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PRESS RELEASE 

 
 

 2019"دبي لصناعات الطيران" تكشف عن نتائج 
 طائرة 400أسطول الطائرات يتخطى 

 
النتائج االستراتيجية والتشغيلية عن اليوم أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة"  :2020يناير  13دبي، 

 . وتشمل أهم النتائج:2019كابيتال( لعام لقسم تأجير الطائرات )دبي لصناعات الطيران 
 

 أهم النتائج االستراتيجية والتشغيلية:
  مليار دوالر أمريكي 1.75أصول طائرات بقيمة تزيد على بتسليم االلتزام تسليم و  •
مليار  3.5طائرة بقيمة  125كثر من ألبإدارة محفظة أصول االلتزام و نمو محفظة األصول المدارة  •

 أمريكيدوالر 
إلى إجمالي  ةغير المضمونيون الدنسبة ؛ مليار دوالر 1.9 ديون جديدة غير مضمونة بقيمة إصدار •

 ٪61.5 بلغت الدين
 مليون دوالر أمريكي 807 أسهم عادية بقيمة إعادة شراء •
 مليون دوالر أمريكي 700سندات مستحقة القبض من المساهمين بمبلغ خفض ال •
 

 التشغيلية:المقاييس 
 410~ : تهاوإدار  هابامتالكالتزمت و  هاأدارتو  هاامتلكتالطائرات التي  •
 56؛ الدول:  112العمالء:  •
 ٪100استخدام المحفظة:  •

 
 13: المشتراة  أصول الطائرات •

http://www.dubaiaerospace.com/
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 41: المباعةأصول الطائرات  •
 35: تأجير المنجزةمعامالت ال •

 
 سنوات 6.0: الطائرات المملوكةمتوسط عمر أسطول  •
 سنوات 6.3: ةالمملوكالطائرات متوسط مدة اإليجار المتبقية في أسطول  •

 
 -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  125ماتها ألكثر من وتقدم أقسام التأجير والهندسة في الشركة خد

 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  15.5من طراز إيرباص وإيه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية تبلغ  اتطائر  410يضم نحو 

 . www.dubaiaerospace.comع الشركة على شبكة اإلنترنت: على المزيد من المعلومات على موق
 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 شؤون مستثمري الدخل الثابت الشؤون اإلعالمية

 سنان كهيا  آرني بيفارت

+971 4 428 9591 +971 4 428 9593 

press.office@dubaiaerospace.com investorrelations@dubaiaerospace.com 

 

 

http://www.dubaiaerospace.com/
http://www.dubaiaerospace.com/

