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   صحفي خبر

 
 

 برنامج إعادة شراء السنداتتستأنف "دبي لصناعات الطيران" 
 

اليوم أنها استأنفت برنامج إعادة شراء  "المحدودةطيران دبي لصناعات ال"أعلنت : 2020مارس  2دبي، 
مليون دوالر    485شركة شراء ما يقرب من  ال، أعادت  2018منذ بدء البرنامج في منتصف عام  فالسندات.  

مليون   115سندات أخرى بقيمة تقارب إلعادة شراء تفويض لديها ، و أمريكي من المبلغ الرئيسي للسندات 
 .دوالر

 
مستويات التداول الحالية لسنداتنا  إن  الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "  ،وقال فيروز تارابور

خمس شرائح    ا  لشركة. لدينا حاليلدى اسيولة  حالة الو   يةاالئتمان  ناالعمومية وتصنيفات   تناال تتفق مع قوة ميزاني
مقومة بأقل السندات الطويلة األجل هي أكثر االستحقاق من الديون غير المسددة، وفي حين أن سندات 

 ".مناسبةسعرية مستويات بالمتاحة في كل شريحة السندات من قيمتها، فإننا نعتزم إعادة شراء 
 
مليار دوالر أمريكي من السندات المتداولة  2.8حاليا  ما يقرب من  "دبي لصناعات الطيران"تمتلك و 

 . في أسواق المال األمريكيةالمستحقة 
 - انتهى  -

 نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة معترف بها عالميا  ومقرها دبي وتعد من أكبر شركات تأجير الطائرات في  
عميال  من شركات الطيران حول العالم من مواقعها    125م التأجير والهندسة في الشركة خدماتها ألكثر من  العالم. وتقدم أقسا 

 السبعة في دبي ودبلن وعّمان وسنغافورة والواليات المتحدة.

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

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