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 خبر صحفي

 7جديدة بمدة "دبي لصناعات الطيران" توقع صفقة تمويل غير مضمون 
 مليون دوالر 300بقيمة  سنوات

 الماضية ا  شهر  18مليار دوالر أمريكي خالل الـ  3.5سيولة جديدة طويلة األجل بقيمة إجمالية بلغت 

بمدة صفقة تمويل غير مضمون أنها وقعت أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم  :2019سبتمبر  30دبي، 
الضامن والجهة بدور بنك أبوظبي التجاري وقام  بنوك. 6مجموعة من مليون دوالر مع  300بقيمة سنوات و  7

القرض لسداد مبلغ سيتم استخدام و الرئيسية المكلفة بالترتيب للصفقة والجهة المكلفة بإدارة دفاتر اإلصدار. 
 .الديون المضمونة ودعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة

التي تمويل هذه الوقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسّرنا توقيع صفقة 
ؤكد طموحنا بشـأن ي هذا القرض اإلضافي غير المضمون . إن بنك أبوظبي التجاري يقودها ويتولى ترتيبها 

إجمالي ترفع هذه الصفقة سوف و  .السيولة لدينا بشكل رئيسي حول الديون غير المضمونةالتمويل و هيكلة 
يضمن لنا قوة تمويلية هذا ، و مليار دوالر أمريكي 3.5الماضية إلى  18السيولة التي جمعناها في األشهر الـ 

 ".كبيرة للمضي قدمًا في خطط النمو الطموحة للشركة
وقال لودوفيك نوبيلي، رئيس قسم الخدمات المصرفية االستثمارية في بنك أبوظبي التجاري: "يسعدنا كثيرًا أن 

لصناعات الطيران. وقد كان شرف لنا أن نتولى ترتيب صفقة التمويل غير المضمون طويل األجل لشركة دبي 
نساعد الشركة في تحقيق أهدافها التمويلية االستراتيجية والتي تشمل زيادة النسبة المئوية للديون غير المضمونة 
في هيكل الدين العام للشركة. إن مشاركتنا في صفقة التمويل هذه قد أظهرت لنا ما تمتلكه دبي لصناعات 

 عالية ورؤية استراتيجية عميقة، ونتطلع إلى شراكة طويلة األجل مع الشركة".الطيران من احترافية 
 -انتهى -

 

 نبذة عن دبي لصناعات الطيران

http://www.dubaiaerospace.com/


 
 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 506592، ص.ب: 3، الطابق 4مركز دبي المالي العالمي، منطقة البوابة، المبنى 

 www.dubaiaerospace.com  ، موقع إلكتروني:9500 428 4 971+ :هاتف

"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  125الشركة خدماتها ألكثر من وتقدم أقسام التأجير والهندسة في 

 دبي ودبلن وعّمان وسنغافورة والواليات المتحدة.

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: 
 

 المعلومات، يرجى التواصل مع:للمزيد من 

 شؤون مستثمري الدخل الثابت الشؤون اإلعالمية

 سنان كهيا  آرني بيفارت
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