خبر صحفي

"موديز" ترقي تصنيف "دبي لصناعات الطيران" إلى درجة استثمارية
ترقية تصنيف الديون الممتازة غير المضمونة إلى Baa3
دبي 29 ،يناير  :2020أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" اليوم أن وكالة "موديز لخدمات
المستثمرين" قامت بترقية تصنيف "عائلة الشركات" لشركة "دبي لصناعات الطيران المحدودة" من Ba1
إلى  ،Baa3كما قامت بترقية تصنيف الديون الممتازة غير المضمونة للشركة الفرعية "دبي لصناعات
الطيران للتمويل المحدودة" من  Ba2إلى  .Baa3ويأتي ذلك ختاماً لعملية المراجعة من أجل الترقية والتي
بدأت في  8نوفمبر  .2019وتبدو النظرة المستقبلية للشركة مستقرة.
ويمكن االطالع على البيان الصحفي الكامل الذي أصدرته وكالة "موديز" من هنا.
وقال فيروز تارابور ،الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران" :يسعدنا أن تقوم وكالة ’موديز" بترقية
تصنيفها .لقد بذلنا على مدار العامين الماضيين جهوداً كبيرة لتعزيز وضع شركتنا لتُصنف كشركة ذات

درجة استثمارية .كما أصبحت الديون الممتازة غير المضمونة لشركة ’دبي لصناعات الطيران‘ اآلن مصنفة
بدرجة استثمارية من قبل ثالث وكاالت تصنيف أمريكية كبرى .وهذا سيمكننا من تعزيز مكانة شركتنا
ضمن أفضل  10شركات لتأجير الطائرات ،وتسريع طموحاتنا للنمو وتعزيز السيولة لدينا وتدعيم وضع
رأس المال".
 انتهى-نبذة عن دبي لصناعات الطيران
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"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

وعمان وسنغافورة والواليات المتحدة.
السبعة في دبي ودبلن ّ

وتمتلك وحدة تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال" الحائزة على الجوائز أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد
الطلب يضم نحو  410طائرات من طراز إيرباص وإيه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية تبلغ  15.5مليار 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
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