خبر صحفي

دبي لصناعات الطيران تعزز قوة سيولتها بعمليات تمويلية خالل
عام 2021

دبي 19 ،أكتوبر  :2021أعلنت دبي لصناعات الطيران ،شركة خدمات الطيران العالمية ،اليوم عن
عمليات تمويل جرى تنفيذها في عام  2021والتي من شأنها أن تعزز قوة السيولة لدى الشركة:
•  780مليون دوالر أمريكي على شكل عمليات تمويل جديدة غير مضمونة بمتوسط استحقاق
مرجح  7.7سنوات ضمن معاملتين ،كل منهما مضمونة من قبل بنك رائد في المنطقة.
•  800مليون دوالر أمريكي على شكل تمديدات استحقاق لتسهيالت ائتمانية متجددة لمدة  24شه اًر
من  2023إلى .2025
وقال فيروز تارابور ،الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران" :تؤكد هذه التمويالت وتمديدات
التسهيالت االئتمانية التزام دبي لصناعات الطيران بالحفاظ على سيولة استثنائية ومي ازنية عمومية قوية في
وقت نواجه فيه تحديات صعبة في صناعة الطيران .وقد أتاح لنا ذلك ،إلى جانب تنوع عالقاتنا مع ما
يقرب من  400من المقرضين والمستثمرين ،العمل بثقة خالل هذه الفترة".
وأضاف" :سمحت لنا قوة رأسمالنا ،إلى جانب رأس المال القادم من تفويضات إدارة األصول ،بتقديم ما يزيد
عن  3مليارات دوالر أمريكي من التزامات الشراء لعمالئنا من شركات الطيران والشركات المصنعة للمعدات
األصلية خالل فترة الجائحة".
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نبذة عن دبي لصناعات الطيرا ن
"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران ومقرها دبي .وتقدم الشركة خدماتها
وعمان وسنغافورة
ألكثر من  170عميالً من شركات الطيران في ما يزيد عن  65دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن ّ
وميامي ونيويورك وسياتل.
يقوم قسم تأجير الطائرات في الشركة الحائز على الجوائز ،بامتالك وإدارة أسطول يتألف من نحو  425طائرة من ط ارزات
"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 المتطور الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى  15طائرة ذات جسم
عريض أو ضيق .وتم اعتماد الشركة للعمل على  13ط ار اًز من الطائرات ،وتحظى باعتماد تنظيمي من أكثر من  25جهة
تنظيمية عالمية .المزيد من المعلومات عبر موقع الشركة اإللكتروني www.dubaiaerospace.com
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