خبرصحفي

"دبي لصناعات الطيران" ّ
تسعرسندات مستحقة في عام  2024بقيمة
 300مليون دوالرأميركي نسبتها %1.625
دبي 1 ،فبراير  :2021أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم عن تسعير مبلغ أساسي إجمالي بقيمة 300

مليون دوالر لسندات نسبتها  %1.625مستحقة في عام "( 2024السندات") .وتمّثل السندات التزامات
ممتازة غير مضمونة وسيتم إصدارها ضمن برنامج "دبي لصناعات الطيران" العالمي للسندات متوسطة

األجل بقيمة  2.5مليار دوالر ،الحاصل على تصنيف ( )BBB-من وكالة فيتش و( )Baa3من خدمة

موديز للمستثمرين.

وسيتم إصدار السندات من قبل "دبي لصناعات الطيران للتمويل" بضمانة شركة "دبي لصناعات الطيران".
وسيتم إصدار السندات بسعر نسبته  .%99.427وسوف تصبح السندات مستحقة الدفع في  15فبراير
 .2024وتم تحديد تاريخ  1فبراير  2021لتسوية عرض السندات .وسوف يتم استعمال صافي األرباح

من السندات ألغراض مؤسسية عامة منها استرداد سندات دين مستحقة معينة صادرة عن "دبي لصناعات

الطيران للتمويل" ("السندات الحالية").
وتم بيع السندات لمشترين مؤسسيين مؤهلين وفق البند  144Aفي قانون األوراق المالية لعام  ،1933حسب
تعديل ("قانون األوراق المالية") ،وخارج الواليات المتحدة األميركية على أشخاص غير أميركيين وفق

التشريع  Sمن قانون األوراق المالية.

ولن يتم تسجيل السندات بموجب قانون األوراق المالية األميركي أو قوانين األوراق المالية ألي والية قضائية

أخرى .وفي الواليات المتحدة ،سيتم عرض السندات وبيعها فقط ألشخاص ُيعتقد بأنهم "مشترين مؤسسيين
مؤهلين" (كما هو محدد في البند  144Aفي قانون األوراق المالية) وخارج الواليات المتحدة األميركية على
أشخاص غير أميركيين وفق التشريع  Sمن قانون األوراق المالية.

مركز دبي المالي العالمي ،منطقة البوابة ،المبنى  ،4الطابق  ،3ص.ب ،506592 :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،هاتف،+971 4 428 9500 :
الموقع اإللكترونيwww.dubaiaerospace.com| :

هذا البيان الصحفي ليس عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء السندات أو السندات القائمة أو أي أوراق

مالية أخرى ،وال يجوز أن يشكل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أو بيع السندات أو السندات القائمة
أو أي أوراق مالية أخرى في أي والية قضائية يكون فيها هذا العرض أو االلتماس أو البيع غير قانوني.
وال يشكل البيان الصحفي هذا إشعا اًر باالسترداد فيما يتعلق بالسندات القائمة.

انتهى-نبذة عن دبي لصناعات الطيران
ً
"دبي لصناعات الطيران املحدودة" هي شركة معترف بها عامليا ومقرها دبي ولديها قسمان للهندسة وتأجير الطائرات .وتقدم الشركة خدماتها
ً
عميال من شركات الطيران في ما يزيد عن  65دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن ّ
وعمان وسنغافورة وميامي ونيويورك
ألكثر من 170
وسياتل.
يقوم قسم تأجير الطائرات في الشركة الحائز على عدة جوائز مرموقة ،بامتالك وإدارة أسطول يتألف من نحو  425طائرة من طرازات "إيرباص"
و"إيه تي آر" و"بوينغ" ،حيث تتجاوز قيمة أسطول الشركة  16مليار دوالر .كما يقدم قسم الهندسة خدماته للعمالء في أوروبا والشرق األوسط
وأفريقيا وجنوب آسيا من مركزه املتطور الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى  15طائرة ذات جسم عريض أو ضيق .وتم اعتماد الشركة للعمل
ً
على  13طرازا من الطائرات ،وتحظى باعتماد تنظيمي من أكثر من  25جهة تنظيمية عاملية .املزيد من املعلومات عبر موقع الشركة اإللكتروني
www.dubaiaerospace.com

للمزيد من املعلومات ،يرجى التواصل مع:
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