خبر صحفي

"دبي لصناعات الطيران" تعلن أهم نتائجها للنصف األول من عام 2019
تسليم وااللتزام بتسليم أكثر من  1.1مليار دوالر أمريكي من أصول الطائرات
دبي 11 ،يوليو  :2019أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم عن أهم النتائج االستراتيجية والتشغيلية لقسم التأجير "دبي
لصناعات الطيران كابيتال" للنصف األول من عام :2019
أهم النتائج االستراتيجية والتشغيلية:
•

تم تسليم وااللتزام بتسليم أكثر من  1.1مليار دوالر أمريكي من أصول الطائرات

•

نمو محفظة األصول المدارة إلى  51طائرة بقيمة  1.3مليار دوالر

•

زيادة السيولة عن طريق إضافة تسهيالت ائتمانية متجددة جديدة بقيمة  440مليون دوالر أمريكي

•

زيادة نسبة الديون غير المضمونة من إجمالي الدين لتصل إلى ما يقرب من ٪60

•

إعادة شراء األسهم المملوكة من قبل شركة "إعمار" لتصبح اآلن مملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي لالستثمارات
الحكومية

المعايير التشغيلية:
•

الطائرات المملوكة أو المدارة أو قيد التسليم357 :

•

العمالء110 :؛ الدول56 :

•

استخدام المحفظة٪99.2 :

•

طائرات جديدة تم شراؤها8 :

•

أصول الطائرات المباعة20 :

•

معامالت اإليجار المنجزة24 :

•

متوسط عمر أسطول الطائرات المملوكة 5.9 :سنوات

•

متوسط مدة اإليجار المتبقية في أسطول الطائرات المملوكة 6.4 :سنوات
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 -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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