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 خبر صحفي 

 

  غير مضمونة جديدةصفقات تمويل دبي لصناعات الطيران توقع 

 مليون دوالر  800بقيمة 
 

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران اليوم عن توقيع صفقات تمويل جديدة غير   : 2022 ديسمبر  27دبي، 

سنة ضمن صفقتين.    5.5مليون دوالر أمريكي بمتوسط استحقاق يبلغ    800مضمونة بقيمة إجمالية تبلغ  

 وتم ترتيب كل صفقة من قبل أحد البنوك الرائدة في املنطقة. 

 

التمويلية   التسهيالتدبي لصناعات الطيران: "إن توقيع هذه   فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركةقال و 

ليس  وفي حين أنه  قوية.  عامة  يؤكد التزام دبي لصناعات الطيران بالحفاظ على سيولة استثنائية وميزانية  

 الحالية". يوفر لنا مرونة كبيرة في بيئة أسعار الفائدة  فإن ذلك  ،  للديون   لدينا آجال استحقاق قصيرة األجل

 انتهى

 

 نبذة عن دبي لصناعات الطيران 

 لها خدماتها ألكثر  
ً
"دبي لصناعات الطيران املحدودة" هي شركة عاملية متخصصة في خدمات الطيران. وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقرا

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

 

من الطائرات التي تتراوح بين اململوكة واملدارة وقيد الطلب   500قسم تأجير الطائرات في الشركة والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 

آر" و"بوينغ"، بقيمة تتجاوز  واملفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص"   في الشركة خدماته  16و"إيه تي  الهندسة  مليار دوالر. بينما يقدم قسم 

من الطائرات ذات البدن    17للعمالء في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته املتطورة التي يمكنها استيعاب ما يصل إلى  

 من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من  15للعمل على  العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة  
ً
جهة تنظيمية عاملية. املزيد من   25طرازا

 www.dubaiaerospace.com املعلومات على املوقع اإللكتروني للشركة: 

 
 للمزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع: 

 شؤون مستثمري الدخل الثابت  اإلعالميةالشؤون 

 ديون مكارثي  آرني بيفارت

+971 4 428 9591 +971 4 428 9576 
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http://www.dubaiaerospace.com/
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