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 خبر صحفي 

 

طائرة،  30تبيع طائرة، و  41على تستحوذ  " دبي لصناعات الطيران" 
 2021في عام تأجير صفقة  200توقع و 

 

بالكامل   2021أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" اليوم عن تحديث خاص بتعامالت عام   :2022يناير    5دبي،  
 لقسم تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال": 

 
 بالكامل:   2021تحديث خاص بتعامالت عام  

 (23؛ مدارة:    18)مملوكة:   41:  التي تم االستحواذ عليهاعدد الطائرات   •
 (10؛ مدارة:   20)مملوكة:    30عدد الطائرات المباعة:   •
 (33؛ مدارة:    167)مملوكة:    200اتفاقيات التأجير والتوسعات والتعديالت الموقعة:   •
 طائرة  7تغطي    4عدد اتفاقيات الخدمة الجديدة:   •
 
 425~  :  باإلدارة(حجم األسطول )مملوك ومدار وقيد الطلب ومفوض   •
 54؛ الدول:    112العمالء:   •
 6.7متوسط عمر األسطول المملوك )بالسنوات(:   •
 6.2:  متوسط مدة اإليجار المتبقية لألسطول المملوك )بالسنوات( •
 ٪99.3محفظة األسطول المملوكة المتعاقد عليها:   •
 
 ٪2.31. متوسط القسيمة المرجح:  مليون دوالر أمريكي  2،550إصدار سندات جديدة غير مضمونة:   •
 ٪ 5.07. متوسط القسيمة المرجح: مليون دوالر أمريكي  2،192إجمالي استرداد السندات غير المضمونة:   •
 ماليين دوالر أمريكي   3إعادة شراء سندات السوق المفتوحة:   •
 مليون دوالر أمريكي   150إعادة شراء األسهم:   •
 Sustainalytics  :14.1( من شركة  ESGواالجتماعية والحوكمة )التصنيف األول للمخاطر البيئية   •

 انتهى 
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 نبذة عن دبي لصناعات الطيران 
 

التي تتخذ من دبي وتقدم الشركة .  "دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران
دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن   65عمياًل من شركات الطيران في ما يزيد عن   170خدماتها ألكثر من مقرًا لها  

 وعّمان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.  
 

المملوكة التي تتراوح بين  الطائرات  من    425نحو  أسطول يضم لديه  الحائز على الجوائز  و قسم تأجير الطائرات في الشركة 
بينما مليار دوالر.  16تتجاوز بقيمة طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، من والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها 

 ة التي المتطور منشأته  خدماته للعمالء في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من  في الشركة  يقدم قسم الهندسة  
طرازًا   13تم اعتماد الشركة للعمل على  قد  ضيق. و العريض أو  البدن الذات    ات طائر من ال  17استيعاب ما يصل إلى    ايمكنه

للشركة: موقع اإللكتروني  على الجهة تنظيمية عالمية. المزيد من المعلومات   25تحظى باعتماد أكثر من    كما  من الطائرات
www.dubaiaerospace.com   

 

 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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