"دبي لصناعات الطيران" تعلن عن نتائجها المالية لألشهر التسعة األولى
من العام الحالي

ارتفاع العوائد بنسبة  ،%124وزيادة األرباح قبل الضرائب بنسبة %333
دبي 14 ،نوفمبر  :2018أعلنت شركة "دبي لصناعات الطيران" عن نتائجها المالية لألشهر التسعة األولى
من هذا العام والمنتهية في  30سبتمبر .2018
وبلغت العوائد اإلجمالية للشركة  1069.2مليون دوالر ( 3926.2مليون درهم) خالل األشهر التسعة األولى
لغاية  30سبتمبر  ،2018أي بزيادة قدرها  %124مقارنة بـ 477.5مليون دوالر ( 1753.3مليون درهم)
التي تم تحقيقها في األشهر التسعة األولى المنتهية في  30سبتمبر .2017
من ناحية أخرى ،بلغت األرباح قبل الضرائب  333.5مليون دوالر ( 1224.7مليون درهم) خالل األشهر
التسعة األولى لغاية  30سبتمبر  ،2018أي بزيادة قدرها  %333مقارنة بـ 77.1مليون دوالر ( 283.0مليون
درهم) التي تم تحقيقها في األشهر التسعة األولى المنتهية في  30سبتمبر .2017
وشملت نتائج األشهر التسعة األولى من هذا العام لغاية  30سبتمبر  ،2018نتائج عملية االستحواذ على
مجموعة شركات "أواس" التي اكتملت في شهر أغسطس .2017
وتعليقاً على النتائج ،قال فيروز تارابور ،الرئيس التنفيذي لشركة "دبي لصناعات الطيران"" :تعكس نتائجنا

المالية قوة عالمتنا التجارية ومكانتنا في السوق .وال شك بأن هذه المكانة الرائدة والنتائج المالية الممتازة أسهمت

في حصول الشركة على التصنيف االستثماري "بي بي بي "+من وكالة التصنيف  ،KBRAفضالً عن رفع
تصنيف الشركة من وكالتي "ستاندرد أند بورز غلوبال" و"موديز" خالل األشهر األخيرة".

مركز دبي المالي العالمي ،منطقة البوابة ،المبنى  ،4الطابق  ،3ص.ب ،506592 :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة،
هاتف ،+971 4 428 9500 :موقع إلكترونيwww.dubaiaerospace.com :

انتهى-نبذة عن دبي لصناعات الطيران
"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة معترف بها عالمياً ومقرها دبي وتعد من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم.
وتقدم أقسام التأجير والهندسة في الشركة خدماتها ألكثر من  125عميالً من شركات الطيران حول العالم من مواقعها السبعة في
وعمان وسنغافورة والواليات المتحدة.
دبي ودبلن ّ
وتمتلك وحدة تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال" الحائزة على الجوائز أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد الطلب
يضم نحو  365طائرة من طراز إيرباص وايه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية تبلغ  14مليار دوالر أمريكي .ويمكن االطالع على
المزيد من المعلومات على موقع الشركة على شبكة اإلنترنت.www.dubaiaerospace.com :
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
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