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 خبر صحفي 

 
 

عمالء   3طائرة، وتضيف  23طائرة، وتبيع  23دبي لصناعات الطيران تستحوذ على 
 2021صفقة تأجير في األشهر التسعة األولى من عام  147خدمات مدارة جدد، وتوقع 

 
أعلنت دبي لصناعات الطيران المحدودة اليوم عن تحديث جديد حول التعامالت    :2021أكتوبر    4دبي، 

 : 2021التجارية لقسم تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال" لألشهر التسعة األولى من عام  
 

 : 2021أول تسعة أشهر   -تحديث خاص بالتعامالت التجارية 
 ( 13؛ ُمدارة:  10)مملوكة:   23عدد الطائرات التي تم االستحواذ عليها:  •
 ( 7؛ ُمدارة:  16)مملوكة:   23عدد الطائرات المباعة:  •
 طائرات  6تغطي   3عدد اتفاقيات الخدمة الجديدة:  •
 (19؛ ُمدارة:  128)مملوكة:  147عدد اتفاقيات التأجير والتمديد والتعديل الموقعة:  •
 

 425باإلدارة(: ~ حجم األسطول )مملوك ومدار وقيد الطلب ومفوض 
 54؛ الدول:  114العمالء:  •
 6.6متوسط عمر األسطول المملوك )بالسنوات(:  •
 6.4متوسط مدة اإليجار المتبقية لألسطول المملوك )بالسنوات(:  •
 ٪ 99محفظة األسطول المملوك المتعاقد عليها:   •
 
.  مليون دوالر أمريكي  2،550الديون الممتازة غير المضمونة الجديدة التي جرى إصدارها:  •

 على التوالي ٪2.31 و  سنوات 4.5المتوسط المرجح للمدة والقسيمة: 
مليون   2،192الديون الممتازة غير المضمونة التي تم استردادها أو اإلعالن عن سدادها:  •

 على التوالي  ٪5.00  و سنة 1.9ة المتبقية والقسيمة: . المتوسط المرجح للمد دوالر أمريكي
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 وتعديل النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش"  مؤكدتصنيف ائتماني  •
( من  ESGفي تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية والحوكمة ) 14.1الحصول على درجة  •

 تأجير الطائرات  ، وهو أدنى تصنيف في صناعةSustainalyticsشركة 
 من عميل في األمريكتين  8ماكس   737طائرة بوينج  12الطلبيات المقدمة الناجحة: طلبية لـ  •

 - انتهى  -
 

 نبذة عن دبي لصناعات الطيران 
"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران ومقرها دبي. وتقدم الشركة خدماتها 

دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن وعّمان وسنغافورة   65عمياًل من شركات الطيران في ما يزيد عن    170ألكثر من  
 وميامي ونيويورك وسياتل.  

 
طائرة من طرازات   425ئرات في الشركة الحائز على الجوائز، بامتالك وإدارة أسطول يتألف من نحو  يقوم قسم تأجير الطا

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

جهة    25طرازًا من الطائرات، وتحظى باعتماد تنظيمي من أكثر من   13عريض أو ضيق. وتم اعتماد الشركة للعمل على 
 ubaiaerospace.comwww.dتنظيمية عالمية. المزيد من المعلومات عبر موقع الشركة اإللكتروني 

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 

 شؤون مستثمري الدخل الثابت  الشؤون اإلعالمية 
 ديون مكارثي   آرني بيفارت 

+971 4 428 9591 +971 4 428 9576 

press.office@dubaiaerospace.com investorrelations@dubaiaerospace.com 
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