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  صحفي خبر

 
 

 : 2019"دبي لصناعات الطيران" تعلن نتائجها المالية الكاملة لعام 
 عوائد وهوامش قوية ومستقرة، وتصنيفات بالدرجة االستثمارية

 
  2019: أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" عن نتائجها المالية لعام 2020فبراير  19دبي، 

 هنا ويمكن تحميل النسخة الكاملة لتقرير النتائج المالية من  بالكامل. 
 

 وتشمل أهم النتائج: 
 

 مليون دوالر أمريكي( 1,436.6: 2018) مليون دوالر أمريكي 1,421.3إجمالي العائدات:  •

 مليون دوالر أمريكي( 428.8: 2018) مليون دوالر أمريكي 413.6الربح قبل الضرائب:  •

 %(29.8:  2018) %29.1هامش الربح قبل الضرائب:   •

 %( 12.8:  2018)%  12.6العائد على حقوق المساهمين قبل الضرائب:  •

 مرة( 2.57: 2018)نهاية   مرة  2.64صافي الدين إلى حقوق المساهمين:  •

 %(46:  2018)نهاية % 62مضمونة كنسبة مئوية من إجمالي الدين:  الديون غير ال •

 مليون دوالر(  1,558: 2018)نهاية مليون دوالر  2,404 السيولة المتاحة: •

نمو  إن وعّلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي لصناعات الطيران، قائاًل: "
نجاح  الالطيران في  قطاع  على تعزيز مساهمة  ساعد  في السنوات القليلة الماضية  لصناعات الطيران‘  دبي  ’ 

رائدة لتأجير  مما عزز مكانتها كشركة كبيرة ستراتيجيتها بفعالية الشركة انفذت حيث دبي. الذي تشهده 
نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزته دبي لصناعات الطيران  و طائرة.  400أكثر من بمحفظة تضم الطائرات 

 ". في ظل الدعم الذي تتلقاه من مؤسسة دبي لالستثمار

http://www.dubaiaerospace.com/
https://dubaiaerospace.com/wp-content/uploads/2020/02/DAE-Results-for-the-year-ended-31-December-2019.pdf
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لمؤسسة دبي  خليفة الدبوس، العضو المنتدب لشركة دبي لصناعات الطيران ونائب الرئيس التنفيذي قال و 
وقد  ،ستراتيجية مختلفةتبنيها القد ميزت دبي لصناعات الطيران نفسها في السوق من خالل ": لالستثمار

في عام    امت مؤسسة دبي لالستثمار لقد قفي السوق.  مكانة ريادية  ومستقرة و إيرادات مرتفعة  إلى  ذلك  ترجم  
حتى لشركة انحن سعداء بأداء و ٪. 100إلى تملكها لشركة دبي لصناعات الطيران بزيادة نسبة  2019

 . "المزيد من النمو في أعمالها مستقبالً اآلن ونتطلع إلى 

، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران:  2019وتعليقًا على النتائج المالية لعام  
ال تزال  حيث  ،  إدارة أصول الطائرات   نا في مجالأعمالعلى صعيد نمو  بالنسبة لنا    اً متميز   2019  عام  كان"

أكبر تفويض منفرد  2019في عام تلقينا . و مقاييس الربحية وكفاية رأس المال والسيولة لدينا قوية للغاية
حجم السيولة عززنا و رفع نسبة ديوننا غير المضمونة، في ونجحنا  ،وإدارة الطائرات ستقطاب في القطاع ال

تصنيفًا بالدرجة  2019في يوليو منحتنا وكالة ’فيتش‘ . كما األعلى في فئتهامقاييس كفاءة هي حققنا و 
وبذلك أصبحنا اآلن   ،قامت وكالة ’موديز‘ مؤخرًا بترقية تصنيفنا إلى الدرجة االستثماريةو االستثمارية 

 نحظى بتصنيف الدرجة االستثمارية من ثالث وكاالت تصنيف ائتماني أمريكية". 

 - انتهى  -
 

 لصناعات الطيران نبذة عن دبي

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة معترف بها عالميًا ومقرها دبي وتعد من أكبر شركات تأجير الطائرات في  
عمياًل من شركات الطيران حول العالم من مواقعها    125العالم. وتقدم أقسام التأجير والهندسة في الشركة خدماتها ألكثر من  

 ودبلن وعّمان وسنغافورة والواليات المتحدة.السبعة في دبي 

وتمتلك وحدة تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال" الحائزة على الجوائز أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد 
كن مليار دوالر أمريكي. ويم  15.5طائرات من طراز إيرباص وإيه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية تبلغ    410الطلب يضم نحو  

 . www.dubaiaerospace.comاالطالع على المزيد من المعلومات على موقع الشركة على شبكة اإلنترنت: 

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 

 شؤون مستثمري الدخل الثابت الشؤون اإلعالمية 

 سنان كهيا  آرني بيفارت

+971 4 428 9591 +971 4 428 9593 

http://www.dubaiaerospace.com/
http://www.dubaiaerospace.com/


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

press.office@dubaiaerospace.com investorrelations@dubaiaerospace.com 

 

http://www.dubaiaerospace.com/



