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 خبر صحفي 

 

 "دبي لصناعات الطيران" ترفع قيمة برنامج إعادة شراء السندات 

 مليون دوالر  300بمبلغ 

 

أعلنت "دبي لصناعات الطيران املحدودة" اليوم أن مجلس إدارتها واملساهمين قد  : 2022 ديسمبر 13دبي، 

 إلضافة  
ً
إلى برنامج إعادة شراء السندات الذي سيتم تنفيذه من مليون دوالر    300منحوا الشركة تفويضا

مليون دوالر أمريكي    815خالل عمليات السوق املفتوحة. وكشفت الشركة أنها قامت حتى اآلن بإعادة شراء  

 من املبلغ الرئيس ي لسنداتها املتداولة بموجب التفويضات السابقة البالغة قيمتها 
ً
مليون دوالر.  900تقريبا

 مليون دوالر من التفويضات املتاحة إلعادة شراء السندات.  385لصناعات الطيران اآلن  وتمتلك دبي 

 

تفويضنا   زيادة  على  اليوم  "نعمل  الطيران:  لصناعات  دبي  لشركة  التنفيذي  الرئيس  تارابور،  فيروز  وقال 

ديوننا   لشراء   
ً
فرصا لنا  توفر  الحالية  الفائدة  أسعار  بيئة  ألن   

ً
نظرا سعرية  املتاح  بمستويات  املستحقة 

 مغرية". 

 

 نحو  
ً
املتداولة املستحقة في    3.2وتمتلك "دبي لصناعات الطيران" حاليا مليار دوالر أمريكي من السندات 

 أسواق املال األمريكية. 

 انتهى 

 

 نبذة عن دبي لصناعات الطيران

وتضم قسمين رئيسيين: دبي لصناعات  الطيران"دبي لصناعات الطيران املحدودة" هي شركة عاملية متخصصة في خدمات 

 لها خدماتها ألكثر من  الطيران كابيتال ودبي لصناعات الطيران للهندسة
ً
    170. وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقرا

ً
عميال

 دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن وعّمان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.     65من شركات الطيران في ما يزيد عن  
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من الطائرات التي تتراوح بين اململوكة   500قسم تأجير الطائرات في الشركة والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 

تتجاوز   بقيمة  تي آر" و"بوينغ"،  بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه  بينما    16واملدارة وقيد الطلب واملفوض  مليار دوالر. 

في يقدم قسم الهندسة في الشركة خدماته للعمالء في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته املتطورة 

من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد    17العاصمة األردنية عّمان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى  

 من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من  15الشركة للعمل على 
ً
جهة تنظيمية عاملية. املزيد من املعلومات على   25طرازا

   www.dubaiaerospace.comاملوقع اإللكتروني للشركة: 

 

 للمزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع: 

 شؤون مستثمري الدخل الثابت  الشؤون اإلعالمية 

 ديون مكارثي  آرني بيفارت
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