خبر صحفي

دبي لصناعات الطيران تعلن إغالق صفقة تمويل ائتماني متجدد
بقيمة  1ملياردوالرأمريكي
دبي 5 ،أبريل  :2022أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران املحدودة اليوم أنها أغلقت بنجاح صفقة تمويل
ائتماني متجدد ملدة  4سنوات بقيمة  1مليار دوالر أمريكي مع إمكانية تمديدها ملدة عام واحد .وتستبدل
هذه الصفقة صفقات أخرى بتواريخ استحقاق قريبة األجل وتمثل أول صفقة لدبي لصناعات الطيران يتم
تسعيرها وفق معيار (سعر التمويل قصير األجل املضمون  .) SOFRوقد حظيت الصفقة بشهية كبيرة من
مجموعة واسعة من البنوك ،وتجاوزت حد االكتتاب فيها.
وقام البنك األهلي الكويتي  -فرع مركز دبي املالي العاملي ،واإلمارات دبي الوطني كابيتال املحدودة ،وبنك
أبوظبي األول ،بدور املنظم املفوض الرئيس ي ومدير االكتتاب .كما قامت اإلمارات دبي الوطني كابيتال
ً
املحدودة أيضا بدور وكيل الصفقة لدى القرض املجمع.
وقال فيروز تارابور ،الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران" :إن اإلغالق الناجح لهذه الصفقة
هو شهادة على الدعم املستمر والثقة التي أظهرتها البنوك في دبي لصناعات الطيران وتوقعاتها املستقبلية.
ستمكننا هذه الصفقة من االستمرار في تحسين الس يولة ودعم نمو أعمالنا .ونتطلع إلى تعميق عالقتنا مع
هذه البنوك في السنوات القادمة".
انتهى
نبذة عن دبي لصناعات الطيران
ً
"دبي لصناعات الطيران املحدودة" هي شركة عاملية متخصصة في خدمات الطيران .وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها
ً
عميال من شركات الطيران في ما يزيد عن  65دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن ّ
وعمان وسنغافورة
خدماتها ألكثر من 170
وميامي ونيويورك وسياتل.
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قسم تأجير الطائرات في الشركة والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو  425من الطائرات التي تتراوح بين اململوكة واملدارة
وقيد الطلب واملفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ" ،بقيمة تتجاوز  16مليار دوالر .بينما يقدم قسم الهندسة
في الشركة خدماته للعمالء في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته املتطورة التي يمكنها استيعاب ما يصل إلى
ً
 17من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق .وقد تم اعتماد الشركة للعمل على  13طرازا من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر
من  25جهة تنظيمية عاملية .املزيد من املعلومات على املوقع اإللكتروني للشركةwww.dubaiaerospace.com :
للمزيد من املعلومات ،يرجى التواصل مع:
الشؤون اإلعالمية
آرني بيفارت
+971 4 428 9591
press.office@dubaiaerospace.com

شؤون مستثمري الدخل الثابت
ديون مكارثي
+971 4 428 9576
investorrelations@dubaiaerospace.com
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