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 خبر صحفي 

 

  
 

 

تعلن عن تحديث خاص بتعامالت أعمالها لعام  "دبي لصناعات الطيران"

 بالكامل 2020

 و تمديد  تأجير عقد  125
بالكامل في   2020تعامالت أعمالها لعام خاص باليوم عن تحديث   "دبي لصناعات الطيران"أعلنت  :2021يناير  10دبي، 

 تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال": ما يخص قسم 

 

 بالكامل:  2020سنة   -تحديث خاص بتعامالت األعمال 

 (17؛ ُمدارة: 38)مملوكة:  55عدد تعهدات شراء الطائرات الجديدة:  •

 (15؛ مدارة:  23)مملوكة:  38عدد الطائرات التي تم االستحواذ عليها:  •

 (14؛ ُمدارة: 14)مملوكة:  28عدد الطائرات املباعة:  •

 ( 16: ة؛ ُمدار 109)مملوكة:  125:  العقود اللتي تم تمديدهاتفاقيات التأجير و عدد اال •

 

 425حجم األسطول )مملوك ومدار وقيد الطلب ومفوض باإلدارة(: ~   •

 53؛ الدول: 108العمالء:  •

 ٪98.2استخدام األسطول اململوك:  •

 6.2)بالسنوات(: متوسط عمر األسطول اململوك   •

 6.6متوسط مدة اإليجار املتبقية لألسطول اململوك )بالسنوات(:  •

 

 مليون دوالر أمريكي 192إعادة شراء السندات:  •

 مليون دوالر أمريكي  350إعادة شراء األسهم:  •

 

 - انتهى -

 نبذة عن دبي لصناعات الطيران

 ومقرها دبي ولديها قسمان للهندسة وتأجير الطائرات. وتقدم الشركة خدماته
ً
ا "دبي لصناعات الطيران املحدودة" هي شركة معترف بها عامليا

 من شركات الطيران في ما يزيد عن  125ألكثر من 
ً
دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن وعّمان وسنغافورة وميامي ونيويورك  60عميال

 .  وسياتل

 

طائرة من طرازات "إيرباص"   425يقوم قسم تأجير الطائرات في الشركة الحائز على عدة جوائز مرموقة، بامتالك وإدارة أسطول يتألف من نحو  

والشرق األوسط مليار دوالر. كما يقدم قسم الهندسة خدماته للعمالء في أوروبا    16و"إيه تي آر" و"بوينغ"، حيث تتجاوز قيمة أسطول الشركة  
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طائرة ذات جسم عريض أو ضيق. وتم اعتماد الشركة للعمل  15وأفريقيا وجنوب آسيا من مركزه املتطور الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 

 طراز  13على 
ً
لكتروني املزيد من املعلومات عبر موقع الشركة اإلجهة تنظيمية عاملية.   25من الطائرات، وتحظى باعتماد تنظيمي من أكثر من  ا

www.dubaiaerospace.com 

 

 للمزيد من املعلومات، 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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