خبر صحفي

"دبي لصناعات الطيران" توقع صفقة تمويل غير مضمون ثنائي

الشريحة بقيمة  300مليون دوالر لمدة خمس سنوات مع "اإلمارات
اإلسالمي" و"اإلمارات دبي الوطني كابيتال"

دبي 3 ،فبراير  :2020أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم توقيع صفقة تمويل غير مضمون ثنائي
الشريحة بقيمة  300مليون دوالر أمريكي لمدة خمس سنوات مع "اإلمارات اإلسالمي" و"اإلمارات دبي

الوطني كابيتال" ،ذراع الخدمات المصرفية االستثمارية لبنك اإلمارات دبي الوطني .وسوف تتضمن صفقة

التمويل شريحة تقليدية وأخرى إسالمية مع إمكانية رفع قيمة التمويل إلى  600مليون دوالر .وسوف تدعم
هذه الصفقة احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

وقال فيروز تارابور ،الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران" :نحن سعداء بتوقيع هذه االتفاقية مع

’اإلمارات اإلسالمي‘ و’اإلمارات دبي الوطني كابيتال‘ ،وتعزيز عالقتنا مع ’اإلمارات دبي الوطني‘ في
إطار سعينا لمواصلة تنويع مصادر السيولة لدينا .ونشكر كل من ’اإلمارات اإلسالمي‘ و’اإلمارات دبي

الوطني كابيتال‘ على ثقتهما بشركتنا ونتطلع إلى عالقة مستمرة وطويلة األمد مع الجانبين".

بدوره ،قال صالح أمين ،الرئيس التنفيذي في اإلمارات اإلسالمي" :نحن ملتزمون بدعم نمو وتطور الشركات

المحلية البارزة مثل ’دبي لصناعات الطيران‘ .إن صفقة التمويل هذه تعكس قدرتنا الكبيرة على أن نكون
مزوداً رائداً للحلول المصرفية اإلسالمية للشركات واألفراد على حد سواء".
وعّلق فهد القاسم ،الرئيس التنفيذي لشركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال ،قائالً" :باعتبارها البنك االستثماري

يسر ’اإلمارات دبي الوطني كابيتال‘ أن تدعم شركة ’دبي
العالمي لمجموعة اإلمارات دبي الوطنيّ ،
لصناعات الطيران‘ في تحقيق أهدافها طويلة األجل".
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وقال أحمد القاسم ،نائب رئيس تنفيذي أول ،رئيس األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات في اإلمارات
دبي الوطني" :تمثل هذه صفقة أخرى يقودها اإلمارات دبي الوطني بعد إنجاز صفقة التمويل المتجدد

الممتاز غير المضمون والبالغة قيمتها  600مليون دوالر أمريكي لصالح شركة دبي لصناعات الطيران

خالل السنة المالية  .2018إن عالقتنا مع دبي لصناعات الطيران هي من العالقات الرئيسية لإلمارات
دبي الوطني وهذه الصفقة تظهر الدعم المستمر الذي يقدمه اإلمارات دبي الوطني لتلبية المتطلبات المالية

للشركة".

 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

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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