خبرصحفي

"دبي لصناعات الطيران" تعلن نتائجها املالية لألشهرالتسعة املنتهية في
 30سبتمبر 2020
الشركة توقع اتفاقيات تأجير جديدة طويلة األمد مع  32شركة طيران إضافية في الربع الثالث 2020

دبي ،اإلمارات العربية املتحدة 4 ،نوفمبر  :2020أعلنت "دبي لصناعات الطيران املحدودة" عن نتائجها
املالية لألشهر التسعة املنتهية بتاريخ  30سبتمبر  .2020ويمكن تحميل النسخة الكاملة لتقارير النتائج
املالية من هنا.
وتضمنت أبرز النقاط ما يلي:
• إجمالي العائدات 984.1 :مليون دوالر أمريكي (األشهر التسعة املنتهية في  30سبتمبر :2019
 1085.1مليون دوالر أمريكي)
• صافي الدخل 167.3 :مليون دوالر أمريكي (التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 260.5 :2019
مليون دوالر أمريكي)
• هامش الربح قبل الضرائب( ٪18 :التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر )٪26 :2019
• العائد على حقوق امللكية قبل الضرائب( ٪8 :التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر )٪11 :2019
ً
• صافي الدين إلى حقوق امللكية 2.47 :ضعفا (نهاية العام  2.56 :2019ضعفا)
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• الديون غير املضمونة كنسبة مئوية من إجمالي الدين( ٪62 :نهاية العام )٪57 :2019
• السيولة املتاحة 2،130 :مليون دوالرأمريكي (نهاية العام  2،404 :2019مليون دوالر أمريكي)
• األصول غير املرهونة 6.6 :ملياردوالرأمريكي (نهاية العام  6.8 :2019مليار دوالر أمريكي)
• استخدام األسطول( ٪98.3 :نهاية العام )٪100 :2019
وتعليقا على النتائج املالية ،قال فيروز تارابور ،الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران" :تميز الربع
الثالث من عام  2020بإنشاء أعمال جديدة ممتازة مع رأسمال قوي وسيولة قوية وجهود متواصلة ملساعدة
عمالئنا في بيئة التشغيل الصعبة السائدة حاليا".
وأضاف" :وقعنا خالل الربع الثالث من عام  2020اتفاقيات لشراء  31طائرة بقيمة إجمالية تقارب 1.1
مليار دوالر أمريكي ،منها ما يقارب  0.2مليار دوالر تم حجزها في الربع الثالث من عام  .2020وسيتم حجز
الباقي في الربع الرابع من  2020وفي ."2021
وأضاف" :على مدار الربع الثالث ،حافظنا على سيولة قوية وأنهينا هذه الفترة بسيولة متاحة قيمتها 2.1
مليار دوالر أمريكي بعد سداد سندات بقيمة  430مليون دوالر أمريكي في شهر أغسطس .كما أنهينا الربع
الثالث برأسمال قوي – حيث جاءت نسبة صافي الدين إلى حقوق امللكية دون  2.5ضعف .وساعد وضعنا
املالي القوي وممارساتنا املنضبطة في إدارة املخاطر على تأكيد تصنيفنا االستثماري من وكالة موديز عند
) (Baa3ووكالة فيتش عند ).(BBB-
وأوضح قائال" :نواصل العمل مع عمالئنا على أساس كل حالة على حدة لتوفير مجموعة من الحلول التي
حد سواء .وحتى تاريخ  30سبتمبر  ،2020قدمنا
تحقق القيمة لعمالئنا ودبي لصناعات الطيران على ٍ
النوعين الرئيسيين التاليين من املساعدات لعمالئنا:
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 .1تأجيل دفعات اإليجار :قمنا بتنفيذ حزم مساعدة لتأجيل دفعات اإليجار والتي تضمنت تمديد فترات
السداد مع تحسينات أخرى لقيمة اإليجار مع  21عميال .وتبلغ القيمة اإلجمالية لحزمة املساعدة هذه 155
مليون دوالر أمريكي أو  ٪13من إيرادات إيجار االثني عشر شهرا الالحقة .ومن إجمالي عمليات التأجيل هذه،
 110ماليين دوالر أمريكي تم تكبدها بالفعل ،في حين ترتبط  45مليون دوالر أمريكي منها بفترات مستقبلية.
وقد تم سداد  20مليون دوالر أمريكي وقام أربع عمالء بسداد القيمة بالكامل.
 .2تعديل عقود اإليجار :أدخلنا تعديالت مختلفة على عقود اإليجار تتضمن بشكل أساس ي إعفاءات قصيرة
األجل في مقابل تمديد عقود اإليجار وتحسينات أخرى في قيمة اإليجار مع  12عميال آخر .وتبلغ القيمة
اإلجمالية لهذه التعديالت  84مليون دوالر أمريكي أو  ٪7من إيرادات إيجار االثني عشر شهرا الالحقة.
واختتم بالقول" :شهدنا خالل الربع الثالث من عام  ،2020ارتفاع معدل تحصيل األموال إلى  ٪77مقارنة
مع  ٪69في الربع الثاني من عام  .2020وأما بالنسبة لألشهر التسعة املنتهية في  30سبتمبر  ،2020فقد بلغ
معدل التحصيل ."%80
انتهى-نبذة عن دبي لصناعات الطيران
"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  425طائرات من طراز إيرباص وإيه تي آر وبوينغ بقيمة إجمالية تبلغ  16مليار دوالر أمريكي .ويمكن االطالع على املزيد من
املعلومات على موقع الشركة على شبكة اإلنترنت.www.dubaiaerospace.com :
للمزيد من املعلومات ،يرجى التواصل مع:
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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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