط المحدود بصفتهما

الجهة الرئيسية المكلفة بالترتيب للصفقة والجهة المكلفة بإدارة دفاتر اإلصدار .وبعد تخطي حجم االكتتابات
المبلغ المستهدف ،تم إغالق الصفقة بمبلغ  440مليون دوالر أمريكي عبر ما مجموعه  12جهة مقرضة.
وسوف تدعم الصفقة احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.
وقال فيروز تارابور ،الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران" :نحن سعداء بتوقيع هذه الصفقة مع

بنك أبوظبي األول وبنك  .HSBCإن هذه الصفقة تؤكد على قوة السيولة المتاحة في السوق والثقة في استراتيجية
وسمعة دبي لصناعات الطيران .لقد نجحت دبي لصناعات الطيران العام الماضي في جمع  2.8مليار دوالر

أمريكي من التسهيالت االئتمانية المتجددة طويلة األجل غير المضمونة .وهذه التسهيالت تدعم نمو أعمالنا

وتعزز بشكل كبير من حجم السيولة لدينا وتسهل تحولنا بشكل أساسي إلى مصدر للديون غير المضمونة،

فنسبة ديوننا غير المضمونة إلى إجمالي الدين تقترب من ."٪60
وعلق آندي كيرنز ،رئيس قسم تمويل الشركات العالمية في بنك أبوظبي األول ،قائالً" :يسرنا في بنك أبوظبي
األول أن تتاح لنا الفرصة لنشارك في ترتيب وإدارة هذه الصفقة الناجحة التي كانت تستهدف بشكل خاص

المجتمع المصرفي اآلسيوي .ونتطلع إلى دعم ’دبي لصناعات الطيران‘ في خطط نموها المستقبلية".
من جانبه ،قال حسين التاجر ،رئيس قسم الخدمات المصرفية العالمية في بنك " :HSBCلقد تجاوز حجم
االكتتابات في هذه الصفقة المبلغ المستهدف بشكل كبير وهذا يعكس قوة األداء التشغيلي لشركة دبي لصناعات
مركز دبي المالي العالمي ،منطقة البوابة ،المبنى  ،4الطابق  ،3ص.ب ،506592 :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة،
هاتف ،+971 4 428 9500 :موقع إلكترونيwww.dubaiaerospace.com :

الطيران وطموحاتها االستراتيجية .ويسرنا كثي اًر أن نشارك في دعم نمو واحدة من الشركات العالمية الرائدة في

دبي".

 انتهى-نبذة عن دبي لصناعات الطيران
"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة معترف بها عالمياً ومقرها دبي وتعد من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم.
وتقدم أقسام التأجير والهندسة في الشركة خدماتها ألكثر من  125عميالً من شركات الطيران حول العالم من مواقعها السبعة في

وعمان وسنغافورة والواليات المتحدة.
دبي ودبلن ّ

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

يضم نحو  355طائرة من طراز إيرباص وإيه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية تبلغ  14مليار دوالر أمريكي .ويمكن االطالع على
المزيد من المعلومات على موقع الشركة على شبكة اإلنترنت.www.dubaiaerospace.com :
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
الشؤون اإلعالمية

شؤون مستثمري الدخل الثابت

آرني بيفارت

سنان كهيا

+971 4 428 9591

+971 4 428 9593
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