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 خبر صحفي

 

 
 2020"دبي لصناعات الطيران" تعلن نتائجها المالية للربع األول 

: أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" عن نتائجها المالية لألشهر الثالثة  2020مايو  6دبي، 
 . هنامن  . ويمكن تحميل النسخة الكاملة لتقارير النتائج المالية 2010مارس  31المنتهية بتاريخ 

مليون دوالر   360.0: 2019)الربع األول  مليون دوالر أمريكي 344.2: العائدات إجمالي  •
 أمريكي(

 مليون دوالر أمريكي(  99.0:  2019)الربع األول  مليون دوالر أمريكي  76.7صافي الدخل:  •

 ٪( 30:  2019)الربع األول  ٪24:  ائب هامش الربح قبل الضر  •

 ٪(12.8: 2019)الربع األول  ٪10.9: العائد على حقوق المساهمين قبل الضرائب  •

 مرة(  2.64: 2019)نهاية العام  مرة  2.60: صافي الدين إلى حقوق المساهمين •

 ٪( 62:  2019)نهاية العام   ٪61:  الديون غير المضمونة كنسبة مئوية من إجمالي الدين •

مليون دوالر   2،404: 2019)نهاية العام  مليون دوالر أمريكي 2،816السيولة المتاحة:  •
 كي(أمري

 مليار دوالر أمريكي( 5.8: 2019)مارس  مليار دوالر أمريكي 6.6األصول غير المرهونة:  •

 ٪( 99.6:  2019)مارس  ٪ 99.8استخدام األسطول:  •

، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات  األول من العاملربع  لعلى النتائج المالية    ا  وتعليق
كفاية رأس المال دون  مع استمرار بسيولة أقوى،  2020 من عام تميز الربع األولالطيران: "بشكل عام، 

بشكل  2020انخفضت اإليرادات وصافي الدخل في الربع األول من عام وقد وانخفاض الربحية.  ،تغيير
مبيعات    ا  نتيجةتقريب طائرة    20بواقع  أساسي بسبب انخفاض عدد الطائرات في محفظة الطائرات المملوكة  

لم نشهد حتى اآلن زيادة ملحوظة في و ، وتوقيت الربح من مبيعات الطائرات. 2019األصول في عام 

https://dubaiaerospace.com/wp-content/uploads/2020/05/DAE-Results-for-the-three-month-period-ended-31-March-2020.pdf
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الثاني والثالث   يننتوقع أن يتغير هذا في الربعو المتعلقة بالتأثير على عمالئنا من هذا الوباء؛  المخصصات  
السيولة يواجهون صعوبات في  لذين  قد شهدنا زيادة في المتأخرات حيث يتأخر العمالء او .  2020من عام  

 . "في الوفاء بالتزاماتهم

 بـ:  خالل الربعوقمنا خالل "

مليون دوالر   814بحوالي  ينالمساهمات مدفوعات مسبقة كاملة ومبكرة لمستحقاستالم  •
 أمريكي،

حوالي يبلغ تفويضنا الحالي المتبقي و مليون دوالر أمريكي؛  169شراء سندات بقيمة إعادة  •
 ، مليون دوالر أمريكي 245

مليون دوالر أمريكي من األسهم مع الحفاظ على مقاييس كفاية رأس المال  250شراء إعادة  •
 والسيولة

، تجاوزت 2020أبريل  30فحتى تاريخ . 2020خالل الربع األول من عام أقوى السيولة لدينا  ت أصبح"
مليون دوالر أمريكي من الرصيد النقدي غير   577تشمل  مليار دوالر أمريكي،  2.8السيولة المتاحة لدينا 

٪ من إجمالي  73 ، علما  أنمليار دوالر أمريكي من خطوط االئتمان الملتزم بها المتاحة 2.2المقيد و 
تتعلق  لسنا بحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية ، كما أننا خطوط االئتمان الملتزم بها غير مسحوبة

التجارية وتلبية جميع متطلبات السيولة المستحقات لتقديم مساعدة إضافية لعمالئنا، وتمويل نمو بالسيولة 
 األخرى. 

  ة إجماليبقيمة  عميال   25إليجار من لطلبات تأجيل  وافقنا على، أيضا   2020أبريل  30"حتى تاريخ 
إليجار  لبتقييم طلبات تأجيل  ا  نقوم حاليكما . المعلنة٪ من اإليرادات السنوية 5 بلغت  ةالمؤجل ات إليجار ل

 . المعلن عنها٪ من اإليرادات السنوية 10طلبات  لهذه ال ةجماليوتبلغ القيمة اإل ،عميال    33من 

قيمة لكل من شركة الطيران  التحقق  كان نهجنا لمساعدة العمالء خالل هذه األزمة هو البحث عن حلول  لقد  "
  شركتنا إلى حماية وتعزيز قيمة  سعينا    في ظلبتطبيق هذا المنهج  سنستمر  و وشركة دبي لصناعات الطيران.  

، فإننا نتوقع زيادة  روفا  استثنائيةظ  يواجهون ألننا نقدم مساعدة إضافية لعمالئنا الذين    ا  نظر و وقيمة عمالئنا.  
 عنها. المعلن المبالغ المؤجلة كنسبة مئوية من اإليرادات السنوية 

لسيولة  قوة االوباء، مما يعكس ظهور منذ الخاصة بنا لقد تم تأكيد تصنيفات الدرجة االستثمارية الثالثة "
 في السوق.مكانتنا الريادية و  ،واإلدارة المالية المنضبطة ،متطلبات السيولةانخفاض و  ،لدينا

  ، الوباء تفشي هذا  في وضع جيد منذ بداية  أبقتنا    التي نطبقهاخطة استمرارية العمل  إن  واختتم ترابور قائال : "
. االتصال والتواصل عبر الفيديو من مايكروسوفت مجموعة متكاملة من منتجات نعتمد على حيث أننا 
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منصتنا لعمالئنا دون أي خدمات ويقدمون يعملون عن بعد بشكل سلس ٪ من أعضاء فريقنا 90اليوم، و 
 في هذه األوقات الصعبة".بشكل كبير ساهم في تمكيننا هذا االستثمار في التكنولوجيا  إن   .تأخير واضح

 - انتهى -
 نبذة عن دبي لصناعات الطيران 

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

 وعّمان وسنغافورة والواليات المتحدة.

ير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال" الحائزة على الجوائز أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد الطلب يضم  وتمتلك وحدة تأج
مليار دوالر أمريكي. ويمكن االطالع على المزيد من  15طائرات من طراز إيرباص وإيه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية تبلغ  400نحو 

 . www.dubaiaerospace.comاإلنترنت:  المعلومات على موقع الشركة على شبكة

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: 
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