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 خبر صحفي

 "إعمار العقارية""دبي لصناعات الطيران" تشتري أسهمًا تملكها 
 األسهم أصبحت مملوكة بالكامل لمؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" أنها أعادت شراء أسهمها المشتركة المملوكة لشركة :2019يونيو  27دبي، 
٪، بشكل مباشر 100مملوكة بنسبة  "دبي لصناعات الطيران"%. وبذلك أصبحت 4والبالغة  "إعمار العقارية"

 .بي، الذراع االستثمارية الرئيسية لحكومة دات الحكوميةدبي لالستثمار مؤسسة وغير مباشر، من قبل 

 ومن غير المتوقع أن يكون لهذه الصفقة أي تأثير على نسب كفاية رأس المال لدى الشركة.

: "كانت إعمار ضمن خليفة الدبوس، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لالستثمارات الحكوميةوقال 
ت الطيران في المجموعة األولية من المستثمرين إلى جانب مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية ودبي لصناعا

. وإننا نقدر الدعم الكبير الذي قدموه خالل السنوات الماضية لتعزيز نمو شركة دبي لصناعات 2006عام 
 الطيران لتصل إلى المكانة الرائدة التي تحظى بها اليوم".

قائاًل: "شهد الوضع المالي لشركة  ،فيروز تارابور ، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيرانق وعل  
دبي لصناعات الطيران ارتفاعًا متواصاًل على مر  السنوات الماضية، ويسعدنا أن نتمكن من إنجاز هذه الصفقة 

 في الربع الثاني دون أي تأثير على نسب كفاية رأس المال والسيولة لدينا".

 -انتهى -
 نبذة عن دبي لصناعات الطيران

لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة معترف بها عالميًا ومقرها دبي وتعد من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم. "دبي 
عمياًل من شركات الطيران حول العالم من مواقعها السبعة في  125وتقدم أقسام التأجير والهندسة في الشركة خدماتها ألكثر من 

 .يات المتحدةدبي ودبلن وعم ان وسنغافورة والوال
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وتمتلك وحدة تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال" الحائزة على الجوائز أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد الطلب 
مليار دوالر أمريكي. ويمكن االطالع على  14طائرة من طراز إيرباص وإيه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية تبلغ  355يضم نحو 

 . www.dubaiaerospace.comالمزيد من المعلومات على موقع الشركة على شبكة اإلنترنت: 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 شؤون مستثمري الدخل الثابت الشؤون اإلعالمية

 سنان كهيا  بيفارتآرني 

+971 4 428 9591 +971 4 428 9593 
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