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 خبر صحفي

مع نظرة مستقبلية  BBB"فتيش" تمنح "دبي لصناعات الطيران" تصنيف 
 مستقرة

قد منحتها  أن وكالة "فيتش" "دبي لصناعات الطيران المحدودة"أعلنت شركة : 2019يوليو  18دبي، 
 التصنيفات التالية: 

 
 الطيران(شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة )دبي لصناعات 

عن فئة احتماالت التخلف عن السداد في إصدارات العمالت األجنبية  BBBتصنيف من درجة 
 مع نظرة مستقبلية مستقرة IDRطويلة األجل 

 'BBBتصنيف مضمون طويل األجل: '
 

 دبي لصناعات الطيران للتمويل المحدودة
عن فئة احتماالت التخلف عن السداد في إصدارات العمالت األجنبية  -BBBتصنيف من درجة 

 مع نظرة مستقبلية مستقرة IDRطويلة األجل 
 -BBBمضمون طويل األجل:  غير تصنيف

 

شهرًا الماضية  23وعلق فيروز تارابور ، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران قائاًل: "على مدار الـ 
منذ إغالق عملية االستحواذ على شركة أواس، عملنا بجد لتعزيز امتيازنا وتحويل معايير االئتمان الخاصة بنا 

التجارية. واليوم، فإن مكانتنا الرائدة في السوق  لتعزيز مكانة الشركة وتصنيفها كشركة استثمارية من الفئة
باعتبارنا من العشر األوائل بين شركات تأجير إلى جانب الربحية الثابتة ورأس المال القوي والسيولة القوية قد 
ضمنت لنا الحصول على هذا التقدير من وكالة فيتش. نحن ملتزمون بالحصول على تصنيف الدرجة 
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وكاالت التصنيف االئتماني التي تصنف دبي لصناعات الطيران حاليًا لدعم خططنا االستثمارية من جميع 
 الطموحة للنمو"

 -انتهى-

 

 نبذة عن دبي لصناعات الطيران

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

 .دبي ودبلن وعّمان وسنغافورة والواليات المتحدة

يد الطلب وتمتلك وحدة تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال" الحائزة على الجوائز أسطول طائرات مملوكة ومدارة وق
مليار دوالر أمريكي. ويمكن االطالع على  13طائرة 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  آرني بيفارت

+971 4 428 9591 +971 4 428 9593 
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