خبرصحفي

"دبي لصناعات الطيران" تعلن نتائجها املالية للنصف األول 2020
دبي ،اإلمارات العربية املتحدة 5 ،أغسطس  :2020أعلنت "دبي لصناعات الطيران املحدودة" عن
نتائجها املالية لألشهر الستة املنتهية بتاريخ  30يونيو  .2020ويمكن تحميل النسخة الكاملة لتقارير
النتائج املالية من هنا.
وتضمنت أبرز النقاط ما يلي:
• إجمالي العائدات 672.6 :مليون دوالرأمريكي (النصف األول  735.2 :2019مليون دوالر أمريكي)
• صافي الدخل 121.7 :مليون دوالرأمريكي (النصف األول  197.1 :2019مليون دوالر أمريكي)
• هامش الربح قبل الضرائب( ٪20 :النصف األول )٪29 :2019
• العائد على حقوق املساهمين قبل الضرائب( ٪8.9 :النصف األول )٪12.5 :2019
• صافي الدين إلى حقوق املساهمين 2.51 :مرة (نهاية العام  2.64 :2019مرة)
• الديون غير املضمونة كنسبة مئوية من إجمالي الدين( ٪62 :نهاية العام )٪62 :2019
• السيولة املتاحة 2،818 :مليون دوالرأمريكي (نهاية العام  2،404 :2019مليون دوالر أمريكي)
• األصول غير املرهونة 6.5 :ملياردوالرأمريكي (يونيو  6.1 :2019مليار دوالر أمريكي)
• استخدام األسطول( ٪99.2 :يونيو )٪99.3 :2019
مركز دبي المالي العالمي ،منطقة البوابة ،المبنى  ،4الطابق  ،3ص.ب ،506592 :دبي ،اإلمارات العربية المتحدةwww.dubaiaerospace.com| ،

ً
وتعليقا على النتائج املالية ،قال فيروز تارابور ،الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران" :تميزت
نتائجنا املالية للنصف األول من عام  2020بسيولة قوية ووفيرة ،مع تحسن في امليزانية وانخفاض
الربحية .وقد انخفض صافي الدخل في النصف األول من عام  2020بشكل أساس ي بسبب انخفاض عدد
الطائرات في محفظة الطائرات اململوكة بواقع  23طائرة ،وانخفاض مبيعات األصول الذي أسفر عن
تراجع املكاسب الناشئة عن بيع األصول ،وانخفاض دخل التمويل ،وارتفاع مخصصات املستحقات
التجارية مقابل تراجع في مصاريف الفائدة".
ً
لغاية هذه اللحظة ،قدمنا حلوال هامة على صعيد تأجيل اإليجار من شأنها خلق القيمة لكل من عمالئنا
و"دبي لصناعات الطيران" .وحتى تاريخ  31يوليو  ،2020وافقنا على طلبات تأجيل لإليجار من  34شركة
ً
طيران بقيمة إجمالية لإليجارات بلغت  ٪16من اإليرادات السنوية املعلنة .كما نقوم حاليا بتقييم طلبات
تأجيل لإليجار من  24شركة طيران أخرى ،وتناهز القيمة اإلجمالية لهذه الطلبات  ٪13من اإليرادات
السنوية املعلن عنها .ونتوقع تقديم مساعدة إضافية لعمالئنا ،كما نتوقع ازدياد املتأخرات.
وحتى تاريخ  30يونيو  ،2020بلغت السيولة املتاحة لدينا  2.8مليار دوالر .وخالل النصف األول من العام،
أعدنا شراء سندات بقيمة  187مليون دوالر ويبلغ التفويض املتبقي إلعادة الشراء  229مليون دوالر.
واختتم تارابور بالقول :لقد ثبتت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني تصنيف الديون غير املضمونة من
الدرجة االستثمارية في مطلع شهر يوليو".
-انتهى-

نبذة عن دبي لصناعات الطيران
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ً
"دبي لصناعات الطيران املحدودة" هي شركة معترف بها عامليا ومقرها دبي وتعد من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم .وتقدم
ً
أقسام التأجير والهندسة في الشركة خدماتها ألكثر من  125عميال من شركات الطيران حول العالم من مواقعها السبعة في دبي
ودبلن ّ
وعمان وسنغافورة والواليات املتحدة.
وتمتلك وحدة تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال" الحائزة على الجوائز أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد الطلب
يضم نحو  400طائرات من طراز إيرباص وإيه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية تبلغ  15مليار دوالر أمريكي .ويمكن االطالع على املزيد
من املعلومات على موقع الشركة على شبكة اإلنترنت.www.dubaiaerospace.com :
للمزيد من املعلومات ،يرجى التواصل مع:
الشؤون اإلعالمية

شؤون مستثمري الدخل الثابت

آرني بيفارت

سنان كهيا

+971 4 428 9591

+971 4 428 9593

press.office@dubaiaerospace.com

investorrelations@dubaiaerospace.com
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